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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มุงศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาเกี่ยวกับความชราใน
สังคมไทยปจจุบันโดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ  (๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองความชราในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน  (๓)  เพื่อ
ศึกษาการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวา  ความชราในทางพระพุทธศาสนาน้ัน  หมายถึง  ความแกของรางกาย
ท่ีทรุดโทรมลงไปตามสภาพ  ซ่ึงเปนสภาวะท่ีเปนไปตามกฎของธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบไปดวย  
ความเกิด  แก  เจ็บและตาย  โดยท่ีสภาวะดังกลาวนั้นถือไดวาเปนสภาวะท่ีไมมีใครจะสามารถหลีก
พนไปได  พระพุทธศาสนาเห็นวา ความชรามีโทษคือ เปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต  แตก็มี
ประโยชนในการใหขอคิดในเร่ืองความไมประมาทในวัย  ในชีวิต ในความไมมีโรค  เพราะคนท่ี
กาวเขาสูความชรายอมถือวาเปนผูท่ีมีเวลานอย จึงไมควรประมาทในการทําดีหรือการสรางกุศล  ใน
ฐานะทางสังคมนั้นพระพุทธศาสนาเห็นวา คนชราเปนผูท่ีจะตองไดรับการดูและปกปองคุมครอง
จากรัฐและคนในครอบครัว 

สังคมไทยมีความเช่ือวา คนชราคือ คนท่ีไดทําประโยชนมาแลว  สังคมจะตองใหการ
ดูแลปกปองคุมครอง  จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา คนชราหรือความชราในสังคมไทยมีปญหาอยู  ๓  
ประการคือ  (๑) ปญหาท่ีสงผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม  ไดแก ปญหาการทอดท้ิงคนชรา
และปญหาการทํารายคนชรา  (๒) ปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ  ไดแก ปญหาอันเกิดจากสภาพ
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รางกายท่ีทรุดโทรมลงทําใหเกิดโรค มีโรคหัวใจ  โรคเครียด  เปนตน  (๓) ปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ  ไดแก ปญหาท่ีสังคมจะตองสูญเสียงบประมาณในการรักษาท้ังคาพยาบาลและคาเล้ียงดู
คนชรา  เปนตน   

สังคมไทยปจจุบัน  สามารถท่ีจะนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไขปญหา
คนชราไดโดยคนชรา ตองนําหลักธรรมเร่ืองไตรลักษณมาใชคือ การพิจารณาใหเห็นถึงสภาพความ
เปนอนิจจัง คือความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตา ซ่ึงหากทําไดเชนนี้คนชราก็จะ
สามารถแกไขปญหาความมัวเมาในรางกายได  

ประการตอมา คนชรายังสามารถนําหลักอภณิหปจจเวกขณะ มาพจิารณาสังขารวา เรามี
ความเกดิ ความแก ความเจ็บ และความตายเปนธรรมดา นอกจากนั้น คนชรายังตองหมั่นทําบุญและ
สรางกุศลอยูเสมอดวยการใหทาน รักษาศีลและการเจริญภาวนา  และคนชราจะตองรูจักการนําเอา
หลักการเจริญสติตามแนวสติปฏฐาน  ๔ มา ปรับใชในชีวิตประจําวันเพื่อรักษากาย วาจา ใจใหสงบ
อันจะเปนประโยชนตอการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท้ังภายในรางกายและสังคมได 

ท่ีสุดแลว คนชราจะตองศึกษาถึงวิธีการดําเนินชีวิตใหมีความสุขและไมเปนโรคดวยการ  
(๑) ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  (๒) การรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ (๓) การรักษาจิต  (๔) 
การอยูกับธรรมชาติ  (๕) การขับถายท่ีสุขลักษณะ  เปนตน  และคนชราสามารถนําวิธีการนั้นมา
ปฏิบัติใหเกิดผลจริงได 
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ABSTRACT 

These researches, are of three purposes  ; 1.to study the viewpoint about the old age 
in Theravada Buddhist scriptures 2.to study the problems about the old age in the present Thai 
society 3.to study how to bring the doctrinal principles in Buddhism for solving the problem 
about the old age in present Thai society ,which the research result found that, 

The result of the study , is found that the old aged people in Buddhism mean the 
people whose bodies become deteriorated by the natural states which consist of the truth ,the old 
age, thee sickness and the death .The mentioned states are regarded as the ones  which no one can 
be without. According  to the Buddhist viewpoints , the old age is of the disadvantage of being 
the obstacle to the way of carrying out one ‘s life. However , it is useful in giving the people the 
idea of  perseverance in ages, lives  and freedom from diseases, because the people who reach the 
old ages  are regarded as those who have a short time for living ,and so they should not be 
careless in performing or doing good actions. In the social state , according to the Buddhist views, 
they are regard as those who have to be looked  after  and protected by the state and the members 
of their families.  

The Thai societies are of the belief that the old aged people are those who have done 
good benefits  ,So the Thai societies must look after them and protect them. The result of the 
regarded show  that  the old aged people or the old ages in the Thai societies are of  three 
problems ,namely ; 1.The problem which causes the effects to the societies and the ethics is the 
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one which abandons the old people and the one which harms the old people. 2.The problem 
which effects the health which is the one arising from the ruining body which cause to arise the 
diseases such as the heart attack ,the tension etc. 3.The problems about the loss of the people  ‘ s 
budget in curing the sick and the old people etc.  

The present Thai societies can apply the Buddhist doctrinal  principle to solving  the 
problems faced  The Doctrinal principle of the three characteristics  should be practised  by the 
old people. That is to consider to find out the state of the impermanence , the suffering and the 
soullessness. When it can be done in this way the old people can solve the problem of bodily 
illusion . Next ,the old people can apply the Doctrinal principle ofAbhinnahapaccavekkhana (The 
facts which should be again and again contemplated) to the consideration of the body to the effect 
that normally we have the birth ,the old age, the sickness and the death. 

Besides, the old people must always perform merits by offering the charity ,observing the 
precepts and developing meditation. And the old people should develop mindfulness according to 
the four foundations of mind for applying them to keeping minds to be happy, the fact of which  
will be useful to face with the bodily and the social change. 

Finally, the old aged people have to studying the method of leading their lives to be of 
happiness  and freedom from sickness by (1.) regularly  taking exercise (2.) taking the food 
suitable for health (3.) keeping the mind rightly (4.) living with the nature (5.) passing the dong 
and the jurine properly  etc. Moreover, the old aged people can apply the mentioned methods to 
their ways of practice in order to cause the true results to arise to them. 
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ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาของทานท่ี เอาใจใส  ใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา  ช้ีแนะและ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ  แกผูวิจัยเปนอยางดีโดยตลอด   
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พระครูสิริคีรีรักษ,  พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมฺโม,  พระมหาไฮ  ธมฺมเมธี,  พระมหาญาณธร 
จรณธมฺโม, ศ.ดร.กาญจนา  เงารังษี, ดร.สุดากาญจน  ปทม-ดิลก,  ดร.แสวง นิลนามะ,  นายศิริโรจน  
นามเสนา, นายส้ินศึก  มุงคุณ,    นายอานนท  เมธีวรฉัตร,   ผศ.วรกฤต   เถ่ือนชาง,  นายกิตติพัฒน  
รัศมี,  นายวัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล,  นายรุงอรุณ  อบเชย,  และนายธงชัย  สิงหอุดม  ท่ีชวยเหลือดาน
ขอมูลพรอมท้ังใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยดวยดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณแมวิเชียร  ประธาตุ, คุณธนพร  เครือษา, คุณชนาเมธ  เครือษา, 
คุณพงษเทพ  ชนะศักดิ์, คุณสามารถ  คลังแสง, คุณประจักษ  คลังแสง,  พรอมดวยหลานๆ รวมท้ัง 
เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ท่ีรวมงาน และเพื่อนนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุนท่ี  ๑  มหาวิทยาลัยมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรคทุกทาน  ท่ีใหกําลังใจในการทํางานดวยดีมาโดย
ตลอด 

ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับใครคนหน่ึงท่ีรักมาก  (เด็กแวนฅนนคร) ผูซ่ึงไดมีสวนรวม
เปนอยางยิ่งในการทํางานวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จลงได ขอขอบคุณอีกคร้ังสําหรับความหวงใยท่ีมีให
ตลอดมา 

อนึ่ง คุณประโยชนท่ีเกิดจากวิทยานิพนธนี้  ผูวิจัยขอนอมบูชาพระรัตนตรัยอันมีหลวง
พอศรีสวรรคเปนประธาน ขอนอมบูชาพระคุณของบิดามารดาผูใหกําเนิด  และครูอาจารยผูประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู  ตลอดท้ังผูมีพระคุณทุกทาน 
 
             นางสาวกาญจนาณัฐ  ชนะศักดิ์ 
                      ๑  เมษายน ๒๕๕๓ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หนา 
   

บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
อธิบายสัญลักษณและคํายอ ฌ 
  

บทท่ี  ๑   บทนํา ๑ 
 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจยั ๔ 
 ๑.๔  คําจํากดัความของศัพทท่ีใชในการวจิัย ๔ 
 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ๕ 
 ๑.๖  วิธีดําเนินการวิจยั ๗ 
 ๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๗ 
   

บทท่ี  ๒    แนวคิดเร่ืองความชราท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 
 ๒.๑   แนวคิดเร่ืองความชราท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 
 ๒.๑.๑   ความหมายของความชรา ๘ 
 ๒.๑.๒  ธรรมชาติของความชรา ๙ 
 ๒.๑.๓  บอเกดิของความชรา ๑๐ 
 ๒.๑.๔ องคประกอบของความชรา ๑๓ 
 ๒.๑.๕ ประเภทของความชรา ๑๓ 
 ๒.๒  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับความชรา ๑๔ 
 ๒.๒.๑   ความหมายของชีวติ ๑๔ 
 ๒.๒.๒  บอเกดิของชีวิต ๑๕ 
 ๒.๒.๓  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับความชรา ๑๘ 
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 ๒.๒.๔  กระบวนการเปล่ียนแปลงระหวางชีวิตกบัความชราในปจจุบัน ๒๐ 
 ๒.๒.๕  ความชราและความสืบเนื่องของชีวิตในอนาคต ๒๕ 
 ๒.๓  ฐานะความสําคัญของคนชราในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓๐ 
 ๒.๓.๑   ทาทีของสังคมตอคนชรา ๓๐ 
 ๒.๔  บทบาทของคนชราในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓๗ 
 ๒.๕  หนาท่ีและสิทธิของคนชราท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๓๘ 
 ๒.๕.๑   หนาท่ีและสิทธิในการปฏิบัติตนทางดานศาสนา ๓๘ 
 ๒.๕.๒  หนาท่ีและสิทธิของคนชราในดานสังคม ๔๔ 
 ๒.๕.๓  หนาท่ีและสิทธิของคนชราในดานครอบครัว ๕๑ 
 ๒.๖  โทษของความชราท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาท ๕๖ 
 ๒.๖.๑   เปนกระบวนการแหงทุกขของสังขาร ๕๖ 
 ๒.๖.๒  เปนอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมและดําเนนิชีวิต ๕๗ 
 ๒.๗  ประโยชนของการศึกษาแนวคิดเร่ืองความชรา ๕๘ 
 ๒.๗.๑   การศกึษาเร่ืองความชรายอมทําใหเกิดไมประมาทในการ

ดําเนินชีวิต 
 

๕๘ 
 ๒.๗.๒  เปนอนุสติเพื่อการปฏิบัติธรรม ๖๐ 
  

บทท่ี  ๓   แนวคิดเร่ืองปญหาเก่ียวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน  ๖๒ 
 ๓.๑   สถานการณของภาวะชราในสังคมไทย ๖๒ 
 ๓.๒  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความชรา ๖๔ 
 ๓.๒.๑   ความหมายของคําวาชราในบริบทของสังคมไทย ๖๔ 
 ๓.๒.๒  ลักษณะของคนชรา ๖๖ 
 ๓.๒.๓  กระบวนการเปนคนชรา ๖๙ 
 ๓.๒.๔  ทฤษฎีเกี่ยวกับการความชรา ๗๑ 
 ๓.๒.๕  ความชรากับแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลง ๗๓ 
 ๓.๓  ความตองการของคนชราในสังคมไทย ๗๘ 
 ๓.๔  ปญหาของคนชราในสังคมไทย ๘๐ 
 ๓.๔.๑   ปญหาท่ีสงผลกระทบในเชิงสังคมและจริยธรรม ๘๑ 
 ๓.๔.๒  ปญหาท่ีสงผลกระทบในเชิงสุขภาพ ๘๗ 
 ๓.๔.๓  ปญหาคนชราท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ๙๓ 
 ๓.๕  การแกไขปญหาคนชราในสังคมไทย ๙๖ 
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 ๓.๕.๑   รัฐกับนโยบายการแกไขปญหาคนชรา ๙๘ 
 ๓.๕.๒  เอกชนกับการชวยเหลือคนชรา ๑๐๕ 
 ๓.๕.๓  ครอบครัวกับการชวยเหลือคนชรา ๑๐๖ 
  

บทท่ี  ๔   การนาํหลักธรรมทางพระพทุธศาสนามาการแกปญหาความชราในสังคมไทยปจจุบัน ๑๐๙ 
 ๔.๑   ความเช่ือเร่ืองความชรากับสังคมไทย ๑๐๙ 
 ๑)   ความเช่ือในเชิงบวก ๑๑๐ 
 ๒)  ความเช่ือในเชิงลบ ๑๑๔ 
 ๔.๒   กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความชราในสังคมไทยตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนา 
 

๑๑๗ 
 ๔.๒.๑   สรางความเขาใจเร่ืองของความชราวาความชราเปนกฎของ

ธรรมชาติ 
 

๑๑๗ 
 ๔.๒.๒  โทษของความชรา ๑๒๓ 
 ๔.๒.๓  วิธีปฏิบัติตอความชรา ๑๒๕ 
 ๔.๒.๔  กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความชราตามหลักคําสอน

ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
๑๓๑ 

 ๔.๓   การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความชราใน
สังคมไทยปจจุบัน 

 
๑๓๓ 

 ๔.๓.๑   การนาํหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความ
ชราเชิงสังคมและจริยธรรม 

 
๑๓๔ 

 ๔.๓.๒  การนาํหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความ
ชราเชิงสุขภาพ 

 
๑๕๒ 

 ๔.๔.๓  การนาํหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความ
ชราเชิงเศรษฐกิจ 

 
๑๖๕ 

   

บทท่ี  ๕   สรุปผลการวจัิยและขอเสนอแนะ ๑๖๗ 
 ๕.๑   สรุปผลการวิจยั ๑๖๗ 
 ๕.๒  ขอเสนอแนะ ๑๖๙ 
  

บรรณานุกรม ๑๗๑ 

ประวัติผูวิจัย ๑๗๘ 
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อธิบายสัญลักษณและคํายอ 

๑.  คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎก 

อักษรยอช่ือคัมภีรในวิทยานิพนธเลมนี้  ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกท้ังภาษาบาลี
อักษรไทย  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ  ๒๕๐๐  และฉบับแปลภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  ดังตอไปนี้ 

การอางอิงพระไตรปฎกภาษาบาลีใชระบุช่ือคัมภีร และระบุถึง เลม/ ขอ/ หนา  ตามลําดับ 
เชน ว.ิมหา. (บาลี) ๑ / ๑๐ / ๑๒ หมายถึง คัมภีรวินัยปฎก มหาวภิังค ฉบับภาษาบาลี เลมท่ี ๑ ขอท่ี 
๑๐ หนาท่ี ๑๒ 

การอางอิงพระไตรปฎกฉบบัภาษาไทย ใชระบุช่ือคัมภีร และระบุถึง เลม/ขอ/หนา 
ตามลําดับ เชน ที.ม. (ไทย) ๑๐ / ๕๐ / ๖๐ หมายถึง คัมภรีสุตตันตปฎก    ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมท่ี 
๑๐ ขอท่ี ๕๐ หนา ๖๐   

พระวินัยปฎก 

วิ.มหา. (ไทย) = วินยปฏก มหาวภิังค    (ภาษาไทย) 
ว.ิม. (บาลี) = วินยปฏก มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
ว.ิม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ว.ิจู.  (ไทย)    = วินยปฏก จูฬวรรค    (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 

ที.สี (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ           (ภาษาบาลี) 
ที.ม. (ไทย) =       สุตตันตปฎก      ทีฆนิกาย           มหาวรรค                 (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย)  
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
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สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ข.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏก.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทสกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.  (ไทย)   = อภิธรรมปฎก วิภังค    (ภาษาไทย) 
 
 



 ฎ 

๒.  คํายอเก่ียวกับอรรถกถาและปกรณวิเสส 

การอางอิงอรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฺฏกถา ๒๕๓๒ จะแจงเลม / ขอ / หนา 
เชน ที.สี.อ. (บาลี) ๒ / ๘๐ / ๑๐๐ หมายถึง  อรรถกถา  ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺค-   
อฏกถา  ฉบับภาษาบาลี เลมท่ี ๒ ขอท่ี ๘๐ หนา ๑๐๐.   

สวนอรรถกถาภาษาไทย จะใชฉบับมหามกฏุราชวทิยาลัย ๒๕๔๓ จะแจง เลม/ภาค/หนา  
เชน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒/๒๔๓ หมายถึง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท เลมท่ี ๒ 
ภาคที่ ๒ หนา ๒๔๓.  

สวนการอางอิงปกรณวเิสส จะใชการระบุช่ือคัมภีร /เลม/หนา เชน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓ / ๗ 
หมายถึง เลมท่ี ๓ หนา ๗ โดยวิสุทธิมรรคฉบับภาษาบาลีจะใชฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย สวน      
วิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใชฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)   

อรรถกถาพระวินัยปฎก 

ว.ิม.อ.  (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

ที.สี.อ.  (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏกถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ.  (ไทย)   = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.อ.  (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  ปาฏิกวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี นิทานวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
สํ.ข.อ.  (ไทย)   = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี ขันธวารวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนกิาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตรอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฎก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี .อฎกนิปาตอฎกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ.  (ไทย) = ขุททกนิกาย  ธรรมบท  อรรถกถา    (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.อ.  (ไทย)   = ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา สุตตนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ.อ.  (ไทย)   = ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา วิมานวัตถุอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อ.  (ไทย)   = ขุททกนิกาย นิบาตชาดกอรรถกถา    (ภาษาไทย) 

ปกรณวิเสส 

วิสุทฺธิ. (บาลี) =        วิสุทธิมคฺโค นาม ปกรณวเิสโส    (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. (ไทย) =        วิสุทธิมรรคปกรณ    (ภาษาไทย) 



บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระพุทธศาสนานั้นถือไดวาเปนศาสนาแหงความจริง  (The  Religion  of  Truth)  
หมายความวา คําสอนท้ังหมดของพระพุทธศาสนานั้น ลวนมุงแสดงเฉพาะความจริงท่ีเปนกฎ
ธรรมชาติหรือกฎสากลที่สามารถอธิบายส่ิงตางๆ  ไดตามหลักเกณฑท่ีเปนไปตามธรรมชาติ  ใน
เร่ืองของชีวิตมนุษยก็เชนกัน  พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักของชีวิตอันถือไดวา เปนแกนหรือ
สาระของชีวิตไวอยางชัดเจนวา  ชีวิตนั้นประกอบไปดวยองคประกอบสองสวนคือ  กายกับจิตหรือ
รูปกับนาม  ซ่ึงท้ังรูปและนามท่ีเรียกวาชีวิตนี้เองพระพุทธศาสนาก็ไดแสดงทรรศนะไววาลวนเปน
ส่ิงท่ีไมเท่ียงคือ เม่ือมีเกิดยอมมีเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา 

ตามนัยแหงคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ัน ไดมีขอบงช้ีอยางชัดเจนวา  สรรพส่ิงนั้นมี
ธรรมชาติเปนไปใน  ๓  ลักษณะคือ ส่ิงใดเม่ือมีเกิดข้ึน  ยอมมีเส่ือมไปเปนธรรมดา๑  หมายความวา
สรรพส่ิงนั้นลวนเปนไปตามกฎของธรรมชาติคือ เม่ือมีการเกิด  ยอมมีการแก และผลของความแกก็
จะนําไปสูความตายในท่ีสุด จนอาจกลาวไดวา  การเกิด  ความแก  ความเจ็บและความตายน้ีจัดวา
เปนความจริงของโลก โดยมีพระพุทธพจนท่ีรับรองเร่ืองนี้คือ  “...ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้เปนทุกข-
อริยสัจ  คือ  แมความเกิดก็เปนทุกข  แมความแกก็เปนทุกข  แมความเจ็บก็เปนทุกข  แมความตายก็
เปนทุกข…” ๒  และความชราก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึงของกระบวนธรรมดังกลาวท่ีสรรพสัตวเม่ือ
เกิดมาแลวจะหลีกเวนเสียมิได  ซ่ึงเม่ือวาโดยความหมายน้ัน  ความชราก็คือความแก ความครํ่าครา  
ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวยน  ความเส่ือมอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย๓  
หากกลาวโดยสรุปความชรานั้นมีองคประกอบอยู  ๒  ประการ  คือ  (๑)  ความเส่ือมของอวัยวะ
หรืออินทรียท่ีทําหนาท่ีในการรับรู  (๒)  ความลวงผานไปของเวลาท่ีเรียกวา  “วัย”  หมายถึงความ
เส่ือม การที่มนุษยเกิดมาและใชชีวิตผานไปเร่ือยๆ  ยอมทําใหอวัยวะตางๆ  เส่ือมไปดวย รวมขอนี้

                                                 
๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๑/๑. 
๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑. 
๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๙/๓๒๕. 



 ๒ 

เรียกวา  ความเส่ือมของอายุ๔  เม่ือมนุษยเกิดมาแลวเผชิญกับความเส่ือมท้ัง  ๒  ประการนั้นจึง
เรียกวา  คนชราหรือคนแก  หรือเรียกอาการที่ปรากฏวาความชราหรือความแก  ซ่ึงความแกหรือ
ความชรานี้จัดไดวาเปนกฎธรรมดาของโลก๕  ท่ีมนุษยเกิดมาแลวจะตองประสบแมจะมีทรัพย
มากมายก็ไมอาจจะชวยใหไมแกไดดังปรากฏในถอยคําท่ีวา  “...ทรัพยชวยคนใหมีอายุยืนไมได  ท้ัง
ชวยคนใหละความแกก็ไมได นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตนั้นวานอยนักไมยั่งยืน  มีความแปร
เปล่ียนไปเปนธรรมดา…”๖ 

เนื่ องจากแนวคิดเ ร่ืองความชราน้ันจัดไดว า เปนสวนหน่ึงของกฎธรรมชาติ  
พระพุทธศาสนาจึงไดอธิบายไวในหลักธรรมท่ีสําคัญหลายประการ  เชน  ในปฎิจจสมุปบาทใน
ขอความวา  “...เพราะภพเปนปจจัยชาติจึงมี  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรา  มรณะ  โสกะ ปริเทวะ  
ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสจึงมี  กองทุกขท้ังมวลนี้มีการเกิดข้ึนดวยอาการอยางนี้  หรือเพราะภพดับ
ชาติจึงดับ  เพราะชาติดับชราจึงดับ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสจึงดับ  กอง
ทุกขท้ังมวลนี้มีการดับดวยอาการอยางนี้...”๗  ในหลักอริยสัจ  ๔  ก็มีแนวคิดเร่ืองความชราปรากฏ
อยู ดังพุทธพจนวา 

 ภิกษุท้ังหลาย  ขอนี้เปนทุกขอริยสัจ  คือ  แมความเกิดก็เปนทุกข  แมความแกก็เปนทุกข  
แมความเจ็บก็เปนทุกข  แมความตายก็เปนทุกข  ความประสบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรักก็เปน
ทุกข  ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข  ความไมไดส่ิงท่ีปรารถนาก็เปนทุกข  
โดยยนยอ อุปาทานขันธ  ๕  ก็เปนทุกข๘ 

นอกจากนั้นแลว แนวคิดเร่ืองความชรายังปรากฏอยูในหลักธรรมท่ีสําคัญขออ่ืนๆ  อีก
หลายประการ  เชน  ไตรลักษณ  สังสารวัฎฎ   นิพพาน  ฯลฯ   แสดงใหเห็นวา แนวคิดเร่ืองความ
ชรานั้นมีความสําคัญตอกระบวนธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ในฐานะท่ีเปนความ
จริงของชีวิตอยางหน่ึงและในรูปของบุคลาธิษฐาน  เชน การท่ีพระพุทธองคทรงเนรมิตรูปเด็ก  
หญิงสาว  คนแก ใหปรากฏแกนางรูปนันทาภิกษุณีผูหลงในรูปรางของตนจนไดสติและคลายจาก
การยึดม่ันในรูปรางของตน  เปนตน  โดยการท่ีทรงนําเอาความชราหรือครํ่าคราของรางกายหรือ
                                                 

๔ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม,  พิมพครั้งที่  ๑๑,  (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๙), หนา ๙๙. 

๕ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๘๐/๓๐๔. 
๖ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๐๗/๓๖๙. 
๗ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑/๒-๓,  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๘-๖๐/๓๓-๓๔,  วิสุทธิ. (บาลี)  ๒/๕๗๘–๕๗๙/๑๗๐ – 

๑๗๑, วิสุทฺธิ. (ไทย) หนา ๘๔๑,  สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๒๐/๓๕,  สํ.นิ. (บาลี)  ๑๖/๒๐/๒๕-๒๖. 
๘ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๔/๒๑. 



 ๓ 

กรอบแนวคิดของความชรามาเปนอุปกรณท่ีสามารถชักชวนใหผูปฎิบัติธรรมสามารถเปล่ียน
ทรรศนะและกอศรัทธาใหเกิดในพระพุทธศาสนาได 

สําหรับสังคมไทยปจจุบันนี้จะพบวา มีการกลาวถึงความชราไวในหลายแงมุมท้ังใน
สวนท่ีเปนกรอบแนวคิดทางศาสนาและในแงของวิทยาการสมัยใหม ซ่ึงปจจุบันคนมีความเช่ือ
เกี่ยวกับความแกหรือความชราท่ีแตกตางกัน  บางก็เช่ือวาความแกเปนเร่ืองธรรมดาตามหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา๙  บางก็เช่ือวาความชรากอเกิดมาจากสาเหตุอ่ืนๆ  เชน  อนุมูลอิสระคือเซลลท่ี
มีความไมเสถียรแลวไปจับกับเซลลอ่ืนๆ  ทําใหเซลลท่ีถูกจับตายหรือเส่ือมไปซ่ึงอนุมูลอิสระน่ีเอง
คือสาเหตุของความชรา๑๐  แตไมวาจะมีขอสรุปเร่ืองสาเหตุอยางไร คนในสมัยปจจุบันพยายามที่จะ
ตอบปญหาขอเดียว คือ จะชะลอความแกนั้นอยางไร  ทําอยางไรจะทําใหตายชาหรืออายุยืนยาวซ่ึงดู
เหมือนวา จะเปนการหาวิธีหลีกหนีความแกหรือเผชิญกับความแกตามความเขาใจของตนๆ 

แตส่ิงท่ีถือวาเปนปญหาสําหรับคนในสมัยปจจุบันก็คือการท่ี  (๑)  คนหนุมสาวไม
คิดถึงความแกและดําเนินชีวิตโดยประมาททําใหเกิดความผิดพลาด  (๒)  คนแกหรือกําลังจะแกไม
ยอมรับความแก พยายามท่ีจะหนีความแก และมีทุกขเพราะความแกจนเปนเหตุทําใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินมากมาย  (๓) คนแกถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพังเนื่องจากความไม
รับผิดชอบของลูกหลาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวา คนในสังคมไมสนใจหรือไมเห็น
โทษหรือคุณคาของความแกหรือไมสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดเร่ืองความแกนั้น 

ผูวิจัยเห็นวา ประเด็นเร่ืองความแกนี้ถือไดวาเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญเพราะเปนเร่ือง
ท่ีเกี่ยวของกับความแกชราของมนุษยทุกคน  ท่ีพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักการเหลานี้ไวโดย
ละเอียด แตยังไมมีผูใดนํามาศึกษาเพ่ือจะนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกคนในสังคมมา
กอน  ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะทําวิจัยในเร่ืองนี้ ท้ังนี้ก็เพราะตองการที่จะศึกษาคนควาแนวคิดเร่ืองความ
ชราที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยละเอียดแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปวา
แนวคิดดังกลาวสามารถท่ีจะประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางไรบาง  ซ่ึงผูวิจัยคาดวา
หากไดทําวิจัยอยางละเอียดแลวก็จะเปนประโยชนแกผูศึกษาในอนาคตตอไปได 

 

 
                                                 

๙ น.พ.เฉก ธนะสิริ,  ทําอยางไรจะปราศจากโรคและชะลอความชรา,  (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุค
พลับบลิเคช่ัน, ๒๕๕๐), หนา ๑๑. 

๑๐ นพ.กฤษดา ศิรามพุช,  ถอดรหัสความชรา ตอนชีวิตเร่ิมตนท่ี ๖๐ ป,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพใกลหมอ, ๒๕๕๐), หนา ๖-๙. 



 ๔ 

๑.๒  วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองความชราในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

๓.  เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาเกี่ยวกับความชรา
ในสังคมไทยปจจุบัน 

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary Research)  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงค   โดยแบงขอบเขตการศึกษาวิจัย เฉพาะแนวคิดเ ร่ืองความชราจากคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท  และเอกสารอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวจัิย 

ปญหาเก่ียวกับความชรา  หมายถึง  ความออนแอหรือความทรุดโทรมของรางกายและ
จิตใจทําใหเกิดความยากลําบากในการพลัดเปล่ียนอิริยาบถท้ัง  ๔  คือ  การยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เปน
ปญหาสําหรับตนเองและเปนภาระของคนอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

การแกไขปญหาเก่ียวกับความชรา หมายถึง วิธีการหรือหลักการที่สําคัญท่ีนํามาใชเพื่อ
การแกไขปญหาความชราในสังคมไทย ดานสังคม จริยธรรมและดานเศรษฐกิจ 

หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับความชรา หมายถึง  หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ี
เกี่ยวของกับความชรา เชน ปฏิจจสมุปบาท กรรม พรหมวิหาร ๔ เบญจศีล เบญจธรรม และกตัญู-
กตเวที ฯลฯ 

การประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง การนําเอาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

ความไมประมาท  หมายถึง  ความมีสติกํากับอยูในทุกๆ  การกระทําท้ังทางกาย  วาจา  
และใจ  เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดที่เปนเหตุใหเกิดความทุกขท้ังทางกายและใจ  การระลึกรู
หลีกเล่ียงจากการกระทําท่ีไมดี  และการไมยอมสูญเสียโอกาสท่ีจะกระทําความดี 

 

 

 



 ๕ 

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดแสดงทาทีท่ีถูกตองของชาวพุทธตอความเปนจริง
ของสังขารท้ังหลายวา  พระพุทธองคตรัสวา สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา  ก็
คือ  ตรัสถึงความเปนอนิจจัง เม่ือส่ิงท้ังหลายเปนอนิจจัง  ไมเท่ียง  เราจะมัวนิ่งนอนใจวางใจอยู
ไมได  จึงตองไมประมาท  พระพุทธเจาตรัสหลักสําคัญอันนี้ไว  แสดงใหเห็นความเช่ือมโยงกัน
ระหวางความเปนอนิจจังกับความไมประมาท  คือเพราะส่ิงท้ังหลายไมเท่ียงเราจึงตองไมประมาท  
และเม่ือไมประมาทแลว เราก็จะสามารถใชความไมเท่ียงใหเปนประโยชนไดอีกดวย๑๑ 

ทานพุทธทาสไดเสนอทางแกความทุกขทางจิตใจวา  เม่ือกลาวโดยสรุปแลว เบญจขันธ
ท่ีประกอบอยูดวยความยึดม่ันถือม่ัน  คืออุปาทาน  นั่นแหละเปนตัวทุกข  ขอนี้หมายความวา  ส่ิงใด
มีความยึดถือ  หรือถูกยึดถือก็ตามวา  ตัวกู  วาของกูแลว  ส่ิงนั้นคือตัวทุกข  ถาในส่ิงใดไมมีความยึด
ม่ัน  ถือม่ันวา  ตัวกู  ของกูแลว  ส่ิงนั้นไมมีทุกข  เพราะฉะน้ัน  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  อะไร
ก็ตาม  ถาไมถูกยึดม่ันในฐานะเปนตัวกู  ของกูแลว  มันหาเปนทุกขไปไดไม  ความเกิด  แก  เจ็บ  
ตาย  ท่ีถูกยึดม่ันวาเปนตัวกู  ของกูเทานั้น  ท่ีจะเปนความทุกข๑๒ 

วศิน  อินทสระ ไดกลาวไวเชนเดียวกันวา  ความทุกขอันเนื่องมาจากเกิด แก เจ็บ ตายนี้  
ทานรวมเรียกวาสภาวะทุกข คือ ทุกขประจําสังขาร  สวนความทุกขนอกจากนี้เรียกวา  ปกิณก-ทุกข  
แปลวา ทุกขจร  เชนความโศก ความพิไรรําพัน  ความทุกขกาย  ทุกขใจ  (โทมนัส)  ความ   คับแคน
ใจ  ความตองประสบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรัก  ความตองพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรัก  ความ
ปรารถนาแลวไมสมหวัง  ทุกขจรเหลานี้  ทรงแสดงไวในนิเทศแหงอริยสัจเหมือนกัน  และทรงย้ํา
วาเม่ือจะกลาวโดยยอ  ความยึดม่ันในขันธ  ๕  วาเปนเรา  เปนของเรา  นั่นแหละเปนความทุกขข้ัน
มูลฐาน  เพราะโดยแทจริงแลว  มันไมใชเรา  ไมใชของเรา  มันเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย  ไมเปนของเรา  
ดํารงอยูเพราะมีเหตุปจจัย  ไมเปนของเราและไมเปนของใคร 

ความทุกขซ่ึงมีสภาพบีบค้ันนี้ มีบทบาทห้ําหั่นย่ํายีสัตวชีพท้ังหลายไมเลือก  และไมเวน
ใครเลย  ไมวาเด็กหรือผูใหญ  ชายหรือหญิง  คนยากจนหรือม่ังมี  สวยหรือข้ีเหร  ลวนตกอยูภายใต

                                                 
๑๑ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ  จาริกธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก 

จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๑๘๒. 
๑๒ พุทธทาสภิกขุ,  แกนพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๑ - 

๒๒. 



 ๖ 

อํานาจครอบงําของความทุกข  เฉพาะอยางยิ่งคือ  แก  เจ็บ  ตาย  และความตองพลัดพรากจากสัตว
และสังขารอันเปนท่ีรักท่ีพึงใจ๑๓ 

วัชระ  งามจิตรเจริญ  ไดเสนอแนวคิดสําคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาทวา  อนิจจตา  
ความเปนอนิจจัง  คือความไมเท่ียง  ความเปล่ียนแปลง  ลักษณะของอนิจจตา  หรือท่ีเรียกวา  
“อนิจจลักษณะ”  ก็คือ  การเกิดข้ึน  (อุปปาทะ)  การเปล่ียนแปลงขณะต้ังอยู  (ฐิตัสสะ  อัญญถัตตา) 
และการดับไป  (ภังคะ)  ของส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงลักษณะ  ๓  ประการนี้ถือวาเปน “สังขตลักษณะ”  ของ
สังขตธรรมท้ังปวง ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวในสังขตลักขณสูตร๑๔   ดังนั้น ความไมเท่ียงก็คือ  
ลักษณะท่ีส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปจนในท่ีสุดก็ตองแตกดับไปไมมีส่ิงใดท่ีอยูยั่งยืนยง
เปนอมตะนิรันดรกาล  อนิจจลักษณะ เปนส่ิงปรากฏในประสบการณของคนท่ัวไป  แตการที่คนเรา
มักมองขามลักษณะเหลานี้ไป เพราะส่ิงตางๆ  มีการสืบตอ (สันตติ) อยางตอเนื่องไมขาดสายจนดู
เหมือนไมมีการเปล่ียนแปลง  เชน  การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของเด็ก  ถาเห็นเด็กคนนั้นทุกวัน  
เราก็ไมคอยตระหนักรูถึงความเปล่ียนแปลง  คือความเจริญเติบโตของเด็กคนนั้น  ท้ังท่ีเด็กคนนั้น
เปล่ียนแปลงไปอยูทุกวัน  ความแกหรือความเหี่ยวหยอนยานของคนเราก็เชนกัน  เราคอยๆ  แกไป
เร่ือยๆ  ทําใหเรารูสึกวา เรายังไมเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือ  ๕ - ๖  ปกอน  ท้ังท่ีจริงเราแกไปเร่ือยๆ๑๕ 

แสง   จันทรงาม   ไดกลาวถึงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาวาคนเกิดมาจากองคกําเนิดคือ
กรรม  (กัมมโยนิ)  มารดาบิดาเปนเพียงแตจัดแจงพื้นฐานทางสสารไวใหเทานั้น  เพราะฉะนั้น  “สัตว”  
จึงมาจากสัตวในขณะปฏิสนธิ  การจะเปนผูกําหนดวิญญาณเบ้ืองตน  ซ่ึงเปนผูใหชีวิตแตกลละพลัง
กรรมซ่ึงมองไมเห็นท่ีสรางไวต้ังแตชาติกอนนี้เอง  เปนผูกอใหเกิดตัวประกอบทางชีวิตในตัว
ประกอบทางสสารซ่ึงมีอยูแลว  ทําใหครบองค  ๓  บริบูรณ  กระแสชีวิตดังกลาวนี้จะไหลไปไมมีท่ี
ส้ินสุด  ตราบเทาท่ีมันยังไดรับการหลอเล้ียงดวยน้ําอันขุนมัวแหงอวิชชาและตัณหา  เม่ือตัว
ประกอบท้ัง  ๒  นี้ถูกตัดขาดอยางส้ินเชิง กระแสชีวิตนี้จึงจะส้ินสุดลงการเกิดจะยุติ๑๖ 

 

                                                 
๑๓ วศิน  อินทสระ,  สัจจะอันประเสริฐ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอนเซ็ปตไลน จํากัด, ๒๕๓๗),  

หนา ๔๐. 
๑๔

 องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗/๒๐๘-๒๐๙. 
๑๕ รศ.ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ,  พุทธศาสนาเถรวาท,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๖๙. 
๑๖ แสง  จันทรงาม,  ประทีปธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระการพิมพ, ๒๕๔๔),  หนา ๗๕ - 

๗๖. 



 ๗ 

๑.๖  วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังเปนการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary  Research)  มีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 

๑.๖.๑  แหลงขอมูลช้ันปฐมภูมิ  (Primary  Sources)  คือพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 
จํานวน  ๔๕  เลม  คัมภีรอรรถกถา ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณวิเสส 

๑.๖.๒  แหลงขอมูลช้ันทุติยภูมิ  (Secondary  Sources)  ไดแก  ตํารา  เอกสาร  และ
งานวิจัยอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

๑.๖.๓  ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

๑.๖.๔  เรียบเรียง  สรุป  และนําเสนอผลการวิจัย 

๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๗.๑   ทําใหทราบแนวคิดเร่ืองความชราในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๗.๒  ทําใหทราบปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

๑.๗.๓  ทําใหทราบการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาเกี่ยวกับ
ความชราในสังคมไทยปจจุบัน 



บทท่ี  ๒ 

แนวคิดเรื่องความชราที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๑  แนวคิดเร่ืองความชราท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท   

ความชราเปนความเส่ือมสลายอันเปนธรรมชาติของชีวิตเชนเดียวกับความเกิดและ
ความตาย  ในพุทธศาสนาพระพุทธองคเสด็จทรงผนวชดวยแรงบันดาลใจจากการทอดพระเนตร
เห็นคนแก  คนเจ็บ  และคนตาย  ความเกิด  ความแก และความตายเปนความจริงของชีวิต  มนุษยจะ
หลีกเล่ียงไมได๑  และถามนุษยขาดหลักดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมแลว  เม่ือรางกายเร่ิมเส่ือมโทรม
แปรปรวนไปก็จะรูสึกหวั่นวิตก  พลัดพราก  ผิดหวัง  หรือหมดโอกาสท่ีจะครองชีวิตอยาง             
มีความสุข  ภายหลังเม่ือพระพุทธองคตรัสรูแลวจึงมุงสอนใหเกิดความรูความเขาใจความจริงมูล
ฐานวา  ชีวิตคืออะไร?  ความแกชราคืออะไร?  ควรปฏิบัติตนอยางไรเพื่อใหพนจากความทุกข  
ดังนั้น  ชีวิตและความชราในพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญ 

๒.๑.๑  ความหมายของความชรา 

คําวา  ชรา  หมายถึง ความรูจักทรุดโทรม(ชรตา) หรือหมายถึง ความแก(ชรา)๒ 
นอกจากนั้น คําวา ชรา ยังหมายถึง ความแกหรือความเปนคนเฒาชรา๓ สวนในคัมภีรพระไตรปฎก
ไดมีการใหคําอธิบาย คําวา ชรา  วาหมายถึง (๑) ความแก  (๒) ความชํารุด  (๓) ความเปนผูฟนหัก  
(๔) ความเปนผูมีผมหงอก  (๕) ความเปนผูมีหนังเหี่ยว  (๖) ความเส่ือมอายุ  (๗) ความแกหงอมแหง
อินทรีย๔ ซ่ึงการใหความหมายเชนนี้มีปรากฏในพระพุทธพจนวา 

 ความแก  ภาวะของความแก  ฟนหลุด  ผมหงอก  หนังเปนเกลียว  ความเส่ือมแหงอายุ  

                                                 
๑ สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๕๑๑/๓๒๒. 
๒สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๖๗, กรมหลวงชินวรณสิริวัฒน พระเจาวรวงศเธอ 
พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกาหรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเปนไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย
,๒๕๓๐), หนา ๖๗. 

๓ พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
ประยูรวงศพริ้นต้ิง, ๒๕๔๗), หนา ๓๔๑.  

๔  ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๓๘๙/๓๒๕.  



๙       

ความแกหงอมแหงอินทรีย  ในหมูสัตวนั้นๆ  ของเหลาสัตวนั้นๆ  นี้เรียกวา  “ชรา” ๕  

นอกจากนั้นพระอรรถกถาจารยยังไดอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวเอาไววา 

คําวา  ชรา  หมายถึง ความเส่ือมไปแหงอายุ เพราะเวลาเปนหนุมสาว  อินทรียท้ังหลาย  
มีจักษุเปนตน  แจมใสดี  สามารถรับอารมณของคน  แมท่ีละเอียดไดใหสะดวกทีเดียว  เม่ือถึง  ชรา  
ก็แกงอม  ขุนมัว  ไมผองใสไมสามารถรับอารมณของตน  แมท่ีหยาบได  ดังนั้น ความแกงอมแหง
อินทรียท้ังหลายเรียกวา  ชรา ๖ 

ดังนั้น คําวา  ชรา  ตามความหมายท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น  หมายถึง 
สภาวะของรูปท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลโดยมีลักษณะดังตอไปนี้คือ  ภาวะของความแก  มีอาการ  
ท่ีฟนหลุด  ผมหงอก  หนังเปนเกลียวเหี่ยวยนเหมือน    ผาเกาท่ีไมไดรีด  มีอายุท่ีมากข้ึน  (ความ
เส่ือมแหงอายุ)  และมีรางกายท่ีทรุดโทรมของบรรดาสัตวท่ีมีรูปท้ังหลาย  เม่ือนําเอาความหมายของ
คําวาชรามาพิจารณาก็จะพบวา  คําวาชรานั้น  หมายถึง  ความแกหงอม  เส่ือมโทรมไปของรางกาย
มนุษยและสัตวท่ีตกอยูภายใตกฎเกณฑความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติอันเนื่องมาจากการทนอยู
ไมไดนานของส่ิงนั้นท่ีถูกริดรอนไปดวยอํานาจของเวลา   

๒.๑.๒  ธรรมชาติของความชรา 

เนื่องจากความชราน้ัน  เปนสภาวะอยางหน่ึงท่ีมีธรรมชาติท่ีเปนไปตามกฎของ         
ไตรลักษณและกฎของปฎิจจสมุปบาท  คือ  ทุกข  หมายถึงวา  ความชรานั้นจัดเปนความทุกขอยาง
หนึ่งท่ีมนุษยหรือสัตวไมอาจจะกาวพนได ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา 

แมความเกิดก็เปนทุกข  แมความแกก็เปนทุกข  แมความเจ็บก็เปนทุกข  แมความตายก็เปน
ทุกข  ความประสบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข  ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรักก็เปน
ทุกขความไมไดส่ิงท่ีปรารถนาก็เปนทุกข  โดยยนยอ  อุปาทานขันธ๗  ๕  เปนทุกข๘ 

นอกจากความชราจะมีธรรมชาติท่ีเปนความทุกขแลว ความชรายังมีธรรมชาติเปน      

                                                 
๕ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๓๘๙/๓๒๕.  
๖ ที.ม.อ. (ไทย)  ๒/๒/๓๕๑-๓๕๒. 
๗อุปาทานขันธ  หมายถึง  ขันธอันเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน, ขันธที่ประกอบดวยอุปาทานไดแก         

เบญจขันธ  คือ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ประกอบดวยอาสวะ, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรม
พุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๘,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หนา ๔๓๓. 

๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑. 



๑๐       

ส่ิงท่ีเปนภัยครอบงําทวมทับชีวิตมนุษยท่ีมนุษยไมอาจจะกาวลวงอํานาจท่ีศักดิ์สิทธ์ิหรืออํานาจท่ี
เปนความจริงนี้ไดเลย  ดังปรากฏในปพพโตปมสูตรท่ี  ๕  โกศลสังยุต  พระพุทธเจาตรัสสอน          
พระเจาปเสนทิโกศลถึงความจริงอันเปนธรรมชาติของความชรานั้นวา 

ภูเขาใหญแลวดวยศิลา  สูงจดทองฟา  กล้ิงบดสัตวมาโดยรอบท้ัง  ๔  ทิศแมฉันใด  ชราและ
มรณะก็ฉันนั้น  ยอมครอบงําสัตวท้ังหลาย  คือ พวกกษัตริย พราหมณ  แพทย ศูทร  จัณฑาล  
และคนเทขยะ  ไมเวนใครๆ  ไวเลย  ยอมย่ํายีเหลาสัตวท้ังส้ิน  ณ  ท่ีนั้น  ไมมียุทธ - ภูมิ
สําหรับพลชาง  พลมา พลเดินเทา  และไมอาจจะเอาชนะแมดวยมนตหรือดวยทรัพย๙ 

จึงเปนท่ีทราบกันวา ธรรมชาติของชราท่ีปรากฏในคัมภีรนั้นมี  (๑)  เปนความทุกขหรือ
เปนภัยในวัฏฏะและ  (๒)  เปนความจริงท่ีไมมีใครสามารถหลีกพนไดเลย  เพราะความชรานั้น       
มีลักษณะท่ีสําคัญคือความเส่ือมแลว  และความเส่ือมนั้นเองท่ีเปนตนเหตุสําคัญของความทุกข
ประการอ่ืนๆ  ท่ีจะตามมาคือเม่ือมีชาติ  (คือการเกิด)  แลวก็จะมีความแก  เม่ือมีความแกก็จะมีความ
เจ็บ  ความตายตามมา  และกระบวนการเกิด  แก  เจ็บและตายนั้นจึงถือวาเปนความทุกขประการ
หนึ่งท่ีสัตวโลกท้ังหลายไมอาจจะกาวผานได  นอกเสียจากพระอรหันตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจา
เทานั้นจึงจะสามารถกาวผานความทุกขประเภทนี้ไปได 

๒.๑.๓  บอเกิดของความชรา 

สําหรับประเด็นตอไปท่ีเราจําเปนจะตองตอบคําถามเพ่ือใหเขาใจถึงความชราอันจะเปน
พื้นฐานในการสรางความเขาใจใหเกิดกับสังคมคือ ตองอธิบายใหเห็นวา ความจริงแลวความชรานัน้  
มีบอเกิดมาจากอะไร  จากการศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาพบวา  การเกิดและการดับ 
(ยุติกระบวนการชีวิต) ความชรานั้นสามารถอธิบายไดจากแนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาท  โดยคําวา 
ปฏิจจสมุปบาท  มาจากภาษาบาลีวา  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  แยกศัพทเปนปฏิจฺจ  แปลวา  อาศัย๑๐  + สํ  
แปลวา  พรอม๑๑  + อุปฺปาท  แปลวา ความเกิดข้ึน๑๒  จะเห็นไดวา  สํ  เม่ือทําการสนธิกับคํา          
ท่ีข้ึนตนดวยสระใหแปลงนิคคหิต  (   ํ )  เปน  “ม”  แตในท่ีนี้  สํ +  อุปฺปาท  เปน  สมุปฺบาท  นําไป
ตอทายคําวา  ปฏิจฺจ  เปน  ปฏิจฺจสมุปบาท  ในภาษาไทยเม่ือนํามาใชตัว  ป   ตัวหลังออกเสียง     
                                                 

๙ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๓๖/๑๗๓-๑๗๔. 
๑๐ พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ, ๒๕๔๐),  

หนา ๔๒๗. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘๗. 
๑๒ พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สละคํา) และรศ.ดร.จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับ

นักศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๒๑. 



๑๑       

เปน  บ  จึงเปนปฏิจจสมุปบาท แปลความวา  ธรรมใดอาศัยกันและกันยังธรรมท่ีเกื้อกูลกันให
เกิดข้ึน๑๓   เหตุนั้นธรรมนั้นเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  หมายถึง  ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนพรอม,  ภาวะ  
ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน,  การที่ส่ิงท้ังหลายอาศัยกันและกันเกิดข้ึนของ  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  
สฬายต-นะ  ผัสสะ เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรามรณะ  ซ่ึงการท่ีจะเขาใจเร่ือง 
ปกิจจสมุปบาทไดดีนั้นจะตองเขาใจกอนวาหลักจริงของปฎิจจสมุปบาทนั้นก็คือหลักอิทัปปจจยตา  
ท่ีพระพุทธองคแสดงไวกอนการแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยหลักอิทัปจจยตานั้นมีหลักดังนี้ 

ก.  สมุทยวาร เม่ือส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี 
  เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน  ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน 
ข.  นิโรธวาร เม่ือส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนี้ก็ไมมี 
  เพราะส่ิงนี้ดับไป  ส่ิงนี้จึงดับ  (ดวย)๑๔ 

จากน้ันพระพุทธองคจึงไดอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทตามลําดับท้ังแบบสายเกิดและ
สายดับดังนี้ 

ก.  สมุทยวารคือ  การแสดงกระบวนการเกิดข้ึนของทุกขและชีวิตมนุษย๑๕ 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเปนปจจัย   วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย   นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเปนปจจัย   สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเปนปจจัย   เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเปนปจจัย   ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเปนปจจัย   อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย   ภพจึงมี 
เพราะภพเปนปจจัย   ชาติจึงมี 

เพราะชาติเปนปจจัย  ชรา  มรณะ  โสกะ  (ความเศราโศก)  ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ)  

                                                 
๑๓ วิ.ม.อ. (ไทย) ๔/๑/๑๐.   
๑๔ ก. อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ       อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ.  

     ข. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ  อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ  
     สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๓๗/๗๙,  ดูรายละเอียดใน  สํ.นิ. (บาลี)  ๑๖/๓๗/๖๒-๖๓. 
๑๕ ดูรายละเอียดใน  วิสุทฺธิ (บาลี)  ๒/๖๕๘/๒๘๕-๒๘๖ .  



๑๒       

ทุกข  (ความทุกขกาย)  โทมนัส  (ความทุกขใจ)  และอุปายาส  (ความคับแคนใจ)  จึงมีความเกิดข้ึน
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้  มีไดดวยประการฉะนี้๑๖ 

ข.  นิโรธวาร  คือ  การแสดงกระบวนการดับของทุกขและชีวิตมนุษย  ดังนี้ 

เพราะอวิชชาดับไปไมเหลือดวยวิราคะ๑๗  สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณดับจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  

   และอุปายาส  จึงดับ  ความดับแหงกองทุกข  
   ท้ังมวลนี้  มีไดดวยประการฉะนี้๑๘ 

จากกรอบของแนวคิดเร่ืองปกิจจสมุปบาทท้ัง  ๒  แนวท่ีไดอธิบายมาแลวนั้นเรา         
จะพบวาในวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีเนื้อหาของคําวาชราหรือความแกอยู  โดยความชราหรือ
ความแกนั้นมีอยูในองคประกอบของปฏิจจสมุปบาทขอสุดทายคือ  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ
ฯลฯจึงมี  และเพราะชาติดับชรามรณะฯลฯ   จึงดับแสดงใหเห็นวากระบวนการเกิดของชรานั้นมีมา
จากกระบวนการทั้ง  ๑๑  ขอของปฏิจจสมุปบาทแตยังไมชัดเจนมาชัดเจนตรงท่ีชาติ เพราะชาติคือ
การเกิดนั้นกอใหมีชรามรณะและอื่นๆ  ตามมาดังนั้น  การเกิดของชราจึงมาจากชาติ  และการดับ
ของชราก็มาจากการดับของชาตินั้นเอง  ซ่ึงขอสรุปนี้พระพุทธองคไดตรัสไวชัดเจนวา  “เม่ือชาติ  

                                                 
๑๖ ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒, สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๑/๑ -๒, วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑/๒, และ  วิ.ม. (บาลี) ๔/๑/๑-๒. 
๑๗ คําวา วิราคะ หมายถึง ความสิ้นกําหนัด ,ธรรมเปนที่สิ้นราคะ,ความคลายออกไดหายติดเปน

ไวพจนของนิพพาน พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖) หนา๒๓๕. 

๑๘ ดูรายละเอียดใน สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒-๓. 



๑๓       

ไมมี  ชรามรณะจึงไมมี  เพราะชาติดับ  ชรามรณะจึงดับ”๑๙  “เพราะชาติเกิด  เหตุเกิดแหงชราและ
มรณะจึงมี”๒๐  ดังนั้น  เราจึงไดขอสรุปวาความชราน้ันมีบอเกิดมาจากกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท  
คือชาติ  กลาวคือ เม่ือมีการเกิดก็ยอมมีการแก  แตถาเม่ือไรไมมีการเกิดก็ยอมไมมีการแก  ท้ังนี้
เพราะการเกิด  (ชาติ)  กับชรานั้นยอมมาคูกันเสมอ 

๒.๑.๔  องคประกอบของความชรา  

ความชรานั้น  มีองคประกอบสําคัญอยู  ๔  ประการ  คือ  (๑)  ชาติ  ไดแก การเกิด     
(๒)  ชรา  ไดแก ความแก  (๓)  พยาธิ  ไดแก ความเจ็บปวยและ  (๔)  มรณะ  ไดแก  ความตาย๒๑  
ซ่ึงในองคประกอบท้ัง  ๔  ประการนี้ถือวาเปนองคประกอบหลักของกระบวนชีวิตของมนุษย  
เพราะเม่ือมีการเกิด  ก็จะตองแก  เม่ือมีการแกก็จะตองมีการเจ็บปวยและเม่ือมีการเจ็บปวยก็จะตอง 
มีความตายตามมาเสมอ  อนึ่งหากจะพิจารณาถึงองคประกอบอีกประการหน่ึงของคําวา  ชรา  หรือ
ภาวะของความชรานั้นเราก็จะพบวา  เวลา  หรือ  กาล  ยุคสมัย  นั่นเองท่ีเปนองคประกอบหลัก  
เพราะความชราน้ันโดยมากจะตกอยูภายใตอํานาจของเวลา  ดังปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา  เวลา
จะกินทุกอยางแมแตตัวมันเอง๒๒  ดังนั้น เวลาจึงถือไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของความชรา  
อีกอยางหนึ่ง  นอกจากเวลาแลวองคประกอบท่ีสําคัญของความชราอีกประการหนึ่งก็คือ             
การเปล่ียนแปลง  (อนิจจตา)  ท่ีพระพุทธศาสนายอมรับวา สรรพส่ิงในโลกนี้มีการเปล่ียนแปลง   
อยูตลอดเวลาโดยการเปล่ียนแปลงนั้นจะอยูในลักษณะของการเกิดดับสืบเนื่องตอกันไปอยาง       
ไมขาดสาย  เม่ือสรรพส่ิงมีการเกิดดับติดตอกันหรือเปล่ียนแปลงไปอยูเชนนี้  ความชราหรือความ
ครํ่าคราของสรรพส่ิงจึงปรากฏอยูและสรรพส่ิงนั้นก็จะไมอาจท่ีจะกาวลวงความเปล่ียนแปลงหรือ
ความแกนี้ไปไดตราบใดท่ียังคงมีรูปแบบของกระบวนการเชนนี้อยู 

๒.๑.๕  ประเภทของความชรา 

ในคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นไดแยกประเภทของความชราไวเปน  ๒  ประเภท
หลักๆ  คือ 

๑.  ความแกเปดเผย  หมายถึง ความแกของรางกายหรือส่ิงท่ีจัดไดวาเปนรูปราง            
ท่ีสามารถมองเห็นได  เชน  ฟนหัก  ผมหงอก  หนังเหี่ยว  เปนตน 

๒.  ความแกปกปด  หมายถึง  ความแกในรูปธรรมท้ังหลาย  ซ่ึงเปนสภาวะท่ีไมอาจ   

                                                 
๑๙ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๖๐/๓๔. 
๒๐ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๙๒/๘๘. 
๒๑ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔. 
๒๒ สํ.นิ.อ.(ไทย) ๒/๒๕ . 



๑๔       

จะสังเกตเห็นได  เชน  อายุท่ีผานไปตามกาลเวลาบางทีก็ไมสามารถสังเกตเห็นไดเลย๒๓ 

ในบรรดาความแกท้ัง  ๒  ประการนั้น  สภาพท่ีปรากฏมีความหัก  เชน  ฟนหักเปนตน
ช่ือวาเปนส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดงายคือเม่ือมองเห็นความเปล่ียนแปลงในเร่ืองสีและขนาดยอมคิดไดวา
มันแกเพราะมีลักษณะสภาพท่ีไมเหมือนเดิม  จากกรณีดังกลาวนั้นเราสามารถท่ีจะแบงความแก  
ออกไปไดอีก  ๒  ประการ  คือ 

๑.  ความแกไมมีรองรอย  หมายถึง  ความแกท่ีเปนความแกสืบเนื่องเพราะความแตกตาง
แหงสีเปนตนในระหวางๆ  รูไดยาก  มีความแกของแกวมณี  ทองเงิน  แกวประพาฬ  ดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยเปนตน  ซ่ึงสังเกตไดยากเหมือนความแตกตางแหงสีเปนตนของสัตวมีชีวิตในวัย
ท้ังหลายมีวัยออนและวัย  ๑๐  ป  เปนตน  และเหมือนความแตกตางแหงสีเปนตนของส่ิงไมมีชีวิต
ในวัตถุมีดอกไม  ผลไม  และใบไมเปนตน 

๒.  ความแกมีรองรอย  หมายถึง  ความแกท่ัวๆ  ไปท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายเพราะ
สามารถแยกสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเปล่ียนแปลงนั้นไดงาย 

๒.๒  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับความชรา 

ในการศึกษาแนวคิดเร่ืองความชรานั้นถือวา เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา
เร่ืองชีวิตดวยเนื่องจากความชรานั้นเปนหนึ่งในกระบวนการของชีวิตเพราะชีวิตกับกับความชรา
เปนเสมือนหนึ่งเหรียญสองดาน  คือเม่ือมีการเกิด  (ชีวิต)  ความชราก็จะมีตามมาเหมือนกัน         
จนอาจจะกลาวไดวาความชรากาวตามหลังของชีวิตท่ีกําลังกาวเดินไปขางหนา  และถือวาความชรา
เปนข้ันเตรียมการกอนจะถึงจุดส้ินสุดของชีวิต  ดังนั้น  จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางคําวาชีวิตกับความชรา  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะตองศึกษาดังตอไปนี้ 

๒.๒.๑  ความหมายของชีวิต 

คําวา  “ชีวิต”  มีรากศัพทมาจากคําวา ชีว + อิ + ต ซ่ึงเปนกริยากิตก แปลวา  เปนอยู  
แลว๒๔   หรือมีรากศัพทมาจาก ชีว + ปาณธารเณ +อิ + ต  รวมเปนชีวิต แปลวา อายุชีวิต ชีวิตินทรีย 
อายุท่ีชวยใหเปนอยู๒๕ หากมีคําถามวา  ชีวิต  คือ  อะไร  ก็ตอบไดวาชีวิต  คือ  ขันธ  ๕  ไดแก      
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  โดยขันธท้ัง  ๕  ขันธ  สามารถแบงออกได  ๒  กลุม  คือ  

                                                 
๒๓

 สํ.นิ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๕ . 
๒๔ แปลก  สนธิรักษ,  พจนานุกรมบาลี-ไทย,  (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 

๒๕๓๒), หนา ๑๒๐. 
๒๕

 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, หนา  ๒๓๑. 



๑๕       

รูปธรรมกับนามธรรม  ดวยเหตุท่ีชีวิตมีรูปรางอันเปนวัตถุธาตุ  เรียกวารูปขันธ  เปนตัวธรรมชาติ   
มีอารมณ เรียกวาเจตสิก  (เวทนาขันธ, สัญญาขันธ, สังขารขันธ)  และมีจิต  (วิญญาณขันธ)๒๖  โดย
มุงแสดงใหเห็นวาส่ิงท่ีเรียกวา  ชีวิต  มนุษย  หรือ  สัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  เม่ือแบงแยก
สวนประกอบท้ัง  ๕  ออกไป  ก็ไมมีตัวตนเหลืออยู  หลักขันธ  ๕  แสดงใหเห็นวา ชีวิตเปนการ
ประชุมเขาของสวนประกอบตางๆ  สวนประกอบแตละอยางนั้นเอง  ก็ไมใชตัวตน  ส่ิงท้ังหลาย
ลวนอยูในรูปของกระแส  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของเหตุปจจัยท่ีสัมพันธท่ีเนื่องอาศัยกันและกัน  
และเรียกความสัมพันธของเหตุปจจัยนี้วา  “กฎธรรมชาติ”  หรือบางทานเรียกวา  “กฎสากล”๒๗    
ซ่ึงปรากฏอยูในหลักธรรม  ๒  หมวด  “ไตรลักษณ”  และ  “ปฏิจจสมุปบาท”  ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัย
สืบตอกัน  ไมมีสวนใดในกระแสท่ีคงอยูได  มีแตการเกิดข้ึนแลวสลายตัวไปพรอมกับปจจัยให      
มีการเกิดข้ึนแลวสลายตัวตอๆ  ไปอีก  ไมมีสวนไหนในตัวเราท่ีไมเคล่ือนไหวเปล่ียนแปร๒๘             
“ไตรลักษณ”  และ  “ปฏิจจสมุปบาท”  ความจริงธรรมท้ัง  ๒  หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน  แต
แสดงในคนละแงหรือคนละแนว  เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน  คือ  ไตรลักษณ  มุงแสดง
ลักษณะของสิ่งท้ังหลาย  ซ่ึงปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น  ในเม่ือส่ิงเหลานั้นเปนไปโดยอาการ     
ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท  สวนหลักปฏิจจสมุปบาท     
ก็มุงแสดงถึงอาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกันเปนกระแส     
จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ๒๙ 

๒.๒.๒  บอเกิดของชีวิต 

สําหรับบอเกิดของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาน้ัน  มีหลักการวาคําวาชีวิตเกิดมาจาก
การรวมกันขององคประกอบ  ๒  สวนคือ  รูป  กับนาม  หรือถาจะพิจารณาจากหลักการทาง
วิทยาศาสตรตามแนวคิดของพระพุทธศาสนานั้นการเกิดของมนุษยมาจาก  (๑)  มารดามีระดู  (๒)  
บิดามารดาอยูรวมกัน  (๓)  มีสัตวเรียกวาคันธัพพะมาเกิด  ในองคประกอบท้ัง  ๓  ประการนี้ถือวา
เปนแนวคิดหลักท่ีพระพุทธศาสนาไดยืนยันมาโดยตลอดซ่ึงเปนแนวคิดการเกิดมนุษยท่ีขัดแยง    

                                                 
๒๖ สนิท  ศรีสําแดง,  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปรัชญาและศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร :  ๑๔ ตุลาการ

พิมพ, ๒๕๒๖), หนา ๔๘. 
๒๗ วิจิตร  เกิดวิสิษฐ, คนในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิสลามและคริสตศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: สภาคาทอลิกแหงประเทศไทย เพ่ือการพัฒนา, ๒๕๒๔), หนา ๕๗. 
๒๘ สุนทร  ณ  รังษี, “ภาวะใกลดับจิตของมนุษยคามทรรศนะของพุทธปรัชญา”, วารสารบัณฑิต

วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (๗ ธันวาคม ๒๕๒๙) : ๑๓. 
๒๙ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม : ฉบับขยายความ, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร :            

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๖๗. 



๑๖       

กับแนวคิดของพราหมณท่ีเห็นวาพระเจาสรางสรรพส่ิงรวมท้ังมนุษย  ดังพระพุทธองคตรัสไวใน   
มหาตัณหาสังขยาสูตร  ตรัสถึงปจจัยหรือองคประกอบ  ๓  ประการท่ีทําใหมนุษยเกิดข้ึน 

 ภิกษุท้ังหลาย    เพราะปจจัย    ๓    ประการประชุมพรอมกัน    การถือกําเนิดในครรภจึงมี
ได ในสัตวโลกน้ี    มารดาบิดาอยูรวมกัน    แตมารดายังไมมีระดู    และคันธัพพะยังไม
ปรากฏ    การถือกําเนิดในครรภก็ยังมีไมได ในสัตวโลกน้ี  มารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามี
ระดู    แตคันธัพพะยังไมปรากฏการถือกําเนิดในครรภก็ยังมีไมได แตเม่ือใด  มารดาบิดาอยู
รวมกัน    มารดามีระดู    และคันธัพพะก็ปรากฏ    เม่ือนั้นเพราะปจจัย ๓ ประการประชุม
พรอมกันอยางนี้    การถือกําเนิดในครรภจึงมีได   มารดายอมรักษาทารกในครรภนั้น    ๙    
เดือนบาง    ๑๐    เดือนบาง    จึงคลอด ทารกผูเปนภาระหนักนั้นดวยความกังวลใจมาก    
และเล้ียงทารกผูเปนภาระหนักนั้นซ่ึงเกิดแลวดวยโลหิตของตนดวยความหวงใยมาก๓๐ 

จากนั้น  พระพุทธองคตรัสถึงการพัฒนาของทารกภายในครรภมารดา  วาสัตวท่ีติดอยู
ในครรภไดอยางไร  ดังปรากฏในอินทกสูตรวา 

 รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละเกิดเปนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ  (ช้ินเนื้อเล็ก)
จากเปสิเกิดเปนฆนะ  (เปนกอน) จากฆนะเกิดเปนปุม    ๕    ปุม  ตอจากนั้น ผม  ขนและเล็บ    
จึงเกิดข้ึน มารดาของสัตวผูอยูในครรภนั้น บริโภคขาวน้ําโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูใน
ครรภมารดานั้น ก็ยังอัตภาพใหเปนไปในครรภ ดวยขาวน้ําโภชนาหารอยางนั้น๓๑ 

จะเห็นไดวาการกําเนิดมนุษยนั้นพระพุทธศาสนาไดใหคําอธิบายท่ีเปนไปตามแนวทาง
ของวิทยาศาสตรคืออธิบายตามแนวทางของความเปนจริงของรางกายมากกวาการอธิบายดวยการ
ยกใหเปนเอกสิทธ์ิของพระเปนเจา  ซ่ึงการอธิบายรูปแบบของการกําเนิดชีวิตนี้มีผูเปรียบเทียบกับ
พัฒนาการของมนุษยตามแนวทางวิทยาศาสตรดังปรากฏในตารางนี้๓๒ 

 

 

 

 

                                                 
๓๐ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๐๘/๔๔๓-๔๔๔. 
๓๑ ส.ํส. (ไทย)  ๑๕/๒๓๕/๓๓๗-๓๓๘. 
๓๒ ทัศนีย  หงศลดารมภ,  กําเนิดรูปน้ันฉันใด?, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณศาลา, 

๒๕๑๘), หนา ๔๖. 



๑๗       

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของทารกในครรภมารดา   ระหวาง
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร 

   ระยะเวลา                                       พระพุทธศาสนา                                            วิทยาศาสตร 
 

สัปดาหท่ี ๑                       - เปนกลละ  แปลวา  เมือก                - ระยะคลีเวท หมายถึง    
                                                                              ระยะแหงแบงเซลล 

สัปดาหท่ี ๒                      - เปนอัมพุทะ แปลวา หยาดน้ํา            - ระยะบลาสทูลา หมายถึง ระยะ 
                                                                                   แหงการแบง ปลูกฝงตัวเอง    

            ลงในเน้ือเยื่อของแม 
สัปดาหท่ี ๓                      - เปนเปสิ  แปลวา  ช้ินเนื้อ                    -  ระยะ เยิมแลยร หมายถึง ระยะ 

                                                                                    การเปนเนื้อเยื่อ ๓ ช้ิน ท่ีจะเปน 
                                                                          มนุษยตัวตอไป 

สัปดาหท่ี ๔                     - เปนฆนะ  แปลวา กอนเนื้อ                 -  ระยะซอมไมท หมายถึง ระยะ 
                           แหงการเร่ิมสรางอวัยวะ 

สัปดาหท่ี ๕                     - เปนปญจสาขา แปลวา สาขาหา         -  ระยะแหงความปรากฏครอบครอง 
                                                                                   ของอวัยวะตางๆ จนถึงสัปดาหท่ี    
                                                                                              ๘ ก็จะเหน็เปนเด็กออนท่ีสมบูรณ                               

จากตารางเราจะพบวาพัฒนาการของชีวิตในทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดทางดาน
วิทยาศาสตรนั้นมีความคลายคลึงกันเปนอยางยิ่ง  อนึ่งหากจะพิจารณาถึงการเปนอยูของทารกในครรภ
นั้นวาเปนอยูอยางไรพระพุทธศาสนาไดมีคําตอบในเร่ืองนี้วา  มารดาของสัตวในครรภบริโภคขาวน้ํา  
โภชนาหาร  สัตวผูอยูในครรภมารดาก็ยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอยางในครรภ๓๓ หรือเรา
อาจจะพบรายละเอียดปลีกยอย อันเปนปจจัยท่ีทําใหทารกเกิดและเจริญเติบโต  เชน  กายนี้เปนท่ี
ประชุมมหาภูติรูป  ๔ มีมารดา  บิดาเปนแดนเกิด   เจริญดวยขาวสุกและขนมสด๓๔  และชีวิตเนื่องดวย 

 

                                                 
๓๓ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗-๓๓๘. 
๓๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๕๑๒๔๒. 



๑๘       

มหาภูติรูปเนื่องดวยไออุน  เนื่องดวยกวฬีงการาหาร๓๕ และ ส่ิงท้ังปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร๓๖  และ  
กายเกิดจากอาหาร๓๗ 

๒.๒.๓  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับความชรา 

จากการกลาวมาเราจะพบวาชีวิตกับความชราเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  
เร่ืองจากการเกิดข้ึนในครรภจนถึงการคลอดออกมาเปนมนุษยความเปล่ียนแปลงของอวัยวะรางกาย
ตางๆ  ก็ปรากฏใหเห็นอยูตลอดเวลา  ซ่ึงศัพทของความเปล่ียนแปลงนั้นพระพุทธศาสนาใชคําวา  
“วัย” แปลวา เส่ือม คือ การเปล่ียนรูปจากรูปเดิมไดกลายมาเปนรูปอ่ืนท่ีแตกตางออกไป  ซ่ึง
ธรรมชาติขอนี้ถือเปนเร่ืองปกติของสังขารท่ีจะตองตกอยูในกฎธรรมชาติเร่ืองความไมเท่ียง  โดย
การเปล่ียนรูปรางของอวัยวะตางๆ  นั้นพระพุทธเจาตรัสวา “…อาการใดๆ  ที่สัตวท้ังหลายสําคัญ
หมาย  อาการนั้นๆ  ยอมแปรผันเปนอ่ืนไป  การพลัดพรากจากกันและกันเชนนี้  มีอยูเปนประจํา  
ทานจงพิจารณาดูความเปนจริงของสัตวโลกเถิด…”๓๘ 

ดังนั้น  เราจึงจะพบวา  ชีวิตกับความชรานั้นเปนส่ิงท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิด  
ซ่ึงเราไมสามารถปฏิเสธไดวาทุกคนท่ีเกิดมาจะไมแกและจบลงดวยการตายจากการที่เร่ิมปฏิสนธิ
จนเขาสูวัยทารก  วัยเด็ก  และวัยชรา  เรามองเห็นภาพอยางหยาบไดวาเร่ิมจากความเจริญลงมาสู
ความเส่ือมโทรม  ซ่ึงเปนไปตามข้ันตอนเขาสูวัยตางๆ  โดยมีอายุไขหรือกาลเวลาเปนเครื่องบอก  
แตในสภาพความเปนจริง  การพัฒนาของการมนุษยท่ีกลาวมามิอาจเปนไปตามข้ันตอนความตาย
อาจเกิดข้ึนกับบุคคลหน่ึงในชวงวัยใดๆ  ก็ได  หรือบางคนอาจจะเสียชีวิตกอนวัยชราก็ได 
พระพุทธศาสนาเห็นวา มนุษยยอมจะมีการเส่ือมสลาย ตาย  หาย  ไปในหลายเวลา เชนในเวลาท่ี

                                                 
๓๕ ในประเด็นเรื่องอาหารน้ันพระพุทธองค ไดใหความหมายของอาหารไววา เครื่องค้ําจุนชีวิต ใน

พระพุทธศาสนามีอาหารอยู ๔ อยาง คือ ๑.  กวฬีงการาหาร อาหาร คือ คําขาว ๒. ผัสสาหาร  อาหาร คือ ผัสสะ 
ไดแก กรากระทบกันระหวางประสาทสัมผัสกับวัตถุภายนอก ทําใหเกิดเวทนา หรือความรูสึกทุกข ไมสุข ไมทุกข
๓. มโนสัญเจตนาหาร อาหาร คือ มโนสัญเจตนา ไดแก สังขารในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึงเจตนาเปนบุญบาป
เปนเหตุใหเกิดภพ คือ ทําใหเกิดปฏิสนธิในชาติตอไป ๔. วิญญาณหาร อาหาร คือ วิญญาณ ไดแก วิญญาณที่เปน
ปจจัยใหเกิดนามรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗-๒๘๘ ดู พระธรรมปฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  พิมพครั้งที่ ๘,  (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หนา ๑๘๖. 

๓๖ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑/๕. 
๓๗ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๐. 
๓๘ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๕๙๔/๖๔๓. 



๑๙       

เปนกลละบาง  ในเรือนคลอดบาง  หรืออาจจะมีอายุถึงคร่ึงเดือนก็มี  หรือตายเม่ืออายุ ๙๐  ป  ก็มี๓๙  
ดังนั้น  ความชราในการพัฒนาของชีวิตมนุษยนี้อาจจะมองไดท้ังในแงการเจริญแลวเส่ือมไปตามวัย
ตางๆ  ของมนุษย และอีกประการหนึ่งเปนการเส่ือมทางกายภาพของรางกายมนุษยท่ีเกิดข้ึนตลอด
อายุขัย  โดยลักษณะของความชราท่ีเกิดข้ึนนั้นจะปรากฏอยูรูปของความเส่ือมทางรางกายในสอง
ลักษณะคือ   (๑)  ความชราหรือความเส่ือมของรางกายท่ีเปนไปอยางเปดเผย และ (๒) ความชรา
หรือความเส่ือมของรางกายท่ีเปนไปอยางไมเปดเผยหรือปกปด๔๐ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

เราจึงไมสามารถท่ีจะปฏิเสธไดวาในชีวิตต้ังแตเกิดจนถึงวัยหนุมสาวลวนเปนการ
เปล่ียนแปลงในดานการเจริญเติบโตมากกวาความเส่ือมโทรมแตเม่ือเขาสูวัยชราความเส่ือมโทรม 
จะเพ่ิมมากข้ึน  รูปรางของรางกายจะเห็นไดชัดเจนเมื่อสวนสูงจะยุติเม่ืออายุไดประมาณ  ๒๐ป  
หลังจากนั้นกระดูกจะไมยาวข้ึนอีก  แตเวลาท่ีมีอายุมากข้ึนความสูงอาจลดลงเล็กนอยเนื่องจากแผน
กั้นระหวางกระดูกสันหลังยาวลงและกระดูกสันหลังโคงตัวไปขางหนา  ทําใหไหลคอม  การยาง
กาวเดินไมม่ันคง  และโดยเฉพาะกระดูกฟนเม่ือมีอายุมากข้ึน ความเสื่อมโทรมเห็นไดอยางชัดเจน
ในสภาพของอาการฟนหัก   นอกจากนั้นเรายังเห็นความเส่ือมโทรมของผิวหนังในวัยชรา  โดย
เฉพาะท่ีใบหนาจะเหย่ียวยน  ไมเปลงปล่ังท้ังนี้ก็จะรวมไปกับความบางของผม  หัวลานผมหงอก  
และหลอดเลือดขอดเห็นไดชัดใตผิวหนังเฉพาะอยางยิ่งท่ีมือและท่ีขมับ  ซ่ึงเปนลักษณะทาง          
สรีรวิทยาหรือกายวิภาค  หรือรูปขันธของคนชรา  ดังท่ีพระพุทธองคตรัสถึงลักษณะของคนชราวา 
“...เม่ือผูใดชรา คือ สูงอายุ เปนผูเฒา ลวงกาลมามาก ผานวัยมามาก มีฟนหัก ผมหงอก   ผมบาง   
ศีรษะลาน หนังยน   ตัวตกกระ หลังโกง หลังคอม ถือไมเทายันกาย...”๔๑      

ในความเส่ือมโทรมของขันธดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการที่เกิดจากฟนหัก         
ผิวเหี่ยวยน  ผมหงอก  ซ่ึงเปนลักษณะเดนชัดท่ีปรากฏแกสายตา  จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในจิตใจตามมา  แตท้ังนี้ก็สุดแตบุคคลบางคนอาจรูสึกหดหูเปนทุกข  มีความวิตกกังวลในการ
เปล่ียนแปลง  และอาจทําใหอารมณหงุดหงิดโมโหงาย  เสียใจโดยไมมีเหตุผล  จึงถือวาความเส่ือม
โทรมของรูปขันธเปนปจจัยทําใหเกิดเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ดังท่ีนํามากลาว
บางสวนในท่ีนี้  เปนความเส่ือมโทรมของเบญจขันธในรูปธรรม  สามารถปรากฏเปนรูปรางได
อยางชัดเจนเพื่อเปนการยืนยันถึงความจริงดังท่ีไดกลาวมานั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณาขอเท็จจริง
ของความสัมพันธนั้นไดจากภาพดังตอไปนี้ 

                                                 
๓๙ ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๕. 
๔๐

 สํ.นิ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๕ . 
๔๑ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๖. 



๒๐       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงธรรมชาติและสงัขารของมนุษย 

๒.๒.๔  กระบวนการเปล่ียนแปลงระหวางชีวิตกับความชราในปจจุบัน 

จากพัฒนาการท่ีกลาวมานี้  เราจะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความเส่ือมท่ีเปน
ลักษณะของชราภาพในข้ันปลายของชีวิต  เปนการมองความชราดานเดียว  อันเปนความหมายอยาง
หนึ่งของความชรา  และในขณะเดียวกัน  ความชราในชีวิตท่ีเกิดข้ึนในพัฒนาการทุกข้ันตอนของ
ชีวิต  หรือหมายถึงความเส่ือมภายในองคประกอบภายในกายภาพสวนยอยๆ  ของชีวิตท่ี
องคประกอบนั้นจะส้ินสลายไป  นั้นคือความเส่ือมของเซลลภายในอวัยวะตางๆ  ของรางกาย ดังท่ี
กลาวมาแลวและ  พุทธองคไดตรัสไวเม่ือประมาณสองพันกวาปมาแลววา “...สัตวท่ีเกิดมาแลว มีภัย
จากความตายเปนนิจ เหมือนผลไมสุกแลว  มีภัยจากการหลนไปในเวลาเชา  ฉะนั้น ภาชนะดนิท่ีชาง
หมอทําไวท้ังหมดมีความแตกเปนท่ีสุด   ฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลายก็เปนฉันนั้น…”๔๒ 

ในเร่ืองนี้พระพุทธศาสนาไดกลาวเนนถึงรายละเอียดไวอยางลึกซ้ึง เราพิจารณาจากคํา
กลาวของพุทธองคท่ีวา  “ชีวิตนี้นอยนัก” โดยในทัศนะของพระพุทธศาสนาชีวิตคือกายและจิตเปน
ส่ิงท่ีมาประชุมรวมกัน  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  อาศัยกันและกันและคํ้าจุนกันไว  เม่ืออยาง
หนึ่งส้ินลงอีกอยางหนึ่งก็ตองส้ินลง  เม่ืออยางหนึ่งเกิดอีกอยางหนึ่งก็เกิด  เกิดเปนกระแสสลับ
ติดตอกันไปพุทธองคจึงตรัสวา  ชีวิตนี้นอยเพราะ  

 

                                                 
๔๒ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๖. 



๒๑       

 ขันธท้ังหลายถึงการทรงตัวอยูไมไดแตกไปแลว กองขันธในอนาคตก็ไมมี    สวนขันธ     
ท่ีเกิดแลวในปจจุบันก็ดํารงอยู เหมือนเมล็ดผักกาดบนปลายเหล็กแหลม  ฉะนั้น ความแตก
ทําลายแหงขันธท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนเหลานั้น ปรากฏอยูขางหนา    ขันธท้ังหลายท่ีมีการแตกเปน
ธรรมดา ดํารงอยู   มิไดรวมกับขันธเกา ขันธท้ังหลายมาโดยสภาวะท่ีไมปรากฏ  แตกทําลาย
ไปแลว ก็ไปสูสภาวะท่ีไมปรากฏ ยอมเกิดข้ึนและดับไป เหมือนสายฟาแลบในอากาศ   
ฉะนั้น๔๓ 

โดยเปนกระแสการเกิดและการเส่ือมของกายและจิตไปอยูตลอดเสนทางชีวิต  อันเปน
กฎของธรรมชาติท่ีพระพุทธองคทรงคนพบในหลักธรรมท่ีเช่ือวา  “ปฏิจจสมุปบาท” ซ่ึงเปนการ
อธิบายกระบวนการเกิด – ดับแหงชีวิตและความทุกขของบุคคล แยกไดเปน ๒ นัยคือ๔๔ 

๑.  แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขามภพขามชาติ 
๒.  แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการดํารงชีวิต 

ในอัสสุตวาสูตรท่ี  ๒  พระพุทธเจาไดทรงแนะใหพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ท้ังในแง
กายและจิต  ดวยทรงตรัสวา “...ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้น
แหละโดยแยบคาย   ในกายและจิตนั้นวา  ‘เพราะเหตุนี้  เม่ือส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี  เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน    
ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน  เพราะส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนี้จึงไมมี  เพราะส่ิงนี้ดับ  ส่ิงนี้จึงดับ...”๔๕ ซ่ึงสามารถแสดงเปน
แผนภูมิไดดังนี้ 

 
                                               
  
  
                                            
  
  

แสดงวาชีวิตมนุษยหรือขันธ  ๕  (กายและจิต)  เกิดเนื่องมีเหตุปจจัยอาศัยทําใหเกิดและ
ดับไปเพราะมีเหตุปจจัยทําใหดับลง  เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท  โดย
มีองคประกอบอยู  ๑๒  หัวขอ  ท่ี เปนรูปของกระแสแหงเหตุปจจัยเหลานี้ มีความสัมพันธ

                                                 
๔๓ ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๓๙/๑๔๓. 
๔๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม : ฉบับขยายความ, หนา ๘๔. 
๔๕  สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๖๑/๑๑๖. 

เพราะเหตุนี้เม่ือส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี 
เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน  ส่ิงนี้จึงเกดิข้ึน 

เพราะเหตุนี้เม่ือส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนี้ก็ไมมี 
เพราะส่ิงนี้ดับ  ส่ิงนี้จึงดับ 

สมุทัยวาร 

นิโรธวาร 



๒๒       

ตอเนื่องกันเปนวงกลม  ไมมีเบ้ืองตน  เบ้ืองปลาย  อุปมาเหมือนหวงของโซท่ีคลองตอกันไป        
ซ่ึงความชราหรือชรามรณะเปนองคประกอบหน่ึงในสิบสององคประกอบของหลักปฏิจจสมุปบาท
ท่ีทําใหชีวิตหรือขันธ  ๕  เกิดข้ึนและดับไป  ดังเชนท่ีทานพระสารีบุตรกลาวไววา  “…เพราะชาติ
เปนปจจัย  ชราและมรณะจึงมี  เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี  เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี  เพราะ
ชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ...” ๔๖  

เหตุเกิดแหงภพเพราะอุปทานเปนปจจัย  หากจะใหภพดับยอมตองใชอุปทานดับดวย  
จะเปนการเชนนี้ตลอดท้ัง  ๑๒  หัวขอ  ดังแสดงเต็มรูปตอไป 

เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร....จึงมีวิญญาณ... นามรูป...สฬายตนะ...ผัสสะ...
เวทนา...ตัณหา...อุปทาน...ภพ ชาติ...ชรา มรณะ และโสกปริเทวะทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้  เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท๔๗   
 

แผนผังวงจรปฏิจจสมุปบาท๔๘ 
 

  

จากแผนภูมิดังกลาวเราจะเห็นไดวา ความชรา  (ชรา มรณะ)  เปนองคประกอบหน่ึงซ่ึง
เปนปจจัยทําใหองคประกอบอ่ืนๆ  สืบตอกันเปนกระแสตลอดเวลา  และเราจะเห็นไดวาขันธ  ๕  
หรือชีวิตของมนุษยนี้มีความชราเกิดอยูตลอดเสนทางของชีวิต  เพราะความชราคือองคประกอบหน่ึง

                                                 
๔๖ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๐๓-๔๐๔/๔๓๖-๔๓๙. 
๔๗ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒. 
๔๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๑) หนา ๙๗. 

สังขาร 

วิญญาณ 

นามรูป 

สฬายตนะ 

ผัสสะ เวทนา 

ชรา  มรณะ 

ชาติ 

ภพ 

อุปทาน 

ตัณหา 

โทมนัส 
โสกะ ทุกข อวิชชา 

ปริเทวะ 



๒๓       

ของหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนั้น ขบวนการของชีวิตท่ีดําเนินไปยอมมีความเส่ือมสลาย  ไมวาจะเปน
ภาวะท่ีฟนหัก  ผมหงอก  หรือหนังเหี่ยวยนก็ตาม  ในชีวิตมนุษยถือวามีความชราดํารงอยูแมเรา    
จะไมสามารถสัมผัสได  ชีวิตเราเร่ิมจากการปฏิสนธิดวยอสุจิของผูชายผสมกับไขของผูหญิง          
ผูอยูในวัยเจริญพันธุ  นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนายังกลาววา มนุษยจะตองประกอบดวย    
ธาตุ  ๖  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ ลม  อากาศ  และวิญญาณ  ซ่ึงเปนปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหเซลลนั้นมีการ
แบงตัวเปนกลละ  จนกระท่ังดําเนินเปนตัวออนท่ีมีปญจสาขาครบอยูภายในครรภมารดา  ในระยะนี้
เราสามารถเห็นความเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะขบวนการเจริญเติบโตไดอยางชัดเจน  ดวยการไดรับ
สารอาหารจากไขแดง  และเม่ือไขแดงหมดไปก็จะใชวิธีออสโมซิส  (Osmosis)  “...กายนี้เจริญดวย
ขาวสุกและขนมกุมมาส...”๔๙  “...กายนี้อาศัยอาหารคือกวฬีงกาหาร...”  และ“…กายนี้เกิดข้ึนเพราะ
อาหาร...”๕๐  ดวยรกท่ีมีชองเหมือนกับกานบัวอุบลจากทองแมไปถึงทารกท่ีฝงตัวบริเวณผนังมดลูก  
แตในขณะเดียวกันเม่ือธาตุท้ัง  ๖  คือ  นามรูป  หรือวิญญาณเปนมูลฐานของการกําเนิด จึงทําใหเกิด
กระแสของปฏิจจสมุปบาทดําเนินตอมา  ดังนั้น ขบวนการเส่ือมโทรมจึงปรากฏรวมมาดวย  ถึงแม
จะไมเดนชัดเทากับขบวนการเจริญเติบโต  แตในบางกรณีเราอาจเห็นไดจากอุปสรรคของการ
ปฏิสนธิหลังจากการผสมพันธุแลวประมาณ  ๑๐  วัน  โดยเซลลท่ีเกิดใหมอาจจะหยุดการ
เจริญเติบโต  และตายลงไดเพราะขาดสารอาหารท่ีมาหลอเล้ียง  หรือไขผิดปกติไมสามารถฝงตัว
บริเวณปากมดลูกได  (การต้ังครรภภายนอกมดลูก)  หรือระยะ  ๓  เดือนแรกของการตั้งครรภเปน
ชวงท่ีตัวออนอาจจะเกิดอันตรายไดงาย  เพราะเซลลเล็กๆ  มีการขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว                
ถาสภาพแวดลอมในครรภท่ีไมเหมาะสม ทําใหตัวออนไมสามารถจะมีชีวิตอยูรอด ก็จะแทง   

ในลักษณะเชนนี้ ชราและมรณะของกระแสปฏิจจสมุปบาทไดปรากฏใหเห็นอยาง
เดนชัด  หากกระแสปฏิจจสมุปบาทยังคงดําเนินตอไป  ความเสื่อมดําเนินตอไปเชนเดียวกับความ
เจริญของเซลลของผิวหนังต้ังแตอยูในครรภก็มีการเส่ือมโทรมตลอดเวลา  (จนกระทั่งรางกาย
เติบโตสมบูรณและแกชราลง)  โดยทําการขับถายเปนของเสียมาอยูในถุงน้ําครํ่า  และถายทอดผาน
มารดาโดยทางสายสะดือและรกท่ีติดอยูกับผนังมดลูกของมารดา  ตลอดจนมีไขมันจับตามรางกาย
ของทารกดวย  หลังจากการคลอดออกจากครรภมารดา  อวัยวะบางอยางท่ีติดอยูกับทารกภายใน
ครรภจะหมดหนาท่ี  หยุดการทํางานและเส่ือมโทรมไป  เชน  รก  สายสะดือ  ถุงน้ําครํ่า  เซลล
ช้ันนอกท่ีใชหอหุมตัวทารก และเม่ือหลังคลอดจนเขาสูวัยเด็ก  เราจะเห็นการผุกรอนของฟนน้ํานม
ท่ีเกิดข้ึนมาเพียง  ๓ – ๔ ป ภายหลังคลอด และฟนแทจะข้ึนมาแทนท่ี คร้ันถึงวัยชราหรือวัยผูใหญ  

                                                 
๔๙ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๒๕๒/๓๐๐, ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๓๕/๔๐๕,ม.ม. (ไทย)  ๑๓/ ๔๘๓/๖๑๑.  
๕๐ อง ฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๕๙/๒๒๐. 



๒๔       

ฟนแทก็จะเร่ิมหักกรอนไปเชนกัน   ในลักษณะของความเส่ือมโทรมหรือความชราเชนนี้            
พระ พุทธองคทรงเรียกวา  “ความแกหงอมแหงอินทรีย”๕๑ 

ความเส่ือมโทรมแหงอินทรียนี้   เราพบวาเปนการทํางานท่ีแยกออกจากความ
เจริญเติบโต  แตท้ัง  ๒  ระบบมีความสัมพันธกัน  ซ่ึงเปนกระแสของปฏิจจสมุปบาท  ตัวอยางเชน  
เซลลของผิวหนังจะเร่ิมเห็นไดชัดเจนต้ังแตอยูในครรภและเกิดมาจนรางกายเติบโต  สมบูรณ
จนกระท่ังชราลงเซลลผิวหนังนั้นจะมีการเส่ือมโทรมหลุดรวงไปตลอดเวลา  แตก็จะมีเซลล        
เกิดข้ึนมาแทนท่ีตลอดไป  เชนเดียวกับเม็ดโลหิตแดงท่ีไหลลอยในกระแสเลือด  เม็ดโลหิตแดง
เหลานี้จะมีชีวิตอยูไดอยางมากเพียงเดือนกวาๆ  ก็จะหมดอายุ  หลังจากนั้นไขกระดูกก็จะผลิตเม็ด
โลหิตแดงออกมาแทนในกระแสเลือดตอไปอีก  ในระยะ  ๒๐  ปแรก  เราเห็นไดวาขบวนการ
เจริญเติบโตดําเนินไปอยางรวดเร็ว  สวนขบวนการเส่ือมโทรมดําเนินไปในอัตราที่ชากวา  แต
หลังจากอายุ  ๒๐  ปข้ึนไป  ขบวนการเจริญเติบโตชาลง  แตขบวนการเส่ือมโทรมเร็วข้ึน   

ในสวนของเซลลสมองจะเจริญงอกงามสูงสุดเม่ืออายุประมาณ  ๒๐-๓๐  ป  หลังจากนั้น
ปริมาณและจํานวนเซลลจะลดลงตามอายุโดยไมมีการซอมแซม  ทางดานกลามเน้ือโดยเฉพาะ    
เนื้อลาย  ซ่ึงเกาะยึดอยูกับแขน  ขา  และสวนโครงกระดูกอ่ืนๆ  จะมีความแข็งแรงสูงสุดเม่ืออายุ
ระหวาง  ๒๕-๓๐  ป  หลังจากนั้นก็จะทําใหการหดตัวของกลามเน้ือลดความเร็วลง  ความแรงและ
ความนานของการหดตัวก็ลดลง  จํานวนกลามเนื้อจึงนอยลงและมีพังผืดเขาแทนท่ี  สมรรถภาพ
ทางดานสายตาและการรับฟงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในชวงกอนอายุ  ๑๕  ป  แลวจะเร่ิมเส่ือมลง
เร่ือยๆ  กระดูกก็พบวา  ความแข็งแรงของกระดูกนั้นมีมากท่ีสุดในชวงอายุ  ๓๕  ป  และ             
เร่ิมเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละนอยในอายุประมาณ  ๔๐ – ๔๕  ป  หลังจากนั้นในชวงอายุประมาณ  
๔๕ – ๖๐  ป  การเปล่ียนแปลงทางดานโครงสรางของกระดูกจะมีมากข้ึน เห็นไดจากการผุกรอน
ของฟนแทในอายุ  ๔๕ - ๕๕  ป  นอกจากนั้นอวัยวะภายในตางๆ  จะเร่ิมแสดงความเส่ือม  
ขบวนการของความเจริญเติบโตและขบวนการของความเส่ือมโทรมจะเพ่ิมมากข้ึน ขณะ                
ท่ีขบวนการเจริญเติบโตคงดําเนินตอไป  ในอัตราท่ีชามากนับต้ังแตอายุ  ๕๐  ปเร่ือยไปจนถึงวัน
ส้ินสุดของชีวิต  ความเส่ือมโทรมของรางกายจึงปรากฏชัดเจนข้ึน  ในพระพุทธศาสนาเรียกวาความ
เส่ือมแหงอายุ๕๒ ดังนั้นในชวงชีวิตปจจุบัน  การดําเนินอยูของกระแสปฏิจจสมุปบาทจึงมีสภาพของ
ความชราดําเนินอยูตลอดเวลา  เร่ิมจากวิญญาณเปนปจจัยใหนามรูป...ชรามรณะ  อวิชชา  สังขาร  

                                                 
๕๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๙/๓๒๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๒/๘๗,  สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๔. 
๕๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๙/๓๒๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๒/๑๑๘, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒/๔, ๒๗/๕๓, สํ.นิ.

(ไทย) ๑๖/๒๘/๕๕, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๓/๗๐. 



๒๕       

วิญญาณ  นามรูป... และเม่ือชีวิตดําเนินไปเหมือนกับภาชนะดินหรือผลไม  เม่ือถูกใชงานหรือ    
เร่ิมสุก  ความชราหรือความเส่ือมโทรมท่ีดําเนินมาก็เร่ิมปรากฏเดนชัดข้ึน 

ดังนั้น  เราจึงกลาวไดวาความชราท่ีถูกกลาวไวในคัมภีรพระพุทธศาสนา มีลักษณะ      
ท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัด  นั่นคือ  ลักษณะของความชราท่ีเกิดข้ึนในชวงวัยหนึ่งของชีวิต  คือความ
เส่ือมแหงอายุและเปนการกลาวถึงขบวนการของความชราท่ีดําเนินอยูตลอดเสนทางเดินของชีวิต
คือความแกหงอมแหงอินทรีย ๕๓โดยพระสารีบุตรเถระก็ไดยอมรับวาลักษณะของความชราก็มีนัย
ดังท่ีปรากฏในพระพุทธพจนนั้น นอกจากนั้น ในลักษณะของทุกขสัจยังมีการระบุถึงความชราวา   
มีลักษณะ  ๗  ประการดังไดกลาวมาแลว คือมีความแก  ความชํารุด  ความเปนผูฟนหัก  ความเปน  
ผูมีผมหงอก  ความเปนผูมีหนังเหนียว  ความเส่ือมอายุ  ความแกหงอมแหงอินทรีย๕๔  ซ่ึงจากการ
กลาวมานั้นจะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาไดพิจารณาความชราของชีวิตเชนเดียวกับชีววิทยากลาวคือ 
ความชรา นั้นหมายถึง  ความเส่ือมของเซลลภายในรางกาย  โดยเฉพาะเม่ือมีอายุเพิ่มมากข้ึน  ความ
เส่ือมท้ังรางกายและจิตใจก็จะเส่ือมลงอยางเห็นไดชัดเจน  เรียกวา  ปรากฏชรา  แปลวา  “...ความแก
ท่ีเปดเผย...” ประการหน่ึง อีกประการหนึ่งเปนกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท ท่ีมีชรามรณะ  
เกิดข้ึนในพัฒนาการทุกข้ันตอนของชีวิตตลอดอายุขัย  เรียกวา  “ปฏิจฉันนชรา”  แปลวา  “ความแก
ท่ีปกปด”๕๕  ดังท่ีพระพุทธองคทรงกลาวไววา  “...ความแกมีอยูในความเปนหนุมสาว...”๕๖ 

๒.๒.๕  ความชราและความสืบเนื่องของชีวิตในอนาคต 

เราไมอาจปฏิเสธไดวาธรรมชาติของมนุษยจะตองมีชราและมรณะ ซ่ึงมรณะหรือความ
ตายในทางการแพทยหมายถึง สมองตาย   หัวใจ  และปอดหยุดการทํางาน   ในระดับหนึ่ง  
พระพุทธศาสนายอมรับการตายทางกายภาพนี้เชนกัน  แตมีทัศนะตอไปวา  ยังมีวิญญาณท่ีจะเปน
ปจจัยทําใหเกิดข้ึนมาใหม  หากเม่ือมนุษยนั้นยังมีสังขาร  และสังขารนั้นหากยังมีอวิชชา  โดยชรา
มรณะของปุถุชนซ่ึงพวงดวยโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา  
หมุนวงจรตอไปอีก  สัมพันธกันไมขาดสาย  ในคัมภีรพระไตรปฎกมีกลาวไวในความวา  คนเรา   
จะเกิดไดตองอาศัยเหตุ  ๓  ประการ  คือ(๑)  ตองอาศัยบิดามารดา (๒)  ตองอาศัยธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม (๓)  จะตองอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภมารดา๕๗ คือมาเกิดในไข      

                                                 
๕๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๔. 
๕๔ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๗/๖๖.  
๕๕ สํ.นิ.อ.(ไทย) ๒/๑/๒๕. 
๕๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒. 
๕๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๔.  



๒๖       

ท่ีผสมเอาไวแลว ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา  “…ถาวิญญาณจักไมหยั่งลงในทอง
มารดา    นามรูปจะกอตัวข้ึนในทองมารดาไดหรือ…”๕๘ 

ดังนั้น  หากเราจะนับจากบุคคลหนึ่งท่ีเร่ิมตนจากการปฏิสนธิในครรภมารดาแลว  
กระแสของการปฏิจจสมุปบาทก็ดําเนินอยู  โดยไมสามารถถือเอาจุดใดเปนจุดเร่ิมตนได  จนกระท่ัง
ชราและจบลงดวยการตาย  รูปหรือกายแตกทําลายไป แตก็ยังคงมีการสืบเนื่องหารูปใหมอีกตอไป
ชีวิตมนุษยจึงไมไดหมายถึงชีวิตมนุษยในชาติปจจุบันนี้เทานั้น  หากแตมีการสืบตอกันมาและจะสืบ
ตอกันไปในสังสารวัฏอันยาวนาน ตราบใดท่ีบุคคลยังมีเหตุปจจัยใหตองเกิดตอไปอีก  เห็นไดวา
พระพุทธศาสนาไดแบงชีวิตออกเปน 

๑.   ชีวิตอดีต  คือ   ชีวิตกอนท่ีเราเกิดมา 
๒.  ชีวิตปจจุบัน  คือ  ชีวิตนบัต้ังแตวิญญาณท่ีมาปฏิสนธิในครรภมารดาจนกระท่ังตาย 
๓.  ชีวิตอนาคต  คือ  ชีวิตหลังความตาย ถาหากบุคคลผูนั้นยังมีปจจัยท่ีทําใหเกิด

เนื่องมาจากชีวิตปจจุบัน 

อนึ่ง พระพุทธศาสนาเห็นวา  มนุษยทุกคนเวนแตพระอรหันต เม่ือตายแลวตองเกิด
ท้ังส้ิน  ฉะนั้น เร่ืองภพหนาจึงเปนส่ิงท่ีพระพุทธศาสนายอมรับวามีอยูจริง  แตถึงอยางไรโลกหนา   
ก็ยังเปนส่ิงมืดมนสําหรับปุถุชนท่ีตองการจะรูโดยประจักษแกสายตา  เพราะพิสูจนโดยวิธีนี้ไมได  
การจะรูจักโลกหนาไดดีตองอาศัยญาณเฉพาะตน และตองเปนผูท่ีศึกษาในเร่ือง  ศีล  สมาธิ        
และปญญาช้ันสูง  จนถือเปนอริยบุคคล๕๙   ดังเชนพระพุทธเจาบําเพ็ญเพียรจนมีบุพเพนิวาสานุส-
สติญาณระลึกชาติได โดยขอความนี้จะมีปรากฏอยูในพระพุทธพจนวา 

 ...เรานั้นจึงนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชาติกอนไดหลายชาติ คือ ๑    ชาติ
บาง ๒ ชาติบาง... ๑๐ ชาติ... ๑๐๐ ชาติบาง... ๑,๐๐๐ ชาติบาง...ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป๑ 
เปนอันมากบางวา ‘ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น  มีตระกูล  มีวรรณะ มีอาหาร    เสวยสุขทุกข 
และมีอายุอยางนั้นๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนั้น             
มีตระกูล  มีวรรณะ  มีอาหาร เสวยสุขทุกข และมีอายุอยางนั้นๆ  จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี ้

                                                 
๕๘ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๑๕/๖๕. 
๕๙  อริยบุคคล ๘  เปนบุคคลที่พัฒนาจิตไดสูงสุด  ที่เรียกวา  โลกุตรจิต  มี ๘ ประเภท ไดแก  ๑)      ผู

ที่บรรลุโสดาปตติมรรค ๒)  ผูที่บรรลุโสดาปตติผล ๓)  ผูที่บรรลุสกทาคามิมรรค ๔)  ผูที่บรรลุสกทาคามิผล ๕)    
ผูที่บรรลุอนาคามิมรรค ๖) ผูที่บรรลุอนาคามิผล ๗)  ผูที่บรรลุอรหัตมรรค และ ๘) ผูที่บรรลุอรหัตผล                 
ใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๘/๑๖๗. 



๒๗       

เราระลึกชาติกอนไดหลายชาติพรอมท้ังลักษณะท่ัวไปและชีวประวัติอยางนี้…๖๐ 

โลกหลังความตายแบงตามกรรมของสัตวโลกท่ีมีกิเลสเปน  ๓  ภพ  อันไดแก  กามภพ  
รูปภพ  และอรูปภพ  ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา  การเปนอยูในภพตางๆ  ไมเท่ียงเปนทุกข  
และเปนอนัตตา ชีวิตไมสามารถคงอยูไดในสภาพหน่ึงสภาพใดอยางถาวร มีการเวียนวายตายเกิด
จากภพท่ีเลวข้ึนไปสูภพท่ีดี  จากภพท่ีดีลงไปสูภพท่ีเลว  ตามกิเลส  กรรม  วิบาก จนกวาจะส้ิน
กรรมหรือถึงนิพพาน  อันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต  ดังปรากฏความพระพุทธพจนวา 

 เหลาสัตวท่ีมีอํานาจแหงบุญสงเสริมแลว ไปสูกามภพและรูปภพหรือไปถึงภวัคคพรหม
บาง  แตยังกลับไปสูทุคติภูมิไดอีก  เหลาสัตวท่ีมีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติไดเพราะหมดอายุ  
ไมวาภพไหนๆ  ท่ีช่ือวาเท่ียงไมมี  พระผูมีพระภาคผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญไดตรัส      
ไวแลวอยางนี้  เพราะฉะน้ันแล    เหลาปราชญผูมีปญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ  คํานึงถึง 
ความจริงขอนี้จึงเจริญมรรคอันสูงสุด เพื่อพนจากชรามรณะ คร้ังเจริญมรรคท่ีบริสุทธ์ิสะอาด  
ซ่ึงมีปกติยังสัตวใหหยั่งถึงนิพพานแลว  จึงเปนผูปราศจากอาสวะปรินิพพานเพราะกําหนด   
รูอาสวะท้ังปวง  ฉะนั้นแล๖๑ 

แสดงวา  ชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในอนาคตคือ ชีวิตท่ีเกิดจากการเกิดดับตอเนื่องกนั
มาจากชีวิตอดีต  ปจจุบัน  อันเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท  ตามเหตุปจจัยท่ีมีการเกิดตอเนื่องกัน
ไปไมมีจุดเร่ิมและปลายดังลูกโซ  ดังนั้น สัตวท่ีมีกิเลสวัฏท้ัง  ๓  ภพ  เชน  กามภพ รูปภพ อรูปภพ  
ไมวาจะเกิดในโลกท่ีเราสามารถรูและเห็นไดดวยประสบการณธรรมดา  เชน  โลกน้ี  หรือโลกท่ีอยู
นอกเหนือประสบการณธรรมดา  ท้ังท่ีเปนโลกท่ีดี  คือ  สุคติ หรือโลกสวรรค  และโลกที่ไมดี  เชน  
นรก  ก็ตาม  ยอมจะหนีไมพนความชรา  เพราะจะตองมีการเกิด  หรือภพหมุนเวียนกันไปตลอด  
และเม่ือมีการเกิดก็ยอมมีแก  เจ็บ  และตาย  แตสาระสําคัญของศาสนาไมใชส่ิงท่ีศาสดามุงหวังให
เปนเพียงเคร่ืองประดับความรู  ส่ิงท่ีตองการคือ  ใหคนปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายดวยการส้ินสุด
ทุกขในสังสารวัฏแหงการเวียนวายตายเกิด  หรือนิพพานนั่นเอง  ชีวิตมนุษยมีการเกิดแก  เจ็บ  ตาย  
มีความเปล่ียนแปลง  เหลานี้คือชีวิตท่ีมีทุกข   

พระพุทธเจาจึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  อันเปนกระบวนธรรมฝายวิวัฏฏ  
คือ  ฝายดับทุกขหรือแกปญหาตอไปอีกดวย  เปนการช้ีใหเห็นวาทุกขหรือปญหาของมนุษยเปนส่ิง
ท่ีแกไขได  และทรงแสดงวิธีแกไขไวดวย  ยิ่งกวานั้นยังทรงช้ีตอไปถึงภาวะท่ีลํ้าเลิศ  สมบูรณ  ซ่ึง

                                                 
๖๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๒/๔๑-๔๒. 
๖๑ อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/๑๐๒๙/๖๗๕. 



๒๘       

มนุษยสามารถมีชีวิตท่ีดีงามและเปนสุขแทจริงได ตามปกติของปุถุชน  อวิชชา  ตัณหา  อุปทาน  
ยอมครอบงําเคลือบแฝงจิตใจ  กําลังปญญา  และเปนตัวชักใยนําเอากิเลสตางๆ  ใหไหลเขามาสู
จิตใจ ทําใจใหไหว  ใหวุน  ใหมัว  ใหฝาหมอง  ทําใหมองเห็นส่ิงตางๆ  ไมชัดบาง  ใหบิดเบือนไป
เสียบาง  ตลอดจนถวงดึง เหนี่ยวร้ังไวใหหวนติดต้ังของขัดและคับแคบอยูกับเคร่ืองผูกมัดหนวง
เหนี่ยวชนิดตางๆ 

 ภิกษุท้ังหลาย  กุมารนั้นอาศัยความเจริญและเติบโตแหงอินทรียท้ังหลาย อ่ิมเอิบ พร่ัง
พรอม บําเรออยูดวยกามคุณ ๕  ประการคือ รูปท่ีจะพึงรูแจงทางตา  ท่ีนาปรารถนา  นาใคร    
นาพอใจ  ชวนใหรัก  ชักใหใคร พาใจใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงทางหู... กล่ินท่ีจะพึงรูแจง
ทางจมูก... รสท่ีจะพึงรูแจงทางล้ิน... โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงทางกาย  ท่ีนาปรารถนา  นาใคร    
นาพอใจ ชวนใหรัก  ชักใหใคร  พาใจใหกําหนัด 

 กุมารนั้นเห็นรูปทางตาแลวกําหนัดในรูปท่ีนารัก  ขัดเคืองในรูปท่ีไมนารัก เปนผูมีสติ    
ในกายไมต้ังม่ัน และมีจิตเปนกามาวจรอยู  ไมรูชัดถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอันเปนท่ีดับ  
ไมเหลือแหงบาปอกุศลธรรมตามความเปนจริง เขาเปนผูสมบูรณดวยความยินดี  และความ
ยินรายอยางนี้  เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  สุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
ยอมเพลิดเพลิน  บนถึง   ติดใจเวทนานั้น  เม่ือกุมารนั้นเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจเวทนานั้นอยู    
ความเพลิดเพลินก็เกิดข้ึน ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ังหลาย  เปนอุปาทาน  เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย  ภพจึงมี เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรา มรณะ โสกะ    
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาสจึงมี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีไดอยาง
นี้๖๒ 

ตอมาเด็กนั้นไดศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบดวยศีลอินทรียสังวร  และเจริญญาณแลว  
เม่ืออวิชชา  ตัณหา  อุปาทานนั้นดับหายไปแลว  ก็เกิดปญญาเปนวิชชาสวางแจงข้ึนมองเห็นส่ิง
ท้ังหลาย  กลาวคือโลกและชีวิตถูกตองชัดเจนตามท่ีมันเปนของมัน  ไมใชตามท่ีอยากใหมันเปน
หรือตามอิทธิพลของส่ิงเคลือบแฝงกําบัง 

ดังกลาวมาแลววาชรานั้นมีอยู  ๒  อยาง  คือ  ความชราที่เกิดข้ึนตอเนื่องอยูตลอดเวลา  
แมจะปรากฏอาการทางการเส่ือมโทรมใหเห็นไดชัดเจนหรือไมก็ตาม  มันเกิดข้ึนอยูตลอดเสนทาง
เดินของชีวิต  และความชราท่ีเราสามารถเห็นปรากฏความเส่ือมโทรมไดอยางชัดเจน  โดยเฉพาะใน
วัยชรา  แตเม่ืออวิชชา  ตัณหา  อุปาทานดับ  จะทําใหภพ  ชาติ  ชรา  มรณะดับไปดวย  อันเปน

                                                 
๖๒ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๐๘-๔๐๙/๔๔๔-๔๔๕. 



๒๙       

ปรากฏของนิพพาน  หากเปนเชนนี้ผูท่ีบรรลุนิพพานก็มิใชคนชรา  หรือเปนผูท่ีไมมีความเส่ือม
โทรม  หาใชเชนนั้นไม  พระพุทธศาสนาเนนย้ําความเปนสามัญลักษณะคือ เปนอนิจจัง  ทุกขัง  
อนัตตา  แมแตสังขารของมนุษยก็ยอมเปนไปตามกฎดังกลาวอยางแนนอน  ไมวาผูนั้นจะบรรลุ
นิพพานหรือไมก็ตาม  แตผูบรรลุนิพพานเปนผูมีปญญาท่ีรูเทาทันสังขารท่ียอมเปนไปตามสามัญ-
ลักษณะ  เห็นอาการท่ีมันเกิดจากเหตุปจจัยอาศัยกันและกัน  มีความเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง  
และเม่ือรูเทาทันสังขารแลว ทําใหไมตกเปนทาสของอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุ เปนผูปราศจากราคะ  
โทสะ  โมหะ  วางใจเฉยเปนกลางอยูอยางมีสติสัมปชัญญะ  ถึงแมขันธ  ๕  จะผันแปรกลับกลาย  
ไปเปนอ่ืน  ทานก็ไมเศราโศกเปนทุกข  ดังนั้นผูท่ีบรรลุนิพพานจึงไมใชผูท่ีหยุดความเส่ือมโทรม
หรือไมมีความชราปรากฏ  สังขารยังผันแปรเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา  ขณะเดียวกัน ถึงแมสังขาร
จะผันแปร  แตภาวะทางจิตใจยังปลอดโปรงเปนอิสระ ไมถูกปรุงแตงหรือบังคับดวย  ราคะ  โทสะ  
และโมหะ  เสวยอารมณท้ังหลายดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ  ดวยปญญาท่ีรูเทาทันธรรมชาติของมัน     
ไมถูกกิเลสครอบงําหรือชักจูง  ไมมีตัณหา  อันพาไปใหเกิดภพ  เม่ือไมเกิดภพยอมไมเกิดชาติ  เม่ือ
ไมเกิดชาติยอมไมเกิดชรามรณะ  นั่นคือเปนภาวะของพระอรหันตท่ียังทรงพระชนมชีพ  และ
ดําเนินชีวิตเกี่ยวของกับโลกภายนอกอยูตามปกติ  ซ่ึงเรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแก 
นิพพานยังมีเบญจขันธเหลือประการหนึ่ง  อันเปนเหตุตอเนื่องใหเกิด  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
ไดแก  นิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ  คือ  หลังจากมรณะไปแลวยอมไมมีการเกิด  แก  เจ็บ  และตาย
ตอไป  ซ่ึงจากคัมภีรพระไตรปฎกมีการกลาวถึงความหมายของนิพพานไวหลายศัพท  เชน  อชระ  
แปลวา  ไมแก  อวัชชระ  แปลวา  ไมครํ่าครา  อชาตะ  แปลวา  ไมเกิด  อปโลกิตะ  (-นะ)  แปลวา  
ไมผุพัง,  ไมเส่ือมสลาย๖๓  อโมสธรรม  แปลวา  ไมเส่ือมสูญ๖๔  ธุวะ  แปลวา  ยั่งยืน  อักขระ  
แปลวา  ไมรูจักส้ิน,  ไมพินาศ ฯลฯ๖๕ 

ดังนั้น  ความชรายอมเกิดข้ึนไดตลอดเวลาไมวาจะเปนชีวิตในปจจุบันหรือชีวิตใน
อนาคตท่ีจะมีข้ึน  แตไมวาจะเปนชีวิตในชวงใดก็ตาม เม่ือบรรลุถึงเปาหมายสูงสุด  คือ  นิพพาน
แลวจะไมมีความชราปรากฏอยูตลอดไป 

จะเห็นไดวา การพัฒนาชีวิตของพระพุทธศาสนาแบงออกเปน  ๓  ข้ันตอน  คือ  ชีวิตใน

                                                 
๖๓ พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพครั้งที่ ๒,หนา ๒๗. 
๖๔ พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สละคํา) และรศ.ดร.จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับ

นักศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒,  หนา ๕๔. 
๖๕ กรมหลวงชินวรณสิริวัฒน พระเจาวรวงศเธอ พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา หรือพจนานุกรมภาษา

บาลีแปลเปนไทย, หนา ๓๑๘. 



๓๐       

อดีต  ชีวิตในปจจุบัน  และชีวิตในอนาคต  โดยชีวิตปจจุบันเกิดจากปจจัย  ๓  ประการคือ  เบญจ-
ขันธหรือชีวิตของทารกเปนปจจัยหนึ่งในขบวนการสืบพันธุท่ีนอกเหนือจากเช้ือของบิดาผสมกับไข
ของมารดา  เบญจขันธของทารกนี้เปนผลจากชีวิตในอดีตและสืบเนื่องมาเกิดเปนชีวิตในปจจุบัน  
และชีวิตในปจจุบันก็เปนเหตุใหเกิดชีวิตใหมในอนาคต  ซ่ึงชีวิตในอนาคตก็จะกลายเปนปจจุบัน
และอดีต  อันเปนเหตุปจจัยซ่ึงกันและกันเปนไปตามกระแสปฏิจจสมุปบาท  ดังนั้น ชีวิตจึงมีความ
แกหรือความเส่ือมโทรมตลอดเสนทางชีวิต  และปรากฏใหเห็นเดนชัดในวัยชรา  เพราะชรามรณะ
เปนองคประกอบหนึ่งในสิบสององคประกอบของกระแสดังกลาว  แตเม่ือชีวิตไดเขาสูเปาหมาย    
ท่ีสูงสุดทางพระพุทธศาสนา  คือ  นิพพาน  อันเปนเคร่ืองตัดกระแสปฏิจจสมุปบาท เปนเหตุแหง
การส้ินสุดชรามรณะอยางถาวร 

๒.๓  ฐานะความสําคัญของคนชราในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๓.๑  ทาทีของสังคมตอคนชรา 

ชุมชนหรือสังคมตามหลักของพระพุทธศาสนาประกอบดวย  พุทธบริษัท  ๔  อัน
ประกอบดวย  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุและภิกษุณีซ่ึงเปนบรรพชิตอันเปนหลักของ
สังคม  เพราะเปนชุมชนท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังข้ึนเองตามหลักการและความมุงหมายท่ีทรงกําหนด
ไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมีสภาพเก้ือกูลแกการปฏิบัติท่ีมุงตรงตอจุดหมายสูงสุดคือ  นิพพาน  นอกจาก
เปนผูประพฤติปฏิบัติตนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีศาสนากําหนดไว  บรรพชิตเหลานี้ยังเปนธรรม-
ทายาทในการแสดงความเปนแบบอยาง  และเผยแผคําส่ังสอนใหแกอุบาสก อุบาสิกา  เพื่อ
ประโยชนของสังคมอีกดวย  สวนคฤหัสถคือชาวบาน  หมายถึงอุบาสกฆราวาสผูชาย  และอุบาสิกา
ฆราวาสผูหญิง  เม่ือไดรับธรรมอันเปนประโยชนแกตนจากพระภิกษุก็พึงอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ  
เพื่อใหสงฆดํารงอยูยั่งยืนเพื่อประโยชนแกชนจํานวนมากตอไป  โดยความสัมพันธของสมาชิก
ภายในสังคมของพระพุทธศาสนานั้น มีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถตลอดจนความแตกตางในความ
เปนหญิงและชาย  นอกจากนี้ยังปรากฏอยูในวัยเด็ก  หนุมสาว  ผูใหญ  และคนชรา  พระพุทธองค
ทรงคํานึงถึงความแตกตางของสมาชิกในสังคม  ในการสรางสรรคใหเปนสังคมที่ดีมีความเจริญ
และมีความอยูรวมกันอยางสงบสุข  ดังปรากฏใน  “สามีจิกรรม”  อันเปนการแสดงอัธยาศัยไมตรี  
หรือการใหเกียรติแกกันในผูแกกวา  ออนกวา  หรือเสมอกัน  โดยพระพุทธองคตรัสสอนท้ัง
บรรพชิตและคฤหัสถไวในอปริหานิยสูตรวา 

พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว  ไมมีความเส่ือมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียัง
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเจาวัชชีผูมีพระชนมายุมากของชาววัชชี    และสําคัญถอยคํา



๓๑       

ของทานเหลานั้นวาเปนส่ิงควรรับฟง๖๖ 

ในพระพุทธศาสนา จัดคนชราอยูในบุคคลผูเจริญ  แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ผูเจริญ
มี  ๓  ประเภท  คือ  (  ๑)  เจริญโดยชาติ  (๒)  เจริญโดยวัย  (๓)  เจริญโดยคุณ๖๗ 

ซ่ึงในอรรถกถาพระบาลี  จัดคนชราอยูในบุคลลผูช่ือวา “วุฑฒาปจายี”  แบงออกเปน  ๔  
จําพวก  คือ 

๑.  ปญญาวุฑฒบุคคล  ผูเจริญแลวดวยปญญา 
๒.  คุณวุฑฒบุคคล       ผูเจริญโดยคุณ 
๓.  ชาติวุฑฒบุคคล    ผูเจริญโดยชาติ 
๔.  วัยวุฑฒบุคคล        ผูเจริญโดยวัย๖๘ 

เหตุท่ีพระพุทธองคทรงเรียกคนชราวา  วุฑฒ หรือผูเจริญ  เนื่องจากคนชรามีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว  พรอมท้ังคุณธรรม  นั่นคือ  วัยวุฑฒะ  และคุณวุฑฒะ  ดังท่ีจะกลาวตอไป 

วัยวุฑฒะ  หมายถึง  ผูเจริญโดยวัย  เปนผูมีอายุมากกวาบุคคลในวัยอ่ืนๆ  เปนบุคคลท่ี
เกิดมากอนโดยเรียกคนชราวา  “รัตตัญู”  แปลวา ผูรูราตรี คือ ผูเกาแก  รูกาลนาน  มีประสบการณ
มาก รูเหตุการณมาต้ังแตตน๖๙  (เชน  บิดา  มารดา  ปู  ยา  ตา  ยาย  ครู  อาจารยฯลฯ  ถาเราพิจารณา
ดูบุคคลหน่ึงต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิข้ึนมาจนกระท่ังคลอดมาเปนทารก  วัยเด็ก  หนุมสาว  ผูใหญ  และ
ส้ินสุดในวัยชรา  บุคคลผูนั้นไดผานพัฒนาการและประพฤติตนในการดําเนินชีวิต  ดังนี้เร่ิมต้ังแตวัย
เด็กและวัยหนุมสาว  ดําเนินชีวิตดวยความช่ืนบานสําราญเริงรมย  สมัยเม่ือยังเด็กจะรูสึกวาโลกคือ
สวรรคท่ีนาต่ืนเตนติดใจ  หนุมสาวคราวเดียวกันท่ีเนื้อหนังมังสานารักนาชม  เม่ือประกอบกับ
เคร่ืองบํารุงปรุงแตงก็ชวนใหอภิรมยชมช่ืน  ดังท่ีพุทธองคทรงกลาวถึงการพัฒนาในวัยทารกและวัย
เด็กไววา 

 ภิกษุท้ังหลาย  เพราะปจจัย  ๓  ประการประชุมพรอมกัน  การถือกําเนิดในครรภจึงมีได 
ในสัตวโลกนี้  มารดาบิดาอยูรวมกัน  แตมารดายังไมมีระดู  และคันธัพพะยังไมปรากฏ  การ
ถือกําเนิดในครรภก็ยังมีไมได.......น้ํานมของมารดานับเปนโลหิตในอริยวินัย  กุมารนั้นอาศัย
ความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียท้ังหลาย  ยอมเลนดวยเคร่ืองเลนสําหรับกุมาร  คือไถ

                                                 
๖๖  ที.ม. (ไทย)๑๐/๑๓๔/๗๙. องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๒๑/๓๑. 
๖๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๗/๑๖. ดูเทียบใน ขุ.ชา.อ.(ไทย) ๓/๑/๓๔๙. 
๖๘ ขุ.สุ.อ. (ไทย)  ๑/๖/๒๗๖ – ๒๗๗. 
๖๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม : ฉบับขยายความ, หนา ๒๔๘. 



๓๒       

เล็กๆ  ตีไมหึ่ง  หกคะเมน  เลนกังหัน  ตวงทราย  รถเล็ก  ธนูเล็ก    

 ภิกษุท้ังหลาย   กุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียท้ังหลาย อ่ิมเอิบ    
พรอมพร่ัง  บําเรออยูดวยกามคุณ  ๕  ประการ... เม่ือกุมารน้ันเพลิดเพลิน    บนถึง  ติดใจ
เวทนาน้ันอยู  ความเพลิดเพลินก็เกิดข้ึน ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ังหลาย    เปนอุปาทาน  
เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงมี  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรา  
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข  โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ิน     
นั้นยอมมีไดอยางนี้๗๐ 

จากนั้น เม่ือเวลาผานไปหลายสิบป ทัศนะของผูใหญจึงมีคอนขางแตกตางจากหนุมสาว  
ความสดชื่นของเด็กมิใชทัศนะท่ีแทจริงของผูใหญ  และทัศนะท่ีแทจริงของผูใหญก็มิใชวิสัยท่ีเด็ก
จะมองเห็นได  จากสภาพท่ีเคยรัก  จากเสียงท่ีเคยชอบ  จากรสที่เคยหลง  หรือจากกล่ินอันเปน       
ท่ีผูกพัน  เม่ือไดผานพบมามากและไดใชปญญาