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การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ เช่น 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ 2) เพ่ือศึกษา
แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท การ
วิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต าราทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผลจากการวิจัยพบว่า : 
1. แนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ พบว่า ชรา ได้แก่ ความแก่ ของผู้สูงอายุ โดยมีการนับ

อายุ 60 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ทาง ตา หู จมูก 
ลิ้น ร่างกาย และใจ เกิดการเสื่อมสภาพทรุดโทรมที่ส่งผลเสียกับชีวิตตนเอง ต่อครอบครัว และ
ประเทศชาติ ที่ต้องสูญเสียบุคลากรส าคัญของหน่วยงาน เมื่อต้องเกษียณ หรือตายจากไป  

2. แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า ชรา ได้แก่ ความแก่ ความคร่ าคร่า ความ
ช ารุด ความทรุดโทรม ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความ
หง่อมแห่งอินทรีย์ และรูป โดยเกิดขึ้นจากอ านาจของอวิชชาก็คือ ความไม่รู้ว่าอุปาทานขันธ์ 5 ว่าเป็น
ทุกข ์ซึ่งประกอบด้วย รูปนาม ที่อาศัยอายตนะ คือ อาศัย ตา หู จมูก ลิ้น และใจ (อารมณ์) เป็นแดน
เกิด ท าให้มนุษย์เกิดในสังสารวัฏนี้ต้องพบกับ ความแก่ เจ็บ และตาย เช่นนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติที่เรียกว่า ไตรลักษณ์  

3. วิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปว่า ชรา มีสาเหตุมาจากความไม่รู้
ในอริยสัจ 4 คือ ไม่รู้ทุกขอริสัจ ไม่รู้สมุทยอริสัจ ไม่รู้ทุกขนิโรธอริยสัจ ไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
และไม่รู้ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นทั้งอดีตอนาคต จึงต้องวนเวียนใน
สังสารวัฏแห่งการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ความเศร้าเสียใจ ความร่ าไรร าพัน ความไม่สบายกาย ความ
ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใด
ไม่ได้สิ่งนั้น อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ จึงต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ สรุปก็คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา ทีเ่ป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือดับอวิชชา ตัณหา มานะและทิฏฐิ ดังนี้ 
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The objectives of this research were; 1) to study the old age, 2) to study the 

old age in Theravada Buddhist philosophy, and 3) to analyze the concept old age in 
Theravada Buddhist Philosophy. The data of this documentary research were collected 
from the Tipitaka and relevant documents.  

The results of the study were as follows:  
1. The concept of old age by Seniors Act referred to those who were 60 

years onwards. This age had physical and mental changes to deterioration affecting 
their own lives, families and the nation in the loss of potential personnel.  

2. The concept of old age in Theravada Buddhist philosophy referred to 
decay, spoil, dilapidated conditions, lost teeth, white hair, wrinkled skin, and 
incapability of body and sense-faculties from the influence of ignorance. The 
ignorance occurred from the attachment of the Five Aggregates and not realize the 
aggregates as they really are and they are controlled by the Three Common 
Characteristics.  

3. In Buddhist philosophy, the concept of old age was caused by ignorance 
in the Four Noble Truths; ignorance in suffering, the cause of suffering, the cessation 
of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. The ignorance also 
included in ignorance in Aggregates, elemental senses and spheres in the past, the 
future, and in the past and the future.  That resulted to birth, rebirth, aging, illness, 
death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. The liberation from all 
suffering,ignorance, defilement and desire is to follow the Noble Eightfold Path or the 
Threefold Training.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากบุคคล
หลายฝ่ายหลายท่านได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบัน
ที่ทรงเกียรติของเหล่ามหาบัณฑิต ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ทางการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้วิจัยขอน้อมสักการะด้วยเศียรเกล้าและซาบซึ้งในไมตรีจิตของทุก
ท่านเป็นอย่าสูงยิ่ง จึงขอน้อมนามากล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

ขอบพระคุณท่าน พระมหาบุญศรี าณวุฑโฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาท วิชาความรู้ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  

ขอบคุณท่านประธาน ท่านพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานการสอบ
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และท่านรองศาสตราจารย์ วิรัตน์ กางทอง ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้
ค าแนะน าจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุก ๆ ท่าน  

ขอบพระคุณพระอุปัชฌาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาส และคุณพ่อคุณแม่ผู้มีเมตตาจิตในการ
สนับสนุนช่วยเหลือจนประสบความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้  

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา ที่อ านวยความสะดวกในด้านการศึกษา ทั้งแนะน าแนวทางในการจัดรูปแบบและ
การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานจนส าเร็จไปได้ด้วยดี  

ขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจแนะน า
ในการศึกษาวิจัยจนส าเร็จการศึกษาพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณ
ความดีที่ได้ศึกษาเรื่องชรานี้ ขอบารมีธรรม จงปกป้องคุ้มครองรักษาผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น จงมีแต่ความสุขกายและสุขใจ มีสติปัญญาก าหนดรู้แจ้งในอริยสัจ 4  

ขอบูชาในคุณพระรัตนตรัย ขอบูชาบุญกุศลนี้ แด่บิดามารดาทุกภพทุกชาติ ผู้ให้ก าเนิดผู้วิจัย 
ร่วมถึงญาติธรรมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ที่มีคุณค่าในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอบุญกุศล
ถึงพร้อมนี้ ให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ทุก ๆ ท่านเทอญ. 

 
พระเที่ยง ตปสีโล (สระแก้ว) 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
เมื่อ 2600 ปี ผ่านมาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก ทรงมองเห็นความทุกข์ที่

เกิดขึ้นกับพระองค์เองและสรรพสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ที่ไม่สามารถหลีกหนีวัฏจักรของชีวิตได้ คือ 
เกิด แก่ เจ็บ และตาย ซึ่งเป็นสภาวะปกติของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระองค์จึงได้ออกแสวงหา
หนทางทีจ่ะออกจากทุกข์นั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ เป็นศาสนาที่มุ่งแสดงเฉพาะความจริงของชีวิต
ทุกชีวิต ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ เช่น เรื่องของชีวิตมนุษย์ได้
อย่างดี ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงหลักของชีวิตอันถือได้ว่า เป็นแก่นหรือสาระของชีวิตไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบความจริง 2 อย่าง คือ ความจริงโดยสมมุติที่เรียกว่า 
สมมติสัจจะ และความจริงโดยปรมัตถ์ คือ ความจริงในส่วนที่แนวทางเข้าสู้โลกุตตรธรรมที่เรียกว่า 
ปรมัตถสัจจะ อาจเข้าใจง่าย ๆ คือ กายกับจิตหรือ รูปกับนาม ซึ่งทั้งรูปและนามที่เรียกว่าชีวิตนี่เอง 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นไดแ้สดงทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตเอาไว้ว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยง คือ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ตั้งอยู่ และดับเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาของชีวิต กล่าวได้ว่าพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา ซ่ึงชี้ให้เห็นแนวคิดท้ังทางโลกและทางธรรมได้อย่างชัดเจน 

ด้วยเหตุนี้ ในพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมีค าสอนทีร่ับรองเรื่องชราหรือความแก่นี้ได้อย่างดี ได้แก่
อริยสัจ 4 ที่ได้อธิบายเรื่องทุกข์อริยสัจว่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็
เป็นทุกข์ และแม้ความตายก็เป็นทุกข์ จึงกล่าวได้ว่าความชราธรรมชาติอย่างหนึ่งของกระบวนธรรมชาติ
อีกอย่าง ที่หมู่สรรพสัตว์เมื่อเกิดมาแล้วจะหลีกเว้นเสียมิได้ ซึ่งเมื่อว่าโดยความหมายแล้ว ความชรา คือ 
ความแก่ ความคร่ าคร่า มีฟันหลุด มีผมหงอก มีหนังเหี่ยวย่น และมีความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ จึงกล่าว
ให้เข้าใจได้ว่าความชรานั้นมีองค์ประกอบอยู่ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ ความเสื่อมทางร่างกาย และ
ความเสื่อมไปตามวัยของมนุษย์เกิดมาและใช้ชีวิตผ่านไปเรื่อย ๆ เป็นเหตุท าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมไปตาม
อายุไข ความเสื่อมทั้ง 2 อย่างนี้ จึงเรียกว่า ความชราหรือความแก่ ในความชราหรือความแก่นี้จัดได้ว่า
เป็นกฎธรรมดาของโลก มีความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีหลักธรรมที่
ส าคัญที่แสดงความเสื่อมหรือความเปลี่ยนแปลง เช่น ไตรลักษณ์ สังสารวัฏฏ์ หรือนิพพานที่แสดงให้เห็น
ว่าแนวคิดเรื่องความชรานั้น จึงเป็นส่วนมีความส าคัญต่อกระบวนธรรมในทางพุทธปรัชญาเถรวาทเป็น
อย่างมาก ในฐานะที่เป็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่ง 
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แนวคิดเรื่องชราจึงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ดีเยี่ยม ที่จะสามารถชักชวนให้ผู้สนใจใน
หลักธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาทได้ โดยเนื้อหาค าสอนที่สอนตรงต่อผู้
ชราที่ก าลังมีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับตนเองจึงสร้างศรัทธาให้เกิดได้ ส าหรับสังคมโลกหรือสังคมไทย
ปัจจุบันนี้ มีการกล่าวถึงความชราหรือความแก่ไว้ในหลายแง่มุมทั้งใน ส่วนที่เป็นกรอบแนวคิดทาง
ศาสนาอีกทั้งแง่ของวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันคนมีความเชื่อเกี่ยวกับความชราหรือความแก่ที่
แตกต่างกันออกไป บ้างก็เชื่อว่าความชราหรือความแก่เป็นเรื่องธรรมดาตามหลักค าสอนในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท บ้างก็มีความเชื่อว่าความชราหรือความแก่นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุต่างกันไป เช่น 
อนุมูลอิสระ คือ เซลล์ที่เป็นเหตุให้มีความไม่เสถียรแล้วไปจับกับเซลล์อ่ืน ๆ ท าให้เซลล์ที่ถูกจับตาย
หรือเสื่อมไปซึ่งอนุมูลอิสระ จึงเป็นสาเหตุของความชราหรือความแก่นั้นเอง แต่ไม่ว่าจะมีข้อสรุปเรื่อง
นี้อย่างไร ผู้คนในสังคมสมัยปันจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสนใจพยายามหาหนทางที่จะชะลอความ
ชราหรือความแก่นั้นได้อย่างไร และควรท าอย่างไรที่จะท าให้ตัวเองตายช้าลงหรืออายุยืนยาวมากขึ้น 
จึงเป็นการหาวิธีหลีกหนีความชราความแก่ที่ตนหรือเผชิญอยู่เฉพาะไปก่อน แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นปัญหา
ของผู้คนในสังคมสมัยปัจจุบันก็คือ การที่คนหนุ่มสาวไม่คิดถึงความแก่ชรา จึงด าเนินวิถีชีวิตโดย
ประมาทท าให้เกิดความผิดพลาด การที่คนแก่คนชราหรือผู้ที่ก าลังจะแก่ชรา ไม่ยอมรับสภาวะความ
ชราหรือความแก่ของตนจึงพยายามที่จะหนีความชราความแก่ของตน จนน ามาซึ่งความทุกข์กาย ทุกข์
ใจ เพราะความแก่ความชราเป็นเหตุ จึงน ามาซึ่งความเสียหายแก้ชีวิตและทรัพย์สิน การที่คนแก่
คนชราถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังคนเดียวอันเนื่องมาจากความไม่รับเอาใจใส่ของลูกหลาน ซึ่งสะท้อน
ปัญหาคนในสังคมได้ดี โดยไม่สนใจไม่เห็น โทษหรือคุณค่าของคนแก่คนชรา จึงยังไม่สนใจศึกษา
แนวคิดเรื่องความแก่ความชราเท่าที่ควร 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเด็นเรื่องชราหรือความแก่นี้ จึงถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ ตามแนวคิดทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาทได้แสดงหลักการเหล่านี้ไว้โดยละเอียดด้วย ประการนี้ ผู้วิจัยจะได้น ามาศึกษาพร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะท าการวิจัย
เรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็เพราะต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าแนวคิดเรื่องชราที่ปรากฏในหนัง
หรือคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท จึงมุ่งเน้นกลุ่มคนทั่วไปที่กล่าวไว้หลายประเด็น และมุ่งเน้น
คุณค่าของคนชราตามได้กล่าวมาแล้วนั้น ที่ส่งผลต่อคุณค่านิยมภายในจิตใจ พร้อมทั้งคุณประโยชน์
แก่ตนเอง ไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาที่มีอิทธิพลต่อสังคมส่วนรวมนั่นเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาคนได้ตรงตาม
ความต้องการ จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจตนเองและสังคม ต่อไป โดยการ
น ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปหาข้อมูล เพ่ือจะได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า การศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคตข้างหน้าต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ  
1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการสืบค้นข้อมูลโดย

อาศัยเอกสารเป็นหลัก ด้วยวิธีศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์
ต่าง ๆ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ส าหรับการอ้างอิงเนื้อหา พระไตรปิฎกและอรรถกถา 91 เล่ม ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย และใช้ต าราทางวิชาการเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ เอกสารต่าง ๆ จากนั้นน าข้อมูล
เหล่านั้นที่ได้มา น ามาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราและสรุปผล เพ่ือหาข้อสรุปอันเป็นองค์ความรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
  

1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทาง

เอกสารเป็นหลัก (Ducumentary Research) เพ่ือใช้ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องชราในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาตามวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.4.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary sources) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก
ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 

1.4.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secontary sources) คือ ต ารา หนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

1.4.3 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แยกประเภทที่บันทึกลงในบทนั้นตามความเหมาะสมและ
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของงานวิจัย 

1.4.4 น าเสนอแนวความคิดของผลงานวิจัยตามล าดับขั้นตอนด้วยวิธีแบบบรรยายโวหารใช้
เชิงคุณภาพตามความเหมาะสมแก่เนื้อหาในบทนั้นตามล าดับ 

ดังนั้น วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลเป็นส่วน ๆ คือ ตั้งแต่
ชั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และท าการวิเคราะห์เสนอแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นขั้นตอน 
ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นี่เอง 
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1.5 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.5.1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยพบว่ายังมีเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสังเขปดังนี้ 
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ได้กล่าวแสดงอธิบายทรรศนะที่มี

แนวคิดเอาไว้ในหนังสือพุทธประวัติ เล่ม 1 ว่า มูลเหตุที่ท าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบรรพชา โดย
แสดงความตามในมหาปทานสูตรว่า ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 คือ คนแก่ (คนชรา) คนเจ็บ คน
ตาย และสมณะ อันพระองค์ยังไม่เคยพบมาก่อน ทรงพอพระทัยในเพศสมณะ และเสด็จออกอธิษฐาน
เพศเป็นบรรชิต และยังได้อธิบายต่อว่า ทรงปรารภ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบง ามหาชนทุก
คนไม่ล่วงไปได้ เพราะโทษเห็นที่ได้ฟังค าสอนของนักปราชญ์เห็นผู้อ่ืนแก่เจ็บตาย ย่อมเบื่อหน่ายเกลียด
ชัง เช่นนี้1 

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
ได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือพระสุตตันตปิฎกสาระธรรมเพ่ือการสิ้นทุกข์ว่า ทุกข์ของชรามรณะนี้ มีทุกข์
หลายอย่างบับไม่ถ้วน เกิดขึ้นแล้วในโลก เพราะมีเหตุเกิด เพราะมีเหตุเป็นก าเนิดเป็นแดนเกิดที่
สืบเนื่องจากสังขารมีที่อาศัย คือ อวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ 4 ได้แก่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
และมรรค อวิชชานั้นจะดับได้ไม่เหลือด้วยวิราคะ คือ ความคลายก าหนัด สังขารจึงดับ2 

พระพุทธโฆสเถระ แปลโดย สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำเถร) ได้กล่าวไว้ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า หลักธรรมเรื่องสัจจนิเทศนั้นล้วนมีความเกี่ยวเนื่องทุกข์ ให้ โดยในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคได้อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนิเทศแห่งอริสัจ 4 คือ ธรรม 12 ประการ โดยมี ชรา 
(ความแก่) เป็นทุกข์เอาไว้อย่างชัดเจนยังกล่าวถึงว่าอุปทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ด้วยอ านาจของตัณหา 3 
ประการนี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เป็นเหตุให้ก่อเกิดภพชาติใหม่ และยังได้แสดง
แนวทางแก้ไขเพ่ือให้พ้นทุกข์ เหตุนี้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงเป็นจุดหมายปลายทางของในพุทธปรัชญา
เถรวาท ได้แก่ มีศีล สมาธิ และปัญญา เป็นแนวทางที่ท าหมดจดจากกิเลสมลทินโดยสิ้นเชิง คือ 
นิพพาน นั่นเอง3 

                                                           
1สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 55, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 23-24. 
2สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), วิธีสร้างบุญบารมี

ชีวิตนี้ส าคัญนัก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2555), หน้า 5. 
3สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพ์ครั้งที่ 10, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จาจัด, 2554), หน้า 825. 
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พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์เอาไว้ว่า 
ปฏิจจสมุปบาท 12 ประการว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี ความคร่ าครวญ ทุกข์โทมนัส และ
ความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ โดยแสดงตามล าดับ
จากต้นไปหาปลายอย่างนี้ เรียกว่า อนุโลมเทศนา ถ้าแสดงย้อนกลับจากปลายมาหาต้น ว่า ชรามรณะ
เป็นต้น ก็เพราะชาติเป็นปัจจัย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เรียกว่า 
ปาฏิโลมเทสนา และกล่าวว่าเพราะอวิชชาส ารอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ
จึงดับ เพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ ความโศก ความคร่ าครวญ ทุกข์ โทมนัสความคับแค้นใจ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ นี่เป็นอนุโลมเทสนาของปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท ส่วน
ปฏิโลมเทศนาก็พึงแสดงย้อนว่า มรณะ เป็นต้น ดับเพราะชาติดับ ชาติดับเพราะภพดับ ฯลฯ สังขารดับ
เพราะอวิชชาดับ อย่างเดียวกับอนุโลมปฏิจจสมุปบาทนี้4 

พุทธทำส อินฺทปญฺโญ ธรรมโฆษณ์พุทธทาส อริยสัจจากพระโอษฐ์ เล่ม 2 ภาคต้นว่า สติปัฏ
ฐานบริบูรณ์ด้วยอานาปานสติและโพชฌงค์ 7 บริบูรณ์เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์และหลักธัมมานุปัสสนา
ที่อยู่ในโพชฌงค์ 7 ที่มีอยู่ในสติปัฏฐานพร้อมอริยมรรคมีองค์ 8 ประการที่ปรากฏในสติปัฏฐานที่จะน ามา
ดับทุกข์ที่ประกอบด้วยชาติ (ความเกิด) เป็นทุกข์ ชรา (ความแก่) เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) เป็นทุกข์ 
โสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความคร่ าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) อุปายาสะ 
(ความคับแค้นใจ) เป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์
อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์คือ ความรู้
แจ้งในอริยสัจ 4 ได้แก่ รู้แจ้งในทุกข์ รู้แจ้งในสมุทัย รู้แจ้งในนิโรธ และรู้แจ้งในมรรค จนสามารถดับ
อวิชชาได้จนไม่เหลือด้วย คือ ความคลายก าหนัด สังขารจึงดับ และเข้าสู่จุดสูงสุด คือ นิพพาน5 

รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ได้อธิบายเกี่ยวกับชาติชรามรณะเอาไว้ว่า ธรรมชาติอันเกิดแล้ว เกิดขึ้น
พร้อมแล้ว อันปัจจัยท าแล้ว ปรุงแต่งแล้ว ไม่ยั่งยืน ระคนแล้วด้วยชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค ผุพัง มี
อาหารและตัณหาเป็นแดนเกิด ไม่ควรเพ่ือยินดีธรรมชาตินั้น การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้น เป็นบทอันระงับ
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ยังยืน ไม่เกิด ไม่เกิดขึ้นพร้อม ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี ความดับแห่งทุกข์ธรรม
ทั้งหลาย คือ ความที่สังขารสงบระงับเป็นสุข6  

รศ.วิรัตน์ กำงทอง ได้อธิบายไว้ในหนังสือในปรัชญาอินเดียเกี่ยวกับอภิปรัชญาว่า ตามหลัก
พุทธปรัชญาจะเน้นว่า ด้วยเรื่องความจริงในอริยสัจ 4 โดยกล่าวถึงเรื่องทุกข์ก่อน คือ ความไม่สบายกาย ไม่

                                                           
4พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 38. 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2556), หน้า 62. 
5พุทธทาส อินฺทปญฺโ , ธรรมโฆษณ์พุทธทาส อริยสัจจากพระโอษฐ์ เล่ม 2 ภาคต้น, พิมพ์ครั้งที่ 9, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสภาบันลือธรรม จ ากัด, 2556), หน้า 806. 
6รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์,  ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้), นครปฐม : สาละพิมพการ, 2542), หน้า 273. 
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สบายใจที่เกิดความชราเป็นทุกข์ ตามหลักพุทธปรัชญาอธิบายทุกข์ในอริยสัจ 11 อย่าง คือ ทุกข์เพราะเกิด 
ทุกข์เพราะชรา ทุกข์เพราะมรณะ ทุกข์เพราะความโศก ทุกข์เพราะความร่ าไรร าพัน ทุกข์เพราะความไม่
สบายกาย ทุกข์เพราะความไม่สบายใจ ทุกข์เพราะความคับแค้นใจ ทุกข์เพราะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่
รักทีพ่อใจ ทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ ทุกข์เพราะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น 
และกล่าวว่ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 เป็นทุกข์โดยรวบยอด7 

1.5.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระครูบรรพตพัฒนำภรณ์ (ครุโก) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง

วัยในศาสนาพุทธเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู โดยอธิบาถึงวัยที่เรียกว่าวานปรัสถ์ เป็นช่วงที่ 3 
ของชีวิต ที่ก าลังเข้าสูงวัยชรา คือ มีอายุ 51 –75 ปี ต้องเริ่มที่ จะสละความรับผิดชอบ เป็นการ
ออกไปท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เมื่อมีบุตรธิดาแล้วบิดามารดาก็ยก ทรัพย์แก่ลูกหลาน เป็นช่วงที่ไป
อยู่ปุา คือ มีปุาเป็นอาศรม เป็นการออกไปท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ไปท าหน้าที่ครูอาจารย์หรือ
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และสันยาสี เมื่อเข้าวัยชรา อายุ 75 ปี ขึ้นไป ก็จะออกบวชเป็นสันยาสี
อุทิศตน เพ่ือแสวงหาการหลุดพ้นหรือการเข้าไปเป็นหนึ่งกับพระเป็นเจ้า เป็นชีวิตอุดมคติแสวงหา
ความจริงของ ชีวิต เน้นการปฏิบัติทางจิตใจ มีเป้าหมายเพื่อการบรรลุธรรม8 

ทิพวรรณ สุธำนนท์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
ด าเนินชิวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ โดยการศึกษาปัญหาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยหลักพุทธ
ธรรมแล้วสามารถเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกาย 
ทางด้านจิตใจ และทางด้านสังคม ตลอดถึงการน าหลักธรรมส าคัญมาใช้ เช่น อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ 3 
ขันธ์ 5 บุญกริยาวัตถุ 3 อิทธิบาท 4 สติปัฏฐาน 4 มรณสติ โลกธรรม 8 พรหมวิหาร 4 กัลยาณมิตตตา 
และขันติโสรัจจะ9 เป็นต้น 

กำญจนำณัฐ ชนะศักดิ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปัจจุบัน งานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความชราในทาง
พระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความแก่ของร่างกายที่ทรุดโทรมลงไปตามสภาพ ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นไปตาม
กฎของธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเกิด แก่ เจ็บและตาย โดยที่สภาวะที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกพ้น 

                                                           
7รศ.วิรัตน์ กางทอง, ปรัชญาอินเดีย. (กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจงเจริญการพิมพ์, 2552), หน้า 

114. 
8พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ (ครุโก), “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องวัยในศาสนาพุทธเถรวาทกับศาสนา

พราหมณ์ – ฮินดู”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2556, หน้า 6. 

9ทิพวรรณ สุธานนท์, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชิวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ”, 
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, บทคัดย่อ. 
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พระพุทธศาสนาเห็นว่า ความชราส่งผลต่อการด าเนินชีวิต แต่ข้อดี คือ ความไม่ประมาทในวัย ในชีวิต ใน
ความไม่มีโรค เพราะคนที่เข้าสู่ความชรา เป็นผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่ควรประมาท ควรมุ่งในการท าดีหรือการ
สร้างกุศล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า คนชราหรือความชราในสังคมไทยมีปัญหาอยู่ คือ สังคมและจริยธรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จึงสามารถที่จะน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาแก้ไขปัญหาคนชราได้ และคนชราสามารถน าวิธีการนั้นมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้10 

ภัทิรำ ศิริมำนนท์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความศรัทธาในพุทธศาสนาและสัมพันธภาพกับผู้ร่วม
วัยของผู้สูงอายุในสนามราชกรีฑาสโมสร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาระดับความศรัทธาในพุทธศาสนา 
ความสัมพันธ์อันดีของคนสูงอายุอันจะท าให้เกิดความรัก ความนับถือ และความร่วมมือ และเปรียบเทียบ
ความศรัทธาในพุทธศาสนาของผู้สูงอายุ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ยังศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง ของผู้สูงอายุมีเพศหญิงมีความศรัทธาในพุทธศาสนา
มากกว่าเพศชาย ส่วนความศรัทธาในพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวก11 

ภิรมย์ เจริญผล ได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมักพบกับปัญหาทางด้าน
จิตใจ ถ้าผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติ น่าจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลการศึกษา
หลักพุทธธรรมพบว่า หลักธรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก ่
ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 อริยสัจ 4 การรักษาศีล 5 ไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
นั่นเอง12 

สรุปว่า จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยได้รวมรวบ
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องชราเอาไว้ โดยได้กล่าวถึงความชรา (ความแก่) ตามทรรศนะที่
มีแนวคิดต่าง ๆ โดยได้มุ่งเน้นตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เริ่มตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออก
บรรพชาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ล้วนเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นใน
โลก เพราะมีเหตุเกิดที่สืบเนื่องจากสังขารมีที่อาศัยอวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ 

                                                           
10กาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์, “ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความ-ชราใน

สังคมไทยปัจจุบัน”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2552, บทคัดย่อ. 
11ภัทิรา ศิริมานนท์, “การศึกษาความศรัทธาในพุทธศาสนาและสัมพันธภาพกับผู้ร่วมวัยของผู้สูงอายุ”, 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2551, บทคัดย่อ. 
12ภิรมย์ เจริญผล, “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุใน

สถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2553, บทคัดย่อ. 
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สมุทัย นิโรธ และมรรค จนสามารถดับอวิชชาได้จนไม่เหลือด้วย คือ ความคลายก าหนัด สังขารจึงดับ 
และเข้าสู่จุดสูงสุด คือ นิพพาน 
 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งมีประโยชน์ที่

ได้รับจากการวิจัยมีดังนี้ 
1.6.1 ท าให้ได้ทราบแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ 
1.6.2 ท าให้ได้ทราบแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1.6.3 ท าให้ทราบการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้เพ่ือความสะดวกและ

ง่ายต่อความเข้าใจในการค้นคว้าผู้วิจัยได้น าเสนอนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือใช้ในการวิจัยดังนี้ 
แนวคิด หมายถึง ความคิดที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือความคิดส าคัญซึ่งเป็นแนวในการ

ผูกเรื่องหรือความคิดอ่ืน ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องก็ได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชรา เป็นต้น 
ชรำ หมายถึง ความแก่ ความเฒ่า ความคร่ าคร่า ความช ารุดทรุดโทรม ความที่ฟันหลุด ความ

ที่ผมหงอก ความที่หนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมสิ้นแห่งอายุ และความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ของสัตว์โลก
ทั้งหลาย ๆ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามกฎของธรรมชาติ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ศำสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบหรือแม้แต่หมวดวิชาสาขา
ความรู้ต่าง ๆ และเป็นกระบวนความรู้หรือกิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นที่
สามารถทดสอบได้ ซึ่งระบบแบบแผนเกิดจากการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ 
การสรุปผล  

พุทธปรัชญำเถรวำท หมายถึง ทัศนะของพุทธศาสนาดั้งเดิม คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งถ้อยค า และเนื้อความที่ท่านสังคายนาไว้โดยเคร่งครัด ตลอดจนรักษาแม้แต่ตัวภาษาดั้งเดิม โดยการ
มุ่งแสวงหาปัญญาความรู้ทีเ่ป็นสัจธรรมความจริงของชีวิต  
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1.8 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการ
วิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการศึกษา 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

3. ขั้นตอนสรุปผลการวิจัย 

ชรำในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ 
  
 

ชรำในพุทธปรัชญำเถรวำทและเกี่ยวข้องชรำ 

 
 
  
 

แนวคิดเรื่องชรำในพุทธปรัชญำเถรวำท 



 
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิดเรื่องชราในศาสตรต์่าง ๆ 

 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น มีการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย

ที่ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องชราที่ปรากฏในศาสตร์ต่าง ๆ ใน
ส่วนอันเป็นภาคทฤษฎีเพ่ือพิสูจน์เหตุผล คือ ความจริงของการศึกษาแนวคิดเรื่องชราของนักปราชญ์ผู้รู้
นี้ ทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างชาติ หรืองานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในบทนี้ มุ่งเน้นการศึกษา
แนวคิด ที่ผู้รู้วางไว้เป็นแนวทางน ามาศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือความคิดเห็นที่ส าคัญซึ่งเป็นแนวคิดที่ท าให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  เรียกว่า ศาสตร์แห่งความรู้ ซึ่งศาสตร์แต่ละ
อย่างย่อมต่างกัน ในบทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการศึกษาเรื่องชราไว้ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเรื่องชราในวัยผู้สูงอายุ  
2.2 ทฤษฎีความชราในวัยผู้สูงอาย ุ
2.3 การแบ่งประเภทความชราในวัยผู้สูงอายุ 
2.4 การเปลี่ยนแปลงของความชราในวัยผู้สูงอายุ 
2.5 คุณค่าและความสุขของผู้สูงอายุในวัยชรา 
2.6 สาเหตุและปัญหาความชราในวัยผู้สูงอายุ 
2.7 สรุป 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองชราในวัยผู้สูงอายุ 
2.1 1 ความหมาย 
ในสังคมชาวพุทธที่มีการนับถือในพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ของประเทศมีถ้อยค าที่ใช้เรียกผู้ชราว่า 

ผู้สูงอายุบ้าง แก่บ้าง เฒ่าบ้าง แทนชื่อหรือคนในวัยชราว่า ต่างกันไป ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554  ได้ให้ความหมาย ชรา ไว้ 2 ประเด็น คือ 

1. ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนั้น อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ 
หญิงแก ่จัด เช่น เหลืองแก่ แก่เปรี้ยว แก่หวาน 

2. ว. โดยปริยาย หมายความว่า จัดเจน หนัก หรือยิ่งไปในทางนั้น เช่น แก่สังคม แก่วิชา 
แก่เหล้า แก่เล่น แก่ไฟ1  

                                                           
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, http://www.royin.go.th/dictionary/ 

lookupdomain.php/2556. 

(2556)%20(http:/www.royin.go.th/dictionary/lookup_domain.php)%20ได้ให้ความหมาย
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สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้อธิบายไว้ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) โดยกล่าวถึงผลงาน2ของ สุวดี เบญจวงศ์ 
โดยอธิบายว่า ค าว่า ผู้สูงอายุ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Elderly person เป็นสภาวะของบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ มีความเจ็บป่วยหรือความพิการเกิดร่วมด้วย 
เป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล วัยสูงอายุเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตอาจยาวนาน 10 - 20 ปี หรือมากกว่านั้น ถ้ามีการเตรียม
ตัวเตรียมใจก่อนเข้าสู่วัยนี้มาตั้งแต่วัยกลางคน จะสามารถปรับตัวรับบทบาทวัยสูงอายุได้สมควรแก่
ฐานะ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินความชรา (cut – off point) อยู่ที่ 60 ปี ที่ใช้ก าหนดผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นคนชรา หรือผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ท่ีอิงกลุ่มประเทศโลกที่สาม ส าหรับประเทศไทยได้
ก าหนดว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ปลดเกษียณ ซึ่งตรงกับที่ประชุมโลกว่าด้วย
เรื่องผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2525 ได้ตกลงกันให้ใช้อายุ 60 ปี เป็น
เกณฑ์มาตรฐานโลกในการที่จะก าหนดผู้ที่จะถูกเรียนว่าเป็นผู้สูงอายุ3  

ชมพูนุท พรหมภักดิ์ ได้อธิบายไว้ในบทความเกี่ยวกับขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้
นิยามความหมายว่า วัยชรา วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย คนสูงอายุ คนสูงวัย คนแก่ คนชรา คือ 
ประชากรทั้งที่เป็นเพศชาย และที่เป็นเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยาม นับ
ตั้งเกิดไป ส่วนองค์การอนามัยโลกนั้นยังไม่มีการให้นิยามคนสูงอายุ โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นมีการนิยามคนสูงอายุแตกต่างกันออกไป ทั้งนิยามตามอายุเกิดตามสังคม 
(Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) กล่าวว่าในประเทศที่เจริญ
แล้ว มักจัดคนสูงอายุนับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามคนสูงอายุ ตามอายุการ
ก าหนดให้เกษียณงานตั้งแต่ อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี หรืออาจจะนิยามตามสภาพของร่างกาย 
โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนผู้ชายสูงอายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี4 

สุรกุล เจนอบรม ได้อธิบายความหมายของคนชรา คนแก่ หรือคนสูงอายุว่า หมายถึง 
บุคคลที่อยู่ในวัยสุดท้ายของชีวิตซึ่งวงจรชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่และวัย
ชราการก าหนดเกณฑ์ว่าเมื่อใดจึงเรียกว่าผู้สูงอายุนั้น ในสังคมดั้งเดิมได้ก าหนดการเป็นคนสูงอายุ โดย
บทบาทที่แสดงเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบสูงในสังคม ส่วนในปัจจุบันมักจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ใน

                                                           
2สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง (ระยะที ่1), ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554), หน้า 8.  
3สุวดี เบญจวงศ์, “ผู้สูงอายุ คนแก่และคนชรา : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม”, มนุษย์สังคมสาร, (ชลบุรี : 

ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2541) : 54. 
4ชมพูนุท พรหมภักดิ์. (2556). http://library.senate.go.Th/document/Ext6078/6078440 0002. PDF. 

ฮิปโปเครติส. (2557) https://www.hfocus.org/content/2014/12/8971. 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
https://www.hfocus.org/content/2014/12/8971
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การก าหนดความหมายของการเป็นคนสูงอายุ การใช้อายุเป็นเกณฑ์นี้ก็มักจะแตกต่างกันไปในสังคม
ของแต่ละประเทศเช่น บางประเทศก าหนด 55 ปี บางประเทศก าหนด 65 ปี หรือ 70 ปี และตัวเลข
เหล่านี้ คือ เกณฑ์อายุที่ใช้เพ่ือการเกษียณตัวเองออกจากการปฏิบัติงานตามที่แต่ละประเทศก าหนด
ขึ้นไว้นั่นเอง5 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ซึ่งได้อธิบายความหมายของ ค าว่า ชรา หมายถึง ความแก่ด้วยอายุ 
ช ารุดทรุดโทรม นอกจากนี้ยังมีค าที่ใช้เรียกขาน คนสูงอายุ จ านวนมาก เช่น ค าว่า ผู้สูงวัย วัยชรา วัย
ทอง วัยดึก วัยตกกระ ผู้แก่ ผู้เฒ่า และไม้ใกล้ฝั่ง ซึ่งมีความหมายถึง คนแก่ ซึ่งค า ๆ นี้ ไม่เป็นที่นิยม
มากนักเนื่องจากก่อให้เกิดความหดหู่ใจ และความรู้สึกถดถอยจึงใช้ค าเรียกแท่นว่า คุณตา คุณยาย 
พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า พ่ออุ้ย และแม่อุ้ย แล้วแต่ภูมิภาคไป6 

บรรลุ ศิริพานิช คนสูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเพราะมนุษย์
เมื่อเกิดมาย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับกล่าว คือ เจริญเติบโตเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ และ
สุดท้ายเป็นคนสูงอายุ ได้แยกแยะความแตกต่างของค าเรียกว่า คนสูงอายุไว้ดังนี้ 

1. การเรียกคนสูงอายุตามลักษณะทางกายภาพ เช่น เรียกว่า คนแก่ คนชรา คนเฒ่า เป็น
การเรียกตามลักษณะทางสรีระที่บ่งบอกว่าผู้นั้นแก่ เช่น ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นต้น อย่างไรก็
ตามบางคนมีลักษณะแก่ชราทั้ง ๆ ที่อายุยังไม่มากนักก็ได้ 

2. การเรียกคนสูงอายุตามอายุมากหรือน้อยตามปฏิทิน เช่น เรียกว่า คนสูงอายุ ปัญหาที่
ตามมาก ็คือ อายุเท่าใดจึงเรียกว่า คนสูงอายุ เรื่องนี้ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุมสมัชชาว่าด้วยคน
สูงอายุโลกขององค์การสหประชาชาติ ส่วนใหญ่คนในภาคพ้ืนยุโรปและอเมริกาเรียกคนอายุ 65 ขึ้นไป
เป็นคนสูงอายุ แต่ภาคพ้ืนเอเชียมักถือเอา 60 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์คนสูงอายุ เป็นที่ตกลงกันในระหว่าง
ประเทศให้ยึดเอา 60 ปีขึ้นไป เป็นคนสูงอาย ุ

3. การเรียกคนสูงอายุตามสถานภาพทางสังคม เช่น เรียกว่า ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ในองค์กร
หนึ่ง ๆ ผู้เป็นหัวหน้าย่อมเป็นผู้ใหญ่ขององค์กร ทั้ง ๆ ที่อาจอายุไม่มากหรือไม่ใช่คนแก่7 

จากการแยกแยะถ้อยค าเกี่ยวคนสูงอายุจะเห็นได้ว่า ในการศึกษาคนสูงอายุนั้นมีมิติที่
หลากหลายกล่าวคือ มิติทางกายภาพและมิติทางสังคม แต่ในที่นี้จะมุ่งเน้นไปที่ความหมายของคน

                                                           
5สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2534), หน้า 6. 
6ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 5-6. 
7บรรลุ ศิริพานิช, ผู้สูงอายุไทย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ดี, 2542), หน้า 24-25. 
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สูงอายุทีอ่ยู่ในวัยแห่งการเสื่อมของร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง เป็นวัยที่มีแต่ความหลังเหลืออยู่
และเป็นวัยที่ประสบกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

สิทธิอาภรณ์ ชวนปี ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ คนชรา คนแก่ หรือคนสูงอายุว่าหมายถึง 
บุคคลที่มีอายุเริ่มตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไปสู่ความเสื่อมถอย
ตามภาพอายุ จึงควรได้รับการส่งเสริมพร้อมการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ที่คนสูงอายุอาศัยอยู่
เพ่ือให้สามารถคนสูงอายุด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกายสุขใจ8  

สรุปว่า จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า วัยชรา วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย คนสูงอายุ คนสูง
วัย คนแก่ และคนชรา โดยทั่วไปเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็แล้วแต่สังคมนั่น ๆ จะก าหนดว่า 
คนชรา คนแก่ หรือคนสูงอายุนี้ แต่ส่วนมากจะเป็นวัยแห่งการเกษียณอายุหรือออกจากงาน ต้องหรือมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจที่เสื่อมถอยลงไปตามกระบวนการของธรรมชาติ ที่สามารถ
ด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข 

2.1.2 ความส าคัญ 
ความส าคัญของคนชรา คนแก่ หรือคนสูงอายุนั้น มีส าคัญมากในระดับประเทศ และระดับ

โลกในทางพุทธปรัชญาเถรวาทก็ให้ความส าคัญมาก การศึกษาวิจัยเกี่ยวแนวคิดเรื่องชรากับนี้ พบว่า 
คนชรา คนแก่ หรือคนสูงอายุให้ความส าคัญทางด้านศาสนามากกว่าคนที่ยังมีอายุน้อย  มีการศึกษา
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ชราสรุปว่าคนอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความรู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยกลุ่ม
คนที่เห็นว่าศาสนามีความส าคัญที่สุดอยู่ในกลุ่มคนสูงอายุมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ ที่ต่ าลงมา ซึ่งเป็นค า
ที่มีความหมาย เพ่ือยกย่องให้เกียรติแก่คนสูงอายุผู้ที่ชราภาพว่า เป็นผู้ที่สูงทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ในชีวิตต่าง ๆ กันไป  

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อคนชรา คนแก่ 
หรือคนสูงอายุ มีการตรากฎหมายขึ้นที่เรียกว่า พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 โดยพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ9  

ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่า ด้วยผู้สูงอายุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา แสดงไว้ในพระราชบัญญัติว่า 
ผู้สูงอายุ บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย โดยเฉพาะกฎหมายมาตราที่ 11 
คือ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

                                                           
8สิทธิอาภรณ์ ชวนปี, “การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), 2540, หน้า 8. 
9พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, หนังสือพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, (กรุงเทพมหานคร :  พิมพ์ที่ เจ.เอส. 

การพิมพ,์ 2547), หน้า 1. 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 
5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
9. การให้ค าแนะน าปรึกษาด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา

ครอบครัว 
10. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 
11. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
13. การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
โดยให้นิยามของระดับต่าง ๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้

ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมคนสูงอายุ ดังนี้การก้าวเข้าสู่สังคมคนสูงอายุ คือ การ
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งที่เป็นเพศชายและทั้งที่เป็นเพศหญิง  

พวงทอง ไกรพิบูลย์ ได้อธิบายความส าคัญเกี่ยวข้องกับคนสูงอายุ (คนชรา) ว่าเป็นวัยซึ่งมี
ความแตกต่างจากวัยอ่ืน เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ของคนสูงอายุนั้นว่า บางคนเรียกว่า คนสูงวัย เป็นค า
ที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) 
หรือทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือ คนชรา และพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายของ ค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และ ให้ความหมายของ ค าว่า ชรา คือ 
แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยังมีการเรียกคนสูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) 
ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations, UN) ใช้ค าในภาษาอังกฤษของคนสูงอายุว่า Older person or elderly person แต่เท่าที่
ผู้เขียนอ่านจากเอกสารต่าง ๆ ของจากท้ังองค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ มักใช้ค าว่า 
Older person มากกว่า Elderly person10 

                                                           
10พวงทอง ไกรพิบูลย์, ผู้สูงอายุ,  http://haamor.com/th/2555. 

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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ก. ความส าคัญของผู้สูงอายใุนศาสนาต่าง ๆ 
 1. พระพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากเหล่าสาวกได้ช่วยกันท าหน้าที่เผยแผ่ค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กว้างไกลและคอย
อุปถัมภ์ บ ารุงส่งเสริมหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาอุบาสก
อุบาสิกา ทั้งคนหนุ่ม คนสาว คนเฒ่า คนแก่ หรือกลุ่มคนสูงอายุเป็นกลุ่มให้ความส าคัญต่อศาสนามี
บทบาทช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

 พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม ได้อธิบายถึงบทบาทของอุบาสกอุบาสิกาเอาไว้ในลักษณะ 
ต่าง ๆ กันดังนี้ คือ 

 1) บทบาทด้านการถวายความอุปถัมภ์พระสงฆ์ เช่น บทบาทด้านการถวายภัตตาหาร
เป็นประจ า และบทบาทด้านการถวายสิ่งของอุปโภคและยารักษาโรค 

 2) บทบาทด้านการส่งเสริมด้านความมั่นคงของในพุทธปรัชญาเถรวาท เช่น บทบาท
ด้านการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุ บทบาทด้านการช าระอธิกรณ์และปัญหา บทบาทด้านการ
ปกป้องพระพุทธศาสนา บทบาทด้านการสนับสนุนพระสงฆ์เผยแผ่ในพุทธปรัชญาเถรวาท บทบาท
ด้านการชักชวนคนเข้าวัดฟังธรรม และบทบาทท่ัวไป11  

 ดังนั้น จะเห็นอุบาสกอุบาสิกา คนชรา คนแก่ และคนสูงอายุ เป็นบุคคลที่มีบทบาทอีก
หลาย ด้านที่ได้ท าหน้าที่ช่วยเหลือสังคม หรือที่เรียกว่า สังคมสงเคราะห์ คือ การให้ความช่วยเหลือ
บุคคลผู้ยากไร้หรือได้รับความล า บากให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือมีอาหาร มีที่พักอาศัยมีงานท า มี
เสื้อผ้าใส่ มีคนคอยดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย อุบาสกผู้มีฐานะเป็นเศรษฐีนอกเหนือจากที่ช่วยอุปการะผู้
ยากไร้ที่มาของพ่ึงพิงให้มีงานท าและ และอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค แล้วยังได้จัดสร้างโรงทานใช้เป็น
สถานที่แจกจ่ายของไว้ตาม ประตูบ้านของตน ใครที่ขัดสนหรือได้รับความเดือดร้อน ก็สามารถไปพ่ึงพิง
ขออาศัยฝากปากฝากท้องและชีวิตยังสถานที่แห่งนั้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลในการแจก 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกคนที่มาขอให้ได้รับสิ่งของเสมอเหมือนกัน  

 2. ศาสนาคริสต์ ส่งเสริมให้มีการเตรียมตัวเผชิญกับการเจ็บป่วย กรองทอง กาญจนเลิศพรทวี 
อธิบายว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในชาวคริสต์ได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อคนสูงอายุที่เจ็บป่วย อธิบาย
เอาไว้ในบทความว่า ควรช่วยเหลือให้เขาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สิ่งนี้จะเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้ที่ท างานด้านการอภิบาลในยามเจ็บป่วยโดยผู้ที่ให้ก าลังใจได้ดีที่สุดก็ คือ ญาติพ่ีน้องนี้จึงเป็นสิ่งที่
คนสูงอายุต้องการส าหรับชีวิต ศาสนาคริสต์ยังสอนให้มีการดูแลวัยสูงอายุในปัจจุบัน สิ่งนี้จึงเป็นหน้าที่
ทางวัฒนธรรมและการศึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวพันกับชนทุกรุ่น เราต่างมีความรับผิดชอบต่อคนสูงอายุใน

                                                           
11พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม, “บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : ศึกษา

เฉพาะกรณี ต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หน้า 72-76. 
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ปัจจุบัน เราต้องช่วยพวกเขาให้เข้าใจในวัยสูงอายุของตน ให้ชื่นชมในประสบการณ์ของตน และให้เอาชนะ
แนวโน้มที่จะปฏิเสธมัน และหันไปหาการแยกตัว การถอยหลัง และความรู้สึกของการไร้ความหมายและ
ความสิ้นหวัง เรายังต้องมีความรับผิดชอบต่อชนรุ่นหลัง คือ การจัดเตรียมเงื่อนไขแบบมนุษย์ทั้งทางสังคม
และจิตใจ ซึ่งมนุษย์แต่ละคนสามารถด ารงชีวิตในช่วงนี้ด้วยศักดิ์ศรีและความสมบูรณ์อย่างครบครัน คริสต์
ศาสนายังสอนให้เราทุกคนได้ให้ความช่วยเหลือคนสูงอายุโดยหารให้ความรักและความเมตตาจิต12 เช่น 

  1)  โดยการไม่ทอดทิ้งพวกเขา 
  2)  ไม่เย็นชาในการรับใช้ เพ่ือความดีและความก้าวหน้าของมนุษย์และชีวิต สุขภาพ

ทั้งกายและจิตใจ เพราะต่างเป็นความดีพื้นฐานของมนุษย์ 
  3)  ปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนื่องจากพวกเขาไม่ใช่เครื่องทดลอง 
  4)  ถือว่าการเยียวยารักษาเป็นหน้าที่ส าคัญของพระศาสนจักร 
  5)  เป็นผู้น าความยินดี ความหวังให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงหรือคนยากจนให้ได้ความ

รักแลความยุติธรรมด้วยความรักแบบพระคริสต์ 
 ดังนั้น ชาวคริสต์ควรตระหนักอยู่เสมอว่าในตัวของคนสูงอายุนั้นมีองค์พระเยซูสถิตอยู่ เราทุก

คนต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเขา ร่วมรับความเจ็บป่วยพร้อมกับเขาในส่วนของความทุกข์ทางด้านร่างกายและ
จิตใจโดยที่เราไม่ได้ก าลังรับใช้ผู้ป่วยสูงอายุแต่เราก าลังรับใช้องค์พระคริสต์ที่อยู่ในตัวของคนสูงอายุด้วย 
และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การให้ความรักและความเมตตาจิต โดยไม่เลือกว่าคนคนนั้นจะเป็นใครหรือนับถือ
ศาสนาใด พระเยซูเจ้าจึงต้องการให้ทุกคนมีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และสิ่งนี้ คือ สิ่งที่
แสดงให้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีขอบเขตจ ากัด และเป็นความรักที่ทุกคนชาวคริสต์ควรแสดงต่อคนสูงอายุ  

 3. ศาสนาอิสลาม ให้ความส าคัญของต่อผู้สูงอายุหรือคนชรานั้น คู่มือเพื่อความเข้าใจ
ศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ อธิบายว่า ที่มีในโลกของศาสนาอิสลาม จะไม่ค่อยได้พบเห็น 
บ้านพักคนชรา การดูแลบิดามารดาของเราในช่วงเวลาที่ล าบากที่สุดในชีวิตของพวกท่านเช่นนี้  ถือว่า
เป็นเกียรติและเป็นคุณงามความดี อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตใจที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย ใน
ศาสนาอิสลาม ถือว่ายังไม่เป็นการเพียงพอที่พวกเราเพียงแต่สวดมนต์ภาวนาให้กับบิดามารดาของ
พวกเรา แต่พวกเราควรจะปฏิบัติด้วยความโอบอ้อมอารีอย่างไร้ที่สิ้นสุด จ าไว้ว่าเมื่อตอนที่พวกเรายัง
เป็นเด็กเล็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พวกเขาเลี้ยงดูพวกเราด้วยตัวของท่านเอง มารดาเป็นผู้ที่สมควร
ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เมื่อบิดามารดาชาวมุสลิมแก่ชราลงท่านจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างทะนุ
ถนอมด้วยความเมตตาและความไม่เห็นแก่ตัว13 

                                                           
12กรองทอง กาญจนเลิศพรทวี,  ศาสนาคริสต,์ www.crs.mahidol.ac.th/news/minithesis/2550/008.doc/2550. 
13ศาสนาอิสลาม, คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ, https://www.islamguide.com/ 

th/ch3-15.htm.  

https://www.islam-guide.com/th/ch3-15.htm)%20อธิบาย
http://www.crs.mahidol.ac.th/news/minithesis/2550/008.doc
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 ดังนั้น ในศาสนาอิสลาม การเลี้ยงดูบิดามารดาถือเป็นหน้าที่อันดับที่สองรองจากการท า
ละหมาด และถือเป็นสิทธิของบิดามาดาท่ีจะคาดหวังว่าจะได้รับการดูแล ถือกันว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
เดียดฉันท์ในการแสดงความฉุนเฉียวใด ๆ เมื่อผู้เฒ่าชราเริ่มท าอะไรล าบาก พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า 
และพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงท าดีต่อบิดา
มารดาเมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจ้า ดังนั้น อย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า และอย่าขู่
เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยค าที่อ่อนโยน และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง ซึ่ง
การถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้ง
สองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัย  

 4. ศาสนาฮินดู (พราหมณ์) หลักค าสอนส าคัญในพราหมณ์หรือฮินดูนั้น สยามคเณศ 
ดอทคอม อธิบายว่า ที่มีความส าคัญกับคนสูงอายุ หรือกับคนแก่คนชรานั้น เรียกว่า อาศรม 4 คือ เป็น
หลักค าสอนเรื่องอาศรมหรือวิธีปฏิบัติของพราหมณ์ 4 ประการ หลักค าสอนเรื่องการหลุดพ้นหรือโมกษ 
คนในวัยสูงอายุที่ก าลังเข้าสู่วัยชราให้ความส าคัญมากมีอยู่ 2 วัยด้วยกันที่เรียกว่า วานปรสถาศรม หรือ 
(วัยวานปรัสต์) เป็นช่วงระยะที่ 3 แห่งชีวิต กล่าว คือ เมื่อบุตรธิดาได้ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นคฤหัสถ์
แล้ว ตัวบิดามารดาผู้ชราก็ควรจะยกทรัพย์สมบัติมอบให้แก่บุตรธิดา แล้วตนเองก็ออกไปอยู่ที่อาศรมอัน
ตั้งอยู่ในป่า เพ่ือเสียสละอุทิศก าลัง ร่างกายของตนออกท างานให้แก่สังคมส่วนรวม ด้วยการเป็นครู
อาจารย์ท าหน้าที่ให้การศึกษา และนึกคิดแต่ในทางที่จะท าให้สังคมเจริญ แล้วก็ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามนั้น ส าหรับสตรีถ้าไม่มีความประสงค์จะไปอยู่ในอาศรมในป่ากับสามี ก็อาจจะอยู่กับบุตรธิดาต่อไป
ได้ ส่วนผู้ใดที่ไม่ต้องการจะออกไปอยู่ ในอาศรมในป่า ก็อาจจะอยู่ที่บ้านได้ แต่ต้องบ าเพ็ญกิจเพื่ออุทิศ
ตนให้แก่สังคมต่อไปจนกว่าจะมีอายุถึง 75 ปี และอีกวัยหนึ่งที่เรียกว่า สนยสตาศรม (วัยสันยาสิน) เป็น
ระยะสุดท้ายแห่งชีวิต คือ อายุย่างเข้า 75 ปี ผู้ชราในวัยนี้ย่อมรู้สึกได้ด้วยตนเองว่า ตนมีอายุมากแล้ว ก็
พาตนเองเข้าสู่ สนยสตาศรม คือ บวชเป็นสันยาสีเสียในอาศรมนี้ เพ่ือเจริญสมาธิและพยายามแสวงหา
โมกษธรรมหรือความจริงว่า ตนเองเป็นใคร ? พระพรหมคือใคร ? ในโลกนี้มีสารวสตุอะไรบ้าง ? ฯลฯ 
เมื่อได้ค าตอบส าหรับตนเองแล้ว ก็เผยแพร่ให้ค าตอบนั้นได้เป็นที่รู้กันไปท่ัว ๆ โดยถือว่ามนุษย์ทั้งปวง
เป็นประดุจสมาชิกในครอบครัว (บริวาร) ของตนเอง และในท านองเดียวกันก็เป็น อนส (ส่วนหนึ่ง) ของ
พระพรหมด้วย สรุปก็คือว่าในอาศรมท่ี 4 นี้ เหมือนกับอาศรมท่ีหนึ่งมากเหลือเกินเพียงแต่ว่าไม่มีการ
เรียนเหมือนอย่างอาศรมที่ 1 เท่านั้น หากมีจินตนาการหรือการเข้าสมาธิมาบรรจุอยู่แทนที่นี้14 

ข. ความส าคัญของผู้สูงอายุตามแนวคิดของบุคคลทั่วไป 
ในสังคมไทย ถึงแม้บุตรหลานแต่งงานมีเหย้ามีเรือนไปแล้ว ก็ยังนิยมอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น บุตรธิดา นอกจากจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่
แล้ว ยังได้รับการดูแลจากปู่ย่า ตายาย ท าให้เกิดความรักความอบอุ่น ภายในครอบครัว โอกาสที่เด็กจะไป
                                                           

14สยามคเณศ ดอทคอม, ความส าคัญกับผู้สงูอายุ, https://www.siamganesh.com/asramas.html.   

https://www.siamganesh.com/asramas.html)%20อธิบาย
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เกเร หรือประพฤติผิดนอกลู่นอกทางจึงมีน้อยมาก ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สามารถช่วยส่งเสริม อบรม
เลี้ยงดูกล่อมเกลาบุตรหลาน ให้เป็นพลเมืองดี เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งจากโรงเรียน และที่บ้าน ที่บ้านเด็ก ๆ 
จะได้รับการอบรม โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ผู้สูงอายุจะคอยให้
ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาทุก ๆ เรื่อง ความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยตั้งแต่ดั้งเดิมได้หล่อ
หลอมความรัก ความเคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า คือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนั้น มิต้องการเพียงแต่จะเป็นฝ่าย
รับจากบุตรหลานหรือจากสังคมเท่านั้น อันที่จริงท่านพยายามที่จะช่วยตนเองมากที่สุด เท่าที่ท่านจะท าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ท่านจะอาศัยพ่ึงพาลูกหลาน ต่อเมื่อท่านท าไม่ไหวแล้วเท่านั้น 
แม้กระนั้นก็ตาม ท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่ท่านจะท าได้ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านแรงกาย แรงสติปัญญา ทักษะฝีมือ ค าแนะน าต่าง ๆ เท่าที่ท่านจะให้ได้ 

ดังนั้น หลายคนที่เกษียณอายุแล้วอาจจะยังมีไฟอยู่ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความรู้
ความสามารถสูง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการท างาน หลายคนอาจเคยเป็นครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล 
เป็นผู้น าทางกฎหมาย บัญชี การบริหาร หรือ การจัดการ ครั้นเกษียณอายุแล้ว ยังอาจเป็นที่ต้องการท า
ประโยชน์ให้สังคมอยู่ มีความพอใจในงานที่จะท า คนที่คิดว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง และ
สุขภาพของตัวเองยังดี ยังต้องการท าอะไร ๆ ต่อไปอีกก็น่าจะท าต่อไปได้ เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ 
นิศา ชูโต แห่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาไว้ในปี 2525 พบว่าร้อยละ 66.44 ของ
ผู้สูงอายุไทยมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ร้อยละ 14.6 ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อ ส่วนผู้สูงอายุที่สุขภาพดี มีร้อยละ 
32.7 และร้อยละ 50.4 แม้สุขภาพไม่ค่อยดี แต่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรโดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะหมายความว่า มี
ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 80 ที่อาจแสดงบทบาทต่อสังคม ครอบครัว และชุมชนได้ 

ในประเทศเรามีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย โดย กรมส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และเครือข่ายผู้สูงอายุ กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญและอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของ
ผู้สูงอายุใน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย  
 1) ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการดูแล

ตนเองและมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้ดี และมากกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาต่ า 
 2) งานอดิเรกของผู้สูงอายุเป็นวิถีทางในการใช้ชีวิตในเวลาว่างเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ 

นอกเหนือไปจากหน้าที่การงานประจ า หรือเป็นกิจกรรมที่ท าในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลิน แก่ผู้กระท าโดยตรง บทบาท และกิจกรรมใดก็ตาม ที่บุคคลถูกผลักดันให้เลิกกระท า 
จะต้องมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาทดแทน และกิจกรรมหนึ่งที่ถูกเลือกเข้ามา คือ งานอดิเรก 

 3) สุขภาพของผู้สูงอายุนั้นมักประสบปัญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน สิ่งนี้ ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกด้อย ในสายตา
ของบุคคลทั่วไป และมีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้วย 
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2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุ ท าให้รายได้ลดน้อยลง 
ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ทางด้านสุขภาพ และส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางด้านสังคมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (วัยชรา)ท าให้ต้องเสียบทบาท
ในการท างาน ผู้สูงอายุจึงเปลี่ยนจุดสนใจไปยังครอบครัว หาบทบาทใหม่ให้กับตนเอง ด้วยการเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา แนะน าช่วยดูแลลูกหลานภายในบ้าน หากความสัมพันธ์ในครอบครัวดี จะส่งผลต่อความพึง
พอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนด้านความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุคคลภายนอก หรือสังคมนั้น ในปี 
1986 เบอร์กแมน ได้ท าการศึกษาผู้สูงอายุจ านวน 7,200 คน เป็นเวลา 10 ปี พบว่าผู้สูงอายุที่แยกตัว
ออกจากสังคม มีอัตราการตายสูงกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม ถึง 2.5 เท่า จากปัจจัย 3 ด้านที่มี
ความส าคัญและอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ในส่วนของงานอดิเรก และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสังคมได้พ้องกับทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ดังที่ได้
กล่าวไว้แต่ต้น15  

ในเรื่องของกิจกรรม ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจกลายเป็นบทบาท
หน้าที่ของผู้สูงอายุ ที่ควรมีต่อสังคม ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการมีคุณค่าในชีวิต และเพ่ิมความพึง
พอใจตนเองของผู้สูงอายุ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ เช่น การช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว และการพบปะ
สังสรรคก์ับเพ่ือน ญาติ เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่มีรูปแบบ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมในสมาคมต่าง ๆ การเข้ากิจกรรมทางศาสนา 
และการเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว เป็นต้น 

3) กิจกรรมที่ท าคนเดียว เช่น การท างานในยามว่างจากการงานปกติ กิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจส่วนตัว และกิจกรรมภายในครอบครัวในบ้าน เป็นต้น  

สรุปว่า ความส าคัญเรื่องชราในศาสนาต่าง ๆ และความส าคัญตามแนวคิดของบุคคลทั่วไปที่มี
ต่อคนชรานี้ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา ในแง่ของบุคคลทั่วไปอีกทั้งแต่ละศาสนาจะให้ความส าคัญต่อ
ศาสนาของตน สังคม ประเทศชาติ โดยท าหน้าที่ของตนพร้อมแสวงหาความจริงในศาสนาของตนว่า
ตนเองเป็นใครก่อนที่ตาย เมื่อได้ค าตอบส าหรับตนเองแล้ว ก็เผยแพร่สิ่งดีแก้ผู้อ่ืนให้เป็นที่รู้กันไปทั่ว ๆ 
โดยถือว่ามนุษย์ทั้งปวงไม่ว่าวัยใดก็ตามเป็นล้วนมีความแก่ (ชรา) ควรท าสิ่งที่ตนนับถือตามศาสนาและ
สังคมของตนให้ดีที่สุด เพราะทุกคนส่วนหนึ่งของโลกเช่นเดียวกัน  
 

 

                                                           
15กรมส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายผู้สูงอายุ, http://hp.anamai. moph.go.th/ 

soongwai/index.htm. 
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2.2 ทฤษฎีความชราในวัยผู้สูงอายุ 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายแนวคิดเรื่องชราว่า เริ่มจากทอดพระเนตรเห็น เทวะทูตทั้ง 

4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต จึงมีแนวคิดแน่วแน่ที่จะทรงออกบวช ที่จะแสวงหาความ
หลุดพ้นจากสงสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงอันประเสริฐ 
คือ อริสัจ 4 ที่ได้แสดงแนวคิดเก่ียวเรื่องชราเอาไว้ว่า  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ของจริงแห่งพระอริยะเจ้า คือ ทุกข์เป็นอย่างไร เล่า แม้
ชาติ ก็เป็นทุกข์ แม้ชรา ก็เป็นทุกข์ แม้มรณะ ก็เป็นทุกข์แม้โสกะ ปริเทวะ (ความร่ า
ไรร าพัน ) ทุกข์ (ความไม่สบายกาย) โทมนัส คือ ความเสียใจ และอุปายาส คือ 
ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความประสบ สัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ 
ความพลัดพรากจากสัตว์ และ สังขาร ซึ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ สัตว์ปรารถนาสิ่งใด 
ย่อมไม่ได้ แม้ข้อที่ ไม่สมประสงค์นั้น ก็ เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5 ที่
ประกอบด้วยอุปาทาน คือ ความถือมั่นเป็นทุกข์16 

  
ดังนั้น ชรา หรือความแก่นี้ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนั้น โดยมีพยานที่

พราหมณ์แก่ ๆ คือ ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกนั่นเอง  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวชีวิตเป็นอย่าไรกับลักษณะโดย

ธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง ซึ่งชี้ให้เห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ว่า เป็นธาตุ คือ สภาวะที่ทรงตัว
อยู่เป็นธรรมดา เป็นธรรมฐิติ คือ สภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยเป็นธรรมดา  เป็น
ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติ หรือก าหนดแห่งธรรมดาไม่เกี่ยวกับผู้สร้างบันดาล หรือการเกิดขึ้นของ
ศาสนาใด ๆ กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสนาในความหมายของพุทธธรรมด้วยว่าเป็นผู้ค้นพบกฎ
เหล่านี้ แล้วน ามาเปิดเผยชี้แจงแก่ชาวโลก ส าหรับไตรลักษณ์นั้น มีพุทธพจน์แสดงหลักไว้ในรูปของกฎ
ธรรมชาติ ดังนี้ ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติในโลกหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นด ารงอยู่
เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามว่า  

1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  
2. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา คือ สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  
3. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา คือ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา17  

                                                           
16ที.ม. 14/294/232. 
17พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 38, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2556), หน้า 62. 



20 
 

แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าสังขารร่างกายมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใด มีความเสื่อมเป็นปกติของธรรมชาติ 
ไม่คงที ่ไม่ยืนยาว เช่น ความชรา หรือ (ความแก่) แล้วก็ทุกข์เพราะสังขาร ที่เกิดจากความเจ็บปวดที่เกิน
อ านาจจะควบคุมได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์นั่นเอง 

แนวคิดทฤษฎีของนักคิดนักวิจัยชาวตะวันตก ได้อธิบายเกี่ยวผู้เข้าสู่วัยชราว่า มีค าที่ใช้เรียกได้
หลายค า เช่น Ageing Geriatric Gerontology ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความชราของ
มนุษย์ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บและตายจะเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ ทุกคนจะไม่อาจหลีกพ้น แต่มนุษย์ก็ยังมีความ
พยายามที่จะศึกษากระบวนการชรา ว่าจะมีวิธีการ ชะลอ หรือป้องกันความชราได้อย่างไร เช่น นักคิด
นักวิจัยชาวตะวันตก 2 ท่าน คือ  

ฮิปโปเครติส ได้อธิบายเกี่ยวกับแพทย์ชาวกรีกโบราณ ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์
ตะวันตก แสดงแนวคิดยอมรับว่าความชราเป็น กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติและมีสาเหตุจากความร้อนใน
ร่างกายลดลง การศึกษาพบว่า ความชราเกิด จากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ซึ่งจะเพ่ิมความเย็น
และท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่น18 

สุวดี เบญจวงศ์ ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุเอาไว้ว่าได้พิจารณาถึงกระบวนการ
ของความแก่ของบุคคล เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในแนวตั้งให้
พิจารณาว่าร่างกายของบุคคลมีหลายระดับ นับตั้งแต่โมเลกุล เซลล์ บุคคล กลุ่มคน และสังคม ส่วน
แนวนอนให้พิจารณาว่าบุคคลมี คุณลักษณะ 3 ประการ คือ เป็นอยู่ (Being) พฤติกรรม (Behaving) 
และการกลายมาเป็น (Becoming) ไดอ้ธิบายต่อว่าปรากฏการณ์ของความสูงอายุหรือกระบวนการแก่
เกิดจากปัจจัยหลายประการ โดยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งได้ โดย สุวดี เบญจ
วงศ์ กล่าวว่าทฤษฎีสูงอายุนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎี คือ  

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory)  
2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory)  
3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) 19  
ทฤษฎีทางการสูงอายุดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นการอธิบายกระบวนการชรา 

ให้ชัดเจนที่สุดจึงต้องใช้หลาย ๆ แนวคิดและทฤษฎีร่วมกันอธิบายปัจจัยที่ช่วย ส่งเสริมให้กระบวนการ
ชราเกิดได้เร็วขึ้น ได้แก่ ภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสแสง Ultraviolet นาน ๆ มลพิษต่าง ๆ 
ภาวะเครียด และการตอบสนองต่อความเครียด โรค และ micro organism ต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็น
ทฤษฎีทางการสูงอายุพอสังเขปนี้ เป็นแนวคิดเรื่องภาวะผู้สูงอายุในครอบครัวใหญ่ในสังคมกสิกรรม และ

                                                           
18ฮิปโปเครติส, แพทย์ชาวกรีก, https://www.hfocus.org/content/2014/12/8971/2557. 
19สุวดี เบญจวงศ์, “ผู้สูงอายุ คนแก่และคนชรา : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม”, มนุษย์สังคมสาร, 

(ชลบุรี : ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2541) : 54-60. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.hfocus.org/content/2014/12/8971
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ในระบบการท างานที่ไม่มีการเกษียณอายุมักค่อยเป็นค่อยไป การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในยาม
สูงอายุก็คล้อยตาม เป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน 

ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ต้องพบกับภาวะวิกฤตทางกายและใจมากนักด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น ผู้สูงอายุยังเป็นบุคคลที่ส าคัญและมีค่าต่อครอบครัว บุตรหลาน และสังคม ยังมีผู้ดูแลใกล้ชิดใน
บ้าน ไม่มีเวลาว่างมากเกินไป ยังสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองตามอัตภาพไม่ต้องเปลี่ยนบทบาททาง
สังคมและอาชีพมากนัก ผู้สูงอายุเคยเห็นและคุ้นเคยกับความเป็นผู้สูงอายุของบุคคลรุ่นก่อนตนขึ้นไป
จึงท าให้เข้าใจกับวิถีชีวิตของความเป็นผู้สูงอายุได้ค่อนข้างง่ายผู้เข้าสู่วัยสูงอายุในครอบครัวเล็กใน
สังคมเมืองและสังคม อุตสาหกรรม ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวิกฤตมากกว่า ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวใหญ่และสังคมเกษตรกรรม อาทิเช่น บทบาททางสังคมและเศรษฐกิจมักผูกพันกับอาชีพที่มี
การท างาน เป็นระบบองค์กร ท าให้ต้องมีการเกษียณอายุ กิจกรรมในครัวเรือนและในครอบครัวมีน้อย 
ท าให้คนอ้างว้างทางสังคม ปัจจุบันจึงมีความตระหนักกันว่าความเป็นผู้สูงอายุต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือจะ
ได้ปรับตัวต่อสภาวะความเป็นผู้สูงอายุในสังคม สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความชรา และการจัดการความเป็นคนสูงวัย เพ่ือช่วยเหลือคนสูงวัย
นั้น ในปัจจุบันนี้จึงมีการรวบรวม สหวิทยา การเกี่ยวข้องกับคนสูงอายุมาตั้งเป็นกลุ่มวิชาเรียกว่า ชรา
วิทยา ซึ่งมีสาระเนื้อหาคาบเกี่ยวกับวิชาการในแขนงต่าง ๆ เช่น การพยาบาล เภสัชวิทยา จิตบ าบัด 
สันทนาการ สถาปัตยกรรม ปรัชญา ศาสนา และประเทศอุตสาหกรรมยักใหญ่ในทั่วโลก เช่น 
สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น และเยอรมันนี มีการเรียนการสอน (วิชาคนสูงอายุ) มีการเรียนการสอน
นับตั้งแต่ระดับมัธยมถึงมหาวิทาลัยในระดับปริญญาเอก และยังมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดตั้งขึ้น
เพ่ือการศึกษาหาความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือคนสูงอายุ 

ศรีเรือน แก้วกังวาน วัยสูงอายุแต่ละช่วงวัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุก
ช่วงวัย เล่ม 2 วัยสูงอายุ ภาวะสูงอายุแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เป็นการยากมากที่จะก าหนดให้เป็นสากล
ว่าเมื่อใดที่บุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งนี้เพราะภาวะสูงอายุเป็นปรากฏการณ์ทางจิต ทางสังคม เนื่องจากความ
ยากในการก าหนดการเริ่มต้นของ คนสูงอายุ มีการได้นับเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ โดยทั่ว ๆ ไปก าหนดนัด
หมายกันว่าอายุประมาณ 60 - 65 ปี เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ การศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความยืนยาว
ของชีวิต ได้พบว่า หลังจากอายุ 60 - 65 ปี เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ วัยสูงอายุ คาดหมายได้เลยว่า คนในปัจจุบันนี้
โดยทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่เป็นโรคภัยร้ายแรงและไม่ประสบอุบัติเหตุมักจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกประมาณ 10 - 15 
ปี เป็นอย่างน้อย ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงที่ยาวมากช่วงหนึ่ง คนสมัยใหม่จึงควรตั้งเป้าหมายในการวางแผนการ
ไว้เลยว่าตนเองควรจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะถูกต้องและดีที่สุด20  

                                                           
20ศรีเรือน แก้วกังวาน, “จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2”, วัยรุ่น – วัยสูงอายุ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (แก้ไข

เพิ่มเติม), กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที ่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 539-541. 
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สรุปว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ คนสูงอายุ คนชรา และคนแก่ เป็นระยะที่มีปัญหาทางสุขภาพ
ทางกาย และสุขภาพทางใจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา คือ ไตรลักษณ์ 
ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทเกิดจาก (ทุกข์) แม้จะมีจะการแบ่งช่วงอายุคนสูงอายุให้เห็นเด่นชัดขึ้น แต่
ความทุกข์ที่เข้ามาไม่เคยแบ่งเวลา ทฤษฎีของนักคิดสมัยใหม่ก็อยู่เพียงต้นเหตุเท่านั้น เช่น ชีววิทยา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา พันธ์กรรม และสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถชีแจงข้อเท็จได้ทั้งหมดนั่นเอง 

 

2.3 การแบ่งประเภทความชราในวัยผู้สูงอายุ 
2.3.1 แบ่งโดยประเภทท่ัวไป 
ปีรพจน์ เพชรมีศรี ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งประเภทคนสูงอายุ โดยอธิบายว่า 

ฮอลล์ (Hall) ได้แบ่งประเภทการสูงอายุของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. การแบ่งผู้สูงอายุตามวัย หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทิน โดยการนับจากปีที่เกิดเป็นต้น

ไป และบอกได้ทันทีว่า ใครมีอายุมากน้อยเพียงใด  
2. การแบ่งประเภทผู้สูงอายุตามสภาพร่างกาย เป็นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพ

ร่างกายและสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประสิทธิภาพในการท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการสูงอายุ ซึ่ง
เป็นไปตามอายุขัยของแต่ละบุคคล 

3. การแบ่งประเภทผู้สูงอายุตามสภาพจิตใจนั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การรับรู้ใน
แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ ด้านเชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพของผู้สูงอายุที่ปรากฏใน
ระยะต่าง ๆ ของชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 

4. การแบ่งประเภทผู้สูงอายุตามสภาพของสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่
สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุการ
แสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม21 

สรุปว่า ผู้สูงอายุ ในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความเสื่อมถอยต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพสังคมและประสบการณ์ของแต่ละคน สามารถท าการแบ่งประเภทได้จากการมองในปัจจัยที่ต่างกัน
ท าให้สามารถเข้าใจในตัวของคนสูงอายุได้มากขึ้นมากกว่าเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียว 

 
 

                                                           
21ปีรพจน์ เพชรมีศรี, “ความหมายของค าว่า “บ้าน” ในบ้านพักคนชรา บ้านบางแค กรณีศึกษา ศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), 2557, หน้า 12. 
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2.3.2 แบ่งประเภทตามอายุ 
ตุลระวี ไชยปัญโญ ได้เขียนอธิบายงานวิจัยของ ศรีเรือน แก้วกังวาน ว่ามีการแบ่งช่วงวัย

สูงอายุออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน คือ 
1. ช่วงที่คนสูงอายุไม่ค่อยแก่ ช่วงนี้อายุประมาณตั้งแต่ 60 - 69 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่คนต้อง

ประสบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นภาวะวิกฤต หลายด้าน เช่น ด้านการเกษียณอายุการท างาน 
ด้านการจากไปของมิตรสนิท ด้านคู่ครอง ด้านรายได้ลดลง ด้านการสูญเสียต าแหน่งทางสังคม โดยช่วงนี้
บุคคลโดยทั่วไปยังแข็งแรง แต่อาจจะต้องพ่ึงพิงคนอื่นบ้าง ส าหรับบุคคลที่มีการศึกษาสูง รู้จักปรับตัว 
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีสมรรถภาพคล้าย ๆ กับหนุ่มสาวมาก 

2. ช่วงที่คนสูงอายุแก่ปานกลาง ช่วงนี้อายุประมาณตั้งแต่ 70 - 79 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่คนเริ่ม
เจ็บป่วย เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวที่อายุใกล้ ๆ กันอาจเริ่มล้มหายตายจากมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านสังคมน้อยลง การปรับตัวของคนสูงอายุนั้นในระยะนี้ จึงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว 
และกิจกรรมทางสังคมมากนักนั่นเอง 

3. ช่วงที่คนสูงอายุแก่จริง อายุประมาณ 90 - 99 ปีขึ้นไป ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี้ปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมยากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับคนอายุถึงขั้นนี้ต้องมีความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น ไม่วุ่นวาย แต่ก็ยังต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยังกระตุ้นความมีสมรรถภาพในแง่ต่าง ๆ ตามวัย ผู้สูงอายุ
วัยนี้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าวัยที่ผ่านมา เริ่มย้อนนึกถึงอดีตมากขึ้น 

4. ช่วงที่คนสูงอายุแก่จริง ๆ อายุประมาณ 99 - 100 ปีขึ้นไป ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี้มีจ านวน
ค่อนข้างน้อย ความรู้ต่าง ๆ ด้านชีววิทยา สังคม และจิตใจของคนวัยนี้ยังไม่มีการศึกษามากนัก จึงไม่
สามารถรู้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับคนในวัยนี้นั่นเอง22 
 

2.4 การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในวัยชรา 
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ในสังคมไทยเป็นสังคมใหญ่ และมี

ความผูกพันกันมากในครอบครัว ลักษณะครอบครัวของคนไทยจึงมักจะเป็นครอบครัวใหญ่ มีการ
แสดงความเคารพยกย่องผู้อาวุโสและถือเป็นมงคลอันดีที่จะได้เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณเมื่อยามท่านแก่
เฒ่าหรือเจ็บป่วย ซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติอันแท้จริงของทุกคน และเป็นหน้าที่ของลูก  ๆ หลาน ๆ 
จะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด  

หมอชาวบ้าน ได้อธิบายเอาไว้ว่า ในผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อม
มากกว่าการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของแต่ละคนจะเกิดขึ้นไม่พร้อม
กันและไม่เท่ากันวัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความสุขุมรอบคอบ เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากท าให้

                                                           
22ตุลระว ีไชยปัญโญ, วัยสูงอายุ, https://tunlawee.wordpress.com/2012/05/19/-old-age/2555. 

https://tunlawee.wordpress.com/2012/05/19/วัยสูงอายุ-old-age/
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มองเห็นการณ์ไกล มีการตัดสินใจที่ดีกว่าวัยอื่น ๆ เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนับตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป
สภาพความเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจจะมีมากในระยะนี้ ขาดความคล่องแคล่ว ว่องไว ความจ า
เสื่อม ความคิดความอ่านช้าลง สภาพทางร่างกายเสื่อมถอย หูตึง ตามัว และผมหงอก23 เป็นต้น 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เป็นผลท าให้ดุลการเจริญเติบโตลดลง แต่ความเสื่อมโทรม
เพ่ิมมากขึ้น ในลักษณะอนิจจังสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ และก็มีตาย ซึ่งผู้เข้าสู่
วัยสูงอายุจะต้องยอมรับและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเสียแต่เนิ่น ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการปรับตัวที่จะ
เป็นผู้สูงอายุอย่างมีความสุข หรือดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุขตลอดไป การเปลี่ยนแปลงตามอายุจะเกิดขึ้น
ไม่เท่ากัน ในแต่ละคนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่ความมีอายุก็เหมือนกับว่าเดินเข้าสู่
ความมืดมัว ความคิดเห็นเริ่มหดสั้น เบื่อหน่ายต่อการท างาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้าและ
ซับซ้อนในองค์ประกอบของเซลล์ และลดความสามารถในการประสมประสานของระบบอวัยวะต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ไว้ 14 ประเด็น คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านผม ผมเป็นสิ่งแรกของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้
ชัดภายนอกจากสีด าลายเป็นสีขาวแห้งและร่วงง่าย เนื่องมาจากเนื้อเยื่อหนังศีรษะเหี่ยวย่น การ
ไหลเวียนของโลหิตลดลง เส้นผมได้อาหารไม่เพียงพอ และภาวะเครียดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เส้นผมได้ง่าย การเปลี่ยนสีผมเป็นข้อบ่งชี้อันหนึ่งเท่านั้นที่จะบอกถึงความเสื่อมของร่างกาย แต่
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวหนังเมื่ออายุเพ่ิมมากข้ึน เนื้อเยื่อต่าง ๆ จะขาดความตึงตัว 
เนื่องจากการลดจ านวนน้ าในเซลล์ต่อมเริ่มเหี่ยว น้ ามันใต้ผิวหนังมีน้อย เลือดมาเลี้ยงบริเวณผิวหนังก็
น้อยลงท าให้ผิวหนังเริ่มเหี่ยวแห้ง หยาบ การลดจ านวนไขมันใต้ผิวหนังท าให้ผิวหนังหย่อนยาน ปรากฏ
รอยย่นชัดเจน ฉะนั้นคนวัยนี้จึงรู้สึกหนาวง่าย เพราะไขมันใต้ผิวหนังน้อยลง 

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านกระดูกวัยสูงอายุเป็นวัยที่กระดูกเปราะง่าย ถ้าได้รับอันตราย
เพียงเล็กน้อยจะท าให้กระดูกหักได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูกมาก
ขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งคือการขาดวิตามินดี เพราะผู้สูงอายุมักไม่ชอบแสงแดด จะอยู่แต่ภายในบ้าน 
และการกินอาหารไม่เพียงพอเพราะมีปัญหาเรื่องการเค้ียว โอกาสขาดวิตามินดีจึงมีสูง เมื่ออายุ 60 ปี
ขึ้นไป หมอนรองของกระดูกสันหลังมักจะกร่อนและแบนลงมาก ท าให้หลังโกงได้ 

4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเล็บนี้ เล็บจะเริ่มหนาแข็งและเปราะ เนื่องจากการไหลเวียนของ
โลหิตส่วนปลายน้อยลง ท าให้การจับตัวของแคลเซียมบริเวณเล็บลดลงด้วย 

5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านกล้ามเนื้อทางร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่มีความส าคัญมาก 
คือ กล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อค้ าจุนโครงสร้างของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา เมื่อ
กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เพราะความเสื่อมสมรรถภาพเกิดขึ้นจะมีผลให้ความคล่องตัวในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
                                                           

23หมอชาวบ้าน, ผู้สงูอายุ, https://www.doctor.or.th/article/detail/4930/2530. 

https://www.doctor.or.th/article/detail/4930
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ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อลดลงไปด้วย กล้ามเนื้ออีกชนิดหนึ่งคือกล้ามเนื้อเรียบ เช่น ล าไส้ กล้ามเนื้อชนิดนี้จะ
เคลื่อนไหวด้วยตัวเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ากล้ามเนื้อจ าพวกแรก และอาจท างานปกติดีตลอดวัย
สูงอายุกเ็ป็นไปได้ 

6. การเปลี่ยนแปลงทางด้านหูเป็นส่วนที่ได้ยินจะเริ่มเสียเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของประสาทรับเสียงในหูชั้นใน ท าให้การส่งกระแสประสาทของเสียงไปยังอวัยวะรับ
การได้ยินซึ่งอยู่ในหูเสียไป อาการหูตึงในผู้สูงอายุจะพบมากเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป 

7. การเปลี่ยนแปลงทางด้านตาจะมีลักษณะตาของผู้สูงอายุจะเล็กลง เพราะจ านวนไขมัน
หลังลูกตาน้อยลง หนังตาบนจะตกหรือต่ าเนื่องจากการยืดหยุ่นของหนังตาลดลง ตาลึก มีความเสื่อม
โทรมของประสาทตา มีความไวต่อแสงน้อยท าให้ ไม่สามารถมองภาพใกล้ไม่ชัด การยืดหยุ่นของเลนส์
เสียไป การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ผู้สูงอายุมีสายตายาว นอกจากนี้ จะมีวงแหวนขาวที่ขอบตาด าเกิดขึ้น 
แต่ไม่มีอันตรายใด ๆ และไม่มีผลต่อการเห็น 

8. การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบทางเดินหายใจ ความจุของปอดจะลดลง ท าให้มีปริมาตร
ของอากาศค้างในปอดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องมาจากความยืดหยุ่นของเนื้อปอด หลอดลมลดลง เยื่อหุ้มปอด
แห้งทึบเป็นสาเหตุน าไปสู่การลดการขยายตัวของปอด ซึ่งเป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดการคั่งของน้ าใน
ปอดของคนสูงอายุได้ง่าย นอกจากนี้ จะมีการเกาะจับของแคลเซียมในกระดูกอ่อนของกระดูกซี่โครง
และกระดูกสันหลัง ประกอบการท างานของกล้ามเนื้อเสื่อมสมรรถภาพด้วย การเคลื่อนไหวของทรวง
อกจึงถูกจ ากัด การหายใจส่วนใหญ่จะต้องใช้กะบังลมช่วย ฉะนั้น ผู้สูงอายุมักจะเหนื่อยหอบได้ง่าย 

9. การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบทางเดินอาหาร ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหามาก นับตั้งแต่ปาก
ซึ่งจะมีฟันที่โยกคลอน หักง่าย หรือใส่ฟันปลอม จึงมีปัญหาต่อการเคี้ยวมากและการรับรสจะไม่ดี
เท่าที่ควร ผู้สูงอายุมักเลือกอาหารประเภทแป้งมากขึ้น เพราะเคี้ยวง่าย ท าให้ขาดสารอาหารที่จ าเป็น 
เช่น โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ นอกจากนี้ การหลั่งน้ าย่อยของกระเพาะอาหารลดลง ท าให้การย่อยและ
การดูดซึมอาหารลดลงไปด้วย เกิดภาวะการขาดอาหาร การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร และล าไส้
น้อยลง ท าให้รู้สึกหิวน้อยลง และมีปัญหาท้องผูก 

10. การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบการไหลเวียนของเลือด ซึ่งจะความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมี
น้อยลงเนื่องจากมีการจับของแคลเซียมตามผนังเส้นเลือดมากข้ึน ท าให้เส้นเลือดแข็งตัว ความแรงของ
ชีพจรจะลดลง รูของเส้นเลือดก็แคบลงด้วย ท าให้มีแรงต้านทานการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น ผู้สูงอายุ
จึงมักมีความดันเลือดสูงขึ้นกว่าปกติได้ ปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลงเป็นผลให้เกิดการตาย 
และการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย 

11. การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะมีขนาดของไตจะเล็กลงและอัตรา
การกรองของไตจะลดลงด้วย นอกจากนี้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะอ่อนก าลังลง ขนาดก็เล็กลง
ด้วย เป็นผลให้มีการขับถ่ายปัสสาวะบ่อยขึ้น ปัสสาวะมากขึ้น ในผู้ชายมักมีต่อมลูกหมากโตท าให้ถ่าย
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ปัสสาวะล าบากและถ่ายบ่อยขึ้น ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมต่าง ๆ เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์และต่อม
เพศ ตับอ่อน จะท างานน้อยลง เป็นผลให้มีการผลิตฮอร์โมนน้อยลงด้วย เช่น ตับอ่อนผลิตอินซูลิน
น้อยลงจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ผู้สูงอายุจึงเป็นเบาหวานได้มาก 

12. การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่อมเพศท างานลดลง ในผู้หญิงรังไข่จะหยุดท างาน ท าให้ไม่มี
ประจ าเดือน มดลูก เต้านมจะเหี่ยวแฟบ บางคนจะอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย ในผู้ชายก็มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน แต่มักน้อยและช้ากว่าผู้หญิง 

13. การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบประสาทและสมอง ซึ่งเป็นเซลล์ของประสาทและสมองจะ
ลดลง ความรู้สึกความคิดจะช้า สติปัญญาจะเสื่อมถอยลง ความจ าเสื่อม จ าเรื่องในอดีตมากกว่าเรื่อง
ปัจจุบัน ประสิทธิภาพการสั่งงานของสมองต่ า นอกจากนี้ ยังมีการตายและแฟบของระบบเซลล์ประสาท
เป็นอย่างมาก เป็นผลให้เส้นประสาทเสื่อมเสียความสามารถทางกิจกรรมและความรู้สึกได้ ฉะนั้น การ
ส าลักอาหารจึงพบได้มากในผู้สูงอายุ 

14. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคมนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวัยของผู้สูงอายุ
ไม่เพียงแต่สภาพร่างกายเท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก การรับรู้ บุคลิกภาพ ความจ า ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งในครอบครัว ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับ จากที่เคยเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ก็จะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เป็นที่ปรึกษา หรือผู้คอยดูแลบ้าน หรืออาจเป็นผู้
อาศัยไปการเสื่อมความเคารพและการถูกทอดทิ้ง จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตมาก มีความวิตกกังวล 
บางรายอาจแยกตัวเองเป็นบุคคลไร้ความสามารถ สูญเสียความรู้สึกมีค่า ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ซึ่งท าให้เกิดข้อขัดแย้งในตัวเอง และจะเพ่ิมมากข้ึนตามระดับอายุการปรับตัวของผู้สูงอายุ จะ
ส าเร็จมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และปกตินิสัยดั้งเดิมของแต่
ละคนไปจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุเป็นผลให้ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัว
และยอมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรจะเข้าใจ และเปิดใจยอมรับต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้สูงอายุนั้น ๆ ด้วย เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข 

ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
เอาไว้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 

1. ความสูงอายุทางร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอันเนื่องจากประสิทธิภาพของ
การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลจากความเสื่อมตามกระบวนการสูงอายุซึ่งเป็น
ตามอายุขัยของแต่ละบุคคล 

2. ความสูงอายุทางจิตใจ ท าให้ความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การรับรู้การแก้ปัญหา เจตคติตลอดจนบุคลิกภาพ สิ่ง
เหล่านี้มีการพัฒนามากขึ้น 
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3. ความสูงอายุทางสังคม (Sociological aging) หมายถึง บทบาทสถานภาพในครอบครัว
และการงาน รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุ การแสดงออกตามคุณค่ า
และความต้องการของสังคม24 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้าย
ทีเ่ป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เป็นผู้ที่ควรค่าแก่การอุปการะ
ในด้านต่าง ๆ เพราะผู้สูงอายุคือผู้มีพระคุณและเป็นผู้มีอุปการะช่วยเหลื่อดูแลเรามาก่อน  

Cluster ได้อธิบายเกี่ยวกับคนสูงอายุว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่เห็นได้ชัดไว้ 
7 ประเด็น คือ 

1. การสูญเสียที่เป็นสาเหตุส าคัญมาก เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะท าให้อารมณ์ความรู้สึก
หวั่นไหว รู้สึกเศร้า ว้าเหว่ และมีความรู้สึกกลัว คนสูงอายุพบการสูญเสียได้บ่อยทั้งด้านร่างกาย ได้แก่ 
ก าลังวังชาลดลง สูญเสียการได้ยิน การรับกลิ่น การลิ้มรส การสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองลดลง และการสูญเสียคู่ชีวิตบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น เพ่ือนฝูงท าให้ขาดคนใกล้ชิดเป็นผลให้
เกิดความเศร้าซึม หว้าเหว่ 

2. เมื่อพ้นจากหน้าที่การงาน ท าให้รู้สึกเกี่ยวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้รับการยกย่องนับ
ถือเหมือนเดิม ท าให้มีความรู้สึกหมดคุณค่าในตนเอง เพราะสาเหตุทั้งการเสื่อมถอยทางร่างกายและ
จิตใจที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน เป็นภาระของลูกหลานท าให้คนสูงอายุรู้สึกสิ้นหวัง และวัยสูงอายุเป็นวัย
เกษียณอายุท าให้ขาดอ านาจขาดคนเคารพนับถือ 

3. ผลกระบบจากการผ่าตัด ซึ่งท าผู้สูงอายุมีจิตใจหดหู่ ท้อแท้ และสิ้นหวัง เพราะโอกาสที่จะมี
สภาพร่างกายเหมือนเดิมนั้น เป็นไปได้ยาก หรือกลัวความตาย คนสูงอายุเป็นวัยที่พบความตายอยู่
บ่อยครั้งทั้งเพ่ือนฝูง คู่สมรส เป็นสาเหตมีุพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ได้แก่ ตกใจกลัวจนอยู่เฉย ๆ ส่งผลมีการ
แยกตัวออกจากสังคม ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ท าให้ทุกข์ใจ และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่นฉุนเฉียว 

4. ผู้สูงอายุมีการรับรู้และความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ น้อยลง เช่น จ าไดน้อยลง หรือจ าอะไรไม่ค่อย
ได้ หลงลืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจ าใหม่จะเสื่อม แต่เรื่องเก่า ๆ จะจ าได้ดี 

5. ผู้สูงอายุมีการอาการเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม และบางคนคิดว่าตัวเองแก่แล้ว จึงมีความรู้สึก
ว่าหงุดหงิดกับตัวเอง 

6. ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ใจ มักพูดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาด้วยความเสียดาย คิดถึงปัจจุบัน 
และวิตกกังวลต่ออนาคต เกิดความเหงาจะพบได้มากในผู้ที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิต เพราะขาดผู้ใกล้ชิดที่
ปรึกษาอีกทั้งลูกหลานก็ไปท างาน ท าให้คนสูงอายุอยู่บ้านคนเดียว 

                                                           
24ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ, “ปัญหาและแนวทางพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ”,

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2546, หน้า 17. 

Cluster%20ผู้สูงอายุ
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7. ผู้สูงอายุเกิดความตึงเครียด มักมีความวิตกกังวล โกรธง่าย ความรู้สึกโกรธจะเกิดเมื่อคน
สูงอายุถูกในครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง คนสูงอายุคิดว่าไม่มีคนสนใจ ตนเองไม่มีความส าคัญก็จะปฏิเสธ
การช่วยเหลือจากทุกคน พฤติกรรมที่ชัดเจน ได้แก่ มีอาการหงุดหงิดง่าย ไม่สนใจการกระท าของบุคคล
รอบข้าง ขี้โมโห จู้จี้ และขี้บ่น25 

ปีรพจน์ เพชรมีศรี ได้อธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยนี้เอาไว้ว่า ความชรา (ความแก่) เป็น
กระบวนการความแก่ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายในวัย
สูงอายุนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการแบ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุหรือผู้ชรานี้ไว้ 3 ประเด็น คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนั้น เป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ เพราะส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัย
ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์และสังคมที่เป็นผลมาจากอายุที่เห็นชัด 

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นอกจากเรื่องของสภาพร่างกายที่ถดถอยแล้ว สภาพจิตใจของคน
สูงอายุก็มีความถดถอย เช่น กันแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เข้ามาร่วมด้วย วนิดา คงข า กล่าวในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของคนสูงอายุว่า แม้ว่าสภาพร่างกายและบทบาททางสังคมของคน
สูงอายุจะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สภาพทางจิตใจไม่จ าเป็นจะต้องเสื่อมตามไปด้วย 

ฉะนั้น คนสูงอายุมักติดกับความคิดและเหตุผลของตนเอง จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก เพราะมี
ความไม่มั่นใจในการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์ แสดงออกในลักษณะของความท้อแท้น้อยใจ 
หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย และซึมเศร้า สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลง คนสูงอายุจะสนใจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองมากกว่าเรื่องของผู้อ่ืน และไม่ต้องการเป็นภาระกับครอบครัวหรือผู้อ่ืน เพราะตัวเองไม่สามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และต้องการที่จะยอมรับ
สภาพของการเข้าสู่วัยสูงอายุโดยอาศัยศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าให้คนสูงอายุใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในการศึกษาปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาบางคนอยากอยู่ร่วมกับลูกหลาน บางคนชอบอยู่คนเดียวจะ
เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสภาวะทาง
กายภาพที่ส่งผลถึงกัน 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบทบาททางสังคม
การถูกไม่ให้ความส าคัญ ความเคารพ ในครอบครัวเองได้เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้น ากลายเป็นผู้
อาศัย อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาทางกายและทางจิตใจของ

                                                           
25Cluster, ผู้สูงอายุ, http://aginghpc.blogspot.com/2017/02/blog-post.html/2560. 

file:///C:/Users/User/Desktop/งานจุ๋ม/งานปี%2061/ส่วนกลาง/พระเที่ยง/พระเที่ยง%20(word)/Cluster%20ผู้สูงอายุ
http://aginghpc.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
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ผู้สูงอายุตัวอย่างเช่น กระบวนการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของสังคมไทย มีแนวโน้มไปทาง
ตะวันตกมากขึ้นย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ26 

ดังนั้น นอกจากบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนไปแล้ว ผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบดั้งเดิม
ไปสู่สังคมสมัยใหม่ ท าให้เกิดการขยายตัวหรือเติบโตของชุมชนเมืองมากขึ้น ระบบการผลิตที่เปลี่ยนจาก
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป คนสูงอายุที่เป็นภาระหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ท าให้คนสูงอายุถูกทอดทิ้งเกิด
ความรู้สึกว่าเหว่ การเสื่อมความเคารพจากคนรอบข้าง ไม่ได้รับการเคารพนับถือจากผู้ในฐานะอาวุโส ที่
เป็นผู้มีประสบการณ์ผู้แนะน าสั่งสอน ปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนไปตามอย่างสังคมตะวันตก ที่ยึด
อิสรภาพส่วนบุคคลและคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ คนสูงอายุควรอยู่ส่วนคนสูงอายุ ส่วน
คนหนุ่มสาวก็อยู่ตามทางของคนหนุ่มสาวก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุเอาไว้ว่า 
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงท าให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมจะมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้ หรือพบว่าความพึงพอใจของคนสูงอายุมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพ้ืน ที่ใช้สอยที่
เหมาะสมประเภทของโครงสร้าง และความเป็นส่วนตัวที่มีในที่อยู่อาศัย การพ่ึงพาตนเองได้ของคนสูงอายุ
นั้น มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย ท าให้ไม่อยากย้ายออกจากที่อยู่อาศัย27 

สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุหรือคนแก่นั้น ขั้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ลิ้น และร่างกายเสื่อมจนเห็นได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น 
ผู้สูงอายุมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เป็นอยู่เกิดจาก
ปัญหาที่ลูกหลานไม่สนใจจึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นปัญหาสังคม อีกทั้งสังคมผู้สูงอายุก าลังมีการเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากสังคมครอบครัว ที่ปล่อยทิ้งให้ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแล
อย่างใกล้ชิดไว้เพียงล าพัง ด้วยเหตุและผลของการดิ้นรนเพ่ือใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของปัญหา
น าไปสู่ความจ าเป็นที่ภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามาดูแลและท าให้เกิดบ้านพักคนชราหรือสถานพยาบาล
ส าหรับผู้สูงอายุมาขึ้นทุก ๆ ปี 

 
 
 

                                                           
26ปีรพจน์ เพชรมีศรี, “ความหมายของค าว่า “บ้าน” ในบ้านพักคนชรา บ้านบางแค กรณีศึกษา ศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หน้า 12. 
27ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง

สาธารณสุข, 2557), หน้า 145. 
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2.5 คุณค่าและความสุขของผู้สูงอายุในวัยชรา 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจ าเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัว

ผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ว่า
ตัวผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ทั่วไปหรือดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น 
ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การที่จะท าให้ผู้สูงอายุจะท าให้ตนเองมีความสุขได้นั้น 
ผู้สูงอายุจะต้องถามและตอบค าถามตนเองให้ได้ก่อนว่า ความสุขคืออะไร? และความสุขที่แท้จริงของ
ตนเองคืออะไร? ผู้สูงอายุบางคนก็ตอบว่า ความสุขที่แท้จริงของตนนั้น คือ การได้อยู่กับครอบครัว
พร้อมหน้าพร้อมตา การได้เห็นลูกหลานที่ตนรักประสบความส าเร็จ การที่ตัวผู้สูงอายุเป็นที่ยอมรับ
หรือมีชื่อเสียงในวงสังคม การมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย การมีเงินหรือทรัพย์สมบัติส าหรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การได้ท าประโยชน์ให้กับลูกหลานหรือสังคม การเป็นที่รักของลูกหลาน การที่
ลูกหลานให้ความส าคัญหรือเอาใจใส่ การได้ไปวัดหรือโบสถ์เพ่ือฟังเทศน์ฟังธรรม หรือสนทนาธรรมที่
ท าให้จิตใจของตนสงบและเป็นสุข การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ เป็นต้น เมื่อตอบค าถาม
ของตนเองได้แน่นอนแล้วว่า ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตนเองคืออะไร ก็เริ่มสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นเริ่มจากตัวเองก่อน ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณค่า 
ในทัศนะหรือตามแนวทางในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ญาณภัทร ยอดแก้ว  อธิบายคุณค่า

ตามทัศนะที่ได้รับจากการปฏิบัติดี หรือที่เรียกว่า อรรถะ หรือ อานิสงส์ ค าว่า คุณค่า ไว้ว่า หมายถึง 
ราคาก็ได้ ประโยชน์ก็ได้ อานิสงส์ก็ได้ ผลที่เราจะได้รับนั้นเรียกว่า คุณค่า โดยใจความ คือ ประโยชน์หรือ
อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับนั่นเองเรียกว่า คุณค่า28  

วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ ได้อธิบาย คุณค่าหรือความสุขของผู้สูงอายุ (คนแก่ คนชรา) ในสังคมไทยที่
จัดเข้าในหลักธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นจัดเป็นปูชนียบุคคล คือ บุคคลที่ควรบูชา การที่
สังคมไทยยกย่องและบูชาผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับอิทธิค าสอนทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทยที่ได้อบรมสั่งสอนและสอดแทรกการเคารพบูชาผู้สูงอายุเอาไว้ใน
ประเพณีและวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ แม้ว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว คนไทยก็ยังเคารพบูชาและมี
ประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูต่อผู้สูงอายุที่ปรากฏเป็นรูปธรรม เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีท าบุญให้กับผู้ตาย29 เป็นต้น 

                                                           
28ญาณภัทร ยอดแก้ว, คุณค่า, https://www.gotoknow.org/user/dhammarit/profile/2555. 
29วรากรณ์ พูลสวัสดิ์, คุณค่าหรือความสุขของผู้สูงอายุ, https://www.gotoknow.org/ posts/ 

566127/2557. 
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หลักค าสอนในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาทได้ยกย่องพระภิกษุชราว่าเป็นผู้รัตตัญญู คือ ผู้
ที่รู้ราตรีนาน หมายความว่า เป็นผู้มีความรอบรู้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย เปรียบเทียบเสมือน
คลังปัญญา เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกย่องท่านพระอัญญาโกณ -
ฑัญญะว่า เป็นผู้รัตตัญญู ผู้ที่พระภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นควรเข้าไปหาปรึกษาซักถาม และช่วยเหลือดูแล 
การยกย่องบูชาถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต ผู้สูงอายุแม้ว่าจะมีความเสื่อมถอยทางสภาพร่างกาย แต่ท่านก็
ยังเป็นบุคคลส าคัญในครอบครัวที่คอยให้ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน ช่วยเสาร์หลัก
ให้ลูกหลานและครอบครัวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุแม้สังขารจะจักร่วงโรยไปตามวัยจนบางครั้งท่านถูกละเลยทอดทิ้ง
และไม่เห็นคุณค่าถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์ ทว่าหากเราพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยใจ
กตัญญู เราจะรู้ซึ้งถึงพระคุณของท่านและประจักษ์ด้วยใจว่าผู้สูงอายุเป็นรัตตัญญูและเป็นปูชนียบุคคล
ที่เราควรบูชาอันจะน ามาซึ่งมงคลแห่งชีวิต 

ข. ความสุข 
บ้านท่าลาด ได้อธิบายว่า ความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะ

วัยใดเริ่มจาก ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย จะต้องมีการพัฒนาใน 4 ส่วน คือ การพัฒนาด้านศีลธรรม 
เช่น พัฒนากาย พัฒนาวาจา พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา ถ้าบุคคลพัฒนาดังนี้แล้วย่อมจะท าให้ได้
ความสุขหรือความเจริญตามการพัฒนาของชีวิต คือ 

1. ความสุขทางกาย (physical) ได้แก่ สภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไม่
เจ็บป่วย และมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดี ทีส่ะอาด และปลอดภัย เช่น มีน้ าสะอาด มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีป่า
ไม้สมบูรณ์สวยงาม ที่อยู่อาศัยสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยเน่าเหม็น อาหารสะอาดถูกหลักอนามัย เป็นต้น ผู้
ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า ภาวิตกายบุคคล หรือบุคคลผู้มีกายเจริญแล้ว 

2. ความสุขทางสังคม หรือ ศีลธรรม (moral) ได้แก่ มีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมมีการจัดการเพ่ือความสุขความเจริญของบุคคลในสังคม ปราศจากการเบียดเบียนซึ่ง
กันและกันผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า ภาวิตสีลบุคคล บุคคลผู้มีศีลเจริญแล้ว 

3. ความสุขทางจิตใจ (emotional) ได้แก่ เป็นส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในจิตใจ ได้แก่ ความมีเมตตา กรุณา ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข 
ผ่องใส เป็นต้น ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า ภาวิตจิตบุคคล บุคคลผู้มีจิตใจเจริญแล้ว 

4. ความสุขทางปัญญา (intellectual) ได้แก่ การมีสติปัญญา การมีศรัทธาความเชื่อ ความรู้ 
ความนึกคิด ความเห็น ความเข้าใจชีวิต และโลกอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง สามารถอยู่กับความ
เป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุขและอย่างเข้าใจ ผู้ที่มีความสุขด้านนี้  เรียกว่า ภาวิตปัญญา 
บุคคลผู้มีปัญญาเจริญแล้วบุคคลผู้ที่ฝึกฝนตนเองตามหลักภาวนา30 ทั้ง 4 ประการนี้ 

                                                           
30บ้านท่าลาด,  ความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท, http://baanthalad.blogspot.com/2013/06/blog-

post.html/2556. 

http://baanthalad.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
http://baanthalad.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
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ดังนั้น ความสุขทั้งที่เป็นโลกียะสุขหรือเป็นความสุขที่เกิดจากกิเลสกามความสุขของสัตว์
และมนุษย์ผู้เสพย์กามคุณ 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ที่น่าปรารถนา ทีน่่ารักใคร่ ที่น่าชอบ
ใจ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุธรรมทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มิใช่ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุข
เพียงชั่วคราวและจะต้องแสวงหาสิ่งแปลกใหม่อยู่ร่ าไปและย่อมเข้าถึงโลกุตตระสุข ได้แก่  ความสุขที่
เกิดจากความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิตใจ และปัญญาที่รู้จริง 
มีลักษณะสงบและด ารงอยู่ที่ยาวนาน เป็นความรู้สึกบรมสุขหรือภาวะแห่งการปล่อยวางไม่ยึดติดใน
ตัวตน เรียกว่าเป็นความสุขของผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอริยบุคคล อันได้แก่ นิพพานอันเป็นความสุข
อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ค าว่า ความสุข ในความหมายของคนชราย่อมแตกต่างจากความสุข ในความหมาย
ของบุคคลวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ เป็นเพราะความต้องการของคนแต่ละวัยมีจุดสนใจหรือมุ่งเน้นแตกต่างกัน การ
ได้รับการตอบสนองความต้องการน ามาซึ่งความสุข  

สุรกุล เจนอบรม ได้อธิบายเกี่ยวกับความต้องการของคนสูงอายุไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ 
1. ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น 

ลูกหลานหรือญาติให้การเลี้ยงดูตามสมควรแก่อัตภาพ ถ้าหากคนสูงอายุไม่มีรายได้อ่ืนใด แต่ถ้ามองใน
ด้านความมั่นคงของสังคม ที่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีโครงการส่งเสริมสวัสดิการแก่คนสูงอายุ 
เช่น การให้บ าเหน็จบ านาญ การสงเคราะห์คนสูงอายุหรือการส่งเสริมด้านประกันคุณภาพคนสูงอายุ
เพ่ือให้ทุกคนมีรายได้ยามชรา 

2. ความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยให้คนสูงอายุมีที่พักพิง เช่น อาจจะอยู่ในบ้านของ
ตัวเองหรืออยู่กับลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง หรือในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 

3. ความต้องการในด้านอนามัย คนสูงอายุมักจะมีสภาพร่างกายอ่อนแอ กว่าคนหนุ่มสาวจึง
เป็นหน้าที่ของครอบครัวและลูกหลานจะต้องให้การเอาใจใส่ ซ่ึงในหลายประเทศก็มีการบริการด้านนี้
อย่างจริงจัง โดยรัฐควรให้บริการด้านประกันสุขภาพแก่คนสูงอายุ เช่น อเมริกาและทางยุโรป เป็นต้น 

4. ความต้องการทางด้านการงาน การมีงานท ามีความหมายแก่คนสูงอายุมาก เป็นที่มาของ
รายได้และเป็นการใช้เวลาให้หมดไป ใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกันความเบื่อหน่าย มีเพ่ือนที่
จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงความสามารถเพ่ือให้คนอ่ืนยอมรับหรือเคารพ
นับถือ เพราะคนสูงอายุบางคนท างานไม่ใช่หวังเงิน แต่ท าเพ่ือฆ่าเวลา เพ่ือความภาคภูมิใจมากกว่า 

5. ความต้องการความรักความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ เป็นสิ่งที่คนสูงอายุมี
ความต้องการมาก เพราะเป็นวัยที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่ง ความตายอยู่ใกล้เข้ามาทุกที จึงมีความต้องการ
การสนับสนุนจากครอบครัว ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ต้องการการยอมรับและเคารพยกย่อง
นับถือจากบุคคลในครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลหรือองค์กรภายนอกให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุในด้านอ่ืน ๆ แล้วก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังต้องการความรัก ความใกล้ชิด ความยกย่องนับถือ
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จากลูกหลาน เป็นวัยที่อยากจะมีคนรักและอยากจะถูกรัก เช่น อยากให้ลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องนึกถึง
ตนและเอาใจใส่ตนบ้าง เช่น มาพูดคุยท าอาหารให้รับประทาน31 

สรุปว่า ความต้องการด้านต่าง ๆ ของคนชรา (สูงอายุ) เมื่อได้รับการตอบสนองครบในทุก
ด้านชีวิตก็จะน ามาซึ่งความสุข อาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายในการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในวัย
ชราที่มีความปรารถนาให้ตนพ้นจากความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจนั้น ในความเป็นจริงยิ่งอายุมากขึ้น
ความทุกข์ต่าง ๆ ก็เพ่ิมขึ้นด้วยตามอายุของตน น ามาซึ่งความทรุดโทรมทางร่างกาย ความเจ็บป่วย
ทางกายโดยไมย่อมป่วยใจ จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการด ารงชีวิตของผู้ชราภาพ  
 

2.6 สาเหตุและปัญหาของความชราในวัยผู้สูงอายุ 
สาเหตุและปัญหาความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย เศรษฐกิจ อารมณ์ จิตใจ

และสังคม ของคนในวัยชราท าให้ต้องประสบกับปัญหาในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ในทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเป็นแนวคิดที่อธิบายความเป็นไปของชีวิตตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตด้วย คือ 
อริยสัจ 4 มีสาเหตุและปัญหามาจากความแก่เป็นทุกข์ ในพุทธปรัชญาเถรวาทมองว่ามนุษย์ไม่ว่าจะ
อยู่ในวัยใดย่อมมีความอยากความต้องการเป็นเหตุแห่งอวิชชาเป็นปัญหาท าให้มีการเกิด เพราะความ
ไม่รูว้่า คือ อวิชชา น ามาซึ่งความชรา ความแก่เป็นทุกข์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท อธิบายถึง ความชราก็
เป็นเหตุแห่งความทุกข์ประการหนึ่ง ด้วยอ านาจของแห่งตัณหา  

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ดร. ได้อธิบายเกี่ยวกับตัณหา 3 ที่เป็นสาเหตุแห่ง ความ
ทะยานอยากเอาไว้ดังนี้  

1. กามตัณหา คือ ความก าหนัดยินดี อยากได้โน่นนี่ พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ในประสาททั้ง5 
ได้แก่ รูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส อันน่าใคร่ยังอยากได้ อยากครอบครอง อยากเป็นเจ้าของ 

2. ภวตัณหา คือ ความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นนั่นนี่ พอใจยินดีภพ อยากเป็นเช่นนั้น
ตลอดไปอยากให้อยู่ อยากให้มีสภาพเช่นนั้นไปนาน ๆ หรืออยากให้คงอยู่ตลอดกาล 

3. วิภวตัณหา คือ ความอยากในวิภพ ความไม่อยากมี ความไม่อยากเป็น เป็นสภาพที่ไม่
ต้องการ ความอยากท าลาย ความอยากให้สลายไป32  

แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ในอริยสัจจึงเป็นเหตุแห่งตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุแห่ง
ทุกข์ ทางกาย และใจ มาแล้วจนนับไม่ได้  ตัณหาเป็นเหตุน าไปสู่ภพใหม่ ด้วยอ านาจแห่งความ
เพลิดเพลิน ในภพในอารมณ์ทั้ง 3 นั่นเอง 

                                                           
31สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2534), หน้า 89-90. 
32พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ดร., เอกสารประกอบการสอนวิชาพุทธจริยศาสตร์, นครปฐม :  พิมพ์ที่

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 78. 
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ธรรมรักษา ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตว่า มนุษย์ที่เกิดมาต้องประสบกับ ความ
แก่ ความเจ็บ และความตาย อย่างหนีไม่พ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอธิบายเรื่องความทุกข์ของมนุษย์
มักอธิบายว่า ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิทุกข  กล่าว คือ แม้ความเกิด ความแก่และความตาย 
คือ ความทุกข์ ความแก่ชราเป็นที่มาของความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยต่าง ๆ ดังพระพุทธองค์
ทรงตรัสไว้ในชราสูตรว่า ถึงท่านจะติความแก่อันเลวทราม ถึงท่านจะติความแก่อันท าให้ผิวพรรณทราม
ไป รูปอันน่าพึงพอใจก็ถูกความแก่ย่ ายีอยู่นั่นเอง แม้ผู้ใดพึงมีอายุอยู่ร้อยปี (ผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้) 
สัตว์ทั้งหลาย มีความตายเป็นเบื้องหน้า ความตายย่อมไม่ละเว้นอะไร ๆ ย่อมย่ ายีทั้งหมดทีเดียวในพุทธ
พจน์นี้ อธิบายได้ว่า มนุษย์ที่เกิดมาย่อมประสบความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตาย 
โดยเฉพาะความแก่นั้น มีอ านาจมากในการสร้างปัญหาแก่มนุษย์เพราะความแก่น ามาซึ่งความกลัวตาย 
และแสดงถึงชีวิตก าลังย่างใกล้เข้าสู่ความตายและความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย การย่างเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่ก าลังเผชิญกับปัญหาของชีวิต เพราะผู้สูงอายุต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้านคือ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และสังคมสิ่งแวดล้อม33  

สุรกุล เจนอบรม กล่าวว่า โดยมีผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525 พบปัญหาของผู้สูงอายุเรียงล าดับดังนี้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน 
ปัญหาทางสุขภาพอนามัยทรุดโทรม ปัญหาขาดเพ่ือนสนิทท าให้รู้สึกเหงาโดดเดี่ยว ปัญหาไม่รู้ว่าจะมีชีวิต
อยู่ไปเพ่ืออะไร ปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินและอ่ืน ๆ และไม่มีปัญหา 
จากท่ีกล่าวมาเกี่ยวปัญหาของวัยชราอาจสรุปได้ว่าความทุกข์หรือปัญหาของผู้สูงอายุแบ่งเป็นสองด้าน
คือปัญหาทางด้านร่างกาย และปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมสิ่งแวดล้อมท าให้วัยชราต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยชราที่มีปัญหาถูกครอบครัวทอดทิ้งหรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุตรหลานได้ ท าให้วัย
ชราเหล่านี้มีปัญหาชีวิตมากกว่าวัยชราปกติทั่วไป34 

วิกิพีเดีย อธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ท าให้เกิดความชรา ในคนสูงอายุ
เกิดขึ้นจากประเด็นต่าง ๆ ไว้ 9 ประเด็นหลัก ดังนี้ เช่น การสูญเสียฟัน มีผิวหนังเหี่ยวย่นเพ่ิมขึ้น มีสี
ผมเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาวหรือ เรียกว่า ผมหงอก มีความสามารถในการมองเห็นลดลง มีการรับรู้
ทางเสียงลดลง มีร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลงและใช้เวลามากขึ้น มีการใช้ความจ าน้อยลง มีความ
ต้องการทางเพศลดลงหรือหมดไป มีความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกายและอวัยวะภายในร่างกาย
เป็นเหตุท าให้ต้องเสียชีวิตในที่สุด (ข้ึนอยู่กับกาลเวลา)35  

                                                           
33ธรรมรักษา, พระไตรปิฎก ฉบับผู้ใฝ่ธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สติ, 2541), หน้า 196-179.  
34สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอาย,ุ หน้า 89-90. 
35วิกิพีเดีย, สารานุกรมเสรี, https://th.wikipedia.org/wiki/2560. 
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พิทักษิณา สุภานุสร อธิบายว่า มนุษย์เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราหรือวัยชราย่อมประสบกับความ
ไม่สมอยากหรือไม่สมหวังได้ดังใจปรารถนา เพราะเป็นวัยที่ต้องประสบความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
มูลเหตุของความทุกข์มาจากสาเหตุความเปลี่ยนแปลง คือ  

1. ด้านสุขภาพอนามัยผู้เข้าสู่วัยชรา มักมีสุขภาพทางกายและทางจิตไม่สมบูรณ์ ความ
เสื่อมโทรมทางสรีรวิทยา หรือมีโรคประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ด้านสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าสู่วัยชราย่อมมีรายได้ลดลงหรือไม่อาจประกอบ
กิจการงาน เพ่ือหารายได้ให้สูงขึ้นและมีแต่จะลดน้อยถอยลงตามล าดับ และหากผู้เข้าสู่วัยชราไม่ได้
เตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมก็จะประสบปัญหาอย่างมากมาย 

3. ทางด้านสังคมและจิตวิทยา ผู้เข้าสู่วัยชราย่อมมีภาพลักษณ์ของตัวเองเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในสถานภาพทางสังคม จึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่า ไม่มีต าแหน่งหน้าที่
และผู้คนทั่วไปก็จะเลิกเกรงกลัวบารมี เลิกเกรงอกเกรงใจ หากไม่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ก็จะเกิด
วิกฤตการณ์ทางด้านภาพลักษณ์ข้ึนได้36 

สรุปว่า สาเหตุของปัญหาชีวิตของผู้เข้าสู่วัยชรามีมูลเหตุมาจากความต้องการที่เรียกในทาง
พุทธปรัชญาว่า ตัณหา คือ ความอยากหรือความต้องที่ไม่สมอยาก และชีวิตของผู้เข้าสู้วัยชราต้อง
ประสบกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมท าให้
มีผลกระทบต่อผู้เข้าสู่วัยชรา ท าให้ท่านเหล่านี้ต้องการการดูแลและสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ จาก
ครอบครัว เช่น ด้านอารมณ์ เศรษฐกิจ และนอกจากนั้นยังมีความต้องการความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัว และต้องการการติดต่อกับญาติพ่ีน้อง ลูกหลานด้วย หากความต้องการเหล่านี้ไม่ได้
รับการตอบสนองก็จะน ามาซึ่งปัญหาชีวิตของผู้สูงอายุ  
 

2.7 สรุป 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ นั้น เป็นการศึกษาความเป็นมาของค าว่า 

ชรา (ความแก่) ที่ใช้เรียกผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยให้ความส าคัญผู้สูงอายุเพ่ือยกย่องให้
เกียรติ จึงมีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือความส าคัญคนแก่คนชรา
ในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา การแพทย์ การศาสนา การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น อีกทั้งได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีความชราในพุทธศาสนา และนักคิดนักปราชญ์ชาวไทยและชาวตะวันตกชาติทั่วไป ที่มีต่ อ
แนวคิดด้านชีวิต จิตใจ และทางสังคมทั่วไป ทั้งนี้ มีการแบ่งประเภทความชราในวัยผู้สูงอายุออกตาม
วัย ร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคม ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย เช่น เซลล์ในร่างกาย เช่น ตา หู ผม ผิงหนัง กระดูก เล็บ กล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ 
                                                           

36พิทักษิณา สุภานุสร, “กลไกทางวัฒนธรรมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุของชุมชนคนบท”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2546, หน้า 18-19. 
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อาหาร ปัสสวะ ต่อมเพศ สมอง และจิตใจที่ส่งผลให้เกิดคุณค่าพร้อมทั้งความสุขที่ได้จากวิถีประเพณีที่
แนวคิดหลักตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ก็อยู่ในวีถีแบบชาวพุทธโดยอาศัยความเชื่อทางศาสนาเพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและความสุขให้กับตนเอง เพราะพุทธปรัชญาเถรวาทจะเน้นเรื่องของจิตใจเป็นหลัก จึง
เข้าถึงจิตใจผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ไขสาเหตุและปัญหาของคนในวัยชราได้เป็น
อย่างดี ด้วยเหตุผลที่ว่า ความแก่เป็นทุกข์ คือ ทุกข์ตามสภาพอายุที่เป็นอยู่ ทุกข์ทางร่างกาย และ
ทุกข์ทางด้านจิตใจ จึงสามารถเข้ากับแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงจะได้ท าความ
เข้าใจเพ่ิมเติม ดังนั้น ในบทนี้ ได้แก่ คนแก่ คนชรา คนสูงอายุ วัยชรา วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ นับอายุ 
60 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ฟัน ผิวหนังเหี่ยวย่น 
มีสีผมเปลี่ยน เรียกว่า ผมหงอก ความสามารถในการมองเห็นลดลง การรับรู้ทางเสียงลดลง ร่างกาย
เคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น การใช้ความจ าน้อยลง ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป 
ความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกาย และอวัยวะภายในร่างกายเป็นเหตุท าให้ต้องเสียชีวิตในที่สุด ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับกาลเวลานั่นเอง 

 
 



 

 

 
บทท่ี 3 

แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
  

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาชราในพุทธปรัชญาเถรวาทในรูปแบบความ
ชราในด้านต่าง ๆ เป็นการศึกษาชราที่ปรากฏในพระไตรปิฎกทั้ง 3 คัมภีร์ มี ทุกขอริยสัจ ใน อริยสัจ 4 
คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแกก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ และโดยความ
ชรานี้เอง เป็นธรรมจริงแท้อย่างหนึ่งของกระบวนธรรมชาติของสรรพสัตว์ เมื่อเกิดมาแลวจะหลีกเว้น
เสียมิได ในบทนี้เป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทโดยเฉพาะ จึงได้ก าหนดหัวข้อขึ้น 
เช่น ความส าคัญในหลักธรรมบทนี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้วิจัยโดยตรง และส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของผู้วิจัยที่ก าลังเข้าสู่วัยชราภาพอย่างเต็มตัว อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สนศึกษา
ค้นคว้าที่เข้าสู่วัยชราเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ก าหนดประเด็นหัวข้อที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแนวคิดเรื่องชราในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเอาไว้ ดังนี้ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.2 หลักธรรมและการเปลี่ยนแปลงเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.3 ปัญหาและสาเหตุเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.4 แนวทางแก้ไขเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.6 เป้าหมายสูงสุดส าหรับผู้ชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.7 สรุป 

 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวเอาไว้ว่า จากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงอัน

ประเสริฐ ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค จึงมองหาผู้ที่พอจะฟังธรรมนี้ได้แล้วก็
เสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้แสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ท่านโกณฑัญญะ
เป็นผู้ที่มีอายุพรรษามากสุด คือ แก่กว่าใคร ๆ ในที่นั้น ต่อมาท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและ
กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทจึงมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบ 3 ในครั้งนั้น ในบทนี้  กล่าวถึงเรื่องชรา 
(ความแก่) ซึ่งเป็นเหตุน ามาซึ่งความทุกข์ ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 
สภาพที่บีบคัน้ ได้แก่ ชาติ (การเกิด) ชรา (ความแก่ ความเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C


38 
 

การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังใน
สิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ ทุกข์ก็ คือ อุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5 ที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังที่มาในจาก
พระไตรปิฎกดังนี้ 

3.1.1 ความเป็นมา 
ในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก สังยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค ได้อธิบายเกี่ยวกับความ

เป็นมาของเรื่องชราที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ในบุพพา

ราม ใกล้พระนครสาวัตถี สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วทรง
ประทับนั่งผินพระปฤษฎางค์ผิงแดดในที่มีแสงแดดส่องมาจากทิศประจิมอยู่ ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้บีบนวดพระวรกาย
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฝ่ามือพลางกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้วเวลานี้ พระฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาค
เจ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อน พระสรีระก็หย่อนย่นเป็นเกลียว พระกายก็ค้อมไปข้างหน้า และ
ความแปรปรวนของอินทรีย์ คือ พระจักษุ พระโสตะ พระฆานะ พระชิวหา และพระกาย ก็ปรากฏอยู่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรอานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ชราธรรมย่อมมีในความเป็น
หนุ่มสาว พยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรค มรณธรรมย่อมมีในชีวิต ผิวพรรณไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
เหมือนเมื่อก่อน สรีระก็หย่อนย่นเป็นเกลียว กายก็ค้อมไปข้างหน้า และความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ 
คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย ก็ปรากฏอยู่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถา
ประพันธ์ต่อไปอีกว่า ถึงท่านจะติความแก่อันเลวทราม ถึงท่านจะติความแก่อันท าให้ผิวพรรณทรามไป รูป
อันน่าพึงใจก็คงถูกความแก่ย่ ายีอยู่นั่นเอง แม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปี ผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้ สัตว์
ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้า ความตายย่อมไม่ละเว้นอะไร ๆ ย่อมย่ ายีทั้งหมดทีเดียว1  

ด้วยมูลเหตุเรื่องชรา ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชรา อธิบายว่า ชรา 
คือ มีอายุมาก แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางอายตนะภายนอก เช่น การใช้
ชีวิตจึงควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เตรียมพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยใช้สติพิจารณา
เหตุ และยอมรับผลที่จะตามมา ควรใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นไปโดยธรรมชาติ เห็นประโยชน์
ของการอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มี
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ร่วมกัน การมีชีวิตที่ถูกที่ควร จึงจ าเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องทั้งในด้าน 
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และเคารพกฎระเบียบหรือวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมา รวมทั้งเคารพกฎ
ของธรรมชาติ เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบและมั่นคง ปลอดภัย การจะมีชีวิตที่ดีได้ 
                                        

1ส .ม. 31/962/62. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81
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จึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไป หากมนุษย์เข้าใจ
วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้ว ทุกชีวิตในโลกจะต้องอยู่อย่างมีความสุขนั่นเอง 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องชรา (ความแก่) ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ได้อธิบายว่า อวิชชา ว่าเป็น
ต้นเหตุของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ ไม่รู้ตามเป็นจริง 
ในการไม่ใช้ปัญญา และเพราะไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความจริง ไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่เข้าใจชัดเจน หรือไม่
ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณ์นั้น ๆ จึงคิดปรุงแต่งไปต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นจึง
เป็นไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดการด าเนินไปและการดับ
ไปของชีวิต รวมถึงการเกิด การดับแห่งทุกข์ด้วย ในกระบวนการนี้สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้น เป็นอยู่ และ
ดับลงไปในลักษณะแห่งความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันในรูปของ วงจร 
กล่าวคือ เป็นกระบวนแห่งความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ ในกระบวนแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีส่วนไหน
เป็นปฐมกรหรือปฐมเหตุ เพราะกระบวนการของชีวิตเป็นวัฏฏะแห่งกิเลส กรรม และวิบาก ซึ่ง
กลายเป็นวัฏสงสารซึ่งมีองค์ประกอบซึ่งเป็นหลักการส าคัญของปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึง การเกิดขึ้น
พร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันเกิดมีขึ้นทั้งหมด 12 ประการ 

ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ได้อธิบายเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งเรื่องชราเอาไว้
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในเขตพระนคร 
สาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดง ปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น
แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดีเถิด เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท เป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ พระตถาคตทั้งหลาย
เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติ  ธัมมนิยาม… 
อิทัปปัจจัย ก็ยังด ารงอยู่ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้น 
ครั้นแล้ว ย่อมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ าแนกกระท าให้ตื้น 
และตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ...
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ...เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ...เพราะตัณหา
เป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน...เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา...เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา...เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ...เพราะนามรูปเป็น
ปัจจัย จึงมีสฬายตนะ...เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป...เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย จึงมีวิญญาณ...เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร พระตถาคตทั้งหลาย
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เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้นคือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัป
ปัจจัย ก็ยังด ารงอยู่ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้น ครั้นแล้ว
ย่อมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผยจ าแนก กระท าให้ตื้น และตรัส
ว่า ท่านทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร  

ภิกษุทั้งหลาย ความจริงแท้ ความไม่คลาดเคลื่อน ความไม่เป็นอย่างอ่ืน
มูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา
และมรณะเป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อม
ไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ... 
สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร...อวิชชา เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยประชุม
แต่ง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกเห็นด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ และ
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้ว เมื่อนั้น อริยสาวก
นั้นจักแล่นเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่า ในอดีตกาลเราได้เป็นหรือหนอในอดีตกาลเราได้เป็น
อะไรหนอ...ในอดีตกาลเราได้เป็นอย่างไรหนอ...ในอดีตกาลเราได้เป็นอะไร แล้วได้มา
เป็นอะไรหนอ หรือว่าจักแล่นเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่า ในอนาคตกาลเราจักเป็นหรือ
หนอ...ในอนาคตกาลเราจักเป็นอะไรหนอ...ในอนาคตกาลเราจักเป็นอย่างไรหนอ...ใน
อนาคตกาลเราจักเป็นอะไร แล้วจึงจักเป็นอะไรหนอ หรือว่าจักยังมีความสงสัยใน
ปัจจุบันกาลเป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า เราเป็นอยู่หรือหนอ หรือไม่เป็นอยู่หนอ เราเป็น
อะไรอยู่หนอ เราเป็นอย่างไรอยู่หนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอ เขาจักไปในที่ไหน ดังนี้ ข้อ
นี้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เพราะเหตุไร เพราะว่าอริยสาวกเห็นด้วยดีแล้วซึ่งปฏิจจสมุป
บาท และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริง2  

 
สรุปว่า ความชรานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้กับพระอานนท์ในปราสาทของวิสาขา 

ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์ที่เสื่อมไปตามวัยตามกาลเวลา ให้เห็นถึงโรคภัยที่มาพร้อมกับ
ความชรา ความไม่เที่ยงแห่งสังขารร่างกาย เป็นไปตามธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา แม้จะอยู่ถึง100 ปีก็หนีความตายไปไม่ได้ดังนี้ 

 
 

                                        
2ส .นิ. 16/60-63/1. 
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3.1.2 ความหมาย 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายความหมายเรื่องชราเอาไว้มากมาย โดยได้อธิบายความหมาย

ของ ค าว่า ความแก่ หรือความชรา ไว้หลายแนวทางดังจะได้กล่าวถึง ความหมายตามรูปศัพท์ ดังนี้ 
พระมหาไพโรจน์ ป าวชิโร (2553, หน้า 111) ได้ให้ความหมายศัพท์ส าหรับผู้สนใจ

ศึกษาค้นคว้าทั่วไปเอาไว้หลายแนวว่า ชรา นามหรือ (ชร) มาจากวิเสสนะได้แก่ แก่ ชรา คร่ าคร่า 
ช ารุด ทรุดโทรม (ชร) มาจากปุงลิงค์ ได้แก่ ความแก่ ความชรา ความคร่ าคร่า ความช ารุด ความทรุด
โทรม หรือ คนแก่ คนชรา ก็ได้ ชรา แปลโดย วิเสสนะหรือแปลให้วิเศษออกไป อย่างเช่น ชราชชฺชริต 
อันความชราในความคร่ าคร่าแล้ว หรือ ชราชิณฺณมหลฺลก ผู้แก่เพราะอันชราให้คร่ าคร่าแล้ว และ 
ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตา ความที่แห่งชาติเป็นของมีชราและพยาธิและมรณะเจือปน ได้อธิบาย
ความหมายของชราตรงตัวว่า ความแก่ ความคร่ าคร่า3  

  3.1.2.1 ความหมายในพระไตรปิฎก 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายความหมายว่า ความชรา คือ ความคร่ าคร่า ความมี

ฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความหง่อมแห่งอินทรีย์ แห่งรูป และ
ในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎกได้แสดงความหมายของ ชรา หมายถึง ความคร่ าคร่า ภาวะที่คร าคร่า ความที่
ฟันหลุด ความที่ผมหงอก ความที่หนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมสิ้นแห่งอายุ และความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ 
ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ อันใด นี้เรียกว่า ชรา 

  พระอภิธรรมปิฎกได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายในนิเทศชรา บทว่า ชรา คือ ความ
คร่ าคร่า เป็นรูปความเฉพาะตนโดยภาวะของตน บทว่า ชิรณตา คือ ภาวะที่คร่ าคร่า เป็นศัพท์แสดงถึง
อาการ ศัพท์ทั้ง 3 มี ค าว่า ขณฺฑิจฺจ คือ ความที่ฟันหลุด เป็นต้น เป็นศัพท์แสดงถึงกิจในเมื่อล่วงกาล
ผ่านไป สองศัพท์หลังเป็นการอธิบายความตามปกติ จริงอยู่ ชรานี้  

  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยภาวะของตนด้วยบทว่า ความคร่ าคร่านี้ เพราะเหตุ
นั้น บทว่า ความคร่ าคร่านี้ จึงเป็นรูปความเฉพาะตนโดยสภาพแห่งบทว่า ความคร่ าคร่านั้น ทรงแสดง
ชรานั้น โดยอาการ 

  ด้วยบทว่า ชิรณตา คือ ภาวะที่คร่ าคร่า เพราะเหตุนั้น ศัพท์ว่า ชิรณตานี้ จึงเป็นการ
อธิบายถึงอาการของชรานั้น 

  ด้วยบทว่า ขณฺฑิจฺจ  นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงชราโดยกิจ คือ กระท าความเป็นผู้
มีฟันและเล็บหักในเมื่อล่วงกาลผ่านไป 

  ด้วยบทว่า ปาลิจฺจ  คือ ความที่ผมหงอกนี้ ทรงแสดงชราโดยกิจ คือ การท าความเป็นผู้
มีผมและขนหงอก 

                                        
3พระมหาไพโรจน์ ป วชิโร, พจนานุกรมบาลี - ไทย นามศัพท์ กิริยา-อาขยาต และกิริยากิตก์, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 11. 



42 
 

  ด้วยบทว่า วลิตฺตจตา คือ ความที่หนังเหี่ยวย่นนี้ ทรงแสดงชราโดยกิจ คือ การท า
ความเป็นผู้มีเนื้อเหี่ยวแล้ว หนังย่นแล้ว 

  เพราะเหตุนั้น ศัพท์ทั้ง 3 มีอาทิว่า ขณฺฑิจฺจ  คือ ความที่ฟันหลุด เหล่านี้ จึงเป็นศัพท์
แสดงกิจในเมื่อล่วงกาลผ่านไปของชรานั้น ด้วยศัพท์ทั้ง 3 อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง 
ปรากฏชราว่า ชรานั้น ซ่ึงเป็นธรรมชาติปรากฏแล้ว ด้วยสามารถแห่งการเห็นภาวะเหล่านี้ เป็นของพิการไป 
เปรียบเหมือนทางเดินของน้ า หรือ ลม หรือไฟ ย่อมปรากฏเพราะความที่หญ้าและต้นไม้เป็นต้นหักโค่น
ทลายแล้ว หรือถูกไฟไหม้ และทางท่ีเป็นไปแล้วนั้นมิใช่น้ าเป็นต้นเหล่านั้นเลย ข้อนี้ ฉันใด ทางเดินของ
เรา ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมปรากฏในที่มีฟันเป็นต้น ด้วยอ านาจลักษณะมีภาวะที่หักเป็นต้น ใคร ๆ แม้
ลืมตาก็รู้ได้ แต่ลักษณะมีภาวะที่ฟันหักเป็นต้นเท่านั้น มิใช่ชราเพราะชรามิใช่สิ่งที่พึงรู้แจ้งด้วยตา 

  อนึ่ง ชรานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ทรงแสดงโดยปกติ กล่าว คือ ความสิ้นอายุ และ
ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์มีจักษุเป็นต้น ซึ่งปรากฏเฉพาะในเมื่อล่วงกาลผ่านไปเท่านั้น ด้วยบทเหล่านี้
ว่า อายุโน ส หานิ อินฺทฺริยาน  ปริปาโก คือ ความเสื่อมสิ้นแห่งอายุ และความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ 
เพราะเหตุนั้น สองศัพท์หลังเหล่านั้น พึงทราบว่า เป็นศัพท์อธิบายความตามปกติของชรานั้น บรรดา
บททั้ง 2 คือ ความเสื่อมสิ้นแห่งอายุ และความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ นั้น เพราะอายุของผู้ถึงชราแล้ว
ย่อมเสื่อม ฉะนั้น ชรา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสโดยผลูปจารนัยว่า ความเสื่อมสิ้นแห่งอายุ 

  อนึ่ง เพราะอินทรีย์มีจักษุเป็นต้น ในเวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นของผ่องใสดี สามารถรับ
วิสัยของตนแม้ละเอียดได้โดยง่ายที่เดียว เมื่อเขาถึงชราแล้ว เป็นอินทรีย์หง่อมแล้วสับสน ไม่คล่องแคล่ว 
ไม่สามารถรับวิสัยของตนแม้หยาบได้ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า อินฺทฺริยาน  ปริปาโก คือ 
ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ โดยผลูปจารนัยที่เดียวว่า ด้วยชรา 2 อย่าง 

  อนึ่ง ชรา แม้ทั้งหมด ที่ทรงยกขึ้นแสดงไว้อย่างนี้ นั้น มี 2 อย่าง คือ ปรากฏชรา ปฏิจฉันชรา 
บรรดาชราทั้ง 2 นั้น ชราในรูปธรรม ชื่อว่า ปรากฏชราเพราะแสดงภาวะมีการหักเป็นต้นในอวัยวะมีฟัน
เป็นต้น ส่วนชราในอรูปธรรม ชื่อว่า ปฏิจฉันนชรา เพราะไม่แสดงพิการเช่นนั้น ในชราทั้ง 2 นั้น ภาวะมี
ความเป็นผู้มีฟันหักเป็นต้นใดนี้ ย่อมปรากฏภาวะความเป็นผู้มีฟันหักนั้น เป็นวรรณะ คือ สี เท่านั้น 
เพราะความที่อวัยวะมีฟันเป็นต้นเช่นนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยง่าย บุคคลเห็นวรรณะ คือ สี นั้นด้วยจักษุ 
แล้วก็คิดโดยมโนทวาร ย่อมทราบชราว่า ขันธ์เหล่านี้ถูกชราประหารแล้ว ดุจการแลดูวัตถุทั้งหลายมีเขาโค
เป็นต้น ที่ผูกไว้ในที่เป็นที่ตั้งแห่งน้ าก็จะทราบได้ว่า น้ ามีภายใต้ ฉะนั้น ชรา นี้ มีอีก 2 อย่าง คือ อวีจิชรา 
คือ ชราไม่มีร่องรอย สวีจิชรา คือ ชรามีร่องรอยบรรดาชราทั้ง 2 นั้น ชรา คือ ความคร่ าคร่า ของแก้วมณ ี
ทอง เงิน แก้วประพาฬ ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เป็นต้น ชื่อว่า อวิจิชรา เพราะความพิเศษแห่งสี เป็นต้น 
ในระหว่าง ๆ เป็นของที่รู้ได้โดยยาก เหมือนความแปลกแห่งสี เป็นต้น ของสัตว์มีชีวิตในพวก มันททสกะ 
เป็นต้น และสิ่งไม่มีชีวิตในพวกที่เป็นดอกไม้ผลไม้และใบอ่อน เป็นต้น 
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  ดังนั้น มีอธิบายว่า เป็น นิรันตรชรา คือ ชราไม่มีระหว่าง แต่ชรา คือ ความคร่ าคร่า ใน
สิ่งอ่ืน ๆ จากวัตถุมีแก้วมณี เป็นต้นนั้น ชื่อว่า สวีจิชรา เพราะความแปลกแห่งสีเป็นต้นในระหว่าง ๆ เป็น
สิ่งที่รู้ได้ง่าย ในชราทั้ง 2 นั้น สวีจิชรา พึงทราบอย่างนี้ ด้วยอ านาจแห่ง อุปาทินนรูป และอนุปาทินนรูป 
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า ฟันน้ านมของพวกเด็ก ๆ ย่อมเกิดก่อนทีเดียว ฟันเหล่านั้นไม่ถาวร แต่เมื่อฟันเหล่านั้น
หลุดหักไปแล้ว ฟันก็จะตั้งขึ้นอีก ฟัน (แท้) เหล่านั้นครั้งแรกเป็นสีขาว ย่อมเป็นสีด าในเวลาถูกลม คือ ชรา
กระทบ 

  อนึ่ง ผมครั้งแรกย่อมเป็นสีแดงบ้าง ย่อมเป็นสีด าบ้าง ขาวบ้าง ส่วนผิวย่อมมีสีแดง เมื่อ
บุคคลก าลังเจริญ ๆ บุคคลขาวก็จะปรากฏเป็นสีขาว บุคคลด าก็จะปรากฏเป็นสีด า แต่เมื่อถูกลม คือ ชรา
กระทบแล้ว ผิวนั้นก็จะจับรอยย่น ข้าวกล้าแม้ทั้งหมดในเวลาที่หว่านแล้ว ย่อมงอกเป็นสีขาว ภายหลังจะ
เป็นสีเขียว แต่ในเวลาถูกลม คือ ชรากระทบแล้วก็เป็นสีเหลือง จะแสดงแม้ด้วยหน่อมะม่วงก็ควร
เหมือนกัน ค าว่า อย  วุจฺจติ ชรา นี้เรียกว่า ชรา ความว่า นี้เรากล่าวให้ชื่อว่า ชรา ก็ชรานี้นั้น ขนฺธปริ
ปากลกฺขณา มีความแก่ของขันธ์เป็นลักษณะ มรณูปนยนรสา มีการน าเข้าไปหาความตายเป็นกิจ โยพฺพน
วินาสปจฺจุปฏฺ- านา มีความพินาศแห่งวัยหนุ่มสาวเป็น ปัจจุปัฏฐาน พึงทราบอรรถแห่งชราเป็นทุกข์ ก็พึง
ทราบวินิจฉัยในข้อว่า พึงทราบอรรถแห่งชราเป็นทุกข์นี้ต่อไป  

  ดังนั้น แม้ว่า ชรา หรือความชรานี้ ตัวเองไม่เป็นทุกข์ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
เป็นทุกข์ เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งของทุกข์ ถามว่า เป็นที่ตั้งของทุกข์ไหน ตอบว่า ของทุกข์ในกาย และทุกข ์
คือ โทมนัส4  

  ความหมายของ ค าว่า ชรา ในภิกขุสูตร ได้อธิบายความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า คือ 
คนที่ชราภาพ ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชรา...เป็นไฉน ความแก่ 
ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ 
ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา5  

  ความหมายว่า ความชราภาพของมนุษย์หรือสัตว์เหล่าอ่ืน ๆ หมายถึง ความ
เสื่อมสภาพลงของส่วนประกอบต่าง ๆ ทางกายภาพและศักยภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยว เนื่องด้วยกายภาพ 
เช่น การมองเห็น การฟัง การเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งมีความหมาย ปรากฏอยู่ในค าว่า ความแก่หง่อม
แห่งอินทรีย์ และค าว่า อินทรีย์ ในพุทธปรัชญาเถรวาทเองก็มีความหมายถึงความสามารถ หรือความเป็น
ใหญ่ทั้งในทางด้านร่างกาย และพฤติกรรมที่เนื่องด้วยร่างกายและจิตใจด้วย คือ ความเป็นใหญ่ สภาพที่
เป็นใหญ่ ในหน้าที่ของตน เช่น หู มีหน้าที่ในการฟัง ตา มีหน้าที่ในการเห็น จมูก มีหน้าที่ได้กลิ่น ลิ้น มี

                                        
4อภิ.ว. 77/162-326. 
5ส .นิ. 26/92/151. 
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หน้าที่รับรส และใจ มีหน้าที่รับรู้อารมณ์ แต่ละส่วนมีหน้าที่ หรือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแตกต่างกันไป 
จึงเรียกว่า อินทรีย์ ดังนั้น ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่อยู่ในวัยชราภาพ6  

  3.1.2.2 ความหมายตามทัศนะของนักปราชญ์ 
  สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ชราทุกข์ ใน

ข้อนี้ว่า แม้ชราก็เป็นทุกข์ โดยวินิจฉัยว่า ชรามี 2 ประการ เช่น สังขตลักษณะ คือ ความเก่าไปแห่งขันธ์
เนื่องอยู่ในภพ และสันตติ ซึ่งรู้กันว่าโดยอาการ มีฟันหักเป็นสาเหตุความชราอันปรากฏขึ้น ชรา หมายถึง 
ความแก่แห่งขันธ์ซึ่งมีลักษณะน าไปสู่ความตาย ความเสื่อมหายไปจากความเป็นหนุ่มสาว ซึ่งเกิดขึ้นทาง
กายและใจ มีความหย่อนยานแห่งอวัยวะใหญ่น้อย ความพิการแห่งอินทรีย์ มีรูปเปลี่ยนไปความเป็นหนุ่ม
หายไป ความเพียร ความกล้า ความจ า ความคิด นั่นเอง7 

  พุทธทาสภิกข ุอินฺทปญฺโ  ได้อธิบายความหมายเอาไว้ในอริยสัจจากพระโอษฐ์เกี่ยวกับ
ว่า ความแก่ แปลว่า ความแก่ ความคร่ าคร่า ความฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความเสื่อม
ไปแห่งอายุ ความทรุดโทรม ความแกหงอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตว์ในกายนั้น ๆ ของสัตว์เหล่านั้น ๆ 
นี้เรียกว่า ความแก่ ซึ่งมีผลเกิดขึ้นเพราะความไม่เที่ยง จึงเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง หรืออาการ
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา อาจมีความหมายหลายประการซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนส าคัญและธรรมนั้น ๆ กล่าวว่า 
ชรา เป็นหนึ่งในองค์ธรรมที่อยู่ในทุกข์อริยสัจ คือ ชาติ ชรา มรณะ และอาสวะกิเลส อันมี โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และอุปปายาส ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า ชาติ ชรา มรณะ ล้วนเป็นทุกข์ไม่
สามารถบังคับบัญชาได้ เพราะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือ สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพ
สิ่งทั้งปวง อันได้แก่ บัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ เรียกว่า ไตรลักษณ์8  

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ซึ่งได้อธิบาย
เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือคนแก่คนชรานั้นว่า ชราธรรม หมายถึง ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา มีความแก่เป็น
ของแน่นอน ธรรม คือ ความแก่ ส่วนอีกนัยหนึ่งเรียกว่า ชราภาพ หมายถึง ความแก่ ความช ารุดทรุดโทรม 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเพราะมนุษย์ เมื่อเกิดมาย่อมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับกล่าว คือ เจริญเติบโตผ่านวัยเด็ก เป็นผู้ใหญ่ และสุดท้ายเป็นเข้าสู่ วัย
ผู้สูงอายุ หรือวัยชรานั่นเอง9 

                                        
6ม.มู. 17/117/526. 
7สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) , 

พิมพ์ครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, 2548), หน้า 839. 
8พุทธทาส อินฺทปญฺโญ, ธรรมโฆษณ์พุทธทาส อริยสัจจากพระโอษฐ์ เล่ม 2 ภาคต้น, พิมพ์ครั้งที่ 9, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพบ์ริษัท ธรรมสภาบันลือธรรม จ ากัด, 2556), หน้า 148-153. 
9สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส 

จ ากัด, 2554), หน้า 81. 
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  สุรีย ์มีผลกิจ ให้ความหมาย ค าว่า ชรา ที่หมายถึง ความแก่ ความเฒ่า ความเสื่อมแห่ง
อายุ ความแก่แห่งอินทรีย์นี้ เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์กาย และโทมนัสทางใจ อัตภาพย่อมเหมือนเกวียน
เก่าคร่ าคร่า เวลาจะยืน เดิน นั่ง นอนเป็นทุกข์ทางกายทุกข์ใจอย่างรุนแรง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ตรัสไว้ว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ในอวิชชาสูตร แม้ในพระไตรปิฎกเอง จึงมีการกล่าวถึงชราหรือความ
แปรปรวนไว้หลายนัยด้วยกัน ดังเช่น ชรา ที่หมายถึง ความแปรปรวนวนเวียนของทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท
ก็มี ชรา หมายถึง การแปรปรวนถดถอยของสังขารร่างกายหรือความแก่เฒ่า ในทุกขอริยสัจก็มี ชรา 
หรือในมหาสติปัฏฐานสูตร ก็มีชรา ที่หมายถึง ความการแปรปรวนของธรรมหรือจิตหรือขันธ์ต่าง ๆ 
อาจกล่าวได้ว่า ชราในทางธรรม จึงมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลง การแปรปรวน การทรุดโทรมลง 
ของบรรดาสังขารทั้งปวง ไม่ใช่เฉพาะแต่สังขารกายแต่อย่างเดียวเท่านั้น ตามหลักของธรรมชาติ
สังขารในความหมายพระไตรลักษณ์ที่เข้าไปครอบคลุมสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทุกสรรพสิ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แล้ว ย่อมตั้งอยู่ระยะหนึ่งอย่างชราหรืออย่างแปรปรวนถดถอยหรือ เสื่อมลงไปนั่นเอง แล้วจึงต้องดับ
ไปเป็นที่สุด10  

เพราะฉะนั้น ความชรา ในวงจรปฏิจจสมุปบาท จึงมีความหมาย ความแปรปรวน ความไม่เที่ยง 
ที่เกิดขึ้นเช่นกัน แต่เน้นแสดงถึงความแปรปรวนที่หมายถึง ความแปรปรวนของอุปาทานขันธ์ทั้ง  5 
หรือความแปรปรวนของอุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ซึ่งก็ คือ ความวนเวียนอยู่ในสงสารวัฏฏ์แห่ง
อุปาทานทุกข์นี ้

สรุปว่า เรื่องชรานี้ หมายถึง ความแก่ ความเฒ่า ความสิ้นแห่งอายุ ความสิ้นแห่งอินทรีย์ 
ความเสื่อมสภาพลงหรือความแปรปรวนแห่งขันธ์ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ช ารุด ทรุด
โทรม ไปตามกาลเวลาของสภาพสังขารร่างกายที่ขันธ์ 5 เป็นองค์ประกอบ ด้วยอ านาจอวิชชาท าให้
เกิด เจริญเติบโตผ่านวัยเด็ก เป็นผู้ใหญ่ และสุดท้ายเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ที่กล่าวมานี้สรุปว่าผ่านวัย
ชรามาทั้งสินแต่จะเด่นที่สุดก็คือวัยสูงอายุดังนี้ 

3.1.3 ความส าคัญ 
ความส าคัญเรื่องชราถือว่ามีความส าคัญ ส าคัญในแง่ที่เป็น ปฐมเทศนา พร้อมเป็นศาสนา

แห่งปัญญา เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ทรงยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ ทรงเป็นผู้มีพระ
บารมีอันบริบูรณ์ ถึงแม้พระองค์จะทรงพรั่งพร้อมด้วยสุขสมบัติมหาศาลก็มิได้พอใจในชีวิตคฤหัสถ์ 
พระองค์ยังทรงมีใจฝักใฝ่ใคร่ครวญถึงสัจธรรมที่จะเป็นเครื่องน าทางให้พ้นทุกข์อยู่เสมอ ทรงเสด็จ
ประพาสอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเทวะทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต พระองค์จึงทรง
เกิดความสังเวชใจในชีวิต และทรงพอใจในเพศบรรพชิต จึงมีแนวคิดแน่วแน่ที่จะทรงออกบวช ทรงมี
แนวคิดที่จะแสวงหาความหลุดพ้นอันเป็นทางดับทุกข์ถาวรพ้นจากวัฏสงสารไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก 

                                        
10สุรีย์ มีผลกิจ, สังสารวัฏ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมฟอร์ม จ ากัด, 2553), หนา้ 114-126.ห 
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พระองค์จึงตัดสินใจเสด็จออกทรงบวช และได้ทรงค้นพบสัจธรรม คือ อริสัจ 4 ประการ โดยทุกข์อริยสัจ
นี้เองที่ได้แสดงถึงความส าคัญเรื่องชราเอาไว้ว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก ภิกษุย่อมพิจารณา เห็นธรรมในธรรม 
คือ อริยสัจ 4 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คือ 
อริยสัจ 4 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ 
ทุกข ์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ ทุกขสมุทัย (เหตุที่เกิดทุกข์) ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริงว่า นี้ ทุกขนิโรธ (ธรรมเป็นที่ดับทุกข์) ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์) 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของจริงแห่งพระอริยะเจ้า คือ ทุกข์เป็นอย่างไร เล่า แม้
ชาติ ก็เป็นทุกข์ แม้ชรา ก็เป็นทุกข์ แม้มรณะ ก็เป็นทุกข์แม้โสกะ ปริเทวะ คือ 
ความร่ าไรร าพัน ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย โทมนัส คือ ความเสียใจ และ 
อุปายาส คือ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความประสบ สัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่
รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสัตว์ และ สังขารซึ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ สัตว์
ปรารถนาสิ่งใด ย่อมไม่ได้ แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้น ก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทาน
ขันธ์ คือ ขันธ์ทีป่ระกอบด้วยอุปาทาน ความถือมั่น 5 เป็นทุกข์11  

 
คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อธิบายความหมายว่า ความแก่ ก็เป็นทุกข์ พระผู้

มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วในอริยสัจ 4 จึงเป็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่ยัง
ทรงเป็นเจ้าชายอยู่ แม้ความจริงครั้งนั้นจะหาข้อสรุปไม่ได้ แต่เมื่อทรงประกาศศาสนาในครั้งแรก คือ ปฐม
เทศนา สัจธรรมความจริงนี้จึงเกิดขึ้นจริง โดยการเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นครั้งแรกเรียกว่า 
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความในหลักธรรมนั้น คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค หลังจากฟังธรรม
จบลงโกณทัญญะพราหมณ์ชรา (แก่) ผู้มีพรรษากาลมากกว่าใครก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทูลขอบวช นับว่า
เป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก ไปตามล าดับต่อจากนั้นทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดอีก 4 ท่าน จนเกิดความ
เข้าใจธรรมและทูลขอบวชตามล าดับ และทั้ง 5 ท่าน ก็ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ หลักธรรมที่พระองค์
ยกขึ้นแสดงนี้ คือ ทุกข์อริยสัจ เป็นเหตุให้เกิด ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ และ 
อุปายาสะ ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักแล้วไม่ชอบใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความผิดหวังไม่ได้สิ่งที่ตน

                                        
11ที.ม. 14/294/232. 
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อยากได้ อุปทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ส่งผลให้เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารร่างกาย เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์นั่นเอง12 

ดังนั้น ผู้ใดสามารถปฏิบัติและรู้อริยสัจ 4 ด้วยโลกุตรปัญญา ผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยบุคคล 
และท่ีท าให้เป็นผู้ประเสริฐ เพราะในขณะที่รู้อริยสัจ 4 กิเลสทั้งหลายก็ถูกท าลายหายไปจากจิตของผู้
นั้นด้วย คือ จิตจะมีสภาพใสสะอาด บริสุทธิ์ พ้นจากสภาพสามัญชนกลายเป็นพระอริยบุคคล หรือ
เป็นบุคคลที่ประเสริฐอริยสัจดังกล่าวนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบเป็นบุคคลแรกในโลกจึง
ท าให้พระองค์เป็นบุคคลผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หลักธรรมตรัสนั้นจึงมีความส าคัญ
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจโดยตรง ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้  

รศ.วิรัตน์ กางทอง (2552, หน้า 111) ได้อธิบายเกี่ยวกับญาณวิทยาประเด็นนี้ได้อย่าง
ชัดเจนว่า มีความส าคัญในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น จะเน้นเรื่องปัญญาหรือความรู้ที่เกิดขึ้นของผู้
บ าเพ็ญเพียรบารมี จะเกิดความรู้ขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผู้ บ าเพ็ญเอง ความรู้เหล่านี้
เรียกว่า วิปัสสนาญาณ คือญาณในการบ าเพ็ญวิปัสสนาญาณ ได้แก่  ความรู้ที่ท าให้เกิดความแจ้ง 
ความเข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงแบ่งออกเป็น 9 อย่าง คือ 

1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ได้แก่ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณา
ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์ จนเห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ครั้นแล้วก็ต้องดับไป ล้วน
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมด 

2. ภังคานุปัสสนาญาณ ได้แก่ ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้น
แล้ว ค านึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้น ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด 

3. ภยตูปัฏฐานญาณ ได้แก่ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว คือ เมื่อพิจารณา
เห็นความแตกสลาย อันมีทั่วไปแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนั้นแล้ว สังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไปในภพใด
คติใด ก็ปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 

4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ ได้แก่ ญาณอันค านึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้ง
ปวงซึ่งล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมค านึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่า
เป็นโทษ เป็นสิ่งที่มีความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์ 

5. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ได้แก่ ญาณอันค านึงเห็นด้วยความหน่าย คือ เมื่อพิจารณาเห็น
สังขารว่า เป็นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ 

6. มุญจิตุกัมยตาญาณ ได้แก่ ญาณอันค านึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย คือ เมื่อหน่ายสังขาร
ทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น 

                                        
12คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา้ 14-23. 
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7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ได้แก่ ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อต้องการจะพ้นไป
เสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาก าหนดด้วยไตรลักษณ์ เพ่ือมองหาอุบายที่จะปลด
เปลื้องออกไป 

8. สังขารุเปกขาญาณ ได้แก่ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ เมื่อพิจารณา
สังขารต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริง ว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปของมัน
อย่างนั้นเป็นธรรมดา จึงวางใจเป็นกลางได้ ไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย แต่นั้นมองเห็นนิพพาน
เป็นสันติบท ญาณจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพาน เลิกละความเก่ียวเกาะกับสังขารเสียได้ 

9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ได้แก่ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ 
คือ เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อย
ต่อการตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในล าดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากนั้นก็จะเกิด
โคตรภูญาณมาคั่นกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้ส าเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป13 

ดังนั้น หมวดนี้ ถอืเป็นบทส าคัญโดยถือตามนัยแห่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค จึงได้น ามาอธิบาย
อย่างพิสดารในวิสุทธิมรรค แต่ในอภิธัมมัตถสังคหะมีการเติม สัมมสนญาณ คือ ญาณที่ก าหนด
พิจารณานามรูป คือ ขันธ์ 5 ตามแนวไตรลักษณ์ เข้ามาเป็นข้อที่ 1 จึงรวมเป็น วิปัสสนาญาณ 10 และ
เรียกชื่อญาณในแต่ละข้ออ่ืน ๆ สั้นกว่านี้ คือ เรียกว่า อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ 
นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และอนุโลมญาณ 

สรุปว่า ความชราหรือความแก่นี้ เป็นทุกข์อยู่อริยสัจ 4 จัดเป็นหมวดธรรมที่ส าคัญมากของ
ชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายของรูปและนาม 
ความแก่หรือความชรานี้ จึงมีความเก่ียวข้องโดยตรงในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะเป็นธรรมส่วนหนึ่ง
ในทุกขอริยสัจ 4 นี้ ทุกข์นี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับไม่ได้ จึงเป็นที่สรุปว่าทุกข์รวมของพระธรรมค าสั่งสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธองค์นั้น ในพระไตรปิฎกทั้ง 3 คัมภีร์ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 
และพระอภิธรรมปิฎกนั้น ก็จะสรุปรวมลงในอริยสัจ 4 ทั้งสิ้นนั้นได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ทรงสอน
ไม่ให้ประมาทในชีวิต ชีวิตนี้น้อยนักดังนี้ 

3.1.4 สังสารวัฏแห่งการเกิดชาติชราและมรณะ  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้ให้แนวคิด และอธิบายเกี่ยวกับ อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ เพราะ

อ านาจอวิชชาท าขาดสติ ขาดปัญญาแจ้งชัด ในสติปัฏฐาน 4 ในไตรลักษณ์ ในมรรคมีองค์แปด ในอริยสัจ 4 
จึงเกิดอุปทานขันธ์ ยึดมั่นในสังขารของขันธ์ 5 ที่เราเรียกว่า อาสวะกิเลส นั่นเอง จึงท าให้จิตวิญญาณมืดบอด 
และท่องเที่ยวไปอยู่ในวัฏฏะสงสารชั่วกาลนาน เพราะความไม่รู้อันเป็นอวิชชาที่ท าให้หมู่สัตว์ทั้งหลายตก
อยู่ในวงจรแห่งชาติ ชรา มรณะ ความไม่รู้ที่ถือเป็นอวิชชา ซึ่งเป็นเครื่องกางก้ันหมู่สัตว์โลกไม่ให้บรรลุ
ความดีความหลุดพ้นในชาติภพ คือ 
                                        

13รศ.วิรัตน์ กางทอง, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจงเจริญการพิมพ์, 2552), 
หนา้ 111. 
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  3.1.4.1 เพราะความไม่รู้ในอริยสัจ 4 
    1. ความไม่รู้ในทุกข์ ได้แก่ ความไม่รู้ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 

โทมนัส และอุปายาส ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง
นั้น และอุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์14  

    2.  ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ได้แก่ ความไม่รู้จริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ ความทุกข์
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้น ย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่าง มิใช่เกิดขึ้นลอย ๆ ดังพุทธด ารัสว่า เมื่อสิ่งนี้มี 
สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด ตัวอย่างเช่นนี้ ซึ่งสาเหตุของความทุกข์นั้น คือ ความอยากที่เกิน
พอดี ซึ่งเรียกว่า ตัณหา มี 3 อย่าง คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา15  

    3.  ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ ได้แก่ ความไม่รู้วิธีดับแห่งทุกข์ หรือการละตัณหา 3 
คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ประการดังกล่าวแล้วได้ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าดับเหตุได้ 
ทุกข์ ซึ่งเป็นผลก็ดับไปเองเหมือนการดับไฟต้องดับที่เชื้อเพลิง เช่น ฟืนหรือน้ ามัน น าเชื้อออกเสีย เมื่อเชื้อ
หมดไปไฟก็ดับเอง 

    4.  ความไม่รู้ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่ ความไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความ
ดับแห่งทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 อริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสริฐทางนั้นมีทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ 
8 ประการ ซึ่งดังต่อไปนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ16  

  ดังนั้น ความไม่รู้นี้ เช่น ทุกขอริสัจ คือไม่รู้ในความเกิดทุกข์นี้ สมุทยอริสัจ คือไมรู้ใน
ต้นเหตุแห่งทุกข์นี้ ทุกขนิโรธอริยสัจ คือไม่รู้ความดับทุกข์นี้ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือไม่รู้ข้อ
ปฏิบัติที่ท าให้ถึงความดับทุกข์นี้ หรือความไม่รู้ใน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต และที่
เป็นทั้งอดีตอนาคต หรือความไม่รู้ใน รูปนามที่เป็นปัจจัยกันเกิดขึ้นเป็นไป ตามหลักของปฏิจสมุปบาท
อันเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดข้ึนเป็นไป เพราะอวิชชามีสังขารจึงมีเช่นนี้ 

  สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
อธิบายว่าอริยสัจทั้ง 4 นี้ว่า เป็นหลักใหญ่ เป็นผลเป็นเหตุนด้านทุกข์ หรือด้านวัฏฏะความวนเวียน 
เป็นเหตุเป็นผลในด้านดับทุกข์ หรือดับวัฏฏะความวนเวียน ทุกข์ข้อแรกแสดงถึงการเกิดเป็นทุกข์ ชรา
ความแก่เป็นทุกข์มรณะความตาย แม้ใน 3 ข้อนี้เองก็ยังเป็นอริยสัจทั้ง 4 เป็นต้น17 

  สุรีย์ มีผลกิจ ย่อมปกปิด ห่อหุ้ม ไม่ให้เพ่ือรู้ ไม่ให้เพ่ือเห็น เพ่ือแท่งตลอดความจริง
แห่งขันธ์ ธาตุ อายตนะ ในกาลทั้ง 3 คือ อดีต อนาคต ทั้งอดีตและอนาคต และไม่รู้รูปนามท่ีเป็นปัจจัย
                                        

14ที.ม. 14/294/232. 
15อภิ.ว. 77/153/353. 
16ขุ.ป. 68/143/752. 
17สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), วิธีสร้างบุญ

บารมีชีวิตนี้ส าคัญนัก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2554), หนา้ 36. 
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ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันเกิดขึ้น เพราะความไม่รู้ทั้ง 8 ประการนี้ ย่อมท าให้สัตว์ต้องเวียนว่าย
ท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่าง ๆ ด้วยอ านาจของอกุศลและอกุศล ได้แก่ อปุญาญาภิสังขาร คือ อกุศลเป็น
ปัจจัยให้ท่องเที่ยวในอบายภูมิ 4 ปุญญาภิสังขาร คือ กุศลเป็นปัจจัยให้ท่องเที่ยวไปใน กามสุคติภูมิ 7 
และรูปภูมิ 16 และอเนญชาภิสังขาร คือ กุศลเจตนาเป็นปัจจัยให้ท่องเที่ยวไปใน อรูปภูมิ 4 นี้18 

  ดังนั ้น จะเห็นได้ว่าการที ่ไม่รูอริยสัจ 4 นั ้นน ามาซึ ่งความทุกข์ต่าง ๆ มากมาย 
เพราะอ านาจอวิชชาเป็นเหตุน ามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจนั้นเอง การจะพ้นวัฏฏะนี้ได้นั้น จึงต้อง
อาศัยการศึกษาเรียนรู้อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐนี้ หรือแนวทางการปฏิบัติในมรรคมีองค์ 8 
ประการมาช่วยจึงจะสามารถเดินตามที่ถูกต้องได้ เมื่อท าเช่นนี้อวิชชาก็ไม่เกิด ชาติ ภพ ก็ไม่มีจึงจะ
ข้ามพ้นห้วงแห่งสังสารวัฏนี้ได้นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
ภาพที่ 3.1 วงจรปฏิจจสมุปบาท 
ที่มา. ร่มโพธิธรรม, (2558), http://www.rombodhidharma.net/2014/05/blog-post.html. 
 
 
 

                                        
18สุรีย์ มีผลกิจ, สังสารวัฏ, อ้างแล้ว, หนา้ 8. 
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  3.1.4.2 วงเวียนแห่งความไม่รู้ 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า เมื่อมีชาติ จึงมี ชรา มรณะ (ความแก่และความตาย) 

เจ็บกาย เจ็บใจ แค้นใจ เศร้าโศกเสียใจ และร่ าไรร าพัน หรือเป็นทุกข์ทั้งสิ้น เมื่อเกิด แก่ เจ็บ ตายไป 
แต่ยังมีเพราะอวิชชามีอยู่ก็เวียนกลับไปเกิดอีกเรื่อย ๆ หรือเรียกว่า สายเกิดแบ่งเป็น 12 หัวข้อ คือ เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ดังนี้ 

เพราะอวิชชา   เป็นปัจจัย   สังขารจึงม ี
เพราะสังขาร   เป็นปัจจัย   วิญญาณจึงม ี
เพราะวิญญาณ   เป็นปัจจัย   นามรูปจึงม ี
เพราะนามรูป   เป็นปัจจัย   สฬายตนะจึงม ี
เพราะสฬายตนะ   เป็นปัจจัย  ผัสสะจึงม ี
เพราะผัสสะ   เป็นปัจจัย   เวทนาจึงม ี
เพราะเวทนา   เป็นปัจจัย   ตัณหาจึงม ี
เพราะตัณหา   เป็นปัจจัย   อุปทานจึงม ี
เพราะอุปาทาน   เป็นปัจจัย   ภพจึงมี 
เพราะภพ   เป็นปัจจัย   ชาติจึงม ี
เพราะชาติ   เป็นปัจจัย   ชรามรณะจึงม ี

  ด้วยเหตุนี้ ความโศก ความคร่ าครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังปวงนี้ จึงมีนั่นเอง 

  ดังนั้น การเกิดความชรา (ความแก่) นี้ก็เพราะความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ประการ ความ
ไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ด้วย
อ านาจอวิชชามีอยู่ก็เวียนกลับไปเกิดอีกเรื่อย ๆ เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขาร วิญญาณ นาม
รูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความคร่ าครวญ ทุกข์ 
โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
ให้ท าบุญท าบาป คือ อวิชชา สังขาร กรรม (ดี - ชั่ว) วิบาก (ดี - ชั่ว) กรรมทางกาย วาจา ใจ ของ
มนุษย์เริ่มต้นจากเจตนา เจตนานี้ มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ซึ่งส่งผลให้ คิดดี พูดดี ท าดี หรือคิดชั่ว 
พูดชั่ว ท าชั่ว ซึ่งเป็นส่วนของสังขาร เจตนานี้เองก็มีอวิชชาเป็นมูลฐาน ท าให้ประกอบสิ่งที่เป็นกุศล 
หรืออกุศล จึงเป็นสาเหตุแห่งการเกิดแบบนี้ไปตลอด ตราบใดยังมีอวิชชาเหลื่ออยู่ก็กลับมาเกิดอีก ถ้า
ไม่อยากกลับไปเกิดอีกก็ต้องเดินทางตามมรรคมีองค์ 8 ในอริยสัจ 4 คือ การปฏิบัติสติปัฏฐานสูตร 
นั่นเอง19  

 

                                        
19ส .น. 26/114/203. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
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  3.1.4.3 เพราะความไม่รู้จึงเกิดความชรา 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี ชรามรณะจึงมี 

ชาติ หมายถึง ความเกิด ว่าโดยสมมติได้แก่ความเกิดของสัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ ความปรากฏแห่ง
ขันธ์ หรือความเกิดขึ้นครั้งแรกของขันธ์ สรุปแล้วชาติในที่นี้มีความหมายได้ 2 นัย คือ หมายถึงการ
เกิดของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต คือ การเกิดปรากฏของอุปปัตติภพใหม่ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งถือว่าเป็นวิบาก หลังจากกรรมภพ คือ การท าความดีความชั่วสิ้นสุดลง การเกิดแบบนี้ปรากฏ
ขึ้นในทุกขณะจิต ภาษาอภิธรรม เรียกว่า อุปปาทะ และหมายถึงการเกิดของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละ
ชาติ ได้แก่ การเกิดปรากฏเป็นตัวตนมีรูปร่างในภพภูมิต่าง ๆ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดา เกิด
เป็นพรหม เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทั้งนี้แล้วแต่ผลของกรรม มีอายุยืนบ้าง สั้นบ้าง การเกิดแบบนี้ ภาษา
อภิธรรม เรียกว่า ปฏิสนธิ (เกิด) นั้น คือ ความเกิดใน ความแก่ ความชรา 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายเกี่ยวกับชีวิตการก าเนิดขึ้นของหรือสัตว์โลกนี้ ไว้ 4 อย่าง
ดังนี้ คือ 

1. อัณฑชะ ก าเนิด สัตว์ที่เกิดในไข่ ได้แก่ นก กา และเป็ด ไก่ เป็นต้น 
2. ชลาพุชะ ก าเนิด สัตว์ที่เกิดในมดลูก ได้แก่ มนุษย์ และ ช้าง ม้า เป็นต้น 
3. สังเสทชะ ก าเนิด สัตว์ที่เกิดในเถ้าไคร (ของสกปรก) ได้แก่ หนอนในปลาเน่า และมอด

ในข้าวสาร เป็นต้น 
4. โอปปาติก ก าเนิด สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นโตทันที ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์ดิรัจฉานบางจ าพวก เปรต

บางจ าพวก มนุษย์ในสมัยต้นกัป และเทวดา เป็นต้น 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ได้แสดงการก าเนิดของ

เหล่าสรรพสัตว์เอาไว้ ดังนี้ว่า ดูกรสารีบุตร ก าเนิด 4 ประการเหล่านี้แล 4 ประการเป็นไฉน  ? คือ 
อัณฑชะ ก าเนิด ชลาพุชะก าเนิด สังเสทชะก าเนิด โอปปาติกะก าเนิด 

ดูกรสารีบุตร ก็อัณฑชะก าเนิดเป็นไฉน ? สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ช าแรกเปลือกแห่งฟองเกิด 
นี้เราเรียกว่า อัณฑชะก าเนิด 

ดูกรสารีบุตร ชลาพุชะก าเนิดเป็นไฉน ? สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ช าแรกไส้ (มดลูก) เกิดนี้
เราเรียกว่า ชลาพุชะก าเนิด 

ดูกรสารีบุตร สังเสทชะก าเนิดเป็นไฉน ? สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ย่อมเกิดในปลาเน่า ในซากศพ
เน่า ในขนมบูด หรือในน้ าคร า ในเถ้าไคล (ของสกปรก) นี้เราเรียกว่า สังเสทชะก าเนิด 

ดูกรสารีบุตร โอปปาติกะก าเนิดเป็นไฉน ? เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจ าพวก และเปรตบาง
จ าพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะก าเนิด  

ดูกรสารีบุตรก าเนิด 4 ประการเหล่านี้แล ในก าเนิดทั้ง 4 นั้น 
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ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า อัณฑชะและชลาพุชะ 2 อย่างนี้ รวมเรียกว่า คัพภไสยยก
ก าเนิด คือ เป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด เช่น ท้องของแม่ (มนุษย์) เป็นต้น ในส่วนสังเสทชะ
ก าเนิดและโอปปาติกก าเนิด ไมต่้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด20  

ฉะนั้น เพราะเหตุนี้ ชาติเป็นปัจจัยให้มีชราและมรณะ หมายความว่า เมื่อมีเกิด จึงมีแก่ และ
มีตาย ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความแก่และไม่ตาย ฉะนั้น ชรามรณะจึงนับเป็นองค์อันหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท 
ส่วนความโศกเศร้า ความร่ าไรร าพัน ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ แม้จะเป็นผลของชาติ 
สืบเนื่องมาจากอวิชชา เพราะมีอาสวะเป็นเหตุให้เกิด แต่ก็มิได้นับเป็นองค์ในปฏิจจสมุปบาท เพราะ
ไม่อาจมีได้เสมอไป เช่น พระพรหม เป็นต้น แม้จะมีอาสวะ แต่มิได้มีธรรมเหล่านี้เสมอไป 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายไว้ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิ กาย มูลปัณณาสก์ อธิบาย
เกี่ยวกับการก้าวลงสู้ครรภว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพรอมแห่งปัจจัย 3 ประการความเกิด
แห่งทารกก็มีในสัตว์โลกนี้ มารดา บิดา อยู่ร่วมกัน แต่มารดายังไมมีระดู และสัตว์ที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ 
ความเกิดแหง ทารกก็ยังไม่มีก่อน ในสัตว์โลกนี้ มารดา บิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู แต่สัตว์ที่จะมาเกิดยัง
ไมปรากฏ ความเกิดแห่งทารกก็ยังไมมีก่อน 

ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เมื่อใดมารดา บิดาอยู่ร่วมกันด้วย มารดามีระดูด้วย สัตว์ที่จะมา เกิดก็
ปรากฏด้วยเพราะความประชุมพรอมแหง่ปัจจัย 3 ประการอย่าง นี้ ความเกิดแห่งสัตว์จึงมี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดายอมรักษาทารกนั้น ด้วยท้องเก้าเดือนบ้าง สิบเดือนบ้าง เมื่อล่วง
ไปเก้าเดือน หรือสิบเดือน มารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้น ด้วยความสงสัยใหญ่ และเลี้ยง
ทารก ผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความสงสัยใหญ่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ านมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญ และความเติบโตแหง อินทรีย์ทั้งหลายย่อม

เล่นด้วยเครื่องเล่นส าหรับกุมารคือไถเล็กตีไมหึ่ง หกขะเมน จังหัน ตวงทราย รถเล็ก ธนูเล็ก  
ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุมารนั่นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย พรั่งพร้อม

บ าเรออยู่ ด้วยกามคุณ 5 คือ รูปที่รูแจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใครน่าชอบ ใจ น่ารัก ประกอบด้วย
กาม เป็นที่ตั้งแห่งความก าหนัด และความรัก เสียง ที่รูแจ้งด้วยโสต...กลิ่น ที่รูแจ้งด้วยฆานะ...รสที่รูแจ้ง
ด้วยลิ้น...โผฏฐัพพะ ที่รูแจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนา น่าใครน่าชอบใจ น่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง
แห่งความก าหนัดและความรัก 

เหตุนั้น เมื่อกุมารเห็นรูป ด้วยจักษุแล้ว ย่อมก าหนัด ในรูปที่น่ารัก ย่อมขัดเคืองในรูปที่น่าชัง 
ย่อมเป็นผู้มีสติในกายไมตั้งมั่น และมีจิตเป็นกุศลอยู่ ย่อมไมทราบชัดเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ อันเป็นที่
ดับ หมดแห่งเหล่าอกุศลธรรมอันลามก ตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้ถึงพรอมซึ่ง ความยินดียินร้ายอย่าง
นี้ เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขอย่างนี้ เสวยเวทนาอย่างใด

                                        
20ม.มู. 12/169/101-102. 
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อย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี เพลิดเพลิน บ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่ ความเพลิดเพลิน ก็เกิดขึ้น 
ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย 
จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส และอุปายาส ความเกิดแห่ง
กองทุกขท์ั้งสิ้น นั้น ยอมมีไดอย่างนี้ 

ดังนั้น กุมารไดยินเสียงด้วยโสต...ดมกลิ่นด้วยฆานะ...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย...รูแจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ แล้วย่อมก าหนัดในธรรมารมณ์ที่น่ารัก ย่อมขัดเคืองในธรรมารมณ์ที่น่าชัง 
ย่อมเป็นผู้มีสติในกายไมตั้งมั่น และมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไมทราบชัด เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุติ อัน
เป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอกุศลธรรมอันลามกตาม ความเป็นจริง เขาเป็นผู้ถึงพรอมซึ่งความยินดียินร้าย
อย่างนี้เสวยเวทนา อย่างใดอย่างงหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี ยอมเพลิดเพลิน บ่น
ถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่ ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิดเพลินใน เวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะโสกะ 
ปริเทวะ ทุกขโ์ทมนัส และอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได อย่างนี้ 

ในพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ อธิบายว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยแกสังขารอีกอย่างหนึ่ง อีก
อย่างหนึ่ง พึงทราบปริยายแม้อ่ืน ดังต่อไปนี้ว่า  

บุคคลใด หลงใหลอยู่ในการตาย และการเกิด (จุติและอุปบัติ) ในสังสาร ในลักษณะแห่ง
สังขารทั้งหลาย ในธรรมที่ อาศัยกันเกิดขึ้น บุคคลนั้น ยอมปรุงแต่ง สังขาร 3 เหล่านี้ เพราะเหตุที่อวิชชา
เป็น ปัจจัยแต่สังขารแม้ทัง้ 3 เหล่านี้ ดังนี้ 

อนึ่ง หากมีผู้กล่าวถามว่า ก็บุคคล ผู้หลงใหลในธรรมเหล่านั้น ยอมท าสังขารแม้ทั้ง 3 เหล่านี้ 
อย่างไร ? 

ขอตอบว่า บุคคลผู้หลงใหลในการตาย (จุติ) ก่อน เมื่อเขา ไมถือเอาซึ่งจุติว่า การแตกแห่ง
ขันธ์ทั้งหลาย ชื่อว่า มรณะ ในที่ทุกแหง ดังนี้ ยอมก าหนดว่า สัตว์ทั้งหลาย คือ การก้าวไปสูกายอ่ืนของ
สัตว์เป็นต้น. ผู้หลงใหลในการเกิด (อุปปาตะ) เมื่อไมถือการเกิดว่า ความปรากฏแหง ขันธ์ทั้งหลาย ในที่
ทั้งปวง ชื่อว่า ชาติ ยอมก าหนดว่า สัตว์เกิด คือ ความที่สัตว์ปรากฏมีสรีระใหม่เป็นต้น ผู้หลงใหลใน
สังสาร เมื่อไมถือ ซึ่ง สังสารที่ทา่นพรรณนาไวอย่างงนี้ว่า21 

สรุปว่า การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตหรือสรรพสัตว์ในโลกนี้ โดยเฉพาะมนุษย์ได้อาศัยกามคุณ 5 
เป็นอารมณ์ อันสิ่งที่ยึดดึงใจน่าปรารถนา ชวนให้รัก ชวนให้น่าใคร ชวนให้น่าชอบใจ พาใจให้ก าหนัด
ยินดี มี 5 ชนิด คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ กามคุณนี้ ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ทางเพศเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น เพราะอุปทานขันธ์เป็นปัจจัย จึงมีความยึดมั่น ความถือมั่น อันเป็นไปตามก าลังอ านาจของ
กิเลส เพ่ือความพึงพอใจของตัวของตน จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขโ์ทมนัส และอุปายาส ความเกิดแหกองทุกข์ทั้งหลายทั้งสิ้นนี้ 

                                        
21อภิ.ว. 77/225/481. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
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3.2 หลักธรรมและการเปลี่ยนแปลงเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า ชีวิตมนุษย์เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งอาศัยกัน

เป็นระบบและเป็นกระบวนการของสิ่งมีชีวิต การที่จะเข้าใจชีวิตได้ดีนั้น ต้องแยกองค์ประกอบหรือ
ส่วนประกอบออก ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูปหรือวัตถุที่สามารถจับต้องหรือ
มองเห็นได้ด้วยตา เช่น ร่างกาย ที่เป็นที่ประชุมกันขึ้นของธาตุ 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ และธาตุ
ลม และส่วนที่นามหรือไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ด้วยตานั้น เรียกว่า จิตวิญญาณ เช่น เวทนา 
สัญญา เจตนา ผัสสะ และมนสิการ หรืออธิบายได้สั้นว่ารูปธรรมและนามธรรม โดยรวมลงในขันธ์ 5 หรือ 
เบญจขันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เป็นไปตามธรรมแห่งไตรลักษณ์ 
คือ ชีวิตมนุษย์เรานี้ไม่เที่ยง ชีวิตมนุษย์เรานี้เป็นทุกข์ และชีวิตมนุษย์เราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด 
ตั้งแต่เกิดในครรภ์มารดาเป็นตนมา ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้และตายในที่สุด เวียนวนอยู่ในวัฏฏะนี้ไม่
จบไม่สิ้น นั่นเอง 

3.2.1 ชรา คือ รูป – นาม 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบาย แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า ชีวิต มีองค์ประกอบใหญ่ 2 

ส่วน คือ  
1. ชีวิตส่วนที่เป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น สิ่งที่สัมผัสกาย คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย เช่น ชีวิตส่วนประกอบเป็นรูปวัตถุที่อาศัยปัจจัยด ารงอยู่ คือ อาหารหยาบ 
และมีการด ารงอยู่ด้วยการสืบต่อเผ่าพันธ์ (ท้ังพืชและสัตว์) อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้
ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ สิ่งที่เห็นปรากฏเป็นรูปจับต้อง
ได้ คู่กับนามธรรม คือ เป็นชีวิตฝ่ายรูป รูป ได้แก่ มหาภูตรูป 4 และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป (อุปาทายรูป) 
24 มหาภูตรูป 4 คือ ธาตุ 4 ได้แก ่

 1) ปฐวีธาตุ คือ ธาตุดิน มีลักษณะแข้นแข็ง 
 2) อาโปธาตุ คือ ธาตุน้ า มีลักษณะเหลว 
 3) เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ มีลักษณะร้อน 
 4) วาโยธาตุ คือ ธาตุลม มีลักษณะพัดไปมา 
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ได้อธิบายเกี่ยวกับ ค าว่า อาการ 32 เป็นค า

ที่มาจากคติในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบในร่างกายของคนเราสามารถพิจารณา
จ าแนกออกเป็นธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวี (ธาตุดิน) อาโป (ธาตุน้ า) เตโช (ธาตุไฟ) และวาโย (ธาตุลม) ในจ านวน
ธาตุทั้ง 4 นี้ มีอยู่ 2 ธาตุ ที่สามารถจับต้องได้ คือ ปฐวีธาตุ กับ อาโปธาตุ แบ่งเป็นส่วน 2 ดังนี้ 

1) ปฐวีธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะแข้นแข็ง มี 19 อย่าง ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า กับ มันสมอง 
อีก 1 อย่าง รวมเป็นทั้งหมด 20 อย่าง 
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2) อาโปธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ มี 12 อย่าง ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ 
มันข้น น้ าตา เปลวมัน น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร หากเรานับรวม ปฐวีธาตุ และ อาโปธาตุ ก็จะได้ 32 
อย่าง เราจึงเรียกว่า อาการ 32 ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทวัตติงสาการ อาการ 32 จึงมิได้หมายถึงอวัยวะ 
32 ส่วน อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่หมายถึงส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเรานี้เอง และได้อธิบายไว้
ในพระอภิธรรมวิภังค์22 ดังนี้  

อัตถิ อิมัสสะมิง กาเย มีอยู่ในกายนี้ เกสา คือ ผมทั้งหลาย...โลมา คือ ขนทั้งหลาย...นขา 
คือ เล็บทั้งหลาย..ทนฺตา คือ ฟนทั้งหลาย..ตโจ คือ หนัง..มงฺส  คือ เนื้อ..นหารู คือ เอ็นทั้งหลาย..อฎฺ  
คือ กระดูก..อฏฺ ม  ฺช  คือ เยื่อในกระดูก..วกฺก  คือ ไต..หทย  คือ หัวใจ..ยกน  คือ ตับ..กิโลมก  คือพังผืด
..ปหก  คือ มาม..ปปฺผาส  คือ ปอด..อนฺต  คือ ไสใหญ..อนฺตคุณ  คือ ไสนอย..อุทริย  คือ อาหารใหม..กรีส  
คือ อาหารเกา..มตฺถลุงฺค  คือ มันสมอง..ปตฺต  คือน้ าดี..เสมฺห  คอื เสลด..ปุพฺโพ คือ น้ าหนอง..โลหิต  คือ 
น้ าเลือด..เสโท คือ เหงื่อ..เมโท คือ มันข้น..อสฺสุ คือ น้ าตา..วสา คือ มันเหลว..เขโฬ คือ น้ าลาย..สิงฺ
ฆาณิกา คือ น้ ามูก ลสิกา คือ ไขข้อ..มุตฺต  คือ น้ ามูตร23 

2. ชีวิตส่วนที่เป็นนามธรรม คือ สิ่งที่ไม่มีรูป ไม่สามารถรับรู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่
รู้ได้ทางใจ (ความคิด) เช่น ชีวิตที่อาศัยปัจจัยด ารงอยู่คือ อาหาร และมีการสืบต่อหล่อเลี้ยงรักษาตนเป็น
อุปาทาน คือ ตัวการยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ เช่น ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ คือ ร่างกายและจิตใจรวมกัน
ว่าเป็นตัวตน และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นของตนหรือที่ละเอียดลงไปกว่านั้น 
ก็คือยึดถือจิตส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราแล้วยึดถือเอารูปร่างกาย ความรู้สึก ความจ า และความนึกคิด 4 
อย่างนี้ว่า เป็นของเรามีเฉพาะในสัตว์เท่านั้นไม่มีในพืช ดังนั้น ความแตกต่างของรูปธรรมและนามธรรม 
คือ สิ่งที่เป็นรูปร่าง ตรงข้ามกับ นามธรรม คือ สิ่งที่เห็นด้วยความคิด นามธรรม 5 อย่าง ได้แก่ 1) เวทนา 
คือ ความเสวยอารมณ์ 2) สัญญา คือ ความจ าได้หมายรู้ 3) เจตนา คือ ความจงใจ 4) ผัสสะ คือ ความ
กระทบหรือสัมผัส 5) มนสิการ คือ ความกระท าไว้ในใจ  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ได้อธิบายเกี่ยวกับกายกับใจนี้ว่า 
แบ่งออกเป็น 5 กอง เรียกว่า ขันธ์รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ไฟ และลม 
ประชุมกันเป็นกายนี้ เรียกว่ารูป ความรู้สึกอารมณ์ว่า เป็นสุข คือ สบายกายสบายใจ หรือเป็นทุกข์ คือ 
ไม่สบายกายไม่สบายใจ หรือเฉย ๆ คือ ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกเวทนา ความจ าได้หมายรู้ คือ จ ารูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อารมณ์ที่เกิดกับใจได้ เรียกว่า สัญญาเจตสิกธัมมารมณ์ คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจ เป็น
ส่วนดีเรียกกุศลธรรม เป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลธรรม เป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียก อัพยากฤต เรียกว่า สังขาร 

                                        
22ขุ.ขุ. 39/3/47-95. 
23อภิ.ว. 77/123/209-234. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ความรู้อารมณ์ เมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่า วิญญาณ ขันธ์ 5 นี้ ย่อมเรียกว่า นามรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ รวมเข้าเป็นนาม รูปคงเป็นรูป24 

3. ชีวิตส่วนที่เป็นขันธ์ 5 คือ กอง พวก หมวด หมู ่ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น 5 กอง คือ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา 
สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์ ชีวิตมนุษย์และสัตว์ดังกล่าว
มามีส่วนประกอบด้วยของรูปและนามที่ประชุมกันเข้า เรียกว่า ขันธ์ ที่อาศัยช่องทางอายตนะที่มีอยู่
พร้อมในรูปกาย ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เรียกว่า รูปขันธ์ มีการสัมผัสรู้ในช่องทางดังกล่าว 
เรียกว่า วิญญาณขันธ์ รู้สึกได้ถึงการกระทบสัมผัสนั้นเรียกว่า เวทนาขันธ์ จัดเข้าในเจตสิกมีการจดจ า
บันทึกลักษณะอาการ อารมณ์ ที่มากระทบสัมผัสนั้นเรียกว่า สัญญาขันธ์ และน าส่วนที่ว่ามานั้น มาคิด
นึกผสมผสานปรุงแต่งกันเข้าเป็นสิ่งต่าง ๆ อีกที่ เรียกว่า สังขารขันธ์ เหตุนั้นสังขารร่างกายจิตใจอย่างที่
เราเข้าใจกันทั่วไปว่า เป็นเรื่องของกายกับเรื่องของจิต  

ฉะนั้น เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่น ก็ย่อมจะมีกรรมภพ คือ การกระท าดี การกระท าชั่วได้ เช่น 
เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตน เป็นของตน หรือเป็นของเนื่องด้วยตน โดยความรัก ความหวงแหน 
ความเห็นผิด จึงมีการกระท าเพ่ือสิ่งที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั้น ถ้าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีการกระท าที่เป็น
บุญและบาป ด้วยเหตุนี้ อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพ จึงกล่าวโดยรวบยอดว่า อุปาทานเป็น
ปัจจัยให้เกิดภพ และกรรมภพนี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ 

3.2.2 ชรา คือ ขันธ์ 5  
ในทัศนะและแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท สิ่งที่เรียกว่า ชีวิต  มีองค์ประกอบใหญ่ 2 

ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูปธรรม กับส่วนที่เป็นนามธรรม อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่า เป็นเรื่องของกายกับ
เรื่องของจิต องค์ประกอบใหญ่ทั้งสองส่วนนี้ รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า 

1. ขันธ์ 5 คือ ซึ่งประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณความหมายของ
ส่วนทั้ง 5 ตามแนวทางที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ไว้ในหนังสือ พุทธธรรมฉบับขยาย
ความ25 มีดังนี ้

 1) รูป คือ ส่วนประกอบที่เป็นด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรมทั้งหมด โดยสรุปก็คือ 
ร่างกาย (เนื้อหนังมังสา) และพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า คือ ส่วนที่เป็น
สสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสสารและพลังงานเหล่านั้น 

 2) เวทนา คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการได้สัมผัสผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 
และทางใจ ความรู้สึกนั้นอาจมีหลากหลาย เช่น ความรู้สึกร้อน หนาว อบอุ่น เจ็บปวด ผ่อนคลาย กล่าว
รวม ๆ ได้ว่า เป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ คือ ไม่สุข ไม่ทุกข์ 
                                        

24สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , พุทธประวัติ เล่ม 1 , พิมพ์ครั้งที่  55, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554), หนา้ 45-46. 

25พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ โต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ , พิมพ์ครั้งที่  38, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2556), หนา้ 13-14. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81


58 
 

 3) สัญญา คือ การก าหนดรู้ การจ าได้ และการแยกแยะความแตกต่างของสิ่งที่รับเข้ามา
ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้ เป็นอาการที่ใจรับรู้และสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นอะไร อันเป็นเหตุ
ให้จ าสิ่งนั้น ๆ ได้ เช่น จ ารูปร่าง สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอาการต่าง ๆ ได้ 

 4) สังขาร ค าว่า สังขาร ในกรณีนี้ ไม่ได้หมายถึงเรื่องของร่างกายที่เป็นเนื้อหนัง คือ ไม่ใช่
ส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพ อย่างที่เข้าใจกันทั่วไป แต่เป็นเรื่องของจิตหรือเกี่ยวกับจิตมากกว่า 
ความหมายในที่นี้จึงหมายถึง สภาพที่ปรุงแต่งจิต ให้มีลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายดี ฝ่ายชั่ว หรือ
เป็นกลาง ๆ (ไม่ดี ไม่ชั่ว) ก็ได้ ทั้งนี้ โดยมี เจตนา เป็นตัวน า กล่าวอย่างง่าย ๆ สังขารนี้คือ ความนึกคิด 
ซึ่งอาจจะเป็นด้านดี ไม่ดี หรือเป็นกลาง ๆ ก็ได้ 

5) วิญญาณ ในที่นี้ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิ่งที่คนเชื่อกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนเมื่อ
ยังมีชีวิต และเมื่อตายแล้วก็ล่องลอยไปในภพภูมิต่าง ๆ แต่วิญญาณในที่นี้ หมายถึง การรับรู้อารมณ์ 
โดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ คือ รู้โดยผ่านทางการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้
ลิ้มรส การรับสัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจจะสังเกตว่า ในส่วนประกอบทั้ง 5 ที่กล่าวข้างต้น
นั้น ส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพ มีอยู่เฉพาะในขันธ์ 5 ข้อที่ 1 (รูป) เพียงข้อเดียวเท่านั้น ที่เหลือ
อีก 4 ข้อ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั้น เป็นส่วนที่เราอาจนิยามว่าเป็นนามธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 3.2 วงจรอุปาทานขันธ์ 5 
ที่มา. โดย nirvana, (2554),  http://waramamy.blogspot.com/2011/02/blog-post_9777.html. 

http://waramamy.blogspot.com/
http://waramamy.blogspot.com/2011/02/blog-post_9777.html


59 
 

2. ธรรมชาติของขันธ์ 5 คือ หรือรูปและนาม เป็นองค์ประกอบที่ให้สัตว์เวียนว่ายอยู่ในภพ 3 ไม่
ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ หรือแม้ละจากโลกนี้ไปเป็นเทวดา พรหม อรูปพรหม ก็ล้วนประกอบด้วยขันธ์ 5 แม้แต่
ไปเกิดในอบายภูมิ เป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน หรือแม้แต่สัตว์นรกในโลกันต์ ก็
ประกอบด้วยขันธ์ 5 นี้ สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารล้วนประกอบด้วยขันธ์ทั้งสิ้น แต่แตกต่างกันที่ 
ความละเอียด ความประณีตของรูปและนามเท่านั้น ซึ่งธรรมชาติของขันธ์ 5 มีดังนี้ 

 1) มีการเกิด และการดับ อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากรูปและนามนี้ มีการเกิดและดับอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ขันธ์ 5 มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ตลอดเวลา มีความเสื่อม
อยู่ ดังนั้นแม้แต่รูปเอง ก็มีธรรมชาติเสื่อมอยู่ตลอดเวลา ส่วนนามขันธ์ทั้ง 4 ก็มีการเกิดดับตลอดเวลา
ด้วยเช่นกัน 

 2) มีสภาวะเป็นไตรลักษณ์ คือ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาเนื่องจากขันธ์ 5 
มีลักษณะเปลี่ยนแปลงตลอด จากเหตุปัจจัยที่เข้ามาท าให้มีสภาวะที่ไม่เที่ยง และเพราะเหตุที่ขันธ์ 5 มี
ความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา ท าให้เป็นทุกข์ ทั้งทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ สลับไปมาตลอด ซึ่งเราไม่สามารถ
บังคับบัญชาให้ขันธ์ 5 ไม่เสื่อม หรือให้ขันธ์ 5 นี้คงสภาวะเดิมได้ จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา 

ดังนั้น กรรมหรือกระท าให้เกิดชาติ คือ ให้ขันธ์ปรากฏขึ้นอย่างเดียวกับไร่นาที่ท าให้พืชงอก
งามเป็นล าต้นขึ้นได้ ฉะนั้น ถ้าไร่ดี นาดี พืชก็งาม ถ้าไร่นาไม่ดี พืชก็ไม่งาม กรรมภพเปรียบเหมือนไร่นา 
ปฏิสนธิวิญญาณที่ยึดกรรมเป็นอารมณ์เปรียบเหมือนพืชที่หว่านลงในไร่นา ตัณหาเปรียบเหมือนน้ าหล่อ
เลี้ยงพืช เมื่อวิญญาณยึดกรรมเป็นอารมณ์ กรรมที่ท าให้วิญญาณปฏิสนธิ คือ ให้เกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป 
ถ้ากรรมดีก็ท าให้ไปเกิดในสุคติ กรรมชั่วก็ท าให้ชั่วให้ไปเกิดในทุคติ พึงเห็นได้จากความแตกต่างกันของ
สรรพสัตว์ เช่น คนเราเกิดมา แม้จะมีบิดามารดาเดียวกัน อยู่ในสถานที่เดียวกัน มีความเป็นอยู่เสมอกัน 
แต่มีความแตกต่าง บางคนใจดี บางคนใจร้าย บางคนสวย บางคนไม่สวย เป็นต้น 

ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อัญญตรสูตรว่า ด้วยสัตว์ผู้เกิดในมนุษย์มีน้อย 
แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ 3 แต่การมีที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นก็แสนอยาก
นัก การได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏฏะนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดังนี้ว่า  

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไวใน ปลายพระนขา แล้วตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่า 

พ.  ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เธอทั้งหลายจะส าคัญ ความข้อนั้นเป็นไฉน ฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้น
ไว ในปลายเล็บกันแผ่นดินใหญน่ี้ ไหนจะมากกว่ากัน 

ภ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไวในปลายพระนขามีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุ่นเล็กน้อยที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้อนั้นไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการ นับ การเปรียบเทียบ หรือแม้ส่วนเสี้ยว 

พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์กลับมาเกิดในหมู มนุษย์มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์
ลับมาเกิดนอกจากมนุษย์มีมากกว่า ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะไมไดเห็นอริยสัจ 4 อริยสัจ 4 เป็นไฉน 
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระท าความเพียรเพ่ือรูตามความ
เป็นจริงว่า นี้ทุกข นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ฉะนั้น เมื่อมีการเกิดขึ้นของมนุษย์ก็มี ชรา คือ ความแก่ ความเฒ่า ความคร่ าคร่าของสัตว์
ติดตามมาพร้อม โดยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ลงสู่ครรภ์มารดา คลอดเป็นทารกเปลี่ยนแปลงมาสู่วัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา และตาย (มรณะ) มนุษย์บางคนบางท่านก็ไม่มีโอกาสชรา เพราะต้องตายก่อนวัยอัน
สมควร ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม26  

ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เบญจขันธ์หรือขันธ์ 5 ที่ประกอบ
อยู่ด้วยอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) อธิบายทัศนะเกี่ยวกับ 
ขันธ์ 5 กับชีวิต หมายถึง ร่างกายของมนุษย์ คือ แยกร่างกายออกได้เป็นส่วน ๆ ตามสภาพได้ 5 ส่วน คือ 

1. รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ า ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต รวมเป็น
ร่างกาย  

2. เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉย ๆ  
3. สัญญา ได้แก่ จ าสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้น ๆ  
4. สังขาร ได้แก ่ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึก และจ าได้นั้น ๆ  
5. วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้น ๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ27  
ฉะนั้น ในการด ารงชีวิตอยู่เป็นกระบวนการด ารงอยู่ของขันธ์ 5 และไม่มีสิ่งอ่ืนใดที่นอกเหนือ 

ไปจากขันธ์ 5 เพราะอาศัยขันธ์ 5 นี้เองจึงบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ซึ่งค าว่า ตัวตนใน
บริบทนี้ ก็หมายถึงชีวิต ของเรานั่นเอง ชีวิตซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ แต่ถ้าโดยรวมนั้น จะมี 2 คือ กายและจิต 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมี ชรามรณะจึงมี ชรา คือ ความ
แก่ ความเฒ่า ความคร่ าคร่าของสัตว์ มีอาการที่ปรากฏ เช่น ฟันหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น หย่อนยาน 
อายุและก าลังวังชาลดน้อยถอยลง แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต 
และความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ ความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต 
หมายถึง ความตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งของอุปปัตติภพใหม่หลังจากการเกิดปรากฏ แล้วก่อนที่จะดับ 
กล่าวคือ ในแต่ละขณะจิต ขันธ์ 5 เมื่อปรากฏแล้วก็จะคงอยู่ได้ชั่วแวบหนึ่งแล้วก็จะดับลง ขณะที่คงอยู่ 
ภาษาอภิธรรมเรียกว่า ฐิติ แต่ก็ใช่ว่าจะคงที่อยู่อย่างนั้น มีความเสื่อมโทรมอันเป็นตัวแปรน าไปสู่ความ
แตกดับก ากับแทรกซ้อนอยู่ ด้วยความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ หมายถึง ความแก่
ของรูปที่ปรากฏออกมาในลักษณะ อวัยวะหย่อนยาน หนังเหี่ยวย่น หูตาฝ้าฟาง ความแก่ของเวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ที่ปรากฏออกมาในลักษณะการรับรู้ต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ความจ าเสื่อม 
ความคิดไม่แจ่มชัด 
                                        

26ส .ม. 31/175/489. 
27พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. (นิธิบุณยากร),  พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหา-จริยธรรม เรื่อง

การฆ่าตัวตาย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 798. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
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ในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสูตร อธิบายเกี่ยวกับชรา
และมรณะเอาไว้ดังนี้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเป็นไฉน ความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุด ผมหงอก 
หนังเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้
เรียกว่า ชรา ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความท าลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย 
กาลกิริยา ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่า
สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะดังพรรณนามานี้ เรียกว่า ชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรา
มรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค์ 8 นี้ คือ ความเห็นชอบ 1 ความด าริชอบ 1 
วาจาชอบ 1 การงานชอบ 1 อาชีพชอบ 1 พยายาม ชอบ 1 ระลึกชอบ 1 ความตั้งใจชอบ เป็นข้อปฏิบัติ
ให้ถึงธรรมเป็นที่ดับ ชรามรณะ28  

ในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ได้อธิบายเกี่ยวกับชรา (ความแก่) 
ว่า ครั้งนั้นแล พราหมณ์ 2 คน เป็นคนชรา แก่เฒ่า ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยล าดับ มีอายุได้ 120 ปีแต่
ก าเนิด ได้ชวนกันเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า  

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชรา แก่เฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมาโดย
ล าดับ มีอายุได้ 120 ปีแต่ก าเนิดแต่มิได้สร้างความดีมิได้ท ากุศล มิได้ท ากรรมอันเป็นที่ต้านทานความ
ขลาดไว้ ขอพระโคดมผู้เจริญทรงโอวาทสั่งสอนถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ และความสุขแก่
พวกข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  

ดูกรพราหมณ์ พวกท่านเป็นคนชรา แก่เฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยล าดับ มีอายุได้ 120 ปีแต่
ก าเนิดแต่มิได้สร้างความดี มิได้ท ากุศล มิได้ท ากรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ 

ดูกรพราหมณ์ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแล้ว  
ดูกรพราหมณ์ เมื่อโลกถูก ชรา พยาธิ และมรณะ แผดเผาแล้วเช่นนี้ ความส ารวมทางกาย 

ความส ารวมทางวาจา ความส ารวมทางใจในโลกนี้...ย่อมเป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นเกาะ เป็นที่พ่ึง 
และเป็นที่ยึดหน่วงแก่เขาผู้ละไปแล้ว เมื่อเรือนถูกไฟไหม้ สิ่งของที่น าออกได้...ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์
แก่เขา สิ่งของที่ถูกไหม้อยู่ในเรือนนั้น หาเป็นไป เพ่ือประโยชน์แก่เขาไม่ ฉันใด 

ดังนั้น เมื่อโลกถูก ชรา และมรณะ แผดเผาแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลควรน าเอาออกมา
ด้วยการให้ทาน สิ่งที่ให้ไปแล้ว ย่อมเป็นอันบุคคลน าออกมาดีแล้ว ความส ารวมทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจในโลกนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไป ผู้ซึ่งได้สร้างสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่29  

                                        
28ส .น. 26/92/151. 
29องฺทุก. 34/492/217. 
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สรุปว่า องค์ประกอบแห่งชีวิตถ้าหากแยกแจกแจงตามแนวอภิธรรม จะได้รายละเอียด
ปลีกย่อยลงไปอีก โดยแยกออกได้ ดังนี้ รูป 28 เวทนา 6 สัญญา 6 สังขาร 50 และวิญญาณ 89 หรือ 
121 และบัญญัติเรียกองค์รวมหรือขันธ์ 5 ว่า บุคคล ตัวตน เรา เขา หรือเรียกโดยปรมัตถ์ว่า รูปธรรม 
นามธรรม โดยมีรูป เป็นรูปธรรม ส่วน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นนามธรรม เมื่อเกิดขึ้น
มาบนโลกนี้ ขันธ์ 5 เป็นกระบวนการแห่งชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ของไตรลักษณ์ คือ การเกิดขึ้น 
คงอยู่ เสื่อมสลายไป หรือเป็นไปตามหลักของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ 5 ก็ท างานอยู่
เช่นกัน รูป ก็มีการเปลี่ยนแปลง เวทนา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบสัมผัสก็มีการเปลี่ยนแปลง 
และจิตสังขาร คือ ความคิด ความนึก โทสะ โมหะ ราคะ อันเป็นสังขารขันธ์ที่เป็นขันธ์หนึ่งของขันธ์ 5 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่ครอบง าสรรพสัตว์ไว้ได้ตลอดมา
และตลอดไป ทุกภพ ทุกชาติไป 

3.2.3 ชรา คือ อายตนะ 12 
คณาจารย์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้อธิบายเกี่ยวกับ อายตนะ แปลว่า เครื่องติดต่อ

หรือที่เชื่อมต่อ โดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อใช้ส าหรับในการติดต่อกัน ระหว่างสิ่งภายนอกและสิ่ง
ภายใน โดยท าให้เกิดความรู้สึกขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ อายตนะภายนอก ที่
หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา 6 อย่าง และอายตนะภายใน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา 6 อย่าง 
โดยทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่เสมอ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อายตนะ 12 ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา มีดังนี้ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ 
และธัมมายตนะ อายตนะทั้ง 12 นี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
30คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที ่6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 93. 
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ภาพที่ 3.3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ 6 ทวาร 6 วิญญาณ 6 ในอายตนะ 12 ประการ  
ที่มา. โดย เว็บไซต์ The Path of Purity, https://www.thepathofpurity.com/. 
 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้แสดงเอาไว้ว่า อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 
อายตนะ แปลว่า การเชื่อมต่อ เป็นเหมือนสะพานเครื่องเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเป็นเครื่องเชื่อมต่อ
ของรูปนามภายในกับภายนอก มี 12 ประการ จัดเป็นรูปธรรมและนามธรรม คือ  

1. จักขายตนะจักขุ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ จักขุปสาท คือ ตานี้  
2. โสตายตนะโสตะ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ โสตปสาท คือ หู นี้  
3. ฆานายตนะฆานะ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ ฆานปสาท คือ จมูกนี้ 
4. ชิวหายตนะชิวหา ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ ชิวหาปสาท คือ ลิ้นนี้  
5. กายายตนะกายะ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ กายปสาท คือ กายนี้  
6. รูปายตนะรูปารมณ์ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ สีต่าง ๆ นี้  
7. สัททายตนะสัททารมณ์ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ เสียงต่าง ๆ นี้  
8. คันธายตนะคันธารมณ์ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ กลิ่นต่าง ๆ นี้  
9. รสายตนะรสารมณ์ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ รสต่าง ๆ นี้  
10. โผฏฐัพพายตนะโผฏฐัพพารมณ์ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ สัมผัสต่าง ๆ นี้ 
11. มนายตนะ ชื่อว่า อายตนะ ได้แก่ จิตทั้งหมดนี้  
12) ธัมมายตนะ คือ สภาพธรรมต่าง ๆ นี้  
ดังนั้น ชื่อว่า อายตนะ เพราะเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเกิดองค์ธรรม ได้แก่ เจตสิก 52 สุขุมรูป 

16 นิพพานเป็น ทั้ง รูป ทั้ง นาม อายตนะ มีทั้ง อายตนะภายใน (ข้อ 1-5,11) อายตนะภายนอก (ข้อ 

https://www.thepathofpurity.com/
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6-10, 12) ที่กระทบกันแล้วท าเกิดวิญญาณ ท าให้เกิดการต่อหรือที่เกิดเป็นที่ประชุมท าให้วนเวียนอยู่
ในสังสารวัฎมิรู้จักจบสิ้น31 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวอธิบายไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์
เกี่ยวกับ อายตนะภายในภายนอก คือ ที่ติดต่อ เครื่องติดต่อ แดนต่อความรู้ จัดเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อายตนะภายใน 6 เป็นเครื่องติดต่อภายในเครื่องรับรู้ มี 6 คือ 1) จักขุ คือ ตา 2) โสตะ 
คือ หู 3) ฆานะ คือ จมูก 4) ชิวหา คือ ลิ้น 5) กาย คือ กาย และ 6) มโน คือ ใจ ทั้ง 6 นี้เรียกอีกอย่างว่า 
อินทรีย์ 6 ก็เรียก 

2. อายตนะภายนอก 6 เครื่องต่อภายนอกสิ่งที่ถูกรู้มี 6 คือ 1) รูปะ คือ รูป 2) สัททะ คือ 
เสียง 3) คันธะ คือ กลิ่น 4) รสะ คือ รส 5) โผฏฐัพพะ คือ สิ่งต้องกาย และ 6) ธรรม หรือธัมมารมณ์ 
คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจ อารมณ์ 6 ก็เรียกและอธิบายว่า ค าว่า อายตนะ หมายถึง ติดต่อ เครื่องติดต่อ 
แดนต่อความรู้ เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่นตาเป็นเครื่องรู้รูปเป็นสิ่งที่รู้ หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นสิ่งที่รู้ เป็น
ต้น จัดเป็น 2 ประเภท คือ อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 632 

สรุปว่า เมื่อเข้าสู่ความชรา อายตนะ 12 ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอ านาจของไตรลักษณ์
หรือลักษณะของธรรมชาติ 3 อย่าง คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อสลายไป เพราะเป็นเครื่องสืบต่อแห่ง รูป 
นาม สืบต่อระหว่างรูปกับรูป ระหว่างนามกับรูป เป็นแดนเกิด เมื่อมีเกิดก็มีดับวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ
อยู่อย่างนี้ สรุปในประเด็นนี้ว่าอายตนะมี 2 ลักษณะ คือ อายตนะภายใน 6 ประการ ได้แก่ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย และสีต่าง ๆ และอายตนะภายนอกมี 6 ประการ อันได้แก่ เสียงต่าง ๆ กลิ่นต่าง ๆ รสต่าง ๆ 
สัมผัสต่าง ๆ จิต และธรรม เป็นไปตามธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ ตราบเท่าที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏฏะ 3 
และพบสุขในพระนิพพานนั่นเอง 

3.2.4 ชรา คือ ไตรลักษณ์ 3 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายว่า สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ท าให้

สิ่งทั้งหลายมีธรรมชาติไม่เที่ยงแท้ ความไม่เที่ยงแท้นั้น น าไปสู่สภาพที่ขัดแย้ง กดดันหรือบีบคั้นใน
ตัวเอง สภาพเช่นนี้ ส าหรับชีวิตถือว่าเป็นสภาพที่ทนได้ยาก หรือเป็นสิ่งที่สอนในพุทธปรัชญาเถรวาท 
เรียกว่า ทุกข์ นี่นับว่าเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นสากล ลักษณะส าคัญของธรรมชาติที่กล่าวมาข้างต้นก็ คือ 
ความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง อันก่อให้เกิดสภาพที่ทนได้ยาก และความปราศจากตัวตนอย่างอิสระ 
เรียกสิ่งนี้ว่า สามัญลักษณะ สิ่งทั้งหลายรวมทั้งชีวิตมนุษย์และตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ ไม่มี
ข้อยกเว้น ชาวพุทธรู้จักกฎธรรมชาติอันนี้ว่า เป็นกฎแห่ง อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา แต่ในคัมภีร์พุทธ
ปรัชญาเถรวาท ท่านเรียกว่า อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา บางทีเราอ้างถึงลักษณะทั้ง 3 ประการนี้

                                        
31อภิ.วิ. 77/97-98/161. 
32พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่  17. 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 546. 
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ว่า ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะหรือสภาพที่สิ่งทั้งหลายมีเหมือน ๆ กัน ซึ่งให้ความหมายของลักษณะทั้ง 3 
นี้33 ไว้ดังนี้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 ภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมนุษย์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ของชีวิตนี้  
ที่มา. โดย เว็บไซต์. http://nitipatth.blogspot.com/2011/04/blog-post_10.html 

 
1. อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว หรือความเปลี่ยนแปลงโดยทุก

สรรพสิ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่มีอะไรคงที่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จ าค่อย ๆ แปรสภาพไปเรื่อย ๆ เป็น
ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลาย และดับหรือสลายตัวไปในที่สุด 

2. ทุกขตา คือ ภาวะที่ถูกบีบคั้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นภาวะที่กดดัน ฝืนและ
ขัดแย้งอยู่ในตัว อันเนื่องจากการที่ปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถให้
คงอยู่ในสภาพเดิมได้ 

3. อนัตตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนแท้จริง ที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปตามที่
ต้องการได้ สภาพที่เกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มาประกอบเข้าเช่นไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมี
อ านาจสั่งการตนเองได้ว่าไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย สภาพเช่นนี้เรียกว่า  อนัตตา คือ 
ความไม่อยู่ในอ านาจบังคับ เพราะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงและเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัย มาประกอบกัน 
เมื่อใดที่องค์ประกอบเหล่าแยกออกจากกัน ความเป็นตัวตนหรือความเป็นมนุษย์ก็หายไป 

                                        
33พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, อ้างแล้ว, หนา้ 62-63. 
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้อธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะที่มีทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง คือ อนิจจะ 
ทุกขะ และอนัตตะ ได้ทรงอธิบายว่า อนิจจัง ไม่เที่ยง คือ ไม่ด ารงอยู่เป็นนิตย์นิรันดรเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็
ต้องดับไปในที่สุด ทุก ๆ สิ่งจึงมีหรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็กลับไม่มี เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ทุกขะ 
ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ เสมอ เหมือนอย่างถูกบีบคั้นให้ทรุดโทรม เก่าแก่ ไปอยู่เรื่อย ๆ ทุก 
ๆ คนผู้เป็นเจ้าของสิ่งเช่นนี้ก็ต้องทนทุกข์เดือดร้อนไม่สบายไปด้วย เช่นไม่สบายเพราะร่างกายป่วยเจ็บ 
อนัตตา ไม่ใช่ อัตตา คือ ไม่ใช่ ตัวตน โดยมีอธิบายเป็นล าดับสามชั้นดังต่อไปนี้  

1. ไม่ยึดมั่นกับตนเกินไป เพราะถ้ายึดมั่นกับตนเกินไปก็ท าให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ฝ่ายเดียว 
หรือท าให้ หลงตน ลืมตน มีอคติ คือ ล าเอียงเข้ากับตน ท าให้ไม่ รู้จักตนตามเป็นความจริง เช่นคิดว่า
ตนเองเป็นฝ่ายถูก ตนต้องไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ด้วยความยึดมั่นตนเองเกินไป แต่ที่เป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ 

2. บังคับให้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการไมได 
เช่นบังคับให้เป็นหนุ่มเป็นสาวสวยงามอยูเสมอไมได บังคับให้ภาวะของจิตใจชุ่มชื่นว่องไวอยู่เสมอไมได 

3. ส าหรับผู้ไดปฏิบัติไปไดจนถึงขั้นสูงสุด เห็นสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งร่างกายและจิตใจเป็น 
อนัตตา ไมใช่ตัวตนทั้งสิ้นแลว ตัวตนจะไมมี ตามพระพุทธภาษิตที่ แปลว่า ตนย่อมไม่มีแก่ตน แต่ก็ยังมี
ผู้รู้ซึ่งไมยึดมั่นอะไรในโลก ผู้รู้นี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสมควรแก 
สถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยเที่ยงธรรมล้วน ๆ34  

พระครูธรรมไพรัช วรโท ได้อธิบายบทปลงสังขาร เกศาผมหงอก ให้เห็นถึงความไม่เที่ยง
แห่งสังขารของมนุษย์เอาไว้ในหนังสือสวดมนต์และท าวัตรเช้า เย็น (วัดเพลง) 35 ดังนี้ 

เกศาผมหงอก บอกว่าตัวเฒ่า ฟันฟางผมเฝ้า แก่แล้วทุกประการ 
ตามืดหูหนัก รา้ยนักสาธาร บ่มิเป็นแก่นสาร ใช่ตัวตนของเรา 
แผ่พื้นเปื่อยเน่า เครื่องประดับกายเรา โสโครกทั้งตัว แข้งขามือสั่น 
เส้นเอ็นพันพัว เห็นน่าเกลียดกลัว อยู่ในตัวของเรา ให้มึนให้เมื่อย 
ให้เจ็บให้เหนื่อย ไปทุกขุมขน แก่แล้วโรคา เข้ามาหาตน 
ให้ความทุกข์ทน โสกาอาวรณ์ จะนั่งก็โอย จะลุกก็โอย 
เหมือนดอกไม้โรย ไม่มีเกษร แก่แล้วโรคา เข้ามาวิงวอน 
ได้ความทุกข์ร้อน ทั่วกายอินทรีย์ ครั้นสิ้นลมปาก กลับกลายหายจาก 
เรียกกันว่าผี ลูกรักผัวรัก เขาชักหน้าหนี เขาว่าซากผี 
เปื่อยเน่าพุพอง เขาเสียไม่ได้ เขาไปเยี่ยมมอง เขาบ่ได้ต้อง 

                                        
34พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), มรณาวิชาสดุท้าย, (สมุทรปราการ : พิมพ์ที่บริษัท ออฟเว็ทพลัส 

จ ากัด, 2558), หน้า 29. 
35พระครูธรรมไพรัช วรโท, รู้สามตา พาพ้นทุกข์, (กรุงเทพมหานคร : วัดเพลงกลางสวน, 2554), หน้า 

68. 
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เกลียดกลัวนักหนา เขาผูกคอรัด มือเท้าเขามัด รัดตรึงตรา 
เขาหามเอาไป ทิ้งไว้ป่าช้า เขากลับคืนมา สู่เหย้าเรือนพลัน 
ตนอยู่เอกา อยู่กับหมูหมา ยื้อคร่าพัลวัน ทรัพย์สินของตน 
ขนมาปันกัน ข้าวของทั้งนั้น ไม่ใช่ของเรา เมื่อตนยังอยู่ 
เรียกว่าของกู เดี๋ยวนี้เป็นของเขา แต่เงินใส่ปาก เขายังควักล้วงเอา 
ไปแต่ตัวเปล่า เน่าสารพางค์กาย อยู่ในป่ารก ได้ยินเสียงนก 
กึกก้องดงยาง ได้ยินหมาใน ร้องไห้ครวญคราง ใจจิตอ้างว้าง 
วิเวกวังเวง มีหมู่นกแขวก บินร้องแลก แถกขวัญตนเอง 
เหลียวไม่เห็นใคร อกใจวังเวง ให้อยู่ครื้นเครง ร าพึงถึงตัว 
ตายไปเป็นผี เขาไม่ใยดี ทิ้งไว้น่ากลัว ยิ่งคิดยิ่งพรั่น 
กายสั่นระรัว ร าพึงถึงตัว อยู่ในป่าช้า ผัวมิ่งสินทรัพย์ 
ยิ่งแลยิ่งลับ ไม่เห็นตามมา เห็นแต่ศีลทาน เมตตาภาวนา 
ตามเลี้ยงรักษา อุ่นเนื้ออุ่นใจ ศีลทานมาช่วย ได้เป็นเพื่อนม้วย 
เมื่อตนตายไป ตบแต่งสมบัติ  นพรัตน์โพยภัย เลิศล้ าอ าไพ 
อัตตะกิเลสมากมี  ศีลพาไปเกิด ได้วิมานเลิศ ประเสริฐโฉมศรี 
นางฟ้าแห่ล้อม ห้อมล้อมมากมี ขับกล่อมดีดสี ฟังเสียงบรรเลง 
บรรเลงสมบัติ แก้วเก้าเนาวรัตน์ นับน้อยไปหรือ คุณพระทศพล 
ที่ตนนับถือ พระธรรมนั้นหรือ สั่งสอนทุกวัน พระสงฆ์องค์อารีย์รักษ์ 
มาเป็นปิ่นปัก พระกรรมฐาน เอออวยสมบัติ นพรัตน์โอราฬ 
ดีกว่าลูกหลาน ประเสริฐเพลิดเพลา ลูกผัวที่รัก บ่มิเป็นต าหนัก 
รักเขาเสียเปล่า เขามิตามช่วย เพ่ือนม้วยด้วยเรา ไปหลงรักเขา 
เห็นไม่เป็นการ รักตนดีกว่า จ าศีลภาวนา บ าเพ็ญศีลทาน 
จะได้ช่วยตน ให้พ้นสงสาร ลุถึงสถาน ได้วิมานทอง 
ผู้ใดใจพาล หลงรักลูกหลาน จะต้องจ าจอง เป็นห่วงตัณหา 
เข้ามารับรอง ตายไปจะต้อง ตกจตุรบาย เอย ฯ 
ดังนั้น สุภาษิตนี้ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความแก่ ความชรา ของร่างกายสังขารของ

มนุษย์ ที่เต็มไปด้วยความไม่สวยงาม ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ คือ 
ทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา แต่ด้วยอ านาจ อวิชชา ตัณหาและอุปาทานจึงท าให้มนุษย์ติดอยู่ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า ยังมีความขัดแย้ง
ของธรรมชาติฝ่ายบวกและฝ่ายลบ หรือตัวทุกขัง นี่เองที่เป็นตัวผลักดันให้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มี
การความเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพที่ด้อยกว่าไปสูคุณภาพที่ดีกว่าเรื่อย ๆ ไป เพราะฉะนั้น อพยากตะ 
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มีลักษณะ เป็นเพียงสัจธรรมสัมพัทธ์เท่านั้น สวนสภาวะทุกข์หรือ ทุกข  นั้น เป็นสัจธรรมที่สมบูรณ์ 
และในพุทธปรัชญาเถรวาทจ าแนกทุกขอ์อกเปน็ 3 ชนิด คือ  

1. ทุกขทุกขตา ทุกข์ที่เป็นความรูสึกทุกข์ คือ ความทุกข์กายทุกข์ใจ ไมสบาย เจ็บป่วย 
โศกเศร้า เป็นต้นอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อตามสภาพ ที่เรียกกันว่า ทุกขเวทนา เพราะว่า
ความทุกข ์อย่างปกติที่เกิดขึ้นเมื่อประสบ อนิฎฐารมย์หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้นนั่นเอง 

2. วิปริณามทุกขตา ทุกข์เนื่องด้วยความผันแปรหรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความผันแปรของสุข คือ 
ความสุขที่กลายเป็นความทุกข์หรือท าให้เกิดทุกข์เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง ในภาวะที่
ปกติก็สบายดีเฉยอยู ไมรสูึกทุกขอ์ย่างใดเลยแต่ครั้นไดเสวยความสุขบางอย่าง พอสุขนั้นจางลง หรือหายไป 
ภาวะเดิมที่เคยรูสึกสบายเป็นปกตินั้น กลับกลายเป็นทุกข์ไป เสมือนเป็นทุกข์แฝง ซึ่งจะ แสดงตัวออกมา
ในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนรางไปยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็กลับกลายเป็นทุกข์ รุนแรงมากขึ้นเท่านั่น
เสมือนว่าทุกข์ที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไปถ้าความสุขนั้นไมเกิดขึ้นทุกข์เพราะสุขนั้น ก็ไม่มีแม้เมื่อยังเสวย
ความสุขอยู่ พอนึกว่าสุขนั้นอาจจะต้องสิ้นสุดไปก็ทุกข์ด้วยหวาดกังวล ใจหายไหว หวั่นครั้นเวลาแห่ง
ความสุขผ่านไปแล้วก็หวนระลึกด้วยความละห้อยหาวา เราเคยมีสุขอย่างนี้ ๆ บัดนี้ สุขนั้นไมมีเสียแล้วหนอ  

3. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเองหรือสิ่งทั้งหลายที่เกิด
จาก เหตุปัจจัยไดแกขันธ์ 5 (รวมมรรคผลซึ่งเป็นกุตตรรธรรม) เป็นทุกข์ คือ เป็นสภาพที่ ถูกบีบคั้นด้วย 
ปัจจัยที่ขัดแย้งมีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไปไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง อยู่ในนกระแส 
แห่งเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพซึ่งพรอมที่จะก่อให้เกิดทุกข์แกผู้ไมรูเท่าทันต่อสภาพและกระแส ทั้งเข้าไปฝืน
กระแสด้วยความอยากความยึดถืออย่างโง ๆ จึงไมเขา้ไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา36  

3.2.5 ชรา คือ กรรม  
พระพรหมคุณาภรณ์ ได้อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับกรรมในฐานะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเอาไว้ดังนี้ 

เช่น อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม นิยาม 5 ประการ ตามแนวคิดพุทธปรัชญา
เถรวาทนั้น ก็เพ่ือที่จะเน้นหนักเรื่องการมองเห็นสิ่งทั้งหลาย มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาตามเหตุ
ปัจจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ให้เท่าทันในกฎธรรมชาติ และมิใช่ว่ากฎทั้ง 5 นี้จะแยกออกจากกันได้ 
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอาจเกิดจากหลายกฎร่วมกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันได้ และกฎที่ส าคัญที่สุดก็ คือ 
กฎแห่งกรรม หรือกรรมนิยามที่ว่าด้วยกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการก่อการ
กระท าและการให้ผลของการกระท า หรือพูดให้จ าเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตจ านงหรือความคิด
ปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่าง ๆ  พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกัน เช่น ท ากรรมดี มีผลดี ท ากรรมชั่ว 
มีผลชั่ว37 เป็นต้น  

                                        
36พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต),  พุทธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, อ้างแล้ว, หนา้ 79. 
37เรื่องเดียวกัน, หนา้ 234. 
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ส่วนเรื่องธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของ
สิ่งทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่า ความเป็นไปตามธรรมชาติ เช่นว่า สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา คนย่อมมีความเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นธรรมดาธรรมดาของคนยุคนี้มี
อายุขัยประมาณ 100 ปีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็น
สภาพไม่เที่ยง ถูกใจบีบคั้นและไม่เป็นอัตตนร ดังนี้เป็นต้น เหตุนี้มนุษย์จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนในฐานะเป็นผู้มีอ านาจปรุงแต่งชีวิตตนและในโลกในธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่ เช่น สังขาร
เป็นประจ าและภพ คือ ส่วนที่เป็นกามภพอันจัดเป็นกรรมในวัฏฏะ  

1. สังขาร หมายถึง ความคิดปรุงแต่ง สภาพธรรมที่มีจริงที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เกิดขึ้นและดับไป 
ชื่อว่าสังขาร และ สังขาร ยังหมายถึงนัยอ่ืนอีก คือ สภาพธรรมที่ปรุงแต่งก็ชื่อสังขาร แต่จะปรุงแต่งอะไร
นั้นก็แล้วแต่ว่าจะใช้กับในส่วนใด ก็มุ่งหมายถึงในส่วนนั้น เพราะฉะนั้น ถ้ากล่าวถึง ค าว่า สังขาร หรือ 
สังขารธรรม จะกินความหมายกว้าง หมายถึง สภาพธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดับไป มีการปรุงแต่งด้วย
ความจงใจที่ประกอบด้วยเจตนา 3 อย่าง คือ 

 1) สิ่งที่แสดงออกทางกาย เรียกว่า กายสังขาร คือ สภาวะที่ปรุงแต่งทากาย  
 2) สิ่งที่แสดงออกทางวาจา เรียกว่า วจีสังขาร คือ สภาวะที่ปรุงแต่งทางวาจา  
 3) สิ่งที่แสดงออกทางใจ เรียกว่า จิตตสังขาร คือ สภาวะที่ปรุงแต่งทางใจ 
เพราะฉะนั้น ความคิดที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนี้  อาจจะมีทั้งที่เป็นส่วนที่ดี ที่เป็นบุญ เรียกว่า 

ปุญญาภิสังขาร ส่วนที่ไม่ดี เป็นบาป เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร ความคิดที่ปรุงแต่งจิตอันมั่นคงของผู้ที่
ได้บรรลุอรูปสมาบัติ เรียกว่า อาเนญชาภิสังขาร ซึ่งความคิดที่ปรุงแต่งกายสังขารและวจีสังขารนั้น 
เป็นปุญญาภิสังขาร และอปุญญาภิสังขาร แต่ในจิตตสังขารเป็นสังขารได้ท้ัง 3 ประการ 

2. ภพ หมายถึง ความมี ความเป็น ในที่นี้หมายถึง ภาวะแห่งชีวิต ความมีขันธ์หรือมีนาม
รูป เพราะชีวิตต้องตกอยู่ในโลกที่เกิด โลกที่เป็นที่อยู่ บรรดาสัตว์โลกจะพึงเกิดตามบุญกรรม 31 ภูมิ 
แบ่งออกเป็น 3 ภพ คือ 

 1) กามภูมิ ได้แก่ ภพของผู้เสพกาม โลกของผู้ยังรื่นเริงยินดีอยู่ในกามคุณ แบ่งเป็น 
อบายภูม ิ4 กามสุคติภูมิ 7 อันประกอบด้วยโลกมนุษย์ และสวรรค์อีก 6 

 2) รูปภูม ิได้แก่ ภพของผู้มีรูป เป็นที่เกิดของรูปพรหมมี 16 ชั้นตามฌานที่บรรลุ รูปพรหม
ไม่มีความก าหนัดยินดีในกามราคะ คงแต่รูปราคะอย่างเดียวแต่ข่มไว้ด้วยก าลังฌาน 

 3) อรูปภูมิ ได้แก่ ภพของผู้ไม่มีรูป หรืออรูปพรหม มีนามขันธ์ 4 เกิดดับติดต่อกันไป
จนกว่าสิ้นอายุขัย มีแต่อากาศว่างเปล่า มี 4 ชั้น ไม่มีทิพยสมบัติ เพราะผู้ที่จะเกิดชั้นนี้ก็ด้วยอ านาจ
ภาวนาที่ปราศจากความยินดีในรูป 
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เพราะฉะนั้น นอกจากนี้ในอภิธรรม ยังกล่าวถึงอุปาทานขันธ์ 5 เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพ 
และอุปปัตติภพ ที่สงผลให้มนุษย์และสัตว์ต้องเวียนว่าย คือ เกิด แก่ เจ็บ และตายอยู่อย่างนี้ไม่มีที่
สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้38  

สรุปว่า ไตรลักษณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงของ ขันธ์ และอายตนะ ที่เป็นส่วนประก่อบภาย
ร่างกาย และจิตใจ ที่เป็นไปตามอ านาจของกรรมหรือการกระท าของมนุษย์หรือสรรพสัตว์เป็นผู้สร้าง
ขึ้นด้วยอ านาจของอวิชชาในความไม่รู้ในอริสัจ 4 จะต้องท าให้เวียนว่ายใน ชาติ ชรา มรณะ ที่เป็นเหตุ
แห่งความทุกข์ทางกายทาง คือ โสกะ ปริเทวะ คือ ความร่ าไรร าพัน ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย โทมนัส 
คือ ความเสียใจ อุปายาส คือ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความประสบ สัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รัก ก็
เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสัตว์ และ สังขาร ซึ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ สัตว์ปรารถนาสิ่งใด ย่อมไม่ได้ 
แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้น ก็เป็นทุกข์ อุปาทานขันธ์ 5 อายตนะ เป็นทกุข์นั่นเอง 
 

3.3 ปัญหาและสาเหตุเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3.3.1 ปัญหาความไม่รู้ในอริยสัจ 4  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของความชรา (ความแก่) ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเหล่าสรรพสัตว์นั้น ก็เพราะอวิชชา (ความไม่รู้อริยสัจ 4 เช่น ความไม่รู้ใน ทุกขอริสัจ
คือ ไม่รู้ในความเกิดทุกข์ ความไม่รู้ในสมุทยอริสัจ คือไมรู้ในต้นเหตุแห่งทุกข์ ความไม่รู้ใน ทุกขนิโรธอริยสัจ
คือไม่รู้ความดับทุกข์ และความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ท าให้ถึงความดับทุกข์ ไม่
รู้ใน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นทั้งอดีตอนาคต และไม่รู้ในรูปนามที่เป็นปัจจัยกัน
เกิดขึ้นเป็นไป ตามหลักของปฏิจสมุปบาทอันเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไป 

  3.3.2.1 ความไม่รู้ในทุกข์ ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบายว่า ความไม่รู้ในทุกข์ 
ได้แก่ ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดทุกข์หรือตัวทุกข์ เช่น ไม่รู้ความเกิด ความแก่ ความตาย 
ความผิดหวัง ว่าเป็นตัวทุกข์ ด้วยอ านาจของอวิชชาจึงท าให้ความไม่รู้ทุกข์และสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ใน
อริยสัจ คือ ทุกข ์คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ 

    1. ชาติ คือ ความเกิด ชาติเป็นอย่างไร คือ ความเกิดพร้อมความหยั่งลง
ความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น  

    2. ชรา คือ ความแก่ชราเป็นอย่างไร คือ ความแก่ ความคร่ าคร่า ความมีฟันหลุด 
ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สรรพสัตว์นั้น ๆ 

                                        
38อภิ.ว. 77/265/435. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
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    3. มรณะ คือ ความตายมรณะเป็นอย่างไร คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป 
ความท าลายไปความหายไป ความตายกล่าว คือ มฤตยูการท ากาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้ง
ร่างกาย ความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ในหมู่สรรพสัตว์นั้น ๆ  

    4. โสกะ คือ ความเศร้าโศกโสกะเป็นอย่างไร คือ ความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้า
โศกภาวะที่เศร้าโศก ความแห้งผากภายใน ความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ 

    5. ปริเทวะ คือ ความร่ าไรร าพันปริเทวะเป็นอย่างไร คือ ความร้องไห้ ความ
คร่ าครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ าครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ าครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อม
อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ 

    6. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายทุกข์เป็นอย่างไร คือ ความทุกข์กาย ความไม่
ส าราญกาย ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่ส าราญเป็นทุกข์อันเกิดจากกายสัมผัส 

    7. โทมนัส คือ ความไม่สบายใจโทมนัสเป็นอย่างไร คือ ความทุกข์ใจ ความ
ไม่ส าราญใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่ส าราญเป็นทุกข์อันเกิดจากมโนสัมผัส 

    8.  อุปายาสะ คือ ความคับแค้นใจอุปายาสเป็นอย่างไร คือ ความแค้นความคับ
แค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ 

    9. การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไร คือ การไปร่วม 
การมาร่วม การประชุมร่วม การอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นที่รักใคร่ ไม่เป็นที่ชอบใจ
ของเขาในโลกนี้ เช่น รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่
ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุก ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความเกษม
จากโยคะของเขา 

    10. ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไรคือ 
การไม่ไปร่วม การไม่มาร่วม การไม่ประชุมร่วม การไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนา เป็นรักใคร่ 
เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้ เช่น รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ หรือกับบุคคลผู้ปรารถนา
ประโยชน์ ปรารถนาความเกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขา เช่น มารดา
บิดา พ่ีชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว มิตร อ ามาตย์หรือญาติสาโลหิต 

    11. การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ เป็นอย่างไรคือ เหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็น
ธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าไฉนหนอ ขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือขอความเกิด
อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงส าเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่า การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เหล่า
สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ฯลฯเหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา เหล่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา 
เหล่าสัตว์ผู้มีความโศก ความคร่ าครวญความทุกข์กาย ความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดา ต่างก็
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เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า ไฉนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความโศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย 
ความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลย และขอความโศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย ความ
ทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงส าเร็จได้ตามความปรารถนา 

    12. อุปาทานขันธ์ 5 คือ ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 อุปาทานขันธ์ 5 เป็น
ทุกข์ เป็นอย่างไร คือ อรูปูปาทานขันธ์ (อุปาทาน ขันธ์ คือ รูป) เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ 
เวทนา) สัญญูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ สัญญา) สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ สังขาร) 
และ วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ วิญญาณ) ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า โดยย่อ อุปาทาน
ขันธ์ 5 เป็นทุกข์ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ39 

  3.3.2.2 ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบายว่า ความไม่รู้ใน
ทุกขสมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่ ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดมาจากตัณหาในจิตของตนเอง มิใช่เกิดจาก
ผีสาง เทวดา มิใช่เกิดจากการบันดาล ความไม่รู้ปัญหาและสาเหตุ คือ ไม่รู้ความจริงแท้ที่เกิดขึ้นกับ 
ทุกข์ทุกขสมุทยอริยสัจ เป็นอย่างไร คือ ตัณหานี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่ สหรคตด้วยความก าหนัด
ยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ก็ตัณหานี้แหละ
เมื่อเกิดข้ึน เกิดท่ีไหนเมื่อตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหน คือ ปิยรูปสาตรูป 1 ใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิด ก็เกิด
ที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกดังนี้ คือ 

    1. จักขุ คือ ตา เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    2. โสตะ (หู) ฆานะ(เสียง) ชิวหา (ลิ้น) กาย (ร่างกาย) มโน (ใจ) เป็นที่รักใคร่ 
เมื่อเกิดก็เกดิที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    3. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดเกิดที่นี้ 
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    4. จักขุวิญญาณ (ความรู้ทางตา) โสตวิญญาณ (ความรู้ทางหู) ฆานวิญญาณ 
(ความรู้ทางจมูก) ชิวหาวิญญาณ (ความรู้ทางลิ้น) กายวิญญาณ (ความรู้ทางกาย) มโนวิญญาณ (ความรู้
ทางใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิด เกิดขึ้นที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    5.  จักขุสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา) โสตสัมผัส (เกิดจากการกระทบทาง
เสียง) ฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น) ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น) กายสัมผัส (เกิดจากการ
กระทบกาย) มโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    6.  เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา) เวทนาที่เกิดจากโสต
สัมผัส (เกิดจากการกระทบทางเสียง) เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น) เวทนาที่เกิดจาก

                                        
39ที.ม. 14/294/232. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
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ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น) เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส (เกิดจากการกระทบกาย) เวทนาที่เกิดจากมโน
สัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    7.  รูปสัญญา (ความก าหนดหมายรู้รูป) สัททสัญญา (ความก าหนดหมายรู้เสียง) 
คันธสัญญา (ความก าหนดหมายรู้กลิ่น) รสสัญญา (ความก าหนดหมายรู้รส) โผฏฐัพพสัญญา (ความก าหนด
หมายรู้โผฏฐัพพะ) ธัมมสัญญา (ความก าหนดหมายรู้ธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้เมื่อตั้งอยู่ก็
ตั้งอยู่ทีน่ี้ 

    8.  รูปสัญเจตนา (ความจ านงในรูป) สัททสัญเจตนา (ความจ านงในรูปเสียง) 
คันธสัญเจตนา (ความ-จ านงในรูปกลิ่น) รสสัญเจตนา (ความจ านงในรูปรส) โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจ านง
ในโผฏฐัพพะ) ธัมม-สัญเจตนา (ความจ านงในธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    9.  รูปตัณหา (ความอยากได้รูป) สัททตัณหา (ความอยากได้เสียง) คันธตัณหา 
(ความอยากได้กลิ่น) รสสัญตัณหา (ความอยากได้รส) โผฏฐัพพตัณหา (ความอยากได้โผฏฐัพพะ) ธัมมตัณหา 
(ความอยากได้) ธัมมารมณ์ ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 

    10. รูปวิตก (ความตรึกถึงรูป) สัททวิตก (ความตรึกถึงเสียง) คันธวิตก (ความ
ตรึกถึงกลิ่น) รสวิตก (ความตรึกถึงรส) โผฏฐัพพวิตก (ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ) ธัมมวิตก (ความตรึกถึงธัมมารมณ์) 
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิตกนี้ 

    11. รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป) สัททวิจาร (ความตรองถึงเสียง) คันธวิจาร
(ความตรองถึงกลิ่น) รสวิจาร (ความตรองถึงรส) โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองถึงโผฏฐัพพะ) ธัมมวิจาร (ความ
ตรองถึงธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิจารนี้  

  ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ40  
  3.3.2.3 ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบายว่า ความไม่รู้ใน

ทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ได้แก่ ความไม่รู้ว่าทุกข์นั้น เมื่อเกิดแล้วสามารถดับได้ โดยการก าจัด
ตัณหาและอวิชชาให้หมดไป ด้วยความไม่รู้ปัญหาและสาเหตุความดับ-ทุกข์ ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็น
อย่างไร คือ ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติด คือ 
ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้ และอะไร
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกดังนี้ คือ 

    1. จักขุ (ตา) เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลกในโลกโสตะ (หู) ฆานะ (เสียง) 
ชิวหา (ลิ้น) กาย (ร่างกาย) มโน (ใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี ้

    2.  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
ในโลก ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี ้

                                        
40ที.ม. 14/298/243. 
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    3.  จักขุวิญญาณ (ความรู้ทางตา) โสตวิญญาณ (ความรู้ทางหู) ฆานวิญญาณ 
(ความรู้ทางจมูก) ชิวหาวิญญาณ (ความรู้ทางลิ้น) กายวิญญาณ (ความรู้ทางกาย) มโนวิญญาณ (ความรู้
ทางใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมือ่ดับก็ดับที่นี้ 

    4.  จักขุสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา) โสตสัมผัส (เกิดจากการกระทบ
เสียง) ฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น) ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น) กายสัมผัส (เกิดจาก
การกระทบกาย) มโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี ้

    5.  เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา) เวทนาที่เกิดจาก
โสตสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางเสียง) เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น) เวทนาที่
เกิดจากชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น) เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส (เกิดจากการกระทบกาย) 
เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 

    6.  รูปสัญญา(ความก าหนดหมายรู้รูป) สัททสัญญา (ความก าหนดหมายรู้
เสียง) คันธสัญญา (ความก าหนดหมายรู้กลิ่น) รสสัญญา (ความก าหนดหมายรู้รส) โผฏฐัพพสัญญา 
(ความก าหนดหมายรู้โผฏฐัพพะ) ธัมมสัญญา (ความก าหนดหมายรู้ธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละนี้ 
เมื่อดับก็ดับที่นี ้

    7. รูปสัญเจตนา (ความจ านงในรูป) สัททสัญเจตนา (ความจ านงในรูปเสียง) 
คันธสัญเจตนา (ความจ านงในรูปกลิ่น) รสสัญเจตนา (ความจ านงในรูปรส) โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจ านง
ในโผฏฐัพพะ) ธัมมสัญเจตนา (ความจ านงในธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 

    8.  รูปตัณหา (ความอยากได้รูป) สัททตัณหา (ความอยากได้เสียง) คันธ
ตัณหา (ความอยากได้กลิ่น) รสสัญตัณหา (ความอยากได้รส) โผฏฐัพพตัณหา (ความอยากได้
โผฏฐัพพะ) ธัมมตัณหา คือ (ความอยากได้ธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 

    9.  รูปวิตก (ความตรึกในรูป) สัททวิตก (ความตรึกในเสียง) คันธวิตก (ความ
ตรึกกลิ่น) รสวิตก (ความตรึกในรส) โผฏฐัพพวิตก (ความตรึกในโผฏฐัพพะ) ธัมมวิตก (ความตรึกถึงธัมมารมณ์) 
ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 

    10. รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป) สัททวิจาร (ความตรองถึงเสียง) คันธวิจาร 
(ความตรองถึงกลิ่น) รสวิจาร (ความตรองถึงรส) โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองถึงโผฏฐัพพะ) ธัมมวิจาร (ความ
ตรองถึงธัมมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมือ่ดับก็ดับที่นี้  

  ภิกษุทั้งหลายนี้ เรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ41 (ที.ม. 14 / 296 / 236) 
  3.3.2.4 ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ในพุทธปรัชญาเถรวาทให้อธิบายว่า 

ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่ ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นจะดับสนิทได้ด้วยมรรค 8 มีสัมมาทิฐิเป็นต้น 
มิใช่ดับได้ด้วยการวิงวอนขอร้องให้คนอ่ืนช่วยปัญหา คือ ความไม่รู้สาเหตุ (ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับ
                                        

41ที.ม. 14/296/236. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
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แห่งทุกข์) ด้วยมรรคอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เป็นอย่างไร คือ อริยมรรคมีองค์  8 นี้นั่น
แล ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  คือ เห็นชอบสัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบสัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ คือ กระท าชอบสัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ คือ พยายามชอบ
สัมมาสติ คือ ระลึกชอบสัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมั่นชอบดังนี้ คือ 

    1.  สัมมาทิฏฐิ ได้แก่ เห็นชอบ คือ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิด
แห่งทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธ) ความรู้เหตุดับแห่งทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งทุกข ์

    2.  สัมมาสังกัปปะ ได้แก่ ด าริชอบ คือ ความด าริในการออกจากกามความด าริ
ในการไม่พยาบาทความด าริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 

    3. สัมมาวาจา ได้แก่ เจรจาชอบ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดค าหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้น
จากการพูดเพ้อเจ้อ 

    4. สัมมากัมมันตะ ได้แก่ กระท าชอบ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม 

    5. สัมมาอาชีวะ ได้แก่ เลี้ยงชีพชอบ คือ อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉา
อาชีวะแล้วส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ 

    6.  สัมมาวายามะ ได้แก่ พยายามชอบ คือ สร้างฉันทะพยายามปรารภความ
เพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารภความ
เพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคอง
จิตมุ่งมั่นเพ่ือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น 
เพ่ือความด ารงอยู่ไม่เลือนหายภิญโญภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

    7. สัมมาสติ ได้แก่ ระลึกชอบ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

    8. สัมมาสมาธิ ได้แก่ ตั้งมั่นชอบ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร
สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารมีแต่
ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวย
สุขด้วยกาย (นามกาย) บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็น
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สุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน แล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข
มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู่42  

เพราะฉะนั้น การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้ ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบาย
เอาไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า ฉันไม่ต้องท าพ้ืนฐานรากในเบื้องล่าง
ของเรือนดอก แต่ฉันจักท าตัวเรือนข้างบนได้ ดังนี้ นี่ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันใด ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่
จักมีได้ ฉันนั้น คือ ข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า ฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐ คือ ความจริง
เรื่องทุกข์ เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ และเรื่องทางด าเนินให้ถึงความดับไม่
เหลือของทุกข์นั้นดอก แต่ฉันจักท าความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ โดยถูกต้อง ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย และเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า ฉันต้องท าฐาน -รากของเรือน
ตอนล่างเสียก่อน จึงจักท าตัวเรือนข้างบนได้ ดังนี้ นี่เป็นฐานะที่จักมีได้ ฉันใด ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จักมีได้  

ฉันนั้น คือ ข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า ฉันครั้นรู้ความจริงอันประเสริฐ คือ ความจริงเรื่อง
ทุกข ์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข ์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ และเรื่องทางด าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของ
ทุกข์ นั้นแล้ว จึงจักท าความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ โดยถูกต้อง ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงท าความเพียรเพ่ือให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้
เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางด าเนินให้ถึงความดับไม่
เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด43 

เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องแล่นไปในสังสารวัฏ ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่ง
อริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึง
เพียงนี้ ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ?  

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ คือ ทุกข์ อริยสัจ คือ เหตุให้เกิดทุกข์ 
อริยสัจ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจ คือ ทางด าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เรา
และพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออริยสัจ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทาง
ด าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข ์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ถึง และแทงตลอดแล้ว 
ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะน าไปสู่ภพ ก็สิ้นไปหมด บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีก มิได้มี44 
ดังนี้  

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ตามล าดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งธรรม 4 ประการ เราและพวกเธอ
ทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ ธรรม 4 ประการ อย่างไหนเล่า ? 

                                        
42ที.ม. 14/299/250-253. 
43ส .ม. 19/564/1735. 
44ส .ม. 19/541/1698. 
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ภิกษุท้ังหลายเพราะไม่รู้ตามล าดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยศีล ซึ่งอริยสมาธิ ซึ่งอริยปัญญา 
ซึ่งอริยวิมุตติ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย เมื่ออริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติเป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้ว
ตามล าดับ แทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาด ตัณหาที่จะน าไปสู่ภพก็สิ้นไปหมด บัดนี้ความ
ต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มี45 ดังนี้  

สรุปว่า คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เช่น ความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ว่า
อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดทุกหรือตัวทุกข์ ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่ ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิด
มาจากตัณหาในจิตของตนเอง ความไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์ เช่น ความไม่รู้ว่าทุกข์นั้น เมื่อเกิดแล้ว
สามารถดับได้ โดยการก าจัดตัณหาและอวิชชาให้หมดไป ความไม่รู้ว่าทุกข์นั้นจะดับสนิทได้ด้วยมรรค 
8 มีสัมมาทิฐิได้อย่างไร การจะพ้นทุกได้ต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้อริสัจ 4 ประการ จึงจะท าให้รู้แจ้ง
แทงตลอดในอริยสัจได้ นี้คือ ความไม่รู้อริสัจทั้ง 4 ประการ จึงท าให้สรรพสัตว์ต้องวนเวียนในวัฏฏะ
ของอวิชชานี้ไม่จบไม่สิ้น และตลอดไป ถ้าดับอวิชชาได้ทุกสิ่งก็ดับเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น 

3.3.2 ปัญหาและสาเหตุความชรา  
พระมหาสมปอง มุทิโต (2547 หน้า 423) อธิบายว่า ในคิริมานันทสูตรมนุษย์จ านวนมาก

เมื่อเจ็บป่วยไข้ ก็มักจะต้องไปหาหมอเพ่ือท าการรักษา เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนที่โรคนั้นจะรุกลามซึ่งจะ
ท าให้ยากต่อการรักษา ซึ่งนับเป็นการกระท ามีเหตุจากการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคนั้น 
มีหลายสาเหตุ ซึ่งต้องมาพิจารณาดูกันให้ถี่ถ้วน หากกล่าวในแง่ของพระพุทธศาสนานั้นโรค หมายถึง 
โรคที่เสียดแทง ท าลาย ขัดขวาง ย่ ายี เบียดเบียน และเป็นอุปสรรคของชีวิตท าให้ได้รับทุกขเวทนา 
ปราศจากความสุขและพบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาอยู่ร่ าไป โรคดังกล่าวนั้นสามารถแบ่งออกได้อยู่ 2 
ประเภท คือ โรคที่เกิดในจิตและที่เกิดในกาย46 

  3.3.2.1 โรคทางใจ  
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า การที่จิตใจของคนเราถูกครอบง าด้วยกิเลส

ความเศร้าหมอง คือ โลภะ โทสะ และโมหะเข้าครอบง าที่เรียกว่า อนุสัยหรืออาสวะที่นอนเนื่องอยู่
ภายในของภวังคจิต ประกอบไปด้วย ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา โรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็มีเฉพาะทางกาย
และทางใจเท่านั้น คนบางคนอาจจะไม่มีโรคทางกายตั้งแต่แรกเกิดจนแก่ชรา แต่ส าหรับคนทั่วไปแล้ว
ซึ่งมีจิตใจที่หนาไปด้วยกิเลสตัณหาเป็นผู้มีโรคทางใจกันทั้งนั้น เว้นแต่ว่าใครจะมีมากน้อยเพียงใด
เท่านั้น มีแต่พระอรหันต์ผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นที่ไม่มีโรคทางใจ การเกิดโรคนั้นเป็นความทุกข์
อย่างหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงโรคที่เกิดขึ้นทั้งสองประเภท ท าให้รู้ว่ามีความสอดคล้องกับ ทุกขอริยสัจ 

                                        
45องฺจตุกก. 21/1/1. 
46พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัท 

ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547), หน้า 423. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
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ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายนี้ จัดเป็นโรคทางกาย ความเศร้าใจ ความร าคาญ
คร่ าครวญ พิไรร าพัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัด
พรากจากสิ่งที่รัก ความไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาเหล่านี้ จัดเป็นโรคทางจิต ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 
เป็นทุกข์จัดเป็นโรคทางใจ กิเลสและตัณหาเป็นตัวส าคัญในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น จัดว่าเป็นต้นตอ
ของการท าให้เกิดโรคทางใจ ที่เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ โลภะ โทษะ 
และโมหะ47 เป็นต้น  

  เพราะฉะนั้น หลักค าสอนในทางพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด
โรคทางใจที่เกิดขึ้นจากกิเลสและตัณหา คือ 

  1.  การเปลี่ยนแปลงเพราะความโลภ ความโลภไม่ว่าจะเกิดขึ้นในใจของผู้ใด ผู้นั้นเป็น
โรคทางใจที่เกิดจากความโลภท าให้อยากได้ อยากมี อยากเป็นและบางครั้งก็อยากได้เกินขอบเขตจนถึง
เบียดเบียนผู้อ่ืน เพราะความโลภท าให้เป็นคนเห็นแก่ตัว เกิดความกระหายอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ท าให้
เป็นคนทีม่ีจิตใจเร่าร้อน มีความทะเยอทะยานอยากได้ในทางท่ีผิด เมื่อความปรารถนาไม่สมหวังในสิ่งที่
ตนมุ่ง ก็เกิดความคับใจ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความทุกข์ใจ เมื่อมีความทุกข์มาก ๆ ผลที่ตามมาก็ 
คือ สุขภาพจิต ท าให้นอนไม่หลับ บางคนเป็นบ้าเสียสติก็มี เกิดการอิจฉาผู้อ่ืน เมื่อตนเองไม่ได้ดังความ
ปรารถนาของตน แม้ในที่สุดถึงตรอมใจตาย 

  2. การเปลี่ยนแปลงเพราะความโกรธ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วคนผู้นั้นเป็นโรคทางใจ 
เพราะความโกรธนี้ เองท าให้จิตใจของผู้นั้นมักโกรธเป็นคนที่มีจิตใจขัดเคือง หงุดหงิด ขุ่นเคืองผู้อ่ืนท า
ให้จิตใจเร้าร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุข แผดเผาร้อนรนภายในใจของตนเอง มีจิตใจที่มุ่งร้าย
อาฆาตพยาบาทผู้อ่ืน อันเป็นสาเหตุน าไปสู่การเบียดเบียน ล้างผลาญ ซึ่งกันและกัน ผลที่ได้ก็ คือ 
ความทุกข์ใจที่เกิดข้ึนตาม48  

  3. การเปลี่ยนแปลงเกิดจากความหลง คือโมหะ เพราะความหลงเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้น
เป็นโรคทางใจ เป็นบุคคลที่เชื่อง่าย และเชื่อในสิ่งที่ผิด เข้าใจในสิ่งที่ผิด มีจิตใจที่มืดบอดมองไม่เห็นไม่
รู้จักผิดชอบชั่วดี มักจะถูกชักน าไปในทางที่ผิดได้ง่าย เช่น เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุข 
ความหลงท าให้ได้รับความทุกข์เพราะการคิดผิดของตนเองที่ท าให้เกิดความร้อนใจที่น าความเสียหาย
มาให้แก่ตนเองอย่างมากมายเพราะการคิดผิดท าให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทรมาน 
อันเป็นความทุกข์ทางใจสาเหตุที่ท าให้เกิดความทุกข์เพราะความโลภ ความโกรธ และความหลง  ทั้ง 3 
อย่าง ที่ถือว่าที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคทางใจแล้วก็ยังมีเหตุอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ท าให้เป็นเหตุของโรค
ทางใจ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ความรักความเกลียด ความ
อิจฉาริษยา ความกลัว ความหึง ความหวง ความทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ ความวิตกกังวล 

                                        
47องฺ.จตุก. 21/157/217. 
48ที.ปา. 11/393/291. 
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ความอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่ตนเองพลัดพราก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุหรือกิเลสที่รบกวนจิตใจ เสียดแทง
จิตใจ ทรมานจิตใจ ท าลายจิตใจ ท าให้จิตใจเร้าร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุข ท าให้เกิดความทุกข์
นานาประการ49  

  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นทุกข์ที่ใจแล้วถึงจะอยู่ที่ใดก็เป็นทุกข์ เมื่อความทุกข์ที่
เกิดจากใจแล้วยังพลอยส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายอีกด้วย เพราะในร่างกายของคนเรานั้นประกอบกัน
อยู่ก็คือ กายและใจ เมื่อใจ มีทุกข์ก็ท าให้ร่างกายกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ผิวพรรณเศร้าหมอง และเกิดโรค
ทางกายต่าง ๆ เช่น โรคความเครียด โรคนอนไม่หลับ โรคกระเพาะอาหาร โรคท้องผูกและโรคเบื่ออาหาร 
เป็นต้น พระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่จะกล่าวถึงโรคทางกายและโรคทางใจเท่านั้น แต่ยังได้กล่าวถึงโรคทาง
จิตตามทัศนะของทางการแพทย์ ในยุคปัจจุบัน เพราะโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในทุกด้านไม่ว่าจะ
เป็นทางสังคม เศรษฐกิจ และทางการเมือง ท าให้ชีวิตของคนเรามีลักษณะเร่งรีบ และเกิดการแข่งขันกัน 
มีชีวิตที่มุ่งหวังในทางวัตถุมาก เพ่ือมุ่งหวังความสุขให้แก่ตัวเอง ด้วยเงินทอง หรืออ านาจเกียรติยศและ
ชื่อเสียง อวดความมั่งมีของตัวเอง และท าให้เกิดความเห็นแก่ตัว ท าให้จิตใจเกิดการห่างไกลจากคุณงาม
ความดี ขาดระเบียบวินัย สังคมเกิดความวุ่นวายเป็นทุกข์ เกิดความเดือดร้อนมากขึ้นจิตใจจึงเต็มไปด้วย
ความมัวเมาประมาท เกิดการหลงระเริง อยากได้ อยากมี อยากเป็น จิตใจมีความวุ่นวายไม่สงบอยู่ไม่เป็น
สุข เป็นทุกข์ กังวล มีความหวาดระแวง หวาดกลัว น้อยใจ เศร้าใจ เบื่อหน่ายต่อชีวิต ท้อแท้ บางคนทน
อยู่ไม่ได้ถึงกับฆ่าตัวตาย หรือฆ่าผู้อ่ืนให้ตาย จิตใจที่อยู่ในสภาพเป็นทุกข์ เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความผิดปกติ ทางจิตใจหรืออารมณ์มีความเครียดและความวิตกกังวล เป็นโรคทางจิต จึงเป็น
ต้นก าเนิด ในการท าลายสันติและก่อให้เกิด เป็นยานพาหะน าไปข้ามภพ ข้ามชาติยาวนาน 

  3.3.2.2 โรคทางกาย 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า โรคที่ท าลายรูปธรรมให้พบแต่ความช ารุด ทรุท

โทรม คร่ าคร่าจนเกิดเวทนาอย่างแรงกล้า หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นโรคที่เกิดมาจากกรรมใหม่และ
กรรมเก่าผสมกันที่เคยกระท าการเบียดเบียนผู้อ่ืนไว้ในอดีตมาให้โทษ เช่น ป่วยเป็นโรคมะเร็ง หรือ
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังใด ๆ ที่รักษาไม่หาย ใช้เวลารักษานานมาก ก็ยังไม่หายขาดอาการ  ทรง ๆ ทรุด ๆ 
อยู่ตลอดเวลา50  

  โรคที่เกิดขึ้นทางกายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พบว่ามีโรคชนิดต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึง
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโรคทางกาย คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคปาก โรคศีรษะ โรคใบหู 
โรคกาย โรคฟัน โรคหืด โรคไอ โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื่องซึม โรคท้อง โรคลงแดง โรคจุกเสียด 
โรคลงราก โรคเรื้อน โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคคุดทะราด โรคหิดเปื่อย โรคหิดด้าน โรค

                                        
49ขุ.อิติ. 25/228/264. 
50องฺ.จตุก. 21/157/217. 
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หูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนเป็นโลหิต โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง โรค
อหิวาตกโรค โรคฝีดาษ โรคหิด โรคตุ่ม โรคกลิ่นตัวแรง และโรคอมนุษย์เข้าสิง51  

  โรคหน่อที่เท้า โรคปวดร้อนศีรษะ โรคลมตามอวัยวะ โรคลมขัดยอกตามข้อ โรคลม 
โรคเท้าแตกโรคฝี เนื้องอก แผลไม่งอก โรคท้องผูก โรคผอมเหลือง โรคโดนยาแฝด โรคงูพิษ โรคผดผื่นคัน 
โรคร้อนในกาย โรคลมในท้อง โรคเนื้องอกในล าไส้ โรคท้องร่วง โรคปอด โรคลมชัก โรคพันธุกรรม และ
โรคอลสกะ52  

  โรคอัมพาต โรคที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามบรรพชาอุปสมบทไว้มีอยู่ 5 ชนิด คือ 
โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ และโรคลมบ้าหมู53

  
  3.3.2.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดโรค 
  ในค าสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่า โรคภัยไข้เจ็บ

บางโรคนั้น มีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากกรรมที่ท าบาปหรืออกุศลกรรม คือ การกระท าในสิ่งที่ไม่ดีที่เคยท า
เอาไว้ในอดีตส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยนั้น บางครั้งหาใช่ว่าเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสาเหตุ มาจากกรรม 
หากคิดอย่างนั้นย่อมเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงต้องท าความเข้าใจ ด้วยการศึกษาให้รอบ
ด้าน เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังที่ได้กล่าวอธิบายมานั้น ส่วนกรรมหรือการ
กระท าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น สาเหตุของการเกิดโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท 5 
ประการ ดังนี้ 

  1. เกิดจากอุตุนิยาม เป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยน 
แปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน ความหนาวที่มากเกินไป เกิดอุทกภัย วาตภัย ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ 
ท าให้เกิดโรค 

  2. เกิดจากพีชนิยาม เป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธ์ หรือ เกิดจากพันธุกรรม
หรือกรรมพันธุ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเอดส์ ที่สามารถถ่ายทอดได้จากกรรมพันธุ์ 

  3.  เกิดจากจิตตนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาพจิตใจ หรืออุปาทานความนึกคิดที่
อาจปรุงแต่งจนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อภาวะจิตใจและส่งผลไปถึงร่างกาย 

  4.  เกิดจากกรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกิดจากการ
กระท าหรือการแสดงเจตนา เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงคือ ตนเองเป็นคนสร้างการกระท าที่ท าให้
เกิดโรคขึ้นมาจึงต้องรับผลแห่งการเป็นโรคนั้น ๆ ด้วยตนเอง เช่นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย
ทั้งหลาย 

                                        
51วิ.ม. 5/264/49. 
52ที.ปา. 11/9-10/9. 
53วิ.มหา. 2/217/209. 
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  5. เกิดจากธรรมนิยาม เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องเหตุและผล เช่น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว สิ่ง
ทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อมีการเกิดโรคย่อมมีการหายจากโรค หรือมีการด าเนินของโรคนั้น
ไปตามความเป็นจริง เราต้องมาท าความเข้าใจกันก่อนว่า โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดอยู่ตอนนี้กับทุกท่านมันมี
สาเหตุที่แน่นอน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่มันคือ ผลที่มาจากเหตุล้วน ๆ อาจเกิดอาหาร 5 หมู่
ที่ร่างกายต้องการ หรือรับประทานอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินจนล้น จนเกินความพอดีก็ท าให้เกิดโรคได้ 
เพราะได้รับการติดเชื้อจากโรคต่าง ๆ ด้วยการขาดความรู้ การไม่ระมัดระวังตัวเองให้ดี หรือไม่ยอมดูแล
สุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากเหตุ 5 ประการที่กล่าวมาแล้วยังมีสาเหตุที่ส าคัญ คือ ความไม่สมดุล
ของธาตุทั้ง 454  

ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้แสดงถึงสาเหตุของการเกิดโรคท่ีมา สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
ทสกนิบาต ที่ปรากฏในคิริมานันทสูตรมี 8 ประการ คือ อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็น
สมุฏฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน อาพาธอันเกิดแต่ฤดูกาล
แปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การบริหารกายไม่สม่ าเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินก าลัง และ
อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม เพราะฉะนั้น การเกิดโรคยังมีสาเหตุอ่ืนอีกมากมาย เช่น เกิดจากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจาก อมนุษย์เข้าสิง เกิดจากการติดเชื้อโรคบางอย่างจากผู้อ่ืน จากอารมณ์
และจิตใจ ควรท าความเข้าใจ ค าว่า กรรมเก่า หมายถึง ผลของกรรมหรือผลของการกระท าที่ส่งผลข้าม
ภพข้ามชาติ อาจเป็น หลายพันชาติก็ได้ ท าให้เกิดผลกรรมที่ตามผูกพันกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากกรรมไม่ดี
ให้ กับคนหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ด้วย ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ กรรมนั้นเป็ นสมบัติของผู้ท า 
อนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไป55  

เพราะเหตุนี้ หลักกรรม คือ การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว นับว่าเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่สอนคนให้รู้ว่าการกระท าใด ๆ ที่ตนได้กระท าลงไปด้วยเจตนาแล้วนั้น 
ย่อมจะได้รับผลของการกระท านั้น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เป็น (โรคกรรม) คือ มีสาเหตุมา
จากผลของกรรม ถึงจะรักษาอย่างไร ใช้ความพยายามแค่ไหน ก็รักษาไม่หาย จนกว่าจะสิ้นกระแส
แห่งกรรมนั้น หมายความว่าผลกรรมที่ท าไว้แล้วนั้นไม่สามารถจะหลีกพ้น ยกเลิกหรือตัดกรรมไปได้  

สรุปว่า ปัญหาและสาเหตุความชรา (ความแก่) นั้น มาจากปัจจัยหลักสองอย่าง คือ โรคที่
เกิดทางร่างกาย และโรคที่เกิดขึ้นทางใจ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทางกายและจิตที่เรียกว่า
ความเสื่อม หรือความแก่ที่เป็นเหตุปัจจัยของกฎธรรมอย่างของทุกชีวิตและสรรพสิ่งบนดลกในนี้ 

 
 
 

                                        
54ที.ม.อ. 13/56/100-101. 
55องฺทสก. 25/60/130. 
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3.4 แนวทางแก้ไขเร่ืองชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า กรรม เป็นกระบวนการกระท าและการให้ผลการกระท า

ของมนุษย์ ซึ่งมีหลักอยู่ว่า คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ท าความดีย่อมได้รับผลดี ผู้ท ากรรม
ชั่วย่อมได้รับผลชั่ว คือ การกระท าทางกาย วาจา หรือใจ ที่ประกอบด้วยเจตนา ดังพุทธวจนะตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม บุคคลจงใจแล้ว ย่อมกระท าทางกาย ทางวาจาและทางใจ
ดังนี้ เพราะฉะนั้น หัวใจพุทธปรัชญาเถรวาท คือ พุทธโอวาท 3 อย่าง อันประกอบด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติหรือนโยบาย ที่พระผู้มีพระเจ้าวางเอาไว้ 3 ประการ ดังนี้ คือ 

1. สพฺพปาปสสฺ อกรณ   การไม่ท าความชั่วทั้งปวง 
2. กุสลสฺสูปสมฺปทา   การบ าเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม 
3. สจิตฺต ปริโยทปน    การท าจิตของตนให้ผ่องใส56  
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น โดย

แนวทางการปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้ทางไว้ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามดังนี้  
3.4.1 แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมในบุญกิริยาวัตถุ 10  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่างนี้ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการ

บ าเพ็ญบุญหรือท าบุญ ทีเ่หมาะสมกับ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ หรือตามแต่จริตของแต่
คนหรือกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า การกระท าที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติตาม เพราะ
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เริ่มจากง่ายไปหายากนั่นเอง ในพุทธปรัชญาเถรวาท เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 
10 ประการ คือ 

1. ทานมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน คือ วิธีปฏิบัติด้วยการเสียสละนับแต่ทรัพย์ 
สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนก าลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดย
ส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพ่ือ
การปฏิบัติธรรม57  

2. สีลมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล คือ วิธีปฏิบัติด้วยการตั้งใจรักษาศีล และ
การปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร 
หรือ 227 ข้อของพระภิกษุ เพ่ือรักษากาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด พ้นจากกายทุจริต 4 
ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และ
เสพสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วจีทุจริต 4 ประการ คือไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด 
ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดค าหยาบ มโนทุจริต 3 ประการ คือ ไม่หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจาก
ท านองคลองธรรม58 

                                        
56ที.ม. 13/54/55. 
57องฺ.สตฺตก. 37/121/742. 
58ที.สี. 11/2-9-19/4-11. 



83 
 

3. ภาวนามัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการภาวนา คือ วิธีปฏิบัติด้วยการอบรมจิตใจในการ
ละกิเลส ตั้งแต่ขั้นหยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู้ทาง
เจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ 
บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด59  

4. อปจายนมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ คือ วิธี
ปฏิบัติด้วยการให้ความเคารพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ 3 ประเภท คือ ผู้มี วัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพ่ี
น้องและผู้สูงอายุ ผู้มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มี ชาติวุฒิ 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์60

  
5. เวยยาวัจจมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ คือ วิธีปฏิบัติด้วย

การกระท าสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
เช่น การชักน าบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล และภาวนา เป็นต้น ในฝ่าย สัมมาทิฎฐิ61

  

6. ปัตติทานมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ คือ วิธีปฏิบัติด้วยการอุทิศส่วนบุญ
กุศลที่ได้กระท าไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง การบอกให้ผู้ อ่ืนได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และ
อมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระท าไป62

  

7. ปัตตานุโมทนามัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา คือ วิธีปฏิบัติด้วยการได้ร่วม
อนุโมทนา เช่น กล่าวว่า สาธุ เพ่ือเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคล
อ่ืน ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระท า ก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น 
ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย63  

8. ธัมมัสสวนมัย ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม คือ วิธีปฏิบัติด้วยการตั้งใจฟังธรรมที่
ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือที่เคยฟังแล้วก็รับฟังเพ่ือได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและ
ท าความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามน าเอาความรู้และธรรมะนั้นน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจริญต่อไป64  

9. ธัมมเทสนามัย ได้แก่ บุญส าเร็จด้วยการแสดงธรรม คือ วิธีปฏิบัติด้วยการแสดงธรรมไม่ว่า
จะเป็นรูปของการกระท า หรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระ
ผู้มีพระภาคเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืน หรือการน าธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป65  

                                        
59ส .ม. 31/1664/420. 
60องฺ.จตุกฺก. 35/32/117. 
61องฺ.สตตก. 37/126/184, ม.มู. 17/110/521. 
62ขุ.เปต. 49/112/365. 
63ขุ.เปต. 48/42/347. 
64องฺ.ปญฺจก. 36/202/448. 
65องฺ.ปญฺจก. 36/327/718. 
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10. ทิฏฐชุกัมม์ ได้แก่ บุญส าเร็จได้ด้วยการท าความเห็นให้ตรง คือ วิธีปฏิบัติด้วยความ
เข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม 
สิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระท าความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอ  

ดังนั้น บุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้ ผู้ชราหรือผู้สูงอายุคนใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือยิ่งมากจนครบ 10 ประการแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระท ามากตามบุญที่ได้กระท า ยิ่งได้มีการ
เตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ยิ่งได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตที่เข้าถึงยิ่งๆ 
ขึ้นไปดังนี้66  

3.4.2 วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 อริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า อริยสัจ ได้แก่ การรับรู้ การใช้ปัญญา การก าหนดสิ่งดับ

ทุกข์ การปฏิบัติ ดังนั้น อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงแห่งพระอริยะ ส าหรับการดับทุกข์ เพ่ือให้หลุด
พ้นจากกิเลสทั้งปวงอันประกอบด้วยธรรม 4 ประการ เช่น ทุกข์ คือ ความทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนา สมุทัย คือ มูลเหตุหรือต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น นิโรธ คือ สิ่งที่ใช้ดับทุกข์ มรรค คือ แนวทาง
แห่งการดับทุกข์ คุณสมบัติของอริยสัจ 4 นี้ เป็นความจริงของพระอริยะพึงมี มี 4 ประการ เช่น เป็น
ความจริงที่พระอริยะรู้แจ้ง (ตรัสรู้) เป็นความจริงที่พระอริยะพึงมี เป็นความจริงที่ท าให้เป็นอริยะ 
และเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ ไม่มีวันหักล้างได้67

  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายเกี่ยวสายดับอวิชชาเอาไว้ว่า แบ่งออกเป็น หัวข้อ ดังนี้ คือ 

เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดังนี้ คือ  
  เพราะอวิชชาดับ  ไปไม่เหลือ   สังขารจึงดับ  
  เพราะสังขารดับ  ไปไม่เหลือ  วิญญาณจึงดับ 

 เพราะวิญญาณ  ไปไม่เหลือ  ดับนามรูปจึงดับ  
 เพราะนามรูปดับ  ไปไม่เหลือ  สฬายตนะจึงดับ 
 เพราะสฬายตนะ  ไปไม่เหลือ  ดับผัสสะจึงดับ 
 เพราะผัสสะดับ  ไปไม่เหลือ  เวทนาจึงดับ 
 เพราะเวทนาดับ  ไปไม่เหลือ  ตัณหาจึงดับ 
 เพราะตัณหาดับ  ไปไม่เหลือ  อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ไปไม่เหลือ  ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ  ไปไม่เหลือ  ชาติจึงดับ 
ด้วยเหตุนี้ เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ ความโศกจึงดับ ความคร่ าครวญจึงดับ ร าพันจึงดับ 

ทุกข์จึงดับ โทมนัสความคับแค้นใจก็ดับ และกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการ  เพราะเหตุนี้ถ้า
ต้องการดับอวิชชาก็ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 4 ในอริยมรรคมีองค์ 8 นี้ จึงจะสามารถแก้ไขทุกข์ได ้

                                        
66ม.อุ. 22/259/343. 
67ม.มู. 17/113/683. 
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ฉะนั้น มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาที่ต้องผ่านความทุกข์ที่เกิดจาก ชาติ ชรา และมรณะ ทั้งนั้น และ
วิธีที่จะให้มนุษย์เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางด าเนินชีวิตอันประเสริฐ 
(ทางสายกลาง) เพื่อจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ ในวัฏฏะ 3 หรืออ านาจของอวิชชา โดยการอาศัยอริยมรรค
ทางอันประเสริฐนี้ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอ ไม่แข็งจนเกินไป เป็นกลาง ๆ ไม่ตกไปในอ านาจฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งดีและชั่ว  

ดังนั้น จึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางด าเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะ 
เช่น สายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้วคือ ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ มรรค 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มรรคที่อรรถาธิบายในเชิงที่เหมาะส าหรับพุทธศาสนิกชนพึงน าไปใช้ปฏิบัติ และ
มรรคที่อรรถาธิบายในเชิงที่เหมาะส าหรับผู้ทรงศีลพึงน าไปใช้ ปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน แห่ง
การเป็นพระอริยะด้วยมรรคมีองค์ 868  

ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า การปฏิบัติธรรมทุกอย่าง ทุกประเภท ทุกขั้นตอนนั้น สรุป
ลงรวมลงในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ เมื่อย่อรวมกันแล้วเหลือเพียง 3 ได้แก่ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา หรือไตรสิกขา 3 อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ เช่น  

1. หมวดศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า หมวดศีลมีการปฏิบัติมรรคอยู่ 3 อย่าง เช่น 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ โดยเป็นการงดเว้นกระท าในสิ่งที่ไม่เป็นกุศล 3 ประการ คือ 

 1)  สัมมาวาจา ได้แก่ เจรจาชอบ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็น
เหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดค าหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการ
พูดเพ้อเจ้อ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า สัมมาวาจา 

 2) สัมมากัมมันตะ ได้แก่ กระท าชอบ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ  

 3) สัมมาอาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยงชีพชอบ คือ อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะ
แล้วส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ  

2.  หมวดสมาธิ ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า หมวดสมาธิ มีการปฏิบัติมรรคอยู่ 3 อย่าง 
เช่น สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ โดยเป็นการใช้ สติ สมาธิ และปัญญาในเพ่ือออกจากทุกข์
สู่ทางสูงสุด คือ พระนิพพาน 

 1)  สัมมาวายามะ ได้แก่ ความพยายามชอบ คือ สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารภความ
เพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียร

                                        
68ขุ.ป. 68/143/752. 
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ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ไม่เลือนหายภิญโญภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้ว ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 

 2)  สัมมาสติ ได้แก่ การระลึกชอบ คือ เพ่ือก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มี
ความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เพ่ือก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู่ เพ่ือก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ และเพ่ือก าหนดสติรู้พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุ
ทั้งหลายนี้เรียกว่า สัมมาสติ  

 3)  สัมมาสมาธิ ได้แก่ การตั้งจิตมั่นชอบ คือ เพ่ือให้เกิดความสงบ สงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบ
ระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มคีวามผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและ
สุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วย
กาย (นามกาย) บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 
เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

3.  หมวดปัญญา ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า หมวดปัญญามีการปฏิบัติมรรคอยู่ 2 
อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ โดยเป็นการใช้ความคิดเห็นด้วยปัญญาในการปฏิบัติตาม
แนวทางอริยสัจ 4 เพ่ือออกจากทุกข์ คือ เป้าหมายสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาทนั่นเอง  

 1)  สัมมาทิฏฐิ ได้แก่ การเห็นชอบ คือ ความรู้ในทุกข์ (ความทุกข์) ความรู้ในทุกขสมุทัย 
(เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์) ภิกษุท้ังหลายนี้ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 

 2)  สัมมาสังกัปปะ ได้แก่ การด าริชอบ คือ ความด าริในการออกจากกามความด าริใน
การไม่พยาบาทความด าริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุทั้งหลายนี้ เรียกว่า สัมมาสังกัปปะจึงสรุปได้สั้น ๆ 
ดังนี้69  

คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555, หน้า 7 - 15) อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติ เพ่ือพ้นทุกข์ตามแนวทางอริยสัจ 4 ในสติปัฏฐาน เป็นการปฏิบัติได้ทุกที่ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะวัยชรา เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาในการพิจารณา หรือการเฝ้าดู หรือการตามดู รูป อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามหลักแนวทางสติปัฏฐาน 4 ตั้งแต่รูปที่หยาบไปสู่รูปที่ละเอียด เพ่ือเป็นการว่างพ้ืนฐานใน
ทางการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติทั้งหลาย ได้ท าเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 อย่าง คือ 

1. กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ได้แก่ การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ เช่น 
ด้วยการก าหนดลมหายใจเข้าออก ก าหนดอิริยาบถการเคลื่อนไหวของการพิจารณากาย อสุภะ และ
องค์ประกอบของร่างกายซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูป 

                                        
69องฺ.ติก. 34/485/203. 



87 
 

2. เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ได้แก่ การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ 
เช่น การพิจารณาความสุขความพอใจ ความต้องการได้รับเพ่ือบรรลุความประสงค์ ความทุกข์ ความ
ไม่พอใจ ความต้องการที่ไม่สมประสงค์ และความรู้สึกเฉย ๆ มีการพิจารณาแยกลงไปในรายละเอียด
ที่มาของความพึงพอใจ ไม่พอใจ และความรู้สึกเฉย ๆ มาถูกต้องด้วยวัตถุภายนอก หรือความสุขความ
ทุกข์เฉย ๆ มาจากการตอบสนองภายใน 

3. จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ได้แก่ การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ เช่น 
การพิจารณาสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจ คือ จิตมีราคะก็รู้ จิตมีโทสะก็รู้ จิตมีโมหะก็รู้ จิตหลุด
พ้นก็รู้ สภาวะอารมณ์ ที่เกิดขึ้น เรียกว่า เจตสิก อาศัยจิตจึงเกิดขึ้นได้ 

4. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี ได้แก่ การก าหนดสติรู้วิหรติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย เช่น 
การพิจารณาสภาวธรรม ให้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ดังเช่น ความแก่ ความชรา ที่เป็นตาม
ธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา70  

ดังนั้น การปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ประการนี้ เป็นการมีสติตั้งก าหนดรู้พิจารณา
ธรรมในธรรมทั้งปวง จนบรรลุปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌาน มี
ความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและ
สุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติย
ฌานทีพ่ระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุตถฌาน ไม่
มีทุกข์ไมม่ีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ 
จึงเรียกว่า เป็นการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานในอริมรรคมีองค์ 8 ประการ71 ดังนี้  

การปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐานนี้ คือ ข้อก าหนดพิจารณาขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ดังที่มีปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรดัง โดยการก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย ในขันธ์ 5 นี้ ให้เห็นตามความเป็นจริง ได้แก่ ก าเนิด ปัจจุบัน อุปาทาน และบริสุทธิ์นี้ มี 
4 อย่าง ดังต่อไปนี้ คือ 

1. การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในก าเนิด คือ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้
สดับ ไม่รู้ชัด ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเครื่องออกจากขันธ์ 5 ตามความเป็นจริง เรียกว่า 
อวิชชา และด้วยเหตุนี้จึงเกิด ขันธ์ 5 

2. การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในปัจจุบัน คือ ขันธ์ 5 อย่างใด 
อย่างหนึ่งที่ไม่มีอารมณ์ ทั้งที่เป็นอดีต และอนาคต ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม จะมีแต่ปัจจุบัน นี้เรียกว่า ขันธ์ 5 ปัจจุบัน 

                                        
70คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ 5, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 7-15. 
71ม.อุ. 14/704/453. 
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3. การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในอุปาทาน คือ ขันธ์ 5 อย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ 5 

4. การก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในบริสุทธิ์ คือ บุคคลที่ละขันธ์ 5 
แล้ว ไม่เที่ยวซ่านไปหาอารมณ์ 6 ไม่ท าความเยื่อใยในบ้าน ว่างจากกามทั้งหลาย ไม่มุ่งหวังอัตภาพ
ต่อไป ไม่พึงกล่าวถ้อยค าขัดแย้งกัน เรียกว่า ขันธ์ 5 บริสุทธิ์72  

พระครูอรุณธรรมรังสี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ได้อธิบายว่า ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์
ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนือง ๆ ในการก าหนดสติรู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 
อภิณหปัจจเวกขณ์ คือ ธรรมที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา 5 ประการ ได้แก่ 

1. เราควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 
2.  เราควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ 
3. เราควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรา มีความตายเป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
4. เราควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
5. เราควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราท าดีจักได้ดี ท าชั่วจักได้ชั่ว73 
สรุปว่า มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นผลจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าเริ่มต้นปฏิบัติก็

จะเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามเหตุปัจจัย เมื่อเราต้องการปัญญาเอาไปแก้ไขปัญหาในชีวิต ใน
ประจ าวันนั้น เราต้องน ามาประพฤติปฏิบัติเอาเอง หลักค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้
ในทางสายเอกนี้ เป็นการน ามาปฏิบัติในการเจริญภาวนาหรือเจริญสติปัญญา โดยการใช้ปัญญา
พิจารณาในขันธ์ 5 ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา ให้เห็นตามความเป็นจริง คือ การ
เกิดขึ้น คงอยู่ และเสื่อมไป ให้เห็นความไม่เที่ยงชีวิต อีกทั้งน ามาแก้ปัญหาในชีวิตที่ท าให้เกิดความ
ทุกข์ กาย ทุกข์ใจ เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ยังมีปัญญาป้องกันมิให้ปัญหาหรือทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาทับถม
ตนเองอีก การปฏิบัติตามแนวทางมรรคมีองค์ 8 นี้ จึงเป็นแนวทางแห่งการใช้ปัญญา เพ่ือดับทุกข์ให้
สนิทไม่เหลือเชื้ออีกต่อไป ผู้ปฎิบัติได้จะพบความสุขตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเป็นต้นไปดังนี้ 
 

3.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามแนวทางในพุทธปรัชญาเถรวาทในสติปัฏฐาน มี

อานิสงส์สูงสุดมากกว่ากุศลทั้งหมดซึ่งมีการเปรียบว่า การท าบุญให้ทานด้วยทรัพย์จ านวนนับไม่ถ้วนและ
การรักษาศีลด้วยเวลานับไม่ถ้วนได้กุศลน้อยกว่า การเจริญวิปัสสนาแม้ชั่วงูแลบลิ้น คือ การได้รู้แจ้ง

                                        
72ส .ข. 27/95-96/99-100. 
73พระครูอรุณธรรมรังสี (เอี่ยม สิริวัณโณ), มนต์พิธีแปล, พิมพ์ตลอดไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เลี่ยงเซียง,2560) หน้า 45. 
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สภาวธรรม นาม รูป แค่ช่วงวินาทีเดียว และบุคคลที่ได้เห็นสภาวธรรมมีอานิสงส์มากนับไม่ถ้วนดังนี้ คือ 
ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสูตร ในอริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 ดังนี้ 

3.5.1 ประโยชน์ด้านโลกุตรธรรม 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า ผู้ปฏิบัติตามนี้จะได้รับประโยชน์ ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ตอนท้ายพระสูตรว่า ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างนี้ เป็นเวลา 7 ปี
ดังนี้ พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็น
อนาคามี ต่อจากนั้นได้ทรงลดเวลาลงมาเรื่อย คือ แม้เจริญสติปัฏฐาน 4 ไม่ถึง 7 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญ
สติปัฏฐาน 4 ตลอด 6 ปี 5 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปีแล้วลดลงไป 7 เดือน 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน 3 เดือน 
2 เดือน 1 เดือนแล้วลดลงอีกเหลือเพียง 15 วันหรือ 7 วัน ไปพึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผล ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี  

ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้น 
ไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู่อย่างนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ 
เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพ่ือท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 4 ประการ  
เราอาศัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวค าดังพรรณนามาฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นมีใจ
ยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแล74  

3.5.2 ประโยชน์ทั่วไปในปัจจุบัน 
นงลักษณ์ สะวานนท์ อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามอริสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 

ประการ ที่เป็นหลักธรรมส าคัญในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งทางร่างกาย 
วาจา และใจ ไม่ว่าจะคนวัยใดก็ตามย่อมได้ผลดังนี้ คือ 

1. ท าให้ผู้ชรามีสุขภาพร่างกาย และจิตใจของดีขึ้น 
2. ท าให้ผู้ชรามจีิตใจเบิกบาน เอิบอ่ิม และแช่มชื่น 
3. ท าให้ผู้ชราลดความวิตกกังวล และความเครียดลดลงได้ 
4. ท าให้ผู้ชราเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันไม่หลงลืม มีความผิดพลาดน้อย 
5. ท าให้ผู้ชรามีประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ต่าง ๆ ในทางทีด่ีขึ้น 
6. ท าให้ผู้ชรามีสมาธิไม่ตกใจกลัว เพราะเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 
7. ท าให้มีผู้ชรากล้าหาญในการท าบุญกุศลอย่างสม่ าเสมอไม่ท้อถอยเบื่อหน่าย 
8. ท าให้ผู้ชรามีความยึดมั่นถือมั่นลดลง เพราะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของชีวิต 
9. ท าให้ผู้ชราท าลายความโลภ (อภิชฌา) ความโกรธ (โทมนัส) ให้ลดลงหรือหมดไปได้ 

                                        
74ที.ม. 14/300/254. 
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10. ท าให้ผู้ชราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตด้วยการเตรียมพร้อมในสะสมเหตุปัจจัยไว้อนาคต75 
ดังนั้น เพ่ือการรู้แจ้งอริยสัจ 4 อันจะน าไปสู่การบรรลุ มรรค ผล และนิพพาน ซึ่งเป็นที่สิ้นไป

แห่งกิเลส ( ความยึดมั่นถือมั่นด้วยโมหะ) และกองทุกข์ท้ังมวล ได้ในปัจจุบันชาตินี้ หรือถ้าผู้ปฏิบัติกระท า
อย่างต่อเนื่อง จะไม่เกิน 7 ปี เป็นอย่างช้าควรจะได้บรรลุ อริยมรรค อริยะผลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน 
ดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในท้ายสติปัฏฐานสูตร76  

กัลยาณมิตรเพื่อแท้ส าหรับคุณ  ได้อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์จากการพิจารณาธรรมที่
กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา 5 ประการ 

1.  ได้ประโยชน์ เช่น จะได้แก้ความมัวเมาในความเป็นเด็ก หรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาว 
เห็นแก่ความสนุกเพลิดเพลินเสียได้ จะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และท ากิจที่ควรท าในขณะที่ยังไม่แก่ 

2. ได้ประโยชน์ เช่น เป็นอุบายก าจัดความมัวเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จะได้ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน และท ากิจที่ควรท าในขณะที่ยังไม่เจ็บ และจะได้รู้จักป้องกันรักษาไว้ 

3. ได้ประโยชน์ เช่น เป็นอุบายบรรเทาความมัวเมาในชีวิต แล้วรีบเร่งท ากิจที่ควรท าให้
ส าเร็จก่อนที่ความตายจะมาถึง จะได้คิดท าการงาน ที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและส่วนรวม 

4. ได้ประโยชน์ เช่น เป็นอุบายบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้น คนนี้เป็นที่รักของเรา 
จักไม่ต้องเสียใจในเมื่อต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ 

5. มีประโยชน์ คือ เป็นอุบายเพื่อบรรเทาความเห็นผิดว่า คนจะดีก็ดีเอง จะชั่วก็ชั่วเอง จะ
ได้ทุกข์ก็ทุกข์เอง แล้วรีบเร่งท าแต่กรรมดี งดเว้นกรรมชั่ว เป็นเหตุให้ละสิ่งที่ชั่ว ประพฤติแต่กรรมที่ดี 
และเป็นเหตุให้มั่นคงในความเพียร77 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร)  ได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นแนวทางของอริยสัจ 4 นี้ นั้นช่วยประเทศชาติ ศาสนา และสังคม
ที่เป็นอยู่ได้มากมาย คือ 

1. ด้านการปกครองท าให้ผู้ปฎิบัติอยู่ในศีล 5 มีความกตัญญูกตเวที มีศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงามเมื่อมีสิ่งนี้ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในหมู่ คณะ สังคมต่างให้เกิดขึ้น 

2. ด้านการศึกษาผู้ปฏิบัติ รักใคร่ต่อการศึกษา และใคร่ที่จะแสวงหาวิชาความรู้ในทางธรรม
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

                                        
75นงลักษณ์ สะวานนท์, การเข้าถึงธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและ

การพิมพ์ จ ากัด, 2554), หน้า 183. 
76ม.มู. 17/151/629. 
77กัลยาณมิตรเพื่อแท้ส าหรับคุณ, http://www.kalyanamitra.org/th/articledetail.php?i= 6904/ 

2557. 
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3. ด้านการเผยแผ่ในการปฏิบัติน าเอาพระธรรมที่ตนน าไปปฏิบัติไปเล่าไปบอกต่อให้คนอ่ืนได้
ทราบว่าดีอย่างนั้น อย่างนี้ สามารถท าให้ผู้รับฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาน าไปปฏิบัติต่อไป 

4. ด้านก าลังใจท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจอดทน หนักแน่น เยือกเย็น ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ และ
ความระมัดระวัง ความรอบคอบดี มีใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาสงสารผู้อ่ืน ไม่ริษยาผู้อ่ืน 
เห็นคนอ่ืนได้ดีอนุโมทนาสาธุการด้วย 

5. ด้านความรู้ผู้ปฏิบัติตามจะมีความรู้ความเข้าใจในพุทธปรัชญาเถรวาทดีขึ้นมาก เช่น ค าว่า 
รูปนาม พระไตรลักษณ์ จะท าให้เข้าใจได้ดี ยิ่งเรียนยิ่งรู้ 

6. ด้านน าคนเข้าวัด เมื่อคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยได้ยินกิตติศัพท์แล้วลองเข้ามาปฏิบัติ ท าให้ผู้
นั้นได้รับความสุขใจเป็นพิเศษ78 

เพราะเหตุนี้ เองอาจกล่าวได้ว่านี่ คือ ความอัศจรรย์ของพุทธปรัชญาเถรวาทอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตลอดแพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศในประเทศและทั่วโลก  

ดังนั้น อานิสงส์น ามาซึ่งประโยชน์ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติอริยสัจ 4 และอริยสัจ 4 นี้เอง
สามารถแก้ไขปัญหาและสาเหตุในเรื่องชราได้ดี และประโยชน์ที่ได้ยังส่งผลในปัจจุบัน เช่น ด้านปกครอง 
ด้านศึกษา ด้านเผยแผ่ ด้านจิตใจด้านความรู้สัจธรรมของชีวิต ด้านน าคนแก่ (ผู้สูงอายุ) เข้าวัดฟังธรรม
รักษาศีล เพื่อขัดเกลาทางกาย วาจา และใจ ทั้งภายในภายนอก หรือที่เรียกว่า ศีล สมาธิ และปัญญา 
ดังจะเห็นได้ว่า อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นความจริงแท้ ความจริงอันประเสริฐผู้ปฏิบัติจึงได้ประโยชน์
มากมายต่อตนเองและบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ ผล
ที่ท าให้ผู้น ามาปฏิบัติอาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวทางศาสนา ทางอ้อม คือ เป็นกัลยาชนดี
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวเอาไว้ถึงประเด็นนี้ว่า เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
อริยสัจ 4 คือ ศีล สมาธิและปัญญา เพราะเป็นทางเดียวนี้เท่านั้น เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือ
ล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือท าให้แจ้ งนิพพานด้วยทางนี้ 
ก็คือ อริยสัจ 4 ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลกนี้ ทั้งสุข ทั้งทุกข์ โสกะ ปริเทวะ โทมนัส เป็นสิ่ง
ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้แต่มนุษย์ก็ตามจะต้องประสบพบเห็นกับสิ่งเหล่านี้ 
ฉะนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวถึงเหตุแห่งทุกข์เอาไว้ ดังต่อไปนี้ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้อธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายเอาไว้ในพุทธปรัชญาเถรวาทมี 5 
ประการดังนี้ คือ 

1. สตฺตาน  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดโดยวิเศษของสัตว์ทั้งหลาย 
2. โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย เพ่ือข้ามพ้นความโศกและความร่ าไร 

                                        
78พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9), วิปัสสนากรรมฐาน ภาค1 เล่ม 1 ว่าด้วย

วิปสัสนากรรมฐานท่ัวไป. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมมิก จ ากัด, 2548), หน้า 24-27. 



92 
 

3. ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย เพ่ือความดับไปแห่งเหล่าทุกข์และโทมนัส 
ายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุธรรมที่ถูก 

5. นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เพ่ือท าพระนิพพานให้แจ้ง79 
ฉะนั้น นิพพาน คือ สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์แห่งชาติ ชรา มรณะ ได้ส าเร็จ อาจกล่าว

ได้ว่าเป็นภาวะที่จิตมีความสงบสูงสุด เพราะไร้ทุกข์ ไร้สุข เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ ความหยั่งรู้อย่าง
กระจ่างแจ่มแจ้งใน กายและจิต การที่ไร้ความปรุงแต่ง ความหลุดพ้นสภาพของโลก การหลุดพ้นทุกข์
คือ ชาติ ชรา มรณะ ในโลกนี้ได้อย่างแท้จริง 

สุภี ทุมทอง อธิบายว่า ประโยชน์ของสติปัฏฐานเอาไว้ที่ได้ชื่อว่าเอกานยมรรค ก็ด้วยเหตุผล
ที่ว่า สติปัฏฐานนั้นมีคุณประโยชน์และอานิสงส์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้  5 ประการ เช่น เพ่ือความ
บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญาณธรรม เพ่ือท าให้
แจ้งนิพพาน ประโยชน์ของการเจริญนั้นมีมากมายหลายอย่าง แต่ที่ได้น าแสดงพอเป็นแนวทางแห่ง
การศึกษาและปฏิบัติในเบื้องต้นพอสังเขปเพ่ือให้เป็นหลักและวิธีการส าคัญของสติปัฏฐานสูตรทั้ง 4 
ประการนี้80 

สรุปว่า ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ กล่าวใจความในอานิสงส์ โดยการน้อมน ามาปฏิบัติตาม
แนวโยนิโสมนสิการ คือ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 นี้ว่า ผู้ปฏิบัติย่อมได้ผล คือ 
ความดับของกิเลส กรรม และวิบากขันธ์ อันเป็นหนทางแห่งการเกิดและตาย ซึ่งน ามาซึ่งความทุกข์ 
ความโศกเศร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุของให้เกิดความชรา (แก่) โดยการปฏิบัติหลักธรรมของอริยสัจ 4 อยู่สิ่ง
ที่หวังผลได้ คือ บรรลุพระอรหันต์ และสุขภาพ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของผู้ที่น ามาปฏิบัติย่อม
สมบูรณ์แข็งแรงถ้าผู้ปฏิบัติท าตาม สติปัฏฐานในอริยสัจ 4 นี้ ย่อมได้ผลอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐ
ตามทางของพระอริยะ เมื่อกระท าต่อเนื่อง จะไม่เกิน 7 ปี เป็นอย่างช้าควรจะได้บรรลุ อริยมรรค อริยผล 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามก าลังความสามารถของผู้ปฏิบัติจนกว่าจะนิพพานนั่นเอง 

 
3.6 เป้าหมายสูงสุดส าหรับผู้ชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ มีเป้าหมายสูงสุดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ก าหนดแนวทางการสั่ง
สอนเอาไว้นั้น ก็เพ่ือมุ่งประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พุทธบริษัท 4 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ผู้เกิด
มาร่วมวัฏฏะ 3 มีการเวียนว่ายใน ชาติ ชรา และมรณะ เป็นสิ่งแรกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้แสดงพระ
สูตรนี้ ด้วยเหตุที่ทรงเห็นความเหมาะสมในอุปนิสัยของเหล่าพุทธสาวกทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงตรัส

                                        
79สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ,  พิมพ์ครั้ งที่  17, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 90. 
80สุภี ทุมทอง, สติปัฏฐานเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), 

หน้า 45-54. 
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เทศนาอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และมรรค โดยครั้งนั้นเกิดพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระศาสนา 
ท าให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม (ธัมจักกัปปวัตตนสูตร) และพระสงฆ์ 
(พระอัญญา-โกณทัญญะผู้แก่พรรษากาล) และทรงแนะน าว่า ไม่ให้อย่าประมาท จนกว่าจะเดินทางเข้าสู่
เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน  

เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทการบรรลุธรรม หมายถึง การท าให้
แจ้งสิ้นอาสวะ ผู้บรรลุธรรม คือ ผู้รู้คุณค่าของชีวิตโดยความเป็นขันธ์ที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เข้าใจใน
ความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ตามเป็นจริง เห็นกรรมของสรรพสัตว์ โดยความสุขที่แท้จริงเกิดจากพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดหัวข้องเรื่องชรา ในการศึกษาวิจัยและยังสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามจริตของการปฏิบัติ ละอวิชชาได้ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางที่สุดและขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติด้วย มีวิธีการปฏิบัติตามแนวทางอริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 สรุปลงแล้วก็ คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา สั้นลงไปอีก คือ อย่าประมาท ตั้งแต่เกิด (ชาติ) แก่ (ชรา) ไปจนตาย (มรณะ) ในขั้น
เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูงสุด ผู้วิจัยได้อธิบายไว้เป็นข้อ ๆ ส าหรับเป้าหมายของผู้ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
จากเนื้อหาในการปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาทอาจแบ่งบุคคลออกเป็น 3 

ระดับด้วยกัน โดยแบ่งผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสูตร คือ กัลยาณชน (ผู้คนมีศีล) เสขะบุคคล คือ พระ
อริยบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรม อเสขะบุคคล คือ พระอรหันต์ผู้บรรลุหมดกิเลส มีดังนี้ คือ 

1. ระดับขั้นเริ่มต้นกัลป์ยาณชนผู้มีคุณธรรมศึกษาธรรมเพ่ือขัดเกลากิเลส เพ่ือสิ้นอาสวะ
กิเลสหรือผู้ด ารงมั่นคงอยู่ในเบญจศีลแลเบญจธรรมอาจกล่าวได้ว่า คนที่มีความประพฤติดี คนที่
ประกอบด้วยคุณงามอันงาม คือ คนที่มีวิถีชีวิตที่งดงาม มีคุณธรรมประจ าใจ ประกอบอาชีพในทาง
สุจริตเว้นอาชีพที่ผิดเป็นทุจริตตั้งอยู่ในเมตตากรุณาธรรมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนใครให้
เดือดร้อน ไม่เป็นศัตรู ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใด 

2. ระดับขั้นเห็นผลพระเสขะบุคคลผู้มุ่งมั่นในการศึกษาปฏิบัติตนเพ่ือความพ้นทุกข์นั้น ได้แก่ 
พระอริยบุคค 4 คู่ 8 จ าพวกนี้ ที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผล คือ ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคในโสดาปัตติผล
ในสกทาคามิมรรค ในสกทาคามิผล ในอนาคามิมรรค ในอนาคามิผล และในอรหัตตมรรคพูดได้ว่าแค่ 3 
ระดับ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี 

3. ระดับข้ันบรรลุเป้าหมายพระอเสขะ ผู้มีจิตตรงเพื่อให้เข้าถึงมรรคและผลหรือบรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก คือ ไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาอีก คือ ศีล สมาธิและ
ปัญญาอีกต่อไป เพราะได้ศึกษาจบโดยได้บรรลุพระอรหันตผลแล้ว เรียกเต็ม ๆ ว่า พระอเสขะ หรือ
เสขบุคคลอเสขะ ได้แก่ เหล่าพระอริยบุคคลระดับสูงสุดคือพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจการศึกษาไตรสิกขา
แล้ว ผู้ไม่มีกิจที่จะต้องบ าเพ็ญเพ่ือละกิเลสอีก81  
                                        

81ส .ม. 31/1031/88. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
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ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทได้ 5 ขณะ คือ ขณะฟังธรรม ขณะ
แสดงธรรม ขณะสาธยายธรรม ขณะพิจารณาไตร่ตรองธรรม และขณะประพฤติปฏิบัติธรรม ในพระไตรปิฎก
อธิบายว่า ถ้าหากภิกษุหรือผู้ใดหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจ มีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงส์ พึงเป็นผู้มี
ฌาน มีจิตหลุดพ้น รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลก มีใจดี ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้วก็สามารถ
บรรลุสัจจธรรมอันประเสริฐ คือ พระนิพพาน82  

ฟื้น ดอกบัว (2550, หน้า 523) ได้อธิบายว่า ค าสั้งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า นอกจากจะ
แสดงเรื่องต่าง ๆ แล้ว ก็ยังแสดงถึงว่า สามารถให้ประโยชน์อย่างวิเศษ ทั้งประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์
ในชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพานอีกด้วย ส่วนใครพอจะเข้าใจในระดับไหน ก็เป็นเรื่อง
ส่วนตัวตามทุนเดิม คือ บารมีที่เคยสร้างสมมา แต่ถ้าจะให้ดีแท้ ควรได้ประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
ตลอดทั้งประโยชน์อย่างยิ่ง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมถือเอาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ในชาตินี้ และประโยชน์ในชาติหน้า นั่นเอง83 

สรุปว่า เป้าหมายในชีวิตและวิธีเข้าถึงพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น การบรรลุธรรมเป็นจุดหมาย
ส าคัญในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยหลักค าสอนเป็นกระบวนการฝึก กาย วาจาและใจเพื่อพัฒนามนุษย์ 
ดังนั้น เมื่อมนุษย์ที่เข้าสู่กระบวนการฝึกตนดีแล้วย่อมประสบผลส าเร็จ คือ เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทรงคุณค่า เพราะชีวิตและอัตภาพความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความยากล าบาก ด้วย
ประการนี้เองพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมองชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า การถือ เช่นนี้ จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง กล่าวว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดความประเสริฐนั้นมองไปที่จิตใจสูง 
ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทาง ศีล สมาธิ และปัญญาในหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ด้วยหลักแห่ง
ความจริงอันประเสริฐนั้น คือ อริยสัจ 4 จึงเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแนวทางพุทธปรัชญานั้นเอง 

 
3.7 สรุป 

สรุปว่า จากการศึกษาเรื่องชราหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ เป็นเหตุแห่งความไม่รู้ทกข์ใน  
อริสัจ 4 จึงท าอวิชชาครอบง าจึงเป็นที่มาของการชาติ ชรา มรณะ และอุปทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ในโลก 
ในบทนี้มีการกล่าวถึงความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญเรื่องชรา (แก่) มูลเหตุและแนวคิดในการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆ ของผู้รู้และนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลาย ในด้านคุณค่าพร้อมทั้งปัญหาและ
สาเหตุที่น ามาซึ่งความชรา เป็นเหตุให้มีแนวทางแก้ไขด้วยหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท และการ
ใช้ความจริงอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คือ ทุกข์เป็นปัญหา ของ
ความชราสมุทัยเป็นเหตุแห่งความชรา นิโรธเป็นวิธีแก้ปัญหาปัญหาของความชรา มรรคเป็น ศีล สมาธิ 
และปัญญา การลงมือปฏิบัติรู้ปัญหาที่เป็นสาเหตุรู้แจ้งความชรา ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการเรื่องชรา 
ปัญหาและสาเหตุของความชรา แนวทางแก้ไขกับปัญหาและสาเหตุความชรา อานิสงส์อริยสัจ 4 

                                        
82ขุ.ป. 69/557/509. 
83ฟื้น ดอกบัว, พุทธปรัชญาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 2550), หน้า 523. 
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ความดับของกิเลส อวิชชา กรรม และวิบากขันธ์ อันเป็นหนทางแห่งการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ซึ่ง
น ามาซึ่งความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุของความชรา อาจกล่าวได้ว่าประโยชน์จาก
การศึกษาอริยสัจ 4 มีมากมายทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรง คือ ผลที่ท าให้ผู้น ามาปฏิบัติอาจจะบรรลุ มรรคผล และนิพพาน ตามแนวทาง
การปฏิบัตใินพุทธปรัชญาเถรวาท ทางอ้อม คือ เป็นกัลยาชนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ความ
ชราเป็นเรื่องธรรมดาในโลกตราบใดที่ยังอวิชชา ตัณหาและทิฏฐิอยู่ ย่อมหนีไม่พ้นอ านาจแห่ง กิเลส 
กรรม และวิบาก ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งสามนี้ไม่จบไม่สิ้น เมื่อมีปัญหาของความชราก็ต้อง
หาทางแก้ไขโดยใช้หลักธรรมในอริยสัจ 4 ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง 

ดังนั้น ในบทนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชรา ในแง่ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาตามเหตุผลและ
เหตุปัจจัย คือ การแก้ปัญหาปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตคนทุกคน ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อยู่ในเพศใดวัยใดหรือภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นคือทุกข์ หลักอริยสัจ
จึงถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง เช่น ปัญหาการ เกิด แก่ เจ็บ และตายในสังคมและ
ครอบครัว เป็นการน ามาประยุกต์ใช้ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ทุกข์ตัวปัญหา สมุทัยสาเหตุของปัญหา 
นิโรธ ดับปัญหา มรรค ลงมือแก้ปัญหา ในพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า อริยสัจ 4 เป็นแก่นของ
หลักธรรมส าคัญที่สุดในพุทธปรัชญาเถรวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่า ไม่ให้ประมาทไม่ว่าจะ
อยู่วัยใดก็ตามก็อย่าได้ประมาทเลย 

 



 

บทที่ 4 
วิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

  
การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหัวข้อต่าง ๆ 

ที่มีความข้องกับอวิชชา ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ในรูปนาม ขันธ์ อายตนะ และไตรลักษณ์ ให้เห็นถึง
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เป็นตามธรรมชาติของสรรพสิ่งบนโลกนี้ โดยมี
หัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

4.1 วิเคราะห์หลักธรรมเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
4.2 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องชราด้วยมรรคมีองค์ 8 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
4.3 ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
4.4 สรุป 

 

4.1 วิเคราะห์หลักธรรมเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
แนวคิดเรื่องชราตามทัศนะในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นมนุษย์ สรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ 

มีใครหนีความแก่ ความชรา หรือภาวะแห่งไตรลักษณะนี้ได้ จะต้องประสบพบกับภาวะความบีบคั้นทาง
อารมณ์ ทางร่างกาย และจิตใจ ที่ประสบกับความชรานี้อย่างแน่นอน เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงออก
แสวงหาหนทางอันประเสริฐที่จะน าพาเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ และตายอันเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ เมื่อครั้งประสูติอสิตดาบสหรือกาฬวิลดาบสเข้าเยี่ยมตรวจดูลักษณะพระกุมารได้แสดงถึงความ
เคารพและยินดีในพระกุมารอย่างยิ่งมีหัวเราะร้องไห้ หัวเราะเพราะยินดีว่าพระกุมารในอนาคตจะได้เป็น
พระพุทธเจ้า ร้องไห้เพราะเสียใจที่จะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า นี่ก็เป็นทุกข์ เพราะตัวเอง 
แก่ (ชรา) มากแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นาน จึงท าให้อสิตดาบสทุกข์และร้องไห้ ต่อมาพระองค์เข้าสู่วัยฉกรรจ์
ทรงเสร็จทอดพระเนตรอุทยานทรงได้พบเห็นเทวะทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จึงคิด
เลือกจะออกบวชจนภายหลัง เมื่อก็ได้บรรลุสัจธรรมความอันประเสริฐนั้น ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 หลังจากที่
ทรงตรัสรู้ก็ได้นึกถึงผู้ที่พอฟังธรรมได้จึงระลึกถึงท่านอาฬารดาบส และอุทกดาบสแต่ท่านทั้งสอง แก่และ
ตายไปเสียแล้ว จึงทรงระลึกนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และได้เสร็จไปแสดงปฐมเทศนา เมื่อเทศนาจบ 
พราหมณ์แก่ชื่ออัญญาโกญฑัญญะ ก็ได้ดวงเห็นธรรม และทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรก ท าให้พระรัตนตรัย
ครบ 3 คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ในเทศนาที่แสดง เรื่องอริยสัจ 4 ประการนี้ 

ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าในโลกนี้ ผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดา ไม่เคย
เคยเป็นพ่ีน้องชายพ่ีหญิง ไม่เคยเป็นบุตรธิดา สามีภรรยา ญาติสายโลหิต วงศาคณาญาติ ในกาลอัน
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ยาวนานอย่างนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย เราทั้งหลายต่างได้เคยเสวยทุกข์ ประสบพบเจอกับความพินาศ ความ
สูญเสีย ความผิดหวัง ความเผ็ดร้อนในแต่ละช่วงชีวิตมาแล้วมากมายเพียงไร เคยดื่มน้ านมมารดา ที่พวก
เรานี้เคยท่องเที่ยวไป เป็นเวลาอันยาวนานมาก น้ านมนั้นมากกว่าน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 นี้ น้ าตาของเราที่
หลั่งไหลออกมาเพราะความคร่ าครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะต้องพลัดพรากจาก
สิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ เพราะความพลัดพรากจากญาติมิตรและสมบัติ มากยิ่งกว่าน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 นี้ 
โลหิตที่ไหลหลั่งจากกายเรานี้ ที่เคยเกิดเป็นโค กระบือ แพะ แกะ เป็นเนื้อ เป็นสุกร เป็นไก่ เพราะวิบาก
กรรมนี้ของเราทั้งหลายจึงท าให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ มากยิ่งกว่าน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 โครงกระดูก 
กองกระดูกของเรานี้กองรวมกันนับเป็นกัป มีขนาดใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละ ที่อยู่ทางทิศเหนือเขาคิชฌกูฏ 
ใกล้เมืองราชคฤห์ อันมีภูเขาล้อมรอบ บางครั้งก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ 
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในวงเวียนนี้ แห่งอ านาจ กิเลส กรรม และวิบากด้วยอ านาจอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้น ความ
ไม่รู้ในอริสัจ 4 นี้ 

ฉะนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า คือ อวิชชา (ความไม่รู้) จึงเป็นรากเหง้าลึกของปัญหา
ทั้งหลาย เป็นความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี 4 อย่าง ในอริยสัจ 4 คือ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ 
ไม่รู้ความดับทุกข ์และไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกขห์นทางสู่ความดับทุกข์ เพราะเหตุนี้ หลักธรรมที่จะใช้
แก้ไขความไม่รู้นี้ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ 8 นี้เป็นทางสายกลาง 
คือ เป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น  

4.1.1 วิเคราะห์ความไม่รู้ในอริยสัจ 4  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง คือ ทุกข์ 

สมุทัย นิโรธ และมรรคในอริยสัจ 4 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงธรรม คือ อริยสัจว่าเป็นธรรมที่ควร
น้อมน ามาเป็นเครื่องพิจารณาหรือก าหนดเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งสติ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้สูงอายุควรรู้ใน
ประเด็นนี้ คือ ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุปัญหาที่เกี่ยวอวิชชาความไม่รู้ ตาม
แนวทางมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่า อวิชชานี้ คือ ความไม่รู้ในธรรม 8 ประการ ดังนี้ คือ 

ประการที่ 1 ความไม่รูใ้น ทุกขอริสัจ คือไม่รู้ในความเกิดทุกข์ 
ประการที่ 2 ความไม่รูใ้น สมุทยอริสัจ คือไมรู่้ในต้นเหตุแห่งทุกข ์
ประการที่ 3 ความไม่รูใ้น ทุกขนิโรธอริยสัจ คือไม่รู้ความดับทุกข ์
ประการที่ 4 ความไม่รูใ้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ท าให้ถึงความดับทุกข์ 
ประการที่ 5 ความไม่รูใ้น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีต 
ประการที่ 6 ความไม่รูใ้น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอนาคต 
ประการที่ 7 ความไม่รูใ้น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นทั้งอดีตอนาคต 
ประการที่ 8 ความไม่รู้ใน รูปนามที่เป็นปัจจัยกันเกิดขึ้นเป็นไป ตามหลักของปฏิจสมุปบาท

อันเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไป เพราะอวิชชามีสังขารจึงมีเช่นนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ดังนั้น ถ้าจะหลีกหนีอวิชชาความไม่รู้ ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ประการ โดยในมรรค
นี้ ถ้าจะสรุป คือ ศีล สมาธิ และปัญญา หรือ อริยสัจ 4 สติปัฏฐาน 4 ที่จะเป็นแนวทางน ามาปฏิบัติให้
ถูก เพ่ือก าจัดอวิชชาให้ดับสนิทไม่ให้เหลือเชื้อแห่งไฟ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ดังนี้ 

  4.1.1.1 วิเคราะห์ความไม่รู้ทุกข์ในความชรา  
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ความไม่รู้ในทุกข์ คือ เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์

รูปกายของเรานี้ อันประกอบด้วยธาตุ 4 ขันธ์ 5 นี้ ล้วนมีความเปลี่ยนแปรงตามธรรมชาติ ไม่สามารถ
บังคับบัญชาได้แม้จะมีอ านาจมากมายและไม่มีอ านาจเลยก็ตาม เช่น พระเจ้าจักรพรรดิ มหาเศรษฐี 
หรอืผู้ดี และคนเข็ญใจ (คนจน) ที่เกิดมาแล้วต้องพบเจอความชราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เหตุนี้ เมื่อ
ความชรามาเยี่ยมเยือนก็จะเกิดโรคภัยต่าง ๆ มาพร้อมกัน ท าให้เกิดความรู้สึกในทางกายและทางใจ
ยิ่งนัก เช่น ความเศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้คร่ าครวญ คับแค้นใจ เพราะอาการเจ็บป่วยนั้น ด้วย
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ จะท าการรักษาอย่างไรก็สามารถท าได้ เพียงแต่บรรเทาไป
เท่านั้นจนตายไปในที่สุด แม้จะตายไปแล้วก็ยังส่งผลกับหมู่ญาติมิตรที่ต้องสูญคนอันเป็นที่รัก เช่น พ่อ 
แม่ ปู่ ย่า ตา ยายลูก เมีย ท าให้พวกเขาเหล่านั้น ต้องเศร้าโศกเสีย ร้องไห้ คร่ าคราญ ด้วยอารมณ์ที่
เกิดขึ้นในใจ เพราะความพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักที่ตายจากไป จึงส่งผลทุกข์กายทุกข์ใจในหมู่
ญาติมิตรที่สูญเสียผู้ที่เป็นที่รักนั้น จึงไม่ส่งผลดีกับใครเลย ความทุกข์หรือทุกข์อริยสัจนี้ มี 12 ข้อ 
ได้แก ่

  ข้อที่ 1 เพราะอวิชชาจึงมีชาติ คือ ความเกิดขึ้นของขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 2 เพราะอวิชชาจึงมีชรา คือ ความแก่อันเป็นอาการของขันธ์ 5 เป็นทุกข ์
  ข้อที่ 3 เพราะอวิชชาจึงมีมรณะ คือ ความตายอันเป็นอาการของขันธ์ 5 เป็นทุกข ์
  ข้อที่ 4 เพราะอวิชชาจึงมีโสกะ คือ ความแห้งใจ ห่อเหี่ยวใจเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 5 เพราะอวิชชาจึงมีปริเทวะ คือ การบ่นเพ้อร าพันเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 6 เพราะอวิชชาจึงมีทุกข์ คือ ความไม่แข็งแรงทางกายท าให้ใจไม่สบายเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 7 เพราะอวิชชาจึงมีโทมนัส คือ ความเสียใจเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 8 เพราะอวิชชาจึงมีอุปายาสะ คือ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 9 เพราะอวิชชาจึงมีอัปปิเยหิ สัมปโยโค คือ การประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ

เป็นทกุข ์ 
  ข้อที่ 10 เพราะอวิชชาจึงมีปิเยหิ วิปปโยโค คือ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ

เป็นทุกข ์ 
  ข้อที่ 11 เพราะอวิชชาจึงมียัมปิจฉัง นลภติ คือ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือที่หวังเป็นทุกข์ 
  ข้อที่ 12 เพราะอุปาทานขันธ์ 5 จึงมีสังสารวัฏมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย เช่นนี้ 
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  ด้วยเหตุนี้ จึงมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ สิ่งเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่อยู่บน
โลกทุกชีวิต ที่ประสบความทุกข์เพราะความแก่ ชรา จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าคน
หรือสัตว์ เมื่อยังมีอวิชชาอยู่ความไม่รู้ ทุกข์อริยสัจย่อมสร้างความเดือดร้อน สับสนวุ่นวาย ทั้งทาง
ร่างกาย ทางจิตใจมนุษย์ และสรรพสัตว์โลกต่อไป 

  ดังนั้น ชาติ คือ การเกิดนี้ เป็นทุกข์เพราะการหาเลี้ยงชีวิต ชราส่งผลให้เจ็บป่วยทางกาย
และทางใจเมื่อเข้าสู่ในวัยชรา มรณะก็เป็นเหตุให้ตนเองเสียใจเพราะความไม่อยากตายและญาติมิตร 
เพราะฉะนั้น เมื่อมีชาติ ชรา มรณะ จึงมีโสกะ คือ ความเศร้าเสียใจ ปริเทวะ คือ ความร่ าไรร าพัน ทุกข์ คือ 
ความไม่สบายกาย โทมนัส คือ ความไม่สบายใจ และอุปายาส คือ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งไม่
เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ใน
อุปาทานขันธ์ 5 จึงเป็นทุกข ์ดังนี้ 

  4.1.1.2 วิเคราะห์ความไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ในความชรา 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่ง

ทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้น ย่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบางอย่าง เพราะไม่สามารถเกิดขึ้น
ลอย ๆ ดังมีพุทธด ารัสว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด ตัวอย่างของสาเหตุแห่ง
ความทุกข์นั้น คือ ความอยากที่เกินพอดี ซึ่งเรียกว่า ตัณหา มี 3 อย่าง มีดังนี้ คือ 

  1.  กามตัณหา เป็นสาเหตุของปัญหา คือ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความทะยานอยากในรูปสัมผัส
อันเกิดจากความก าหนัด ความหลงใหล ความติดใจในสิ่งที่ตนเคยสัมผัสจากทวารทั้ง 5 อันเป็นอิฏฐารมณ์ 
คือ เป็นสิ่งน่าใคร่ น่าปรารถนากามตัณหา เป็นความทะยานอยากเพ่ือให้ได้เสนอต่อทวารทั้ง 5 หรือกามคุณ 
5 นี้เกดิขึ้นเพราะตา รู้เห็นรูป เช่น เห็นรูปกายหญิง เห็นสิ่งของสวยงาม เกิดขึ้นเพราะหูได้ยินเสียง เช่น ได้
ยินเสียงเพลง เสียงผู้หญิง เสียงนกร้อง เกิดขึ้นเพราะจมูกได้กลิ่น เช่น ได้กลิ่นดอกไม้ กลิ่นน้ าหอม กลิ่นของ
อาหาร เกิดขึ้นเพราะลิ้นรับรู้รส เช่น ชิมรู้รสเปรียว รู้รสหวาน รู้รสมัน และรู้รสเค็ม เกิดขึ้นเพราะกายจับ
ต้องสัมผัส เช่น สัมผัสรู้อุ่น รู้เย็น รู้ร้อน รู้หนาว รู้อ่อน รู้แข็ง กามคุณ 5 หรือ กามตัณหานี้ เป็นการหลงมัว
เมาในตัณหาที่เกิดขึ้นในกามคุณทั้ง 5 ในรูปธรรม มีตัวตนที่จับต้องได้ ด้วยทวารทั้ง 5 น ามาสู่จิตนึกกระทบ 
นึกใคร่หลงในสัมผัสที่เกิดขึ้น ท าให้ทะยานอยากที่จะสัมผัส และรับรู้อีกต่อไปเป็นนิจ 

  ฉะนั้น กามตัณหานี้ คือ ความก าหนัดยินดีในกามภพ หมายถึง ที่อยู่ของสัตว์ที่
ประกอบไปด้วยขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
โลภะ โทสะ โมหะ ยังกระท ากรรมทางไตรทวาร ยังอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและ
ธรรมารมณ์อยู่ 

  2. ภวตัณหา เป็นสาเหตุของปัญหา คือ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความทะยานอยากที่เกิดขึ้นตาม
รูปธรรมที่ตนได้ปรุงแต่งให้เกิดในจิตใจ เช่น ความก าหนัดยินดีในรูปภพและอรูปภพ ความพอใจติดใจใน
ฌานด้วยความปรารถนาภพ อันเป็นความยินดีที่ประกอบด้วย สัสสตทิฐิ คือ มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
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เช่น เบญจขันธ์นี้ เป็นของเที่ยงแท้ ยั่งยืน มีติดต่อกันไปไม่เปลี่ยนแปลง กล่าว คือ อยากเกิดอยากเป็นเช่น
ที่เป็นอยู่ตลอดไป ความอยากหรือความก าหนัดยินในภพนี้ คือ โลกหรือสถานอันเป็นที่อยู่ของตน ทั้งใน
ชีวิตปัจจุบัน และชีวิตในภายภาคหน้าหรือภพหลังความตายจากการเป็นมนุษย์ในภพปัจจุบัน ความ
ทะยานอยากที่เกิดขึ้นจากการปรุงในจิตเป็นสาเหตุและปัญหาน ามาซึ่งความทุกข์ 

  ฉะนั้น ภวตัณหานี้ คือ ความก าหนัดยินดีในรูปภพและอรูปภพ รูปภพ จึงหมายถึง ภพ
อันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม สัตว์จ าพวกนี้ประกอบด้วยขันธ์ 5 แต่ไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีพ ยังมีอวิชชา แต่มีตัณหาอุปาทานเบาบาง ส่วนอรูปภพนั้น เป็นที่อยู่
ของอรูปพรหม สัตว์พวกนี้ไม่มีรูปขันธ์ มีแต่นามขันธ์ เรียกว่า มีขันธ์ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เป็นพวกจตุโวการภูมินี้ ไม่มีรูปเลย การเกิดของจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดขึ้น การเกิดครั้งแรกเกิดมาจากกุศล 
กุศลเป็นปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า นานักขณิกกัมมปัจจัย ตัวกุศลดับไปแล้ว ตัวที่เกิดจากปัจจัย
เกิดขึ้น เป็นนามขันธ์ 4 เป็นวิบาก เกิดครั้งแรกเป็นวิบาก มันน่าแปลก เพราะว่ามันตั้งอยู่ได้ สภาวะของจิต
หรือนามธรรม เป็นธรรมชาติวิจิตรเหลือวิสัยของคนธรรมดาจะรู้ได้ จตุโวการภูมิเป็นพวกไม่มีตัณหา
อุปาทาน แต่มีอวิชชา (สัตว์ที่มีขันธ์ 1 ได้แก่ อสัญญีพรหม คือ มีเฉพาะรูปขันธ์ เป็นพวกเอกโวการ 

  3. วิภวตัณหา เป็นสาเหตุของปัญหา คือ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น 
เช่น อยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการไม่อยากได้ หรืออยากพ้นจากความยากจนจากความเจ็บไข้ พ้น
จากความยากจน และไม่อยากเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบใจ หรือในอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ความคิดที่ผิด 
(อุจเฉททิฐิ) คือ เห็นว่าภพชาติไม่มี อันเป็นความความเห็นผิดที่ท าให้ไม่ค านึงถึงบาปบุญคุณโทษ เพราะ
ความเห็นชนิดนี้เชื่อว่าชาติหน้าไม่มี คนเราตายแล้วสูญ จึงท าให้ปฏิบัติตนไปตามใจปรารถนาด้วยอ านาจ
ของตัณหา โดยไม่กังวลถึงผลที่จะตามมาภายหลัง อุจเฉททิฐิเช่นนี้ ความเห็นที่ว่าสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อตาย
หรือละจากอัตภาพนี้ไปแล้วก็เป็นอันขาดสูญไม่มีอะไรที่จะไปเกิดหรือไปปฏิสนธิในภพอ่ืนอีก สิ่งที่เรียกว่า
อาตมัน หรืออัตตา ชีวะ เจตภูติ ก็สูญไปเช่นเดียวกัน เรียกว่าขาดสูญไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือให้ไปเกิดใน
สุคติหรือทุคติอีก 

  ฉะนั้น วิภวตัณหาลักษณะที่ 2 นี้ประกอบด้วยอุจเฉททิฐิจึงมีผลกระทบต่อผู้เห็นตามนั้น
อย่างมาก ท าให้เป็นคนประมาทขาดสติ เห็นแก่ตัว เพราะคนเหล่านี้ที่ปฏิเสธบุญบาป ปฏิเสธเรื่องนรก
สวรรค์ จึงท าอะไรโดยไม่กลัวบาปกรรม มีจิตใจที่มุ่งจะเบียดเบียนแก่งแย่งกันและกัน เข่นฆ่าฟันกันเพ่ือ
ความเป็นใหญ่ มุ่งแสวงหาแต่ผลประโยชน์และมุ่งแสวงหาความสุขในกามคุณ 5 อย่างเดียว ใช้ชีวิตให้
คุ้มค่าก่อนที่จะตายนั่นเอง 

  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานี้ คือ สาเหตุ
ท าให้เกิดทุกข์ อันเป็นเหตุน ามาซึ่งความชรา ความแก่ ในวัฎฎะนี้ ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่า ตัณหา 3 นี้ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ เพราะอ านาจของอวิชชาความไม่รู้เท่า
ทัน ด้วยการแสวงหาให้ได้สิ่งที่ต้องการมา จึงเป็นเหตุน ามาซึ่งทุกข์กายและทุกข์ใจ เพราะสิ่งที่แสวงหาอาจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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ได้บ้างไม่ได้บ้าง ถูกใจบ้างไมถู่กใจบ้าง เศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนใจบ้าง และวุ่นวายใจบ้าง ตัณหานี้ เป็นเหตุ
เกิดขึ้นในภพใหม่ที่ประกอบไปด้วยความก าหนัดยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

  เหตุนั้น ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้น เกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหน คือ ปิยรูปสาตรูป 
ได้แก่ อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ทั้งนามธรรมและรูปธรรมนี้ ใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที ่
อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ทั้งนามธรรมและรูปธรรมนี้ เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ 
น่าพอใจ ทัง้นามธรรมและรูปธรรมนี้ อะไรเป็น อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ทั้งนามธรรมและรูปธรรม 
ในโลกดังนี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีความรู้สึกรักใคร่ พอใจในโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ คือ ความต้องการทางใจ ที่จิตตนพยายามปรุงแต่งให้เกิดเป็นรูปในจิตใจ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
พ้ืนฐานกามตัณหา คือ ความลุ่มหลงในรูปสัมผัสทั้งหลายที่ตนเคยสัมผัสมา สาเหตุการเกิดตัณหา ราคะ 
โลภะ นั้น เกิดขึ้นจากก าหนัดในจิตใจที่มาจากอ านาจแห่งความทะยานอยาก และความพอใจในอารมณ์
นั้นๆ ผู้ที่เกิดตัณหาแล้วย่อมหลงมัวเมากับรูปที่ตนสัมผัสหรือรูปที่จิตตนสร้างขึ้นมา ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา 
และย่อมน าพาไปสู่ความเสื่อม ทั้งทรัพย์ และเกียรติ ด้วยอ านาจอวิชชาความไม่รู้อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ และมรรคมีองค์ 8 จึงต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์ คือ ชาติ ชรา (ความแก่) มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็น
ที่รัก การไม่ได้สิ่งที่ต้องการ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ นี้อย่างไมจ่บไม่สิ้นสุด ตัณหาทั้งสามนี้ล้วนอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป ไม่อะไรเที่ยงแท้เป็นไปตามธรรมของโลกเกินการบังคับ
บัญชาได้ แต่ก็มีแนวทางการปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในมรรคมีองค์ 8 จึงสามารถข้าม
ห้วงแห่งตัณหา 3 นี้ได้ 

  ดังนั้น ทุกข์กับสมุทัยที่เกิดขึ้นนั่น มีสาเหตุและปัญหามาจากอ านาจของตัณหา คือ 
กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา เป็นปัญหาและสาเหตุที่มาจาก กาย วาจา และใจ ที่ไม่ส ารวมผ่านมา
ทางอายตนะภายในทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจและอายตนะภายนอกทั้ง 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์จึงควรพิจารณาตามหลักของมรรคในอริยสัจ 4 คือ สาเหตุที่เกิด และสาเหตุที่ดับ
หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้พ้นจากทุกข์นั้น และนับเป็น
หลักธรรมส าคัญอย่างหนึ่งในพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วยกรอบการปฏิบัติ 8 ประการด้วยความจริงอัน
ประเสริฐนั่นเอง 

  4.1.1.3 วิเคราะห์ความไม่รู้ในวิธีดับทุกข์ในความชรา 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ ได้แก่ ความไม่รู้ปัญหาและ

สาเหตุ ในวิธีดับแห่งทุกข์ หรือการละตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ดังกล่าวมาแล้ว 
เช่น ไม่รู้ความดับกิเลสไม่เหลือได้อย่างไร คือ ไม่รู้ความส ารอกออก ไม่รู้ความสลัดทิ้ง ไม่รู้ความสละ ไม่รู้
ความส่งคืน ไม่รู้ความปลดปล่อย ไม่รู้ความปล่อยวาง ไม่รู้ความไม่อาลัยในตัณหาไม่มีเยื่อใยในสมุทัยอัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง ไม่รู้การท าลายสมุทัยและดับสมุทัย คือ ตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีก
เหมือนไฟที่สิ้นเชื้อด้วยอ านาจการด าเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรคนั้น ๆ นิโรธก็ คือ ขั้นตอนการท าให้ไฟ
นั้นดับลง ถ้าถึงขั้นเป็นไฟสิ้นเชื้อได้จะยิ่งดีกล่าวว่า ไม่รู้เมื่อดับก็ใช้นิโรธเพ่ือดับตัณหานั้น มี 5 แนวทางที่
น าไปปรับใช้ได้เพ่ือจัดการกับตัวตัณหาได้ เช่น การดับกิเลสตัณหาด้วยหลักธรรมอันเป็นคู่ปรับของมัน 
การดับกิเลสตัณหาด้วยการตัดขาด โดยมรรคมีองค์ 8 การดับกิเลสตัณหา ด้วยการสงบระงับกิเลสได้อย่าง
รวดเร็วได้จิตที่ฝึกมาดีแล้วการดับกิเลสโดยสิ้นเชิง และดับได้ต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งก็ คือ การถึงขั้นนิพพาน 

  เหตุนั้น ความไม่รู้วิธีดับทุกขนิโรธนี้ คือ ความไม่รู้ปิยรูปสาตรูป ความไม่รู้ในอารมณ์ที่
น่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ในนามธรรมและรูปธรรมนี้ ใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่ อารมณ์ที่น่ารัก 
น่าชื่นใจ น่าพอใจ ในนามธรรมและรูปธรรมนี้ เมื่อดับก็ดับที่ อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ในนามธรรม
และรูปธรรมนี้ และอะไรเป็น อารมณ์ท่ีน่ารัก น่าชื่นใจ น่าพอใจ ในนามธรรมและรูปธรรมนี้ ในโลกดังนี้ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจและ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ความรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจความกระทบทางตา หู จมูกลิ้น กาย ใจเวทนาที่เกิดแต่กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจ ารูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ความอยากใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ความตรึงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ความตรอง
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่นั่น เมื่อจะดับก็
ย่อมดับที่นั่น อันนี้ที่กล่าว อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ นั่นเอง 

  ดังนั้น ความไม่รู้ในนิโรธนี้ คือ ไม่รู้จะเอาอะไรมรรคมาใช้ดับทุกข์ เช่น ไม่รู้วิธีใช้สติ
ก าหนดรู้ ด้วยการพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคมีองค์ 8 
ทางอันประเสริฐทางนั้น ว่าไม่รู้ความเห็นชอบ ไม่รู้ด าริชอบ ไม่รู้การพูดชอบ ไม่รู้การกระท าชอบ ไม่รู้
การเลี้ยงชีพชอบ ไม่รู้ความพยายามชอบ ไม่รู้ความระลึกชอบ ไม่รู้ความตั้งจิตมั่นชอบ ไม่รู้มรรค 8 รวม
เรียกว่า ไตรสิกขาหรือศีล สมาธิ และปัญญาอริยสัจ 4 จึงสรุปได้ว่าความไม่รู้ความจริงอันประเสริฐ 4 
ประการเป็นทุกข์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือหลักความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้ง
ปวงจึงไม่มีประโยชน์กับผู้ที่ตกอยู่ใต้อ านาจอวิชชาเลยดังนี้ 

  4.1.1.4 วิเคราะห์ความไม่รู้ในทางดับทุกข์ในความชรา 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่ ความไม่รู้

ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ความไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้น ๆ ว่า ไม่รู้มรรค แปลว่า
ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับทุกข์ หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือทาง
ประเสริฐมีองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสมาธิ ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเป็นทางสายกลาง ซึ่งด าเนิน
ไปพอดีที่จะให้ถึงนิโรธ เพราะความไม่รู้จึงติดข้องหรือเอียงไปหาที่สุดสองอย่าง ได้แก่ เอียงไปในทาง กาม
สุขัลลิกานุโยค คือ ความหมกมุ่นในกามสุข และเอียงไปในทาง อัตตกิลถานุโยค คือ ประกอบความล าบากแก่
ตนหรือบีบครั้นทรมานตนเองให้เดือดร้อนเช่นนี้ การที่คนเราจะพ้นทุกข์ได้โดยการไม่รู้จักอริยสัจนั้นเป็นไป

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ไม่ได้ มีการเปรียบเทียบว่า ถ้ามีใครมาพูดว่า เราไม่ต้องท าโครงสร้างพ้ืนฐานบ้านช่วงล่างเราก็ได้ แต่ให้เรา
ท าตัวบ้านของเราเลย ซึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่พูดเลย  

  เพราะเหตุนี้ ถ้ามีใครบอกเช่นนี้และพูดว่า เราไม่ต้องท าความรู้จักความจริงอันประเสริฐ 
คือ ความจริงเรื่องทุกข์ ความจริงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ และความ
จริงในวิธีท าให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นอีก แล้วเราจะท าความสิ้นสุดแห่งทุกข์ให้ถูกต้องได้อย่างไร 
ความไม่รู้ธรรม 8 ประการ คือ  

  1.  ความไม่รู้ในสัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบนี้ คือ ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกข
สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธหนทางดับแห่งทุกข์ และความรู้ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติด้วยการเห็นชอบในมรรคอริยสัจ
นี้ ท าให้เกิดความไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิต
ไมด่ ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ ดังนี้ 

  2. ความไม่รู้ในสัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้ความด าริ
ในการออกจากกาม ความไม่รู้ความด าริในการไม่พยาบาท ความไม่รู้ความด าริในการไม่เบียดเบียน 
ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติด้วยการด าริชอบในมรรคอริยสัจนี้ ท าให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับ
ขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิตไม่ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า 
ความไม่รู้ในสัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบ ดังนี้ 

  3.  ความไม่รู้ในสัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้เจตนาเป็น
เหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ ความไม่รู้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ความไม่รู้เจตนาเป็นเหตุ
งดเว้นจากการพูดค าหยาบ ความไม่รู้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติ
ด้วยการเจรจาชอบในมรรคอริยสัจนี้ ท าให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด 
ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิตไม่ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาวาจา คือ 
การเจรจาชอบ ดังนี้ 

  4.  ความไม่รู้ในสัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความไม่รู้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 
ความไม่รู้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติด้วยการประพฤติชอบ
ในมรรคอริยสัจนี้ ท าให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ท าให้การ
ด าเนินชีวิตไมด่ ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ ดังนี้ 

  5.  ความไม่รู้ในสัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้ว่าพระ
อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ละเว้นการเลี้ยงชีพในทางผิด เช่น หาเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงผู้อ่ืน และปฏิบัติ
ในการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบที่ถูกที่ควร ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติด้วยการเลี้ยงชีพชอบในมรรคอริยสัจนี้ ท า
ให้ไมเ่กิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาจึงไม่สามารถขจัดความเขลา ความหลงผิด และความทุกข์ ท าให้การด าเนิน
ชีวิตไมด่ ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ดังนี้ 
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  6. ความไม่รู้ในสัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้สร้างวิธีการ
ฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ความไม่
รู้วิธีการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ความไม่
รู้วิธีสร้างการฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 
ความไม่รู้วิธีการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ไม่เลือนหายภิญโญ
ภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติความเพียรชอบในมรรคอริยสัจนี้ 
ท าให้เกิดความไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิตไม่
ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ ดังนี้ 

  7.  ความไม่รู้ในสัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้ในการพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้ ความไม่รู้ในการ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ความไม่รู้ในการพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้ ความไม่รู้แนวทาง
ปฏิบัติด้วยการตั้งสติชอบในมรรคอริยสัจนี้ ท าให้เกิดความไมรู่้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความ
หลงผิด ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิตไม่ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาสติ คือ 
การตั้งสติชอบ ดังนี้ 

  8.  ความไม่รู้ในสัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบนี้เป็นอย่างไร คือ ความไม่รู้สงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตก
วิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 
มีแต่ปีติ และสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ และ
เสวยสุขด้วยกาย (นามกาย) บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มี
สุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ความไม่รู้แนวทางปฏิบัติด้วยการตั้งมั่นชอบในมรรคอริยสัจ ท าให้เกิด
ความไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาส าหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ ท าให้การด าเนินชีวิตไม่ด ารงอยู่
ในศีลธรรมอันดีงาม เรียกว่า ความไม่รู้ในสัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ ดังนี้ 

  เหตุนี้ เราต้องท าโครงสร้างพ้ืนฐานบ้านช่วงล่างเราให้ดีเสียก่อน จึงจะท าตัวบ้านข้างบน
ได้ นี่เป็นพ้ืนฐานบ้านที่มั่นคงและควรท าให้มี เพราะฉะนั้น ถ้ามีใครบอกเช่นนี้และว่า เราควรความรู้จักใน
ความจริงอันประเสริฐ คือความจริงเรื่องทุกข์ ความจริงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงเรื่องความดับไม่
เหลือของทุกข์ และความจริงในวิธีท าให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นอีก แต่เราจะท าจะความสิ้นสุด
แห่งทุกข์ให้ถูกต้องได้ เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ ให้ท าความเพียรเพ่ือให้รู้ตามเป็นจริงว่า สิ่งนี้เป็นทุกข์ สิ่งนี้
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ สิ่งนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และสิ่งนี้เป็นทางด าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของ
ทุกข์ ดังนี้ ประกอบด้วย 
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ดังนั้น ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ คือ ความไม่รู้วิธีพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายภายในอยู่ ความไม่รู้วิธีพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือ ความไม่รู้วิธี
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ ความไม่รู้วิธีพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดใน
ธรรมทั้งหลายอยู่  ความไม่รู้วิธีพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่  หรือความไม่รู้วิธี
พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ หรือว่าความไม่รู้ว่ามีสติปรากฏ
อยู่เฉพาะหน้าว่า ความไม่รู้ว่าธรรมมีอยู่ จึงไม่เจริญญาณ จึงไม่เจริญสติ อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่และ
ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ทุกสิ่งในโลก เพราะความไม่รู้มรรคนี้ จึงไม่ได้ก าหนดสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 นี้ เพราะความไม่รู้มรรคนี้จึงไม่รู้อานิสงส์แห่งการเจริญมรรคว่า ได้ผลอย่าง 1 ใน 2 
อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี เพราะความไม่รู้มรรคว่า
เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะท าให้เหล่าสรรพสัตว์มีความบริสุทธิ์ ไม่เศร้าโศก ไม่เหี่ยวแห้งภายใจ ไม่ร้องไห้ร่ า
ไรร าพัน ดับทุกข์ในกายใจ บรรลุสัจธรรม และท าให้แจ้งนิพพานทางนี้ คือ มรรคมีองค์ 8 ประการ ที่เราจะ
อาศัยได้ ซึ่งเป็นหนนี้ทางเดียวเท่านั้น จึงจะพ้นวัฏฏะนี้ได้ 

สรุปว่า ความไม่รู้มรรคอริยสัจนี้ ได้แก่ มรรคในอริยสัจทั้ง 4 คือ ไม่รู้ว่าเป็นธรรมอันประเสริฐ 
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นของจริง อันเป็นเหตุเป็นผลท าให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญา 
ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ว่าเป็นธรรมของผู้ประเสริฐ เพราะปัญญาที่รู้ที่เห็นอริยสัจธรรม คือ ปัญญา ก าหนด
รู้ทุกข์ และรู้เหตุที่เกิดก็ต้องละ พร้อมที่จะท าให้เจริญขึ้นเพ่ือท าให้ซึ่งแจ้งนิพพาน ความไม่รู้ว่าเป็นปัญญา
อันบริสุทธิ์ที่จะท าลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปว่าอริยสัจ 4 คือ ความจริงอย่างประเสริฐ ความจริงที่ท าให้คน
ที่มีความทุกข์พ้นทุกข์ ความไม่รู้ธรรม 8 ประการ นี้เองเป็นเหตุไม่ให้ถึงความดับทุกข์ ดังนี้ 

4.1.2 วิเคราะห์ความชรากับไตรลักษณ์ 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า ไตรลักษณ์ 3 นี้ เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้น าไปปฏิบัติท าให้

เป็นพระอริยะได้ โดยมีลักษณะโดดเด่น 3 ประการ หมายถึงสามัญลักษณะที่เกิดขึ้นกับสังขาร และทุกสรรพ
สิ่งทั้งปวงที่อยู่บนโลกนี้อย่างเสมอภาคกัน ไม่มียกเว้น ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ แบ่งเพศหญิงหรือเพศ
ชาย แบ่งสูงหรือต่ า แบ่งด าหรือขาว แบ่งวัยเด็กหรือวัยชรา ไม่ว่าสังขารนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม จึง
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรลักษณเ์ป็นลักษณะประจ าของสังขารทั้งปวง หรือกฎธรรมดาของธรรมชาติบนโลก
และจักรวาลของสรรพสิ่งทั้งปวง อันได้แก่ 

1. อนิจจลักษณะนี้ ซ่ึงมีลักษณะของความไม่เที่ยง เช่น อาการไม่เที่ยงของสังขารร่างกายคนชรา
ที่มอีาการไม่คงที่ ที่มอีาการไม่ยั่งยืนของร่างกายทั้งภายในเป็นส่วนที่เชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคนชราทั้งหญิงและ
ชาย คือ  

 1)  ตา เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางตาเริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยมี
อาการมองเห็นที่เปลี่ยนไป เช่น ตามัว ระคายเคืองตา น้ าตาไหล ตาแดง คันตา ตาอักเสบ ตาบวมแดง สายตา
เอียง นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางตาในอายตนะภายใน ที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่า รูป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2


106 

 

 2)  หู เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางหูเริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยมี
อาการได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไป เช่น เกิดอาการ หูอื้อ หูตึง ได้แก่ การมีข้ีหูอุดตันรูหู รูหูอักเสบหรือเป็นเชื้อรา 
ยื้อแก้วหูทะลุ มีน้ าขังในหูชั้นกลาง โรคหูน้ าหนวก โรคหินปูนเกาะที่กระดูกน าเสียง ความผิดปกติของท่อ
ปรับความดันอากาศ นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางหูในอายตนะภายใน ที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก 
ที่เรียกว่า เสียง 

 3)  จมูก เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางจมูกเริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดย
มีอาการได้รับกลิ่นที่เปลี่ยนไป เช่น เกิดจากเซลล์ประสาทในรับกลิ่นน้อยลงและไม่ได้กลิ่นเลย คือ เกิดจาก
โรคภูมิแพ้ท าให้คัดจมูก เกิดจากโรคริดสีดวงจมูก เกิดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง มีน้ ามูกขังในโพรงจมูก
เนื่องจากเซลล์ประสาทถูกท าลาย เกิดจากโรคไวรัสของไข้หวัด หรือเกิดอุบัติเหตุท าให้จมูกไม่ได้กลิ่น นี่คือ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจมูกในอายตนะภายใน ที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่า กลิ่น 

 4)  ลิ้น เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางลิ้น เริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยมี
อาการได้รับรสที่เปลี่ยนไป เช่น ต่อมรับรสที่ลิ้นลดจ านวนลง คือ ความรู้สึกเค็มในปาก ความรู้สึกเปรี้ยวใน
ปาก ความรู้สึกเผ็ดในปากความรู้สึกจืดในปาก ความรู้สึกมีรสฝาดในปาก ความรู้สึกมีรสหอมในปาก 
ประกอบกับน้ าลายจะข้นขึ้น ท าให้ช่องปากแห้งได้ง่าย ท าให้ความสามารถในการรับรสด้อยประสิทธิภาพลง 
นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางลิ้นในอายตนะภาย ในที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่า รส 

 5)  กาย เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางร่างกายเริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน 
โดยมีอาการทางร่างกายที่เปลี่ยนไป เช่น ทารกที่เปลี่ยนไปสู่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยชรา มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างและมีการเปลี่ยนแปลงทางเซลล์ในร่างกาย คือ ลังโกง ผมหงอก ฟันหลุดร่วง ตาฝ้าฟาง หูตึง ผิวหนัง
เหี่ยวย่น กล้ามเนื้อหย่อนยาน บางรายมือ เท้าสั่น การทรงตัวไม่ดี ถ้ามีการเจ็บป่วยจะรักษาไม่หาย นี่คือ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในอายตนะภาย ในที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่า 
โผฏฐัพพะ 

 6)  ใจ เมื่ออายุสูงขึ้นเข้าสูวัยชราก็มีอาการทางใจเริ่มเสื่อมลงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยมี
อาการได้รับทางใจที่เปลี่ยนไป เช่น ความรู้สึกสุขทุกข์ หรือวิตกกังวลว่าจะมีความผิดปกติในร่างกาย หรือ
รู้สึกหงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจ กับรูปร่างกายของตน อารมณ์อ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย เริ่มจาก
ทารกที่เปลี่ยนไปสู่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยชรา อารมณ์ที่เปลี่ยนไป คือ ความกลัว ความโกรธ อารมณ์รัก 
อารมณ์ร่าเริงความอยากรู้อยากเห็น เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ นี่คือลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางใจในอายตนะภายใน ที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่าธรรมารมณ ์

ดังนั้น อายตนะภายใน ที่เชื่อมต่อและภายนอก อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่
แสดงถึงความไมเ่ที่ยงของขันธ์ 5 และมีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาของไตรลักษณ์และสรรพสิ่งทั้งปวงทั้ง
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
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2. ทุกขลักษณะนี้ ซึ่งมีลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอ านาจของธรรมชาติที่มีอยู่
ในคนทุกเพศทุกวัย แต่จะเด่นชัดที่สุดคือวัยชราที่มีการเปลี่ยนทางอายตนะเกิดขึ้นภายในและภายนอกที่มี
การเชื่อมต่อกัน เช่น รูป คู่กับ ตา หู คู่กับ เสียง จมูก คู่กับ กลิ่น ลิ้น คู่กับ รส กาย คู่กับ โผฏฐัพพะ และใจ 
คู่กับ ธรรมารมณ ์เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานขันธ์ 5 ที่ท าให้ทุกข์เกิดขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป ทุกข์จึงเป็นเครื่องหมายที่ก าหนดว่า เป็นทุกข์ของรูปนาม ได้แก่ 
การเกิดดับติดต่อกันอยู่อย่างไม่ขาดสาย นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของทุกข์ในอายตนะภายในที่
เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ที่เรียกว่า ทุกข ์

3. อนัตตลักษณะนี้ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ เช่น ความไม่ใช่
ตัวตนของ เป็นสภาพว่างเปล่า คือ ร่างกายมนุษย์นี้หาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ 4 เมื่อ
แยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี หาเจ้าของมิได้ คือ ร่างกายมนุษย์นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริง สงวน
รักษามิให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่อยู่ในอ านาจ คือ ร่างกายมนุษย์นี้ไม่อยู่ในบัญชาของใคร ใครบังคับไม่ได้ 
เช่น บังคับมิให้แก ่(ชรา) โดยมีลักษณะของขันธ์ 5 อันได้แก่ 

 1)  รูปลักษณะ คือ ร่างกายนี้ เมื่อเข้าสู่วัยชรา (แก่) ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่คงท่ี 
ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ จึงเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อีกประการหนึ่ง เรียกว่า อนัตตลักษณะ 

 2) เวทนาลักษณะ คือ ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย ๆ นี้ เมื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ มีคิดชอบ 
คิดไม่ชอบ คิดรัก คิดไม่รัก คิดเสียใจ คิดไม่เสียใจ คิดเฉย ๆ ไม่จ าเป็นว่าจะเข้าสู่วัยใดก็ตามมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นธรรมดาไม่คงที่ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ จึงเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์
อีกประการหนึ่ง เรียกว่า อนัตตลักษณะ 

 3)  สัญญาลักษณะ คือ ความจ าได้หมายรู้นี้ เมื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ไม่จ าเป็นว่าจะเข้าสู่วัย
ใดก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นธรรมดาไม่คงที่ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ จึงเป็นธรรมชาติ
แห่งไตรลักษณ์อีกประการหนึ่ง เรียกว่า อนัตตลักษณะ 

 4)  สังขารลักษณะ คือ ความคิดหรือเจตนานี้ เมื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ มีความโลภ มีความโกรธ 
มีความหลง มีการให้ทาน ความมีเมตตา มีความกรุณา มีความมุทิตา มีสมาธิ มีความฟุ้งซ่าน มีความหดหู่
ท้อถอย มีความง่วงซึม มีความละอาย มีความเกรงกลัว มีความไม่ละอาย มีความไม่เกรงกลัว มีเจตนาในการ
ท าสิ่งต่าง ๆ ไม่จ าเป็นว่าจะเข้าสู่วัยใดก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นธรรมดาไม่คงที่ ไม่สามารถ
บังคับบัญชาได้ จึงเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อีกประการหนึ่ง เรียกว่า อนัตตลักษณะ 

 5) วิญญาณลักษณะ คือ ความรู้อารมณ์นี้ เมื่อเกิดข้ึนกับมนุษย์ไม่จ าเป็นว่าจะเข้าสู่วัยใด
ก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นธรรมดาไม่คงที่ เช่น การรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ มีความรู้สึกเป็น
สุขทางกาย เป็นทุกข์ทางกาย มีความรู้สึกสุขทางใจ มีความรูสึกทุกข์ทางใจ เป็นตัวรับรู้ถึงส่วนที่เป็นรูป
ขันธ์ทั้งหลาย ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และอาศัยอายตนะที่ติดต่อ เชื่อมต่อท าให้เกิดความรู้สึก
ขึ้นหรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า อายตนะทั้ง 6 อันได้แก่สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่สามารถ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
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บังคับให้อารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ จึงเป็นธรรมชาติแห่ง
ไตรลักษณ์อีกประการหนึ่ง เรียกว่า อนัตตลักษณะ 

ดังนั้น ไตรลักษณ์ว่าด้วยลักษณะ 3 ประการนี้ ก็คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 
เป็นธรรมดาของธรรมชาติและสรรพสิ่งบนโลกนี้ ทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตล้วนอยู่ใต้กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์นี้
ทั้งสิ้น ไม่สามารถหลีกหนีไปไหนได้ เหตุนี้เองผู้ที่เข้าสู่วัยชราจึงเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวไตรลักษณ์ให้ดี 
จะได้รู้ได้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายพร้อมทั้งจิตใจของตนว่าไม่เที่ยงยังไง จะได้รู้ได้เห็นความทุกข์ที่เกาะ
กินอยู่ในร่างกายพร้อมทั้งจิตใจตนว่าเป็นทุกข์ยังไง จะได้รู้ได้เห็นว่าไม่มีสิ่งไหนสามารถบังคับบัญชาได้ 
แม้แต่ร่างกายและจิตใจของตนนี้ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ดังนี้ 

4.1.3 วิเคราะห์ความชราด้วยความไม่เที่ยงในรูปนาม 
  1.  รูป ในที่นี้ หมายเอารูปในกายมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ลม และไฟ 

เข้ามาประชุมกันจึงมีรูปร่างเกิดขึ้น สิ่งที่มาประชุมกัน ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไสใหญ่ ไสน้อย อาหารใหม่ อาหารเกา มันสมอง น้ าดี เสลด น้ า
หนอง น้ าเลือด เหงื่อ มันข้น น้ าตา มันเหลว น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ น้ ามูตร มาประชุมกันขึ้นเป็นรูปกาย
มนุษย์นี้ มีลักษณะที่ไม่เที่ยง เสื่อมถอยไปตามอายุโดยจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทนี้ ได้แบ่งรูปที่มาประชุมกันเป็นร่างกายมนุษย์นี้ออกเป็น 2 ลักษณะธาตุใหญ่ ๆ ที่สามารถ
จับต้องจึงเรียกว่า รูป ได้แก่ 

   ก. ปฐวีธาตุนี้ (ธาตุดิน) มีลักษณะเป็นธาตุที่มจีับกันเป็นกลุ่มก้อนและแข้นแข็งนี้ เมื่อ
ประชุมกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์ก็ มี 20 ประการ ได้แก่  

    1) ผม คือ ส่วนงอกออกมาปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์มีลักษณะเป็นเส้นหนา ๆ 
    2) ขน คือ ส่วนที่งอกออกมาปกคลุมผิวหนังตามล าตัวคน เป็นเส้นเล็กบางและ

หนา 
    3) เล็บ คือ ส่วนที่งอกออกมาเป็นแผ่นแข็งปกคลุมบนปลายนิ้วทั้งนิ้วมือและ

นิ้วเท้า 
    4) ฟัน คือ ส่วนกระดูกซี่เล็ก ๆ ในปาก ท าหน้าที่กัด ฉีก บด และเคี้ยวอาหาร 
    5) หนัง คือ ส่วนที่ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดมีลักษณะยืดหยุ่นรับรู้สัมผัสได้ 
    6) เนื้อ คือ ส่วนที่ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายอยู่ถัดจากหนังเข้าไปด้านใน 
    7) เอ็น คือ ส่วนทีย่ึดให้กล้ามเนือ้ติดกับกระดกูต่าง ๆ ทั่วร่างกาย 
    8) กระดูก คือ ส่วนที่เป็นโครงร่างหลัก มีลักษณะแข็งเหนียว 
    9) เยื่อในกระดูก คือ ส่วนที่ท าหน้าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นยึดติดกับ มี

เนื้อเยื่อเส้นใยที่ปกคลุมผิวส่วนนอกของกระดูก 
    10) ม้าม คือ อวัยวะภายในมีรูปคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่ริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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    11) หัวใจ คือ อวัยวะภายในที่ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกาย 
    12) ตับ คือ อวัยวะภายในช่องท้องที่ขนาดใหญ่กว่าอวัยวะอ่ืนอยู่ซีกขวาติดกับ

กระบังลม 
    13) พังผืด คือ ส่วนที่เป็นเยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน ที่อยู่ใต้ผิวหนัง 

ห่อหุ้มกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทุก ๆ ส่วนในร่างกาย 
    14) ไต คือ อวัยวะภายใน มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว มี 2 อัน ท าหน้าที่ฟอกเลือด

ก าจัดของเสีย และก าจัดน้ าส่วนเกินออกจากร่างกาย 
    15) ปอด คือ อวัยวะภายในที่อยู่ในทรวงอก มีสองข้าง คือ ขวาและซ้าย ปอดมี

ลักษณะนิ่ม อยู่ภายร่างกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกป้องปอดไว้ 
    16) ไส้ใหญ่ คือ อวยัวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ความยาว เป็นส่วนที่ต่อจาก

ล าไส้เลก็ ท าหน้าที่รับกากอาหารจากล าไส้เล็ก 
    17) ไส้น้อย คือ อวัยวะที่ติดต่อกับกระเพาะอาหารส่วนปลายต่อกับล าไส้ใหญ่ มี

ขนาดเล็กกว่าล าไส้ใหญ่ มีหน้าที่ย่อย และดูดซึมอาหาร 
    18) อาหารใหม่ คือ ส่วนที่อยู่ในกระเพาะอาหาร ที่ก าลังถูกท่ีย่อยผ่านล าไส้เล็ก

ดูดซึมเป็นกากอาหาร 
    19) อาหารเก่า กับ คือ ส่วนที่ย่อยอยู่ล าไส้ใหญ่เป็นกากอาหารที่ร่างกายไม่

ต้องการ 
    20) มันสมอง คือ ส่วนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะ ลักษณะเป็นก้อนหยุ่น ๆ หยักย่น 

เป็นที่รวมประสาทท าให้เกิดความรู้สึก 
  เพราะนั้น เมื่อปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) นี้ มีลักษณะเป็นธาตุที่มีจับกันเป็นกลุ่มก้อนและแข้น

แข็งนี้ เกิดขึ้นกับมนุษย์ไม่จ าเป็นว่าจะเข้าสู่วัยใดก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมดา คือ ไม่
คงที่เช่นแต่ก่อนเก่า ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ จึงเป็นไปตามกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ นั่นเอง 

  ข.  อาโปธาตุนี้ (ธาตุน้ า) เป็นธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ เมื่อประชุมกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
ร่างกายมนุษย์ก็ มี 12 อย่าง ได้แก่  

   1)  ดี คือ น้ าดีที่ผลิตจากตับและปล่อยน้ าดีนั้นไปช่วยย่อยอาหารในล าไส้เล็ก 
   2)  เสลด คือ เมือกหรือเสมหะเป็นสิ่งเหนียว ๆ เหมือนเจลที่อยู่ตามปอด คอ ปาก 

จมูก และโพรงอากาศในกะโหลกของคุณ สิ่งนี้ถูกผลิตจากเยื่อในจมูกและโพรงอากาศในกะโหลก 
   3) หนอง คือ ของเหลวที่ส่วนหนึ่งเลือดที่ไม่มีเม็ดเลือด หรือน้ าเลือดเสียกลายเป็นสี

ขาวข้นที่กลัดอยู่ตามแผลและฝี หนอง 
   4) เลือด คือ ของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือด และหัวใจ 
   5) เหงื่อ คือ ของเหลวที่ร่างกายขับออกมาทางผิวหนัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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   6) มันข้น คือ ของเหลวทีอ่ยู่ในร่างกายอยู่ใต้ผิวหนัง 
   7) น้ าตา คือ ของเหลวที่ร่างกายขับออกมาทางตา 
   8) เปลวมัน คือ ของเหลวที่อยู่ในร่างกายมันที่ติดอยู่ที่พุงและล าไส้ 
   9) น้ าลาย คือ ของเหลวที่อยู่ในช่องปากเป็นน้ าใส ๆ เป็นเมือกผลิตจากต่อมในปาก 
   10) น้ ามูก คือ ของเหลวที่อยู่ในช่องจมูกน้ าเมือกน้ าใสข้น ๆ มีสีที่เปลี่ยนไปตาม

อาการป่วย เช่น ไข้หวัดที่และขับออกมาทางจมูก 
   11) ไขข้อ คือ ของเหลวที่อยู่ในร่างกายคอยหล่อลื่นข้อต่อของร่างกาย 
   12) มูตร คือ ของเหลวที่อยู่ในร่างกายขับออกมาทางทวารเบา 
เพราะนั้น เมื่ออาโปธาตุ (ธาตุน้ า) นี้เป็นธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ มาประชุมกันเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ในร่างกายมนุษย์ อาโปธาตุนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมดา คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถ
บังคับบัญชาได้เลย จึงเป็นไปตามกฎเกณฑธ์รรมชาติแห่งไตรลักษณ์ นั่นเอง 

ดังนั้น รูปธรรมนี้ เป็นส่วนประกอบระหว่างปฐวีธาตุ และ อาโปธาตุ มารวมกันเข้าได้ 32 
ประการ เราจึงเรียกว่า อาการ 32 รูปนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รูปกายมนุษย์นี้ เมื่อเข้าสู่วัยชรา
ความทุกข์ทางร่างกายก็ตามมา เพราะเสื่อมถอยของอวัยวะที่มาประชุมกันเข้านี้ เป็นเหตุท าให้เกิด
ทุกข์ เพราะรูปกายมนุษย์นี้ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่สามารถหนีพ้นได้ เพราะเป็นธรรมดาของสรรพ
สิ่งบนโลกใบนี้ ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติของไตรลักษณ์นี้ คือ รูปไม่เที่ยง รูปเป็นทุกข์ รูปไม่สามารถ
บังคับบัญชาได้ 

2. นามธรรม (สิ่งรับรู้ได้ทางใจ) นี้ มีลักษณะในรับรู้ไม่สามารถจับต้องได้หรือมองไม่เห็นด้วยตา
แต่ใช้การรับรู้ด้วยใจ ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจหรือภายนอกใจ จะหยาบหรือจะ
ละเอียด จะเลวหรือประณีต แสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้ เช่น ความรู้สึกรัก ความรู้สึกชัง นามธรรมนี้
จึงเป็นความรู้สึกอยู่ในใจที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยใจ ด้วยความรู้สึกในใจ นามธรรมนี้
จึงเป็นส่วนที่ท าให้ยึดมั่นเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์เพราะมีความการยึด
มั่นถือมั่นทางจิตใจ จึงรวมกันว่าเป็นตัวตนขึ้นมา และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งชอบใจที่ถูกใจที่ ยึดมั่นในจิตว่าเป็น
ตัวเราของเรา จึงยึดถือเอารูปร่างกายด้วยความรู้สึก ความจ า และความนึกคิดว่าเป็นของเรา มีเฉพาะใน
มนุษย์และสัตว์ ไม่มีในพืช นามธรรมนี้เมื่อมายึดเข้ากับร่างกายนี้แล้ว มีลักษณะไม่เที่ยง มีลักษณะเป็นทุกข์ 
มีลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาได้ มี 5 อย่าง ได้แก ่

 1)  นามธรรมนี้มีอยู่ในเวทนา คือ ความเสวยอารมณ์ โดยมีลักษณะการเสวยอารมณ์ทาง
กาย เช่น ความรู้สึกทางกายทั้งทุกข์และสุข การเสวยอารมณ์ทางใจหรือความรู้สึกทางใจทั้งทุกข์และ
สุข และการเสวยอารมณ์ความรู้สึกทางกายและทางใจคือรู้สึกเฉย ๆ จะสุขก็ไม่ใช่ ทุกข์ก็ไม่ใช่ เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า อุเบกขา ความเสวยอารมณ์นี้ที่มีอยู่จะเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน จะเกิดขึ้นภายใน
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หรือภายนอก จะหยาบหรือละเอียด จะเลวหรือประณีต มีอยู่ในที่ใดก็ตาม ความเสวยอารมณ์เหล่านี้
ล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

 2) นามธรรมนี้มีอยู่ในสัญญา คือ ความจ าได้หมายรู้ โดยมีลักษณะเป็นกิริยาที่หมายถึง
ความรู้สึกพร้อมในสิ่งนั้น คือ รู้สิ่งต่าง ๆ เช่น สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สัญญานี้ ที่มีอยู่จะเป็นอดีต 
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก จะหยาบหรือละเอียด จะเลวหรือประณีตมีอยู่ใน
ที่ใดก็ตามล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

 3)  นามธรรมนี้มีอยู่ในเจตนา คือ ความจงใจ โดยมีลักษณะเป็นกิริยาที่หมายถึงความตั้งใจ 
ความจงใจ ความมุ่งมั่น ความมุ่งหมายในการกระท าที่อยู่ภายในใจ ทั้งดีและไม่ดี เช่น มีความตั้งใจในการ
ท าบุญกุศล มีความจงใจในการท าบาป เจตนานี้ มีอยู่จะเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม จะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอก จะหยาบหรือละเอียด จะเลวหรือประณีต มีอยู่ในที่ใดก็ตามล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

 4)  นามธรรมนี้มีอยู่ในผัสสะ คือ การกระทบ การถูกต้อง การสัมผัส มีลักษณะเป็นกิริยาที่
หมายถึงการกระทบที่ตา หู จมูก ลิ้น และกายกระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยกายสัมผัสนี้ 
มีอยู่จะเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก จะหยาบหรือละเอียด จะเลว
หรือประณีต มีอยู่ในที่ใดก็ตามล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับ
บัญชาได้ 

 5)  นามธรรมนี้มีอยู่ในมนสิการ คือ ความกระท าไว้ในใจ การคิด ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา 
มีลักษณะเป็นกิริยาที่หมายถึง กระท าไว้ในใจ เช่น การคิดทั้งดีและไม่ดี การคิดหรือนึกถึงไว้ในใจในการ
ท าบุญกุศล การคิดหรือนึกถึง มีความจงใจในการท าบาป มนสิการนี้ มีอยู่จะเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน
ก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก จะหยาบหรือละเอียด จะเลวหรือประณีต มีอยู่ในที่ใดก็ตามล้วนอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

ดังนั้น นามธรมนี้ กล่าวได้ว่าเป็นส่วนของความคิด ความเห็น ความรู้สึกไว้ในใจ นามธรรมนี้ว่า 
ด้วยกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกผู้ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ยังมีชีวิตอยู่ นามธรรมนี้ไม่มีตัวตนของ
วัตถุจริง และไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิดและอารมณ์ในการสร้างเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 
การซึ่งมีรูปแบบนามธรรมที่ใช้ในการกล่าวถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น อดีต อนาคต และปัจจุบัน สิ่งที่เกิด
ภายในใจหรือภายนอกใจ มีหยาบ มีละเอียด มีเลว และมีประณีต นามธรรมนี้ เป็นสิ่งรับรู้ได้ทางใจ มีการ
รับรู้ด้วยใจไม่สามารถจับต้องได้ หรือมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ด้วยใจเท่านั้น นามธรรมนี้ มีอยู่ในที่ใดก็ตาม
ล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

สรุปว่า รูปนามนี้ เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นภายในตัวของเราทุก ๆ คนที่ยังมีชีวิตอยู่ จะขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องมี รูปนามนี้จึงเป็นของคู่กันด้วยความยึดมั่นถือมั่นใน
ร่างกายไว้ในใจว่าสิ่งนี้เป็นของเรา ด้วยความคิด ด้วยการรับรู้ที่มากระทบที่ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยร่างกายสัมผัสที่มีอยู่จะเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 
ที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นภายในใจหรือการปรุงภายร่างกายนี้ ด้วยการจ า การเห็น การรับรู้ ความคิด ความตั้งใจ 
ทั้งหยาบ ละเอียด เลว และประณีต รูปนามนี้ มีอยู่ในที่ใดก็ตามล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์
ทั้งสิ้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

4.1.4 วิเคราะห์ความชราด้วยความไม่เที่ยงในขันธ์ 5  
ในการวิเคราะห์ความแก่ชรา คือ ขันธ์ 5 นี้ ผู้วิจัยได้เน้นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปาทาน

ขันธ์ 5 ที่เป็นตัวทุกข์ ที่ส่งผลให้เกิด แก่ เจ็บ และตาย นั้น คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพ
เดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความจริงแท้ของความไม่สบายกายสบายใจ ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทแสดงเอาไว้ว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกเป็นทุกข์ 
ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัด
พรากจากสิ่งที่รัก ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ และอุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ในบทนี้วิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ 5 ว่าท าให้เกิดทุกข์ เมื่อเข้าสู่ความแก่ ความชรา ไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องชราจึงได้ท าความเขา้ใจในขันธ์ 5 เพราะเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ ทั้งทางร่างกาย ทางวาจา และทางใจ อันเป็นปัญหาน ามาซึ่งความแก่ ชรา ในที่นี้ควรท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับขันธ์ 5 ดังต่อไปนี้นี้ 

1. รูปในขันธ์ 5 ได้แก่ รูป ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่าเป็นรูปธรรมมี 4 ธาตุใหญ่ ๆ ดิน น้ า 
ลม ไฟ สิ่งที่ประชุมเป็นรูปร่างเห็นได้ด้วยตาหรือเป็นวตัถุท้ังหลาย สสารทั้งหลาย แสง สีทั้งหลาย เสียง กลิ่น 
รส ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ความหย่อน ความตึง อาการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ช่องว่าง
ต่าง ๆ อากาศ หรือแม้สภาพแห่งความเป็นหญิง ความเป็นชาย เนื้อสมองและระบบของเส้นประสาท
ทั้งหลาย อันเป็นฐานให้จิตท าให้เกิดความพอใจรักใคร่พึงพอใจตัณหาก็เรียก รูปที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ของรูปธรรมที่เป็นวัตถุที่มองเห็น
ด้วยตาทั้งหลาย ซึ่งรวม เรียกว่า รูป เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานในขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 

2. เวทนาในขันธ์ 5 ได้แก่ เวทนา ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่าเป็นนามธรรม คือ ส่วนที่รับรู้
ด้วยความรู้สึกนึกคิด หรือความรู้สึกสุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ เช่น คิดชอบ คิดไม่ชอบ คิดรัก คิดไม่รัก คิด
เสียใจ คิดไม่เสียใจ คิดเฉย ๆ รวมเรียกว่า นามขันธ์ แยกได้ 4 ชนิด คือ ความรู้สึกเป็นสุขทางกาย ความรู้สึก
ทุกข์ทางกาย โสมนัส คือ ความรู้สึกสุขทางใจ โทมนัส คือ ความรู้สึกทุกข์ทางใจ อุเบกขาหรือ อทุกขมสุข
เวทนา คือ เป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนาที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ของนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่รับรู้ความรู้สึกทั้งหลาย 
ซ่ึงรวม เรียกว่า เวทนา เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานในขันธ์ 5 เป็นทุกข ์
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3. สัญญาในขันธ์ 5 ได้แก่ สัญญา ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า เป็นนามธรรม คือ ส่วนที่จับ
ต้องไม่ได้ เช่น ความจ าได้หมายรู้ในที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบละเอียด ทราม 
ประณีต ไกล ใกล้ เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการจ าในสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นด้วย
ตาเนื้อธรรมดาที่เรามองกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนเนื้อสมองนั้นจัดเป็นรูปขันธ์ เนื้อสมองเป็นเหมือน
ส านักงาน ส่วนนามขันธ์ทั้งหลายเหมือนผู้ที่ท างานในส านักงานนั้น สัญญาที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ของนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาแต่รับรู้ด้วยความจ าทั้งหลาย ซ่ึงรวม เรียกว่า สัญญา เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานในขันธ์ 5 เป็นทุกข ์

4. สังขารในขันธ์ 5 ได้แก่ สังขาร ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า เป็นนามธรรม คือ ส่วนปรุง
แต่งจิตตามสภาพที่ปรากฏของจิตที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบละเอียด ทราม 
ประณีต ไกล ใกล้ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง การให้ทาน ความเมตตา กรุณา มุทิตา สมาธิ ความ
ฟุ้งซ่าน ความหดหู่ท้อถอย ความง่วงซึม ความละอาย ความเกรงกลัว ความไม่ละอาย ความไม่เกรงกลัว เจตนา
ในการท าสิ่งต่าง ๆ ความลังเลสงสัย ความมั่นใจ ความเย่อหยิ่งถือตัว ความเพียร ปีติ ความยินดีพอใจ ความ
อิจฉา ความตระหนี่ ศรัทธา สติ ปัญญา การคิด การตรึกตรอง สังขารที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
แห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ของนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
แต่รับรู้ด้วยจิตที่ปรุงแต่งทั้งหลาย ซึ่งรวม เรียกว่า สังขาร เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานในขันธ์ 5 เป็นทุกข ์

5. วิญญาณในขันธ์ 5 ได้แก่ วิญญาณ ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่า เป็นนามธรรม คือ ส่วน
ที่รับรู้อารมณ์ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบละเอียด ทราม ประณีต ไกล ใกล้ เช่น 
เป็นการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งความรู้สึกเป็นสุขทางกาย ทั้งความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย หรือความรู้สึกสุข
ทางใจ และความรู้สึกทุกข์ทางใจ เป็นส่วนที่รับรู้ถึงส่วนที่เป็นรูปขันธ์ทั้งหลาย ที่มากระทบอายตนะภายใน 
และอาศัยอายตนะนอกที่ติดต่อ เชื่อมต่อท าให้เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ  

 1) อายตนะภายใน ได้แก่ สื่อเชื่อมต่อส่วนที่อยู่ในตัวคน บางครั้งก็เรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 
อย่าง คือ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกส่วน 

 2)  อายตนะภายนอก ได้แก่ สื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 

วิญญาณนี้ เป็นส่วนที่รับรู้อารมณ์ท่ีมากระทบอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนี้ เช่น รูปคู่
กับตา หูคู่กับเสียง จมูกคู่กับกลิ่น ลิ้นคู่กับรส กายคู่กับโผฏฐัพพะ และใจคู่กับธรรมารมณ ์วิญญาณที่เกิดขึ้น
นี้จัดว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ วิญญาณจึง
นามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่ส่วนที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบทั้งหลาย ซึ่งรวม เรียกว่า วิญญาณ 
เป็นส่วนหนึ่งในอุปาทานในขันธ์ 5 เป็นทุกข ์

ดังนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ขันธ ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
โดยมีธาตุ 4 ดิน น้ า ลม ไฟ กองเลือดเนื้อร่างกายกระดูกทุกสิ่งที่เห็นด้วยตาที่เรียกว่า รูป ความรู้สึกอารมณ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
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ที่สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เรียกว่า เวทนา ความจ าได้หมายรู้ ที่เรียกว่า สัญญา การปรุงแต่งของจิตที่
เรียกว่า สังขาร และความรู้อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความเหงา ความดีใจ ความเสียใจ ความเศร้า ความครึ้มใจ
หรืออารมณ์มีรูปมากระทบตา ที่เรียกว่า วิญญาณและควรสังเกตอย่างง่าย ๆ ด้วยอาการทางประสาททั้ง 5
เช่น การปวดเมื่อย การปวดหัว ปวดท้องต่าง ๆ ท่านให้มองสิ่งเหล่านี้ว่ามีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 
เป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์นั่นเองเป็นปกติของสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่มีใครสามารถบังคับมันได้ 

สรุปว่า การวิเคราะห์เรื่องชราในขันธ์ 5 กับการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ โดยมีร่างกาย 1 และใจ 4 
กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตามหลักไตรลักษณ์ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 
เพราะว่า ขันธ์ 5 เหล่านี้เองมันไม่เที่ยง มันเกิดความรู้สึกก็เกิดของมันเอง เมื่อมันดับ ก็ดับของมันเอง มี
เพียงสติเข้าไปก าหนดรู้ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่าปล่อยให้หลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ ด้วย
อ านาจของธรรมชาติไม่มีใครหนีพ้นทนได้อยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป สติจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเข้าไปก ากับ
รู้ทันการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของขันธ์ 5 เพ่ือความดับสนิทแห่งทุกข์ท้ังปวง จะได้ไม่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะ
สงสารนี้อย่างไมจบไม่สิ้นสุด 

4.1.5 วิเคราะห์ความชราด้วยความไม่เที่ยงในอายตนะ 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัย ได้เน้นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ อายตนะ 12 ที่เป็นตัวรับทุกข์ 

ที่ส่งผลให้เกิด แก่ เจ็บ และตาย นั้น คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความจริงแท้ของความไม่สบายกายสบายใจ ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเอาไว้ว่า 
ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกเป็นทุกข์ ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย 
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ปรารถนาสิ่งใด
ไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ เพราะชาติ ชราและมรณะนี้ ท าให้เราต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ถ้าจะกล่าวโดย
สภาวธรรม ขันธ์ ธาตุ อายตนะที่หมุนไปในภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ โดยเป็นไปไม่ขาดสาย 
ขันธ์ 5 นี้ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ธาตุ 18 ที่เป็นสภาวะที่เกี่ยวเนื่องในสันดานของ
สรรพสัตว์ในวัฏฏะนี้ โดยอาศัยทวาร อารมณ ์และวิญญาณ 6 มี 3 ทาง คือ  

- โดยทวารนี้ ได้แก่ จักษุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ และมโนธาตุ 
- โดยอารมณ์นี้ ได้แก่ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ และธัมมธาตุ 
- โดยวิญญาณ ได้แก่ จักษุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 

ชิวหาวิญญาณธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ  
ฉะนั้น อายตนะ 12 นี้ อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 เหตุนี้ อายตนะจึง แปลว่า ที่

เชื่อมต่อ เครื่องติดต่อ หมายถึง สิ่งที่เป็นสื่อส าหรับติดต่อกัน ท าให้เกิดความรู้สึกขึ้น อายตนะภายใน 
หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจทั้งหมดนี้ 
เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก และอายตนะภายนอก หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้าง
เรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อายตนะนี้อยู่เป็นคู่กัน และท า
หน้าที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
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1. จักษุธาตุ คือ สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาประกอบ หมายถึง เปิดเผยให้รู้ถึงความรู้ลึกท่ีมีอยู่ในใจ 
เปิดเผยให้รู้ถึงความคิด หรือมีความหมายว่า ผันแปร แตกสลาย หมายถึง ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เกิดแล้วก็ดับไป
ตามเหตุปัจจัย จักษุธาตุ หรือเรียกว่า ประสาทตา ได้แก่ ส่วนที่เป็นมีดวงตาเป็นโครงสร้างลูกตาใหญ่พอ
เหมาะสมกันทั้งสองข้าง มีองค์ประกอบที่เปลือกตามีขนเล็ก ๆ สีด า เรียกว่า ขนตา ส่วนดวงตานั้น มี
องคป์ระกอบ คือ ตาด า และตาขาว ที่มีลักษณะคล้ายกลีบบัวสดเขียว ส่วนประสาทตานั้น อยู่ตรงกลางตา
ด าทั้งสองข้าง ซึ่งแวดล้อมด้วยตาขาวที่ซึมซานเยื่อตา 7 ชั้น เปรียบเหมือนน้ ามันซึมซาบส าลี 7 ชั้น ธาตุ 4 
คือ ดิน น้ า ลม และไฟเกื้อหนุน โดยมีธาตุดินคอยทรงไว้ ธาตุน้ าคอยเชื่อมประสาน ธาตุไฟคอยอบให้อบอุ่น 
และธาตุลมคอยท าให้เคลื่อนไหวอย่างสบาย จิต อาหารคอยค้ าจุน ชีวิตคอยตามเลี้ยง แวดล้อมด้วยสี กลิ่น 
รส โอชา มีขนาดโตเท่าหัวเล็น เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางตา จักขุหรือตานี้ เป็นแดนรับรู้รูป 
เกิดความรู้ คือ จักขุวิญญาณ การเห็นนี้เสื่อมไปตามอายุขัย ดังนี้ 

2. โสตธาตุ คือ สิ่งที่ได้ยินได้ด้วยหู วิเคราะห์ตามศัพท์ได้ว่า ภาวะใด ย่อมก้อง เหตุนั้น ภาวะนั้น 
จึงชื่อว่า สัททะ (เสียง) หมายถึง ภาวะที่เปล่งขึ้น โสตธาตุ หรือที่เรียกว่า ประสาทหู ได้แก่ ส่วนที่เป็นมีใบหู
เป็นโครงสร้างใบหูใหญ่พอเหมาะสมกันทั้งสองข้าง มีองค์ประกอบที่ในใบหูตรงที่ประสาทหูตั้งอยู่ทั้ง 2 ข้าง 
คือ แก้วหู มีลักษณะคล้ายวงแหวน มีขนขึ้นอ่อน ๆ สีแดงเข้ม มีอาการอย่างคล้ายกันกับประสาทตา คือ 
ธาตุ 4 เกื้อหนุน โดยธาตุดินคอยทรงไว้ ธาตุน้ าคอยเชื่อมประสาน ธาตุไฟคอยอบให้อบอุ่น และธาตุลม คอย
พัดให้เคลื่อนไหวอย่างสบาย จิต อาหารคอยค้ าจุน ชีวิตคอยตามเลี้ยง แวดล้อมด้วย สี กลิ่น รส และโอชา 
เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางหู โสตวิญญาณหรือหูนี้ เป็นแดนรับรู้เสียง เกิดความรู้ คือ 
โสตวิญญาณ การได้ยินเสื่อมไปตามอายุขัย 

3. ฆานธาตุ คือ กลิ่นหรือสิ่งที่สูดได้ด้วยจมูก ภาวะอันใดย่อมฟุ้งตลบ เหตุนั้น ภาวะนั้น จึงชื่อว่า 
คันธะ หมายถึง ภาวะที่ส่อที่ตั้งของคน ฆานธาตุ หรือที่เรียกว่า ประสาทจมูก ได้แก่ ส่วนที่มีจมูกเป็น
โครงสร้างรูจมูกใหญ่พอเหมาะสมกันทั้งสองข้าง มีองค์ประกอบในโพรงจมูก และมีเส้นประสาทจมูกตั้งอยู่ 
เรียกว่า เยื่อจมูก มีลักษณะคล้ายกีบเท้าแพะ มีอาการคล้ายกันกับประสาทตา และประสาทหู คือ ธาตุ 4 
เกื้อหนุน โดยธาตุดินคอยทรงไว้ ธาตุน้ าคอยเชื่อมประสาน ธาตุไฟคอยอบให้อบอุ่น และธาตุลมคอยพัดให้
เคลื่อนไหวอย่างสบาย จิต อาหารคอยค้ าจุน ชีวิตคอยตามเลี้ยง แวดล้อมด้วย สี กลิ่น รส โอชา เป็นที่ตั้ง
และเป็นทางเดินของการรับรู้ทางจมูก ฆานวิญญาณธาตุหรือจมูกนี้ เป็นแดนรับรู้กลิ่น เกิดความรู้ คือ ฆาน
วิญญาณ การได้กลิ่นนี้เสื่อมไปตามอายุขัย 

4. ชิวหาธาตุ คือ สิ่งที่ลิ้มได้ด้วยลิ้น วิเคราะห์ว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมชอบลิ้มลอง ความว่า ย่อม
ชอบใจธรรมชาตินั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า รส ชิวหาธาตุ หรือที่เรียกว่า ประสาทลิ้น ได้แก่ ส่วนทีมี่
ลิ้นเป็นโครงสร้างลิ้นใหญ่พอเหมาะสมมีชส่วนเดียว และบริเวณลิ้นตรงที่ประสาทลิ้นตั้งอยู่มีลักษณะคล้าย
กลีบบัว อยู่ตรงกลางลิ้น ซึ่งมีอาการอย่างเดียวกันกับประสาทตา ประสาทหู และประสาทจมูก คือ ธาตุ 4 
เกื้อหนุน โดยธาตุดินคอยทรงไว้ ธาตุน้ าคอยเชื่อมประสาน ธาตุไฟคอยอบให้อบอุ่น และธาตุลมคอยพัดให้
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เคลื่อนไหวอย่าสบาย จิต อาหารคอยค้ าจุน ชีวิตคอยตามเลี้ยง แวดล้อมด้วย สี กลิ่น รส โอชา เป็นที่ตั้งและ
ทางเดินของการรับรู้ทางลิ้น ชิวหาวิญญาณหรือนี้ เป็นแดนรับรู้รส เกิดความรู้ คือ ชิวหาวิญญาณ การรู้รสนี้
เสื่อมไปตามอายุขัย 

5. กายธาตุ คือ สิ่งที่แตะได้ด้วยกาย ประสาทเป็นที่เกิด ชื่อว่า อายะ (บ่อเกิด) ธรรมชาติใดอัน
สัตว์ย่อมถูกต้อง ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า โผฏฐัพพะ กายธาตุ หรือที่เรียกว่า ประสาทกาย ได้แก่ ส่วนที่มี
ร่างกายเป็นโครงสร้างใหญ่ที่สุด มีอยู่ทั่วร่างกายนี้ มีองค์ประกอบเหมือนน้ ามันซึมซับเนื้อส าลี มีอาการ
อย่างเดียวกับประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก และประสาทลิ้น คือ ธาตุ 4 เกื้อหนุน โดยธาตุดินคอย
ทรงไว้ ธาตุน้ าคอยเชื่อมประสาน ธาตุไฟคอยอบให้อบอุ่น และธาตุลมคอยพัดให้เคลื่อนไหวอย่างสบาย จิต 
อาหารคอยค้ าจุน ชีวิตคอยตามเลี้ยง แวดล้อมด้วย สี กลิ่น รส และโอชา เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของ
การรับรู้ทางกาย กายวิญญาณหรือร่างนี้ เป็นแดนรับรู้โผฏฐัพพะ เกิดความรู้ คือ กายวิญญาณ การรู้สิ่งต้อง
กายนี้เสื่อมไปตามอายุขัย 

6. มโนธาตุ คือ ทราบมาแล้วทางประสาทสัมผัส แล้วจิตหรือวิญญาณเก็บสะสมเอาไว้ สภาพ
เหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน เหตุนั้น สภาพเหล่านั้น จึงชื่อว่า มโนธาตุ หรือที่เรียกว่า รูปเป็นปัจจัย
นี้ ได้แก่ ส่วนที่ให้เกิดการติดต่อทางใจ คือ นึกคิดในรูป ทีม่ากระทบ ที่เรียกว่า ปสาทรูปหรือรูปที่มีความใส
สามารถรับรู้อารมณ์ได้ 5 คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น และประสาทกาย ซึ่งได้
สัมผัสกับสิ่งเร้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย แล้วเป็นปัจจัยให้เกิดการนึกคิดไปตามที่ได้สัมผัสมา
นั้น เป็นแดนรับรู้ธรรมารมณ์ เกิดความรู้คือ มโนวิญญาณ การรับรู้ด้วยใจนี้ เสื่อมไปตามอายุขัย 

ดังนั้น สิ่งที่เชื่อมต่อที่เรียกว่า อายตนะ 12 เหล่านี้ ท าให้จิตและเจตสิกธรรมกว้างขวางเจริญขึ้น 
คือ เมื่ออายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันเข้า เกิดการรู้อารมณ์ทางทวารนั้น ๆ ด้วยการรับรู้ที่มา
กระทบที่ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายกระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยร่างกายสัมผัส ที่มี
อยู่จะเป็นจะอดีต อนาคต และปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นภายในใจหรือการปรุงภายร่างกายนี้ ด้วยการจ า 
การเห็น การรับรู้ ความคิด ความตั้งใจ ทั้งหยาบ ละเอียด เลว และประณีต รูปนามนี้ มีอยู่ในที่ใดก็ตามล้วน
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ท้ังสิ้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 

สรุปว่า เมื่อเข้าสู่ความชรา อายตนะ 12 ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไตรลักษณ์ 3 
อย่าง คือ เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง ตั้งอยู่ก็เป็นทุกข์ และเสื่อมสลายเพราะสมารถบังคบบัญชาได้อย่างที่ใจอยากให้
เป็น เพราะอายตนะนี้เป็นเครื่องสืบต่อแห่ง รูป นาม สืบต่อระหว่างรูปกับรูป ระหว่างนามกับรูป เป็นแดน
เกิด เมื่อมีเกิดก็มีดับวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนี้ สรุปในประเด็นนี้ว่าอายตนะมี 2 ลักษณะ คือ 
อายตนะภายใน 6 ประการ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และอายตนะภายนอกมี 6 ประการ อันได้แก่ 
เสียงต่าง ๆ กลิ่นต่าง ๆ รสต่าง ๆ สัมผัสต่าง ๆ จิต และธรรม เพราะเหตุนี้ความไม่รู้ในขันธ์ ในธาตุ และใน
อายตนะ 12 ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นทั้งอดีตอนาคต และปัจจุบัน ด้วยเหตุแห่งอวิชชา ความไม่รู้นี้ 
จึงต้องท าให้เวียนว่ายในวัฏฏะเป็นไปตามธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ ตราบเท่าที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏฏะ 3 และ
พบสุขในพระนิพพานนั่นเอง 
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4.2 วิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องชราด้วยมรรคมีองค์ 8 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัย ได้ท าความเข้าใจในมรรค 8 ประการนี้ว่า เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจนสามารถน าใช้ดับทุกข์ได้ มรรคมีองค์ 8 นี้ ได้แก่ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ 
การเจรจาชอบ การท าการงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ การระลึกชอบ และการตั้งใจชอบ
ทั้ง 8 ประการด้วยปัญญาในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทุกข์ คือ 
การเกิดชาติ ชรา มรณะ โศก ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส และเหตุแห่งทุกข์ คือ ตัณหา ความดับ
แห่งทุกข ์การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ 8 ประการนี้ 

โดยดับด้วยปัญญา ในชราและมรณะ ในชาติ ในภพ ในอุปาทาน ในตัณหา ในเวทนา ในผัสสะ 
ในอายตนะ ในนามรูป ในวิญญาณ ในสังขาร ในอวิชชา ในอาสวะ 

เหตุเกิดแห่งทุกข์ ในชรา และมรณะ ในชาติ ในภพ ในอุปาทาน ในตัณหา ในเวทนา ในผัสสะ 
ในอายตนะ ในนามรูป ในวิญญาณ ในสังขาร ในอวิชชา ในอาสวะ 

ความดับแห่งทุกข์ ในชรา และมรณะ ในชาติ ในภพ ในอุปาทาน ในตัณหา ในเวทนา ในอายตนะ 
ในนามรูป ในวิญญาณ ในสังขาร ในอวิชชา ในอาสวะ 

ข้อปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ประการนี้ ให้ถึงความดับ ในชราและมรณะ ในชาติ ในภพ ในอุปาทาน 
ในตัณหา ในเวทนา ในผัสสะ ในอายตนะ ในนามรูป ในวิญญาณ ในสังขาร ในอวิชชา และในอาสวะ 
ด้วยมรรคมีองค ์8 ประการ ดังนี้ 

ฉะนั้น การปฏิบัติในมรรคมีองค์ 8 ประการนี้ เป็นการปฏิบัติแบบกลาง ๆ เหมาะกับทุกคนเพศ
ทุกวัย ไม่ว่าเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่หรือวัยชรา (คนแก่) ก็สามารถปฏิบัติตามทางสายกลางนี้ได้ เรียกว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นแนวทางด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐควบคุมในอิริยาบถทั้ง 3 คือ ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่แข็งจนเกินไป ทั้งยังไม่อ่อนแอจนถึงกับตกอยู่ใต้อ านาจความอยากแห่งใจ จึงเป็น
กลาง ๆ ไม่ทรมานกาย ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลาง เหตุนี้ จึงได้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางด าเนิน
สายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะ เช่น สายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว มรรคนี้จึงเป็นทางเดินของใจ 
เพ่ือเดินออกจากความทุกข์ ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตน
ด้วยอ านาจของ อวิชชา (ความไม่รู้) อริยมรรคมีองค์ 8 จึงต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือก
ฟ่ันแปดเกลียว เหมาะสมกับผู้เข้าสู่วัยชราที่จะน ามาปฏิบัติตรงกับลักษณะจริตของตนได้ 

ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่ง
ในอริยสัจ 4 จึงเรียกอีกอย่างว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือการลงมือปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพ่ือให้
พ้นจากทุกข์ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอริยมรรคมีองค์ 8 นี้เป็นทางสายกลาง คือ 
เป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะน าให้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้น สังสารวัฏนี้ โดยมีข้อที่จะน ามาปฏิบัติ
ตามนั้นแบ่งเป็น 3 หมวด แต่ก็จัดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8 ประการด้วยกันดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชรา สัมมาทิฏฐินี้ เป็นการใช้
ปัญญา เพ่ือท าความเห็นของตนให้ถูกต้องไปตามกฎของไตรลักษณ์ เมื่อเราเข้าสู่วัยชราหรือวัยที่การ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
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เปลี่ยนแปลงนี้ จึงเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย เห็นเป็นทุกข์ และเห็นเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้เลย 
ดังที่มีลักษณะ 3 ประการดังนี้ คือ  

 1)  อนิจจลักษณะ คือ ไม่เที่ยง เช่น ชีวิตเรามีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา 
 2)  ทุกขลักษณะ คือ เป็นทุกข์ เช่น ชีวิตเราที่ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอ านาจของ

ธรรมชาติท าให้ชีวิตทุกชีวิตไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป 
 3)  อนัตตลักษณะ คือ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เช่น ชีวิตไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตาม

ต้องการได้ หรือไม่สามารถบังคับชีวิตเรานี้ไม่ให้เจ็บป่วยหรือบังคับให้มีอายุยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป และไม่
สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามต้องการได้ 

ดังนั้น ผู้สูงอายุหรือผู้ชราเมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว ก็จงใช้มรรคนี้ ด าเนินชีวิตของตนในกิจกรรมทั่วไป
ทุกประเภททั้งทางโลก และทางธรรมให้เหมาะสมกับวัยของตน แต่ส าหรับฝ่ายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการ
เห็นทุกข์หรืออาสวะซึ่งจัดเป็นการเห็นอริยสัจนั้น ผู้ปฏิบัติย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ จึงต้อง 
ท าความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้อง เช่น เข้าใจว่า ความรู้ในทุกข์เป็นอย่างไร อย่างหยาบ ๆ ที่ปรากฏชัดเป็น
อย่างไร อย่างละเอียดที่แอบแฝงเป็นอย่างไร ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มี
ภาวะอย่างไร มีล าดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรเดินให้ถึงได้อย่างไร สัมมาทิฏฐิ มีทั้งที่เป็น
โลกิยะ คือ บุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าอยู่ และสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นโลกกุตตระ เป็นของ
พระอริยบุคคลระดับต้น ๆ ส่วนของพระอรหันต์นั้น เรียก เป็นวิชชาไป และไม่เรียกว่าองค์แห่งมรรค เพราะ
ท่านถึงที่สุดแล้ว นี่จึงเป็นแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความชราได้ดีด้วยการท าความเห็นของตนให้ถูกต้อง และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในองคม์รรค ที่เรียกว่า สัมมาทิฐิ คือ การเห็นชอบนี้ 

2. วิเคราะห์สัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า เป็นการคิด
ด้วยปัญญาแสวงหาหนทางเพ่ือออกไปจากทุกข ์3 ประการ คือ  

 1)  ความด าริการออกจากกาม คือ ความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกาม ไม่หมกมุ่นพัวพันติด
ข้องในสิ่งสนองความอยากต่าง ๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ และความคิดที่เป็น
คุณเป็นกุศลทุกอย่าง จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะ 

 2)  ความด าริในความไม่พยาบาท คือ ความด าริที่ไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง ขัดเคือง หรือ
เพ่งมองในแง่ร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้าม คือเมตตา กรุณา ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดี 
ความมีไมตรี ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 

 3)  ความด าริในการไม่เบียดเบียน คือ ไม่มีการคิดท าร้ายหรือท าลายคนอ่ืนด้วยความไม่รู้ 
เพราะความคึกคะนอง ท าโดยไม่มีความโลภหรือความโกรธมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้าม 
ปัญญา คือ เข้าใจโลกนี้ ตามความเป็นจริง รู้ชัดในกฎแห่งกรรม หรือมีสามัญส านึกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเอง 
จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโมหะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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ดังนั้น ในการกระท าทั้งหลาย ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ย่อมมีบ่อเกิดมาจากความคิดเป็น
ปฐม ฉะนั้น ความคิดจึงเป็นจุดก าเนิดของการกระท าทั้งปวง ทั้งบุญและบาปทั้งหลาย และด าริที่จะไม่ก่อทุกข์
ให้แก่ผู้อ่ืน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางใด ๆ  เพราะผู้ที่มี สัมมาทิฏฐินี้ ย่อมจะเห็นได้ว่า สิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง
มีทุกข์เป็นประจ าอยู่แล้วทั้งสิ้น นี่เป็นแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับความชราได้ดีด้วยการด าริชอบหรือด้วยการ
คิดเห็นของตนให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมในองคม์รรค ที่เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบ 

3. วิเคราะห์สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า สัมมาวาจานี้ 
เป็นวิรัตหรือศีล คือ ความตั้งใจงดเว้นจากบาปเพราะได้สมาทานศีลเอาไว้ อาจมองเห็นอย่างโลก ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางการเจรจาหรือการพูดจาของบุคคลเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา 3 ประการ ได้แก่ 

 1)  การงดเว้นจากการพูดเท็จ คือ ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค าจริง 
ด ารงค าสัตย์ มีถ้อยค าเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก 

 2)  การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด คือ ละค าส่อเสียด เว้นขาดจากค าส่อเสียด ฟังจากข้างนี้
แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพ่ือให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพ่ือให้คนหมู่
โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียง
กัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่ค าที่ท าให้คนพร้อมเพรียงกัน 

 3)  การงดเว้นจากการพูดค าหยาบ คือ ละค าหยาบ เว้นขาดจากค าหยาบ กล่าวแต่ค าที่ไม่มี
โทษเพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ 

 4)  การงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ ละค าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล 
พูดแต่ค าที่เป็นจริง พูดถึงอรรถ พูดถึงธรรม พูดถึงศีล พูดแต่ค ามีหลักฐานมีที่อ้างอิง และมีที่ก าหนด
ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร  

ดังนั้น การเจรจาชอบนี้ เป็นการส ารวมระวังทางค าพูดไม่ให้ประพฤติชั่วทางวาจา เพ่ือให้เป็นไป
ในทางถูกต้อง หรือเป็นแนวทางส าคัญในการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อตนเอง หรือผู้คนในสังคมที่เราอยู่อาศัย
ด้วยทุกวัน จะได้ไม่ท าให้เกิดโทษต่อตนเอง และผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง นี่เป็นแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับความชราได้
ดีด้วยการเจรจาค าพูดของตนให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมในมรรคมีองค์ 8 ที่เรียกว่า สัมมาวาจา 
คือ การเจรจาชอบ 

4. วิเคราะห์สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า 
สัมมากัมมันตะนี้ เป็นวิรัตหรือศีล คือ ความตั้งใจงดเว้นจากบาป เพราะได้สมาทานศีลเอาไว้ อาจมองเห็น
อย่างโลก ๆ เพ่ือเป็นการละเว้นความประพฤติชั่วทางกาย 3 อย่าง คือ  

 1)  การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ คือ การท าร้ายร่างกายหรือทรมานสัตว์ การล่าสัตว์ และการ
ฆ่าตัวตายหรือการท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปการประพฤติชอบนี้ เว้นการเบียดเบียนกันและกัน การประพฤติ
ผิดเช่นนี้ ได้ชื่อว่าประพฤติผิดธรรม เป็นบาป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
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 2)  การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ คือ ลักขโมย ปล้น ฉ้อโกง หลอกลวง คอร์รัปชั่น 
ข้อปฏิบัตินี้ เพ่ือป้องกันการท าลายกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สมบัติของกันและกัน โดยหวังจะให้เลี้ยงชีพในทางที่
ชอบ เว้นจากการเบียดเบียนกันและกัน การประพฤติผิดเช่นนี้ ได้ชื่อว่าประพฤติผิดธรรมเป็นบาป 

 3)  การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ อารมณ์ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา เช่น อาการที่จิต
ยินดีเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือความก าหนัดในกาม ความใคร่ในกาม ความก าหนัดยินดี
ด้วยอ านาจเมถุน ท าให้ผู้คนหมกมุ่น หลงใหล ยินดี ติดอยู่ในเรื่องโลกีย์วิสัยนี้นั่นเอง 

ดังนั้น การประพฤติชอบนี้ เป็นการส ารวมระวังความประพฤติทางกายไม่ให้ประพฤติชั่วทางกาย 
เพ่ือให้เป็นไปในทางถูกต้อง หรือเป็นแนวทางส าคัญในการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อตนเอง หรือผู้คนในสังคมที่
เราอยู่อาศัยด้วยทุกวัน จะได้ไม่ท าให้เกิดโทษต่อตนเอง และผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง นี่เป็นแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับ
ความชราได้ดีด้วยการประพฤติชอบทางกายของตนให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมในมรรคมีองค์ 8 ที่
เรียกว่า สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ 

5. วิเคราะห์สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า สัมมาอาชีวะ 
เป็นวิรัติหรือศีล คือ ความตั้งใจงดเว้นจากบาปเพราะได้สมาทานศีลเอาไว้ ซึ่งเป็นแนวทางการท ามาหากิน
ด้วยอาชีพที่สุจริต เพ่ือการด ารงชีพที่ถูกต้องและการเว้นมิจฉาอาชีวะอันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ การ
แสวงหาปัจจัยมาบริโภคที่มิชอบ การโกงหรือหลอกลวง เว้นการประจบสอพลอ การบีบบังคับขู่เข็ญ และ
การต่อลาภด้วยลาภ หรือก็คือ การแสวงหาลาภโดยไม่ประกอบด้วยความเพียร คือ เป็นคนขี้เกียจ อยาก
ได้มาง่าย ๆ โดยไม่อาศัยก าลังแห่งสติปัญญาและแรงกาย ซ้ าโลภจนไม่ชอบธรรม เช่น ท าลายสิ่งแวดล้อม 
สังคม เพ่ืออยากได้มาก เสียให้น้อย และรวมถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ 5 ประเภท คือ 

 1)  สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ เช่น อาวุธมีด อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ และ
อาวุธอ่ืน ๆ คลังอาวุธเหล่านี้ หากมีเจตนาที่ท าร้ายกัน จะก่อให้เกิดท าลายล้างซึ่งกันและกันสรรพสัตว์
ทั้งหลายที่อยู่โลกจะไม่เกิดสันติสุขหรือความสุขไม่ได้เลย 

 2)  สัตตวณิชชา คือ การค้าขายมนุษย์ เช่น การค้าขายเด็ก การค้าทาส และการขายตัวเอง
หรือขายบริการทางเพศทั้งของตัวเองและผู้อื่นด้วย 

 3)  มังสวณิชชา คือ ค้าขายสัตว์เป็น ส าหรับฆ่าเพ่ือเป็นอาหารเป็นการส่งเสริมให้ท าผิดศีล 
ข้อที่ 1 คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

 4)  มัชชวณิชชา คือ การค้าขายสุราหรือของมึนเมาที่ให้เกิดโทษต่อสติปัญญาในการรับรู้ เช่น 
การค้าสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงน ามาเพ่ือเสพเอง 

 5.  วิสวณิชชา คือ การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน (ผู้ใช้) รวมทั้งเป็นอันตราย
ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก 

ดังนั้น สัมมาอาชีวะในส่วนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชนั้น สัมมาอาชีวะ หมายถึง การใช้
ชีวิตด้วยการบริโภคปัจจัยสี่อย่างมักน้อยเท่าที่จ าเป็น ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่ีอยู่ด้วยการขอต้องรักษาปัจจัย

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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สี่ของทายกอย่างดี เพ่ือให้คุ้มค่าหรือประโยชน์ต่อผู้ให้ ไม่เบียดเบียนผู้ให้ และไม่เสพสิ่งที่นอกเหนือจาก
ปัจจัยสี่โดยไม่จ าเป็นเช่นกามคุณ 5 เพราะแม้ไม่เสพกามคุณ มนุษย์ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ สัมมาอาชีวะ
ของผู้บวช คือ ไม่เสพบริโภคเกินจ าเป็น นี่เป็นแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับความชราได้ดีด้วยการเลี้ยงชีวิตของตน
ให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมในมรรคมีองค์ 8 ที่เรียกว่า สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ นั่นเอง 

6. วิเคราะห์สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ ผู้ปฏิบัติที่สู งอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า 
สัมมาวายามะ เป็นแนวทางของสมาธิ คือ ความตั้งมั่น เพ่ือให้เกิดท าให้เกิดฉันทะพยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1)  ความเพียรชอบนี้ เป็นไปเพ่ือมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 
 2)  ความเพียรชอบนี้ เป็นไปเพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
 3)  ความเพียรชอบนี้ เป็นไปเพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 
 4)  ความเพียรชอบนี้ เป็นไปเพ่ือความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยม

แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว  
ดังนั้น สัมมาวายามะนี้ จึงเป็นความเพียรชอบเพ่ือจะให้เกิด สัมมาสติ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ

เพียรพยายามก าหนดสติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จนเกิดเป็นสัมมาสมาธิ เหตุนี้ สัมมาวายามะ จึงต้องมีอยู่
หน้า สัมมาสติ กล่าวได้ว่า ความพากเพียรพยายามที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนของจิตใจที่บากบั่นในอันที่จะ
ก้าวหน้าอย่างเดียว ไม่ถอยหลังจากทางด าเนินตามแนวทางมรรคมีองค์ 8 ประการนี้ โดยถึงกับมีการ
อธิษฐานอย่างแรงกล้า นี่จึงเป็นแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความชราได้ดี ด้วยการเพียรพยายามใช้ชีวิตของตนให้
ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมในมรรคมีองค์ 8 ที่เรียกว่า สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ นั่นเอง 

7. วิเคราะห์สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า สัมมาสติ 
เป็นแนวทางของสมาธิ คือ ความตั้งมั่นเพ่ือให้การก าหนดสติระลึกรู้ภายในใจประจ าใจเป็นนิจว่า ก าลังท า
อะไรอยู่ ก าหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบัน ในสภาวธรรมทั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม คือ 
หลักธรรม ที่เรียกว่า สติปัฏฐาน 4 มีดังนี้ คือ 

 1)  กายานุปัสสนา ได้แก ่การก าหนดระลึกรู้ในกาย คือ อิริยาบถ 4 การยืน เดิน นั่ง และนอน 
การเคลื่อนไหว อานาปานบรรพ อิริยาปถบรรพ สัมปชัญญบรรพ ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธาตุมนสิการบรรพ 
และนวสีวถิกาบรรพ 

 2)  เวทนานุปัสสนา ได้แก่ การก าหนดสติระลึกรู้ในเวทนา คือ เวทนาทางกาย ทางใจ ใน
อารมณท์ี่เป็น สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข ์คือ อุเบกขา 

 3)  จิตตานุปัสสนา ได้แก่ การก าหนดสติระลึกรู้ในจิต คือ จิตมีโทสะก็รู้ จิตมีราคะก็รู้ 
และจิตมีโมหะก็รู้ 

 4)  ธัมมานุปัสสนา ได้แก ่การก าหนดสติระลึกรู้ในธรรม เช่น ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ นิวรณ์ 5 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมาธิหรือวิปัสสนา ในขันธ์ 5 ในอายตนะภายนอกและภายใน ในโพชฌงค์ ใน
อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคในการด าเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาท  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ดังนั้น สัมมาสตินี้ จึงเป็นการตั้งสติชอบเพ่ือไม่ให้อวิชชาที่ครอบง าตนอยู่ โดยเฉพาะกายนี้ ที่มี
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งกายนี้ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่ง
ไตรลักษณ์นี้ เมื่อพบความจริงของกายนี้ อวิชชาหรือหัวหน้าแห่งมูลทุกข์ก็สิ้นไป เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐานนี่ จึงเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับศีล สมาธิ และปัญญาไปด้วย สัมมาสตินี้ จึง
เหมาะสมกับผู้ชราหรือผู้สูงวัย เพราะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็น
ทางสายกลาง แห่งไตรสิกขาของมรรคมีองค์ 8 ที่เรียกว่า สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ นั่นเอง 

8. วิเคราะห์สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า สัมมาสมาธิกับ
สัมมาสติ คือ ความตั้งใจมั่น ได้แก่ สมาธิ โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือ ความตั้งมั่นแห่งกุศล
จิตในในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน จนเข้าถึงปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน คือ มีจิต
ตั้งมั่นในฌานทั้ง 4 นี้ ส่วนอรูปฌานทั้ง 4 ท่านจัดเข้าในจตุตถฌาน ตามอารมณ์ท่ีอรูปฌานมีเจตสิกที่เข้ามา
ประกอบในจิต คือ อุเบกขาเจตสิกและเอกัคคตาเจตสิก เช่น เดียวกับจตุตถฌาน เป็นของจ าเป็นในกิจการ
ทุกอย่าง ส าหรับในที่นี้ เป็นอาการของใจที่รวมก าลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญาท าการแทง
ตลอดอวิชชาได้ และยังเป็นการพักผ่อนของใจ ซึ่งเป็นเหมือนการลับให้แหลมคมอยู่เสมอ ด้วยลักษณะของ
สัมมาสมาธิ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ 

 1)  จิตสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย สงัดแล้วจากกรรมที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงเข้าถึง
ปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก 

 2)  เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน 
ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ 

 3)  เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วย
นามกาย มีสติ อยู่เป็นปรกติสุขเข้าถึงตติยฌาน 

 4)  เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองเข้าถึง
จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 

ดังนั้น สัมมาสมาธินี้ จึงเป็นการตั้งมั่นในกุศล เพ่ือไม่ให้อวิชชาที่ครอบง าตนอยู่ โดยเฉพาะ 
ได้แก่ มีจิตตั้งมั่นในฌานทั้ง 4 นี้ ส่วนอรูปฌาน เป็นอาการของใจที่รวมก าลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอที่จะ
ท าให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอวิชชานี้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติตามหลักสัมมาสมาธินี้ จึงเป็นการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดความตั้งมั่นในปัญญา จึงเหมาะสมกับผู้ชราหรือผู้สูงวัย เพราะเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง
แห่งมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางสายกลาง จึงเรียกว่า สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ นั่นเอง 

สรุปว่า ในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราทั้งหลาย ควรรู้ว่าองค์มรรคบางองค์
เป็นส่วนหยาบและสะสมขึ้นในตัวเราได้โดยง่าย คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สามองค์นี้ ถูก
อบรมให้ส าเร็จเป็นเพื่อการงดเว้น สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจจ าพวกสิ่งดีงามท่ีเป็นเชื้อนอนนิ่งอยู่ในสันดาน
เตรียมพร้อมที่จะมาผสมจิตคราวเดียวกันกับมรรคองค์อ่ืน ๆ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะ แม้องค์มรรคที่ยาก ๆ 
เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็เหมือนกัน ได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเนื่องติดอยู่ในสันดาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นภายใจอยู่อย่างเดียวกัน รอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์และมีสัดส่วนพอดีกัน ก็
ประชุมกันเป็นอริยมรรคข้ึน ตัดกิเลสหรือสังโยชน์ให้หมดไปได้คราวหนึ่งตามก าลังของตน อาการสะสม
ก าลังแห่งองค์มรรคนี้ เรียกว่า การอบรมท าให้มาก สัมมาทิฏฐิ เป็นตัวน า เกิดขึ้นอ่อน ๆ ก่อน เกิดขึ้นเท่าใด
ก็จูงองค์อ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นตาม ส่วนองค์ท่ีเกิดขึ้นนั้นกลับช่วย สัมมาทิฏฐิ ให้คมกล้าขึ้นไปอีก สัมมาทิฏฐิ นั้น
ก็น าองค์นั้น ๆ ให้กล้าขึ้นอีก และส่งเสริมชักน ากันไปอีกท านองนี้ จนกว่าจะถึงขีดที่เพียงพอและสามัคคี
พร้อมกันได้จนครบองค์ การอบรมท าให้มากอยู่เสมอนี้เอง ผู้ปฏิบัติที่สูงอายุหรือผู้ชราควรรู้ว่า ยิ่งท าให้มาก
ก็ยิ่งเจริญก้าวหน้าเร็ว ยิ่งอธิษฐานใจกล้าก็ยิ่งแรง ยิ่งที่วิเวกก็ยิ่งสุขุมลึกซ้ึง ยิ่งช านาญก็ยิ่งคมกล้า การ
ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 นี้ เป็นทุกขั้นตอนของมรรคทั้งหมดอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้งนี้ จึงเป็นหลักธรรมแห่งการพ้นทุกข์ท้ังปวงนั่นเอง 
 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ผู้วิจัยได้ท าวิเคราะห์เรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ในการปฏิบัติตามหลักธรรมในมรรคมี

องค์ 8 ประการนี้ ย่อมเห็นผลโดยตรงต่อผู้ที่น ามาปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นตามก าลังความสามารถและ
สติปัญญาของผู้น ามาปฏิบัติเอง อายุจึงเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะส่งผลในการปฏิบัติไม่มาก
ก็น้อย และความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาในการปฏิบัติของผู้สูงอายุเอง ที่จะท าให้ท่านเหล่านั้นบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาทได้ คือ มรรคผลนิพพานจนเป็นพระอรหันต์ละกิเลส
ได้โดยสิ้นเชิง โดยการดับทุกขท์างกายและทางใจได้ในภพชาตินี้ เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติที่เป็นคนสูงอายุ
ปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในภพใหม่อีก เมื่อปฏิบัติจนบรรลุมรรคญาณ 4 คือ 
โสดาปัตติมรรคญาณ สกทาคามีมรรคญาณ อนาคามีมรรคญาณ และอรหัตตมรรคญาณ 

ดังนั้น ผู้สูงอายุหรือผู้ชราทั้งหลาย ที่มีความสนใจจะมาปฏิบัติตามแนวทางอริยสัจมรรคมี
องค์ 8 จึงต้องมีจิตศรัทธา มีความเพียร มีสติตั้งมั่นในการเจริญมรรคทั้งในส่วน สัมมาสติในสติปัฏฐาน 
4 มีสติพิจารณากาย มีสติพิจารณาเวทนา มีสติพิจารณาจิตตา และมีสติพิจารณาธรรม ย่อมได้รับ
ประโยชน์ในการศึกษาและลงมือปฏิบัติย่อมได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็จะเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคมให้แก่ลูกหลาน ถ้าปฏิบัติจนบรรลุธรรมก็เป็นพระอรหันต์ หรือ มิฉะนั้น ก็จะ
บรรลุอนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ในปัจจุบัน อันสูงสุด ตามแนวทางในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 

4.3.1 ประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากอริยมรรคมีองค์ 8 
  1. คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากอริยมรรคมีองค์ 8 นี้ เป็นคุณค่าทางด้าน

ศีลธรรมที่ผู้ชรา (ผู้สูงอายุ) จะได้รับ คือ ความประพฤติที่ดีที่ชอบตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท เช่น 
เบญจศีลเป็นหลักธรรมประจ าสังคมมนุษย์ และเบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับเบญจศีล อัน
เป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ เบญจธรรม ได้แก่ เมตตากรุณา คือ ความรักปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบกิจงานด้วยอาชีพสุจริต กามสังวร คือ การส ารวมระวังในกาม 5 อย่าง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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สัจจะ คือ การพูดแต่ความจริง สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว เพราะฉะนั้นสมาธิ และ
ปัญญาที่เกิดพร้อมกันส่งผลเป็นคุณค่าและโยชน์โดยตรงกับผู้ปฏิบัติ จึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
ปัญญาอย่างเป็นระบบ และสมเหตุสมผล ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น ที่เรียกว่า มรรคมีองค์ 8 
ประการ นั่นเอง 

2. คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากอริยมรรคนี้ เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา และจัดการกับชีวิตของตนอย่างเป็นระบบเมื่อเข้าสู่วัยชราตามหลักของ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา โดยน าเอาหลักความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น เราแก่ก็ใช้ความแก่ของเรามา
พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี้ พิจารณาให้เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่นี้ และ
พิจารณาว่าความแก่นี้ไม่สามารถบังคบบัญชาได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องพ่ึงพาอ านาจดลบันดาล
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ มาช่วยเหลือแต่เป็นการลงมือปฏิบัติเอง ด้วยตัวของเราเอง ไม่มีใครช่วยเราได้
นอกจากตัวของเราเอง 

3. คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากอริยมรรคนี้ เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
มนุษย์ทุกเพศทุกวัยตั้งแก่เกิดจนตาย ไม่ว่ามนุษย์ในโลกนี้จะอยู่ที่ใด อยู่คนเดียว หรืออยู่เป็นกลุ่มสังคม 
จะเป็นหญิงหรือชาย จะจนหรือรวย จะสวยหรือขี้เหล่ พวกเขาเหล่านั้น ก็ยังภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ
ของไตรลักษณ ์ถ้าเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ด้วยทุกข์ก็ยังส่งผลและสัมพันธ์กับอริยสัจ 4 นี้ ในสิ่งภายนอก
ที่อยู่รอบตัวเหล่านั้นที่เต็มไปด้วยทุกข์ และเขาจะต้องเก่ียวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงอัน
ประเสริฐในอริยสัจ 4 นี้ตลอดไป 

4. คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากอริยมรรคนี้ เป็นหลักความจริงซึ่งเป็นกลาง ๆ 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ที่มีอยู่กับชีวิต หรือเป็นเรื่องของชีวิตเองแท้ ๆ ไม่ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลป
วิทยาการ หรือด าเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และไม่ว่าศิลป
วิทยาการ หรือกิจการต่าง ๆ นั้น จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สูญสลายไป หรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรก็ตาม 
หลักความจริงในองค์มรรค 8 ประการนี้ ก็จะคงยืนยัดและดูใหมเ่สมอ พร้อมน าใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุก
เวลา ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีหลักค าสอนส าคัญ คือ อริยมรรคนี้ ที่จัดว่าเป็นแก่น หรือเป็นหัวใจของ
พุทธปรัชญาเถรวาท เพราะเป็นสัจธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้ว 

สรุปว่า คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้จากการประพฤติปฏิบัติทางแนวทางขององค์มรรค 8 
ประการนี้ นั้น มีประโยชน์ทางด้านการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความแก่ 
(เป็นทุกข์) ด้วยการใช้ปัญญาของมนุษย์เอง ในการใช้ด าเนินชีวิต ด้วยหลักธรรม คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญาแบบกลาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนให้ไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างปลอดภัย 

4.3.2 ประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้รับในทางธรรม  
ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเอาไว้ว่า ถ้าบุคคลใดก็ตามจะแก่หรือชรา ขนาดไหนเมื่อมา

ปฏิบัติตามของอริยมรรคมีองค์ 8 นี้ มุ่งหวังจะพ้นทุกข์ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่ติดตามตัวมา ควร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ปฏิบัติด้วยการเจริญตามแนวทางมรรคเป็นเวลา 7 ปี จะพึงหวังผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง คือ 
บรรลุพระอรหัตตผล (เป็นพระอรหันต์) หรือ มิฉะนั้น ก็จะบรรลุอนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ใน
ปัจจุบันในชาตินี้ ถ้าเจริญสติปัฏฐานตามแนวทางอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ เป็นเวลา 6 ปี หรือ 5 ปี 4 
ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปี หรือ เดือน 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 เดือน และ 7 วัน ผู้ศึกษาและ
ปฏิบัติก็พึงหวังผลอย่างใดอย่าหนึ่งในสองอย่าง เช่น เดียวกัน คือ ย่อมจะได้บรรลุพระอรหัตตผล หรือ
อนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ในปัจจุบันในชาตินี้ และยังส่งผลดีในชีวิตประจ าวันที่เราสามารถได้รับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติ จากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ย่อมได้ประโยชน์และเห็นผลต่อผู้ที่น ามา
ปฏิบัติตามก าลังความสามารถทั้งด้านสติและปัญญาไม่มากก็น้อย และความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาในการ
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะข้ามพ้นความทุกข์ เป็นทางเข้าถึงโลกุตรธรรมดังจะมีประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ เพ่ือ
ความหมดจดบริสุทธิ์วิเศษของเหล่าสัตว์ เพ่ือก้าวล่วงเสียซึ่งโสกะความโสก และปริเทวะความร่ าไร เพ่ือ
อัสดงดับสูญไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรมที่ควรรู้ เพ่ือท าพระนิพพานให้แจ้ง 

นิพพาน หมายถึง ความดับสนิทไม่เหลือเชื้อของกิเลส กรรม และวิบากขันธ์อันประกอบด้วย
รูปและนาม ซึ่งอย่างไรก็ตาม บางคนอาจเห็นว่าความดับที่ว่านั้นหมายถึงความว่างเปล่าไม่มีอะไร แต่
ความจริงนั้นนิพพานมีอยู่จริง เพราะถ้าเราปฏิเสธความมีอยู่จริงของนิพพานก็เท่ากับหมายความว่าไม่มี
อะไรเหลือนอกจากกิเลส กรรม และวิบากขันธ์ และไม่มีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นจากวนเวียนแห่งสังสารวัฏ
ได้การปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะท าให้หลุดพ้น 
เช่น เดียวกับพระอรหันต์หลุดพ้นเมื่อจุติจิตดับลงหลังจากการปรินิพพาน 

สรุปว่า ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในด้านโลกุตรธรรมนั้น ก็เพ่ือจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ 
พระนิพพาน เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาทฝ่ายเถรวาท โดยมีจุดเด่นในด้านการลง
มือปฏิบัติให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงตามแนวทางสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8 
ประการ นั่นเอง 

4.3.3 ประโยชน์ที่ผู้ชราจะได้รับในทางโลก 
  1. คุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ผู้ชราหรือผู้สูงอายุได้รับจากการปฏิบัติตาม

แนวทางอริยมรรคนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ เช่น ด้านการปกครองช่วยประเทศชาติมีผู้ชราที่
คุณภาพ และปกครองง่ายไม่เป็นปัญหากับสังคมส่วนรวม ด้านศาสนาท าผู้ชราหรือผู้สูงอายุเข้าวัดเรียนรู้
หลักธรรมน ามาปฏิบัติและช่วยเผยแผ่อริยมรรคนี้ต่อไป และด้านสังคมเมื่อผู้ชราหรือผู้สูงอายุปฏิบัติตาม
อริมรรคแล้วจะส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุให้น่าอยู่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะหลักธรรมในอริยมรรคนี้ เมื่อ
สรุปแล้ว คือ ศีล สมาธิ และปัญญาทีจ่ะเป็นตัวเชื่อมต่อสิ่งดี ๆ ทั้งหลายให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ 

  2. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้กับตนเองโดยตรงที่ผู้ชราหรือผู้สูงอายุได้รับจากผู้ปฏิบัติ
ตามแนวทางอริยมมรรคนั้น คือ ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจดี คือ ท าให้เบิกบาน เอิบอ่ิม แช่ม
ชื่น ไมว่ิตกกังวล และท าให้ความเครียดลดลง อีกทั้งยังเป็นผู้มีสติปัญญารู้เท่าทันอกุศล มีความผิดพลาด
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น้อย มีประสิทธิภาพในการท าหน้ามีการงานสูงขึ้นดีขึ้น ไม่ตกใจกลัวเพราะเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 
และมีความกล้าหาญในการกระท าคุณงามความดีอย่างสม่ าเสมอไม่ท้อถอยเบื่อหน่าย มีความยึดมั่น ถือ
มัน่ลดลง เพราะเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของชีวิต (ขันธ์ 5) สามารถท าลายความโลภ (อภิชฌา) ความโกรธ 
(โทมนัส) ให้ลดลงหรือหมดไปได้ โดยชื่อว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและได้สะสมเหตุปัจจัย เพ่ือการรู้
แจ้งในอริยสัจ 4 อันจะน าไปสู่การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลส เพ่ือละความยึดมั่น
ถือมั่น คือ โมหะ ความหลง ความโง ่ความเขลา ที่รากเหง้าแห่งกองทุกข์หรือเรียกว่า อวิชชา นั่นเอง 

สรุปว่า คุณค่าและประโยชน์ที่ได้นั้น ท าให้ผู้ชราหรือผู้สูงอายุน ามาศึกษาและปฏิบัติ จึงได้ผล
ตามตามคุณค่าและประโยชน์ที่กล่าวมา จึงสมควรแก่น าการปฏิบัติ ส าหรับผู้เจริญมรรค ชื่อว่า เป็นผู้
เจริญธรรม คือ พิจารณาธรรมในธรรมอยู่เป็นประจ า ผู้นั้นพึงหวังผล คือ บรรลุพระอรหันต์ และ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สุขภาพ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของผู้ที่น ามาปฏิบัติย่อมสมบูรณ์
แข็งแรงตามก าลังของผู้ปฏิบัตินั่นเอง 
 

4.4 สรุป 
จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท พอสรุปใจความได้ว่า เป็นการ

วิเคราะห์แนวคิดและพร้อมทั้งหลักธรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้ชรา ที่เรียกว่า อวิชชา คือ ความไม่รู้ จึงท า
ให้ไม่รู้หรือไม่เข้าใจหลักธรรมในอริยสัจ 4 ได้แก่ ความไม่รู้ทุกข์ ความไม่รู้สมุทัย ความไม่รู้นิโรธ และ
ความไม่รู้มรรค อีกทั้งมีการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวกับ รูป คือ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ และนาม คือ 
จิตผู้รับรู้ จะเกิดควบคู่กันไป รูปนามรวมกันจึงเป็นขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ที่
อาศัยอายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 รวมแล้วมี 12 คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ 
และธัมมายตนะ เป็นทางเชื่อมต่อกัน โดยท าการวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี้ ที่เกิดขึ้นในโลกล้วนไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและสรรพสิ่ง ที่ตกอยู่
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีลักษณะ 3 จึงเรียกว่า ไตรลักษณ์นั่น พร้อมทั้งได้วิเคราะห์
มรรคอริยสัจมีองค์ 8 ประการน เพ่ือการแก้ไขปัญหาเรื่องชรา ได้แก่ 1) สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ 
2) สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ 3) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ 
5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ 6) สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ 7) สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ 
และ 8) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ อริยมรรคมีองค์ 8 นี้ เป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ 
ทางที่น าไปสู่การพ้นทุกข์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ท าญาณให้เกิด ย่อมเป็นไป
เพ่ือความสงบเพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

ดังนั้น ในประเด็นการแก้ไขปัญหาจึงส่งผลให้เกิดคุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาเรื่อง
ชราเป็นอย่างดี จึงท าให้ได้รับผลไปในทางดีงามต่อประเทศชาติ ศาสนา และสังคม อีกทั้งได้รับประโยชน์



127 

 

โดยตรงต่อตนเอง คือ ท าให้สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตดีขึ้น เช่น คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้ชราจะ
ได้รับด้านโลกุตรธรรม ท าให้เข้าใจความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าให้คนเป็นพระอริยะกระท า
อย่างต่อเนื่อง จะไม่เกิน 7 ปี เป็นอย่างช้าควรจะได้บรรลุมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้ายังไม่เห็นผล
ทางด้านที่กล่าวมาแล้วนั้นประโยชน์ที่พึงจะได้รับส าหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ชราในปัจจุบันใน
การใช้ชีวิตจะได้รับประโยชน์ทางสุขภาพ ร่างกาย จิตใจดีขึ้น ท าให้จิตใจเบิกบาน เอิบอิ่ม แช่มชื่น ไม่
วิตกกังวล ความเครียดลดลง เป็นผู้มีสติผิดพลาดน้อยมีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น มีความกล้าหาญ
ในการกระท าความดี อย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอย ไม่เบื่อหน่าย สามารถคลายความยึดมั่นถือมั่น เพราะ
เข้าใจความจริงของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถท าลายความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นผู้
เตรียมความพร้อมก่อนตาย และยังได้สะสมบุญกุศลที่ท าไปจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจ อันเป็นทางบรรลุ 
มรรค ผล และนิพพาน ซึ่งเป็นทางสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ นิพพาน นั้นเอง  
 



 
 

 

บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษา

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องชราใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยได้รวบรวมข้อมูล
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถา ต าราทางวิชาการทางในพุทธปรัชญาเถรวาทพร้อมทั้งเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนาชีวิตประจ าวันได้ดังมีผลสรุปจากการวิจัย
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 บทสรุป 
5.1.1 แนวคิดเกี่ยวเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ  
จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่า แนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ นั้น เป็นการศึกษาความหมาย

เรื่องชราตามแนวคิดของนักปราชญ์ที่เป็นผู้รู้ทั้งในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ (คนแก่ คนชรา) ที่มีต่อประเทศชาติในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแนวคิดที่มี
ความส าคัญต่อศาสนาต่าง เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสศาสนาอิสลาม และพราหมณ์ฮินดู หรือ
ความส าคัญต่อแนวคิดคนทั่วไป ตลอดถึงทฤษฎีความชราในวัยผู้สูงอายุทั้งในแง่พุทธศาสตร์ ชีววิทยา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยาหรือแม้แต่ทฤษฎีเกี่ยวความชราทั่วไป โดยมีการแบ่งประเภทความชรา
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การแบ่งประเภททั่วไป และแบ่งประเภทตามอายุของในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งดูจาก
การเปลี่ยนแปลงตามอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตผู้สูงอายุ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อคุณค่าและความสุขของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสาเหตุปัญหาคนชราที่เข้าสู่วัยสูงอายุ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาความชราของผู้สูงอายุดังนี้  

ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ จึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ คนแก่ 
คนชรา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเป็นวัยเกษียณอายุการท างานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ให้นับ 60 ขึ้นไป ส่วนนับต่ ากว่า 60 ก็มี  

5.1.2 แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เป็นการศึกษาที่ได้ก าหนดประเด็นหัวข้อที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทเอาไว้ ดังนี้ เป็นการแนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมี
การศึกษาความเป็นมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระอานนท์ ความหมายเรื่องชรานี้ ได้แก่ ความแก่ 
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ความคร่ าคร่า ความช ารุด ความทรุดโทรม ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความ
เสื่อมอายุ ความหง่อมแห่งอินทรีย์ แห่งรูป เกิดขึ้นจาก รูป คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ 
นาม หรือนามธรรม 5 อย่าง เช่น เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ขันธ์ 5 เช่น รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และ วิญญาณ และอายตนะใน 6 คือ จักขุ คือ ตา/โสตะ คือ หู/ ฆานะ คือ จมูก/ชิวหา คือ ลิ้น/
กาย คือ กาย/และมโน คือ ใจ หรืออายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูปะ คือ รูป/สัททะ คือ เสียง/คันธะ คือ 
กลิ่น/รสะ คือ รส/โผฏฐัพพะ คือ สิ่งต้องกาย/และธรรม หรือธัมมารมณ์ ซึ่งเป็นศึกษาจากอยู่ใน
พระไตรปิฎกและตามทัศนะของนักปราชญ์ พร้อมความส าคัญในฐานะที่เป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวเรื่องความแก่หรือชรานี้ ที่เป็นปัญหาและสาเหตุมาจากอวิชชาความไม่รู้นี้
ทั้งสิ้น เพราะความไม่รู้นี้ จึงท าให้เกิดชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส 
ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น และอุปาทาน
ขันธ์ 5 เป็นทุกข ์ที่ท าให้หมู่สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายในวัฏฏะนี้ ไม่จบสิ้น เรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท
นี้ จึงเป็นทุกข์อีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาส าคัญที่สุด เพราะเกี่ยวรูปนาม ขันธ์ 5 อายตนะ ที่ท าให้ต้อง
เกิด แก่ เจ็บ และตาย หรือเป็นไปตามธรรมชาติของไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่สามารถบังคับ
บัญชาได้ตามใจปรารถนา โดยในบทนี้ ได้อธิบายถึงแนวทางแก้ไขเรื่องชราตามแนวทางอริยมรรค 8 
สติปัฏฐาน 4 ที่เป็นหัวใจหลักในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปแล้วก็คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อปฏิบัติ
ตามยังส่งผลต่อคุณค่าในชีวิตเป็นอยู่ ทั้งโลกุตตร และคุณค่าประโยชน์ทั่วที่ผู้ชราได้รับจากการปฏิบัติตรง
เท่านั้น จนน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามแนวในพุทธปรัชญาเถรวาท เช่น บรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
แม้แต่การท าที่สุดแห่งทุกข์ได้ คือ พระนิพพาน  

5.1.3 วิเคราะหแ์นวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท  
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า เป็นการศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์แนวคิด

หลักธรรมเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่เกี่ยวข้องที่มาแห่งความแก่ คือ อวิชชา ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 
คือ ความไม่รู้ใน ทุกขอริสัจ คือไม่รู้ในความเกิดทุกข์ ความไม่รู้ใน สมุทยอริสัจ คือไม่รู้ในต้นเหตุแห่ง
ทุกข ์ความไม่รูใ้น ทุกขนิโรธอริยสัจ คือไม่รู้ความดับทุกข์ ความไม่รู้ใน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือไม่
รู้ข้อปฏิบัติที่ท าให้ถึงความดับทุกข์ความไม่รูใ้น ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นทั้ง
อดีตอนาคต และความไม่รู้ใน รูปนามที่เป็นปัจจัยกันเกิดขึ้นเป็นไป ตามหลักของปฏิจสมุปบาทอันเป็น
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไป เพราะอวิชชามีสังขาร เป็นต้น จึงได้ท าการวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาเรื่อง
ชราด้วยอริยมรรคในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ การใช้อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาความชรา เป็นการใช้หลักธรรมที่น ามาขยายเพ่ือเพ่ือเติม เกี่ยวการปฏิบัติตรงตาม
แนวอริยมรรคมีองค์ 8 ในการน ามาดับทุกข์ วิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาเรื่องชราในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทนี้ ถือว่าได้คุณค่าประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงและคนรอบข้าง คือ ท าให้มีความสุขทั้งทาง
ร่างและจิตใจที่ยกระดับสูงขึ้นได้ และสรุปดังนี้ 
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ดังนั้น พอจะสรุปผลเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ได้ คือ แนวคิดเรื่องชราในศาสตร์ต่าง ๆ 
แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท และศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และมาสามรถบังคบบัญชาได้ดังนี้ เป็นตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์นั่นเองดังนี้ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ค้นพบสิ่งที่ได้ศึกษาบางอย่างพอที่เป็นแนวทางเพ่ือ

การศึกษาในเชิงลึก จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตามแนวทางอริยสัจ 4 ในมรรค
มีองค์ 8 ประการ เป็นการศึกษาเกี่ยวเรื่องชราที่เป็นปัญหาสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ 
โดยมีการเสนอแนวทางแก้ไข้ให้น าไปปฏิบัติอยู่เนื่อง ๆ ด้วยอริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 จะท าให้พ้นทุกข์ได้
แม้จะยังไม่ได้อานิสงส์สูงสุดในขั้นบรรลุธรรม แต่ถ้ายังมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าทุ ๆ วันจะได้รับ
ประโยชน์ คือ เป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติ ไม่หลงลืม ที่จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนสูงอายุ
หรือคนแก่คนชราเป็นไปอย่างราบรื่นกว่าที่เป็นอยู่ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะเป็นกรณีศึกษาเชิงนโยบายส าหรับการศึกษา
หลักธรรมหรือธรรมะในพระพุทธศาสนา จึงมีความส าคัญมากในการใช้ด าเนินชีวิตประจ าวันตั้งเกิดจน
ตาย ดังนั้นเรื่องของจิตใจที่ส่งผลต่อชีวิต ท าสับสนวุ่นวายไปตามอารมณ์นึกคิดปรุงแต่ง ด้วยอ านาจ
อวิชชานั้น เหตุนี้จึงสมควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวความทุกข์ที่เกิดขึ้น และใช้องค์มรรค 8 นี้ น ามาใช้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันทุก ๆ วันอย่างยิ่ง จึงจะสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้มั่นคง ด้วยสติ 
สมาธิ และปัญญา ในวิถีชีวิตย่อมประสบความส าเร็จในการงานเป็นอย่างดี และประสบความสุขในการใช้
ด าเนินชีวิตบั้นปลาย คือ ตอนแก ่ชราได้เป็นอย่างดีต่อจิตใจ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช่ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยครั้งต่อไป ในการศึกษาเรื่อง

การศึกษา แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ ผู้วิจัย มีแนวความคิดว่าถ้าหากมีการศึกษาต่อไป
ควรศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาทว่า 

1. ศึกษาเรื่องขันธ์ 5 กับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในพุทธปรัชญาเถรวาท 
2. ศึกษาเรื่องอุโบสถศีลที่มีอิทธิพลกับผู้สูงวัยในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3. ศึกษาเรื่องไตรลักษณก์ับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ด้วยเหตุที่ทุกคนต้องมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพ่ือจะได้เป็น

แนวทางค้นคว้าในการศึกษาวิจัยได้สะดวกส าหรับผู้สนใจในเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท 
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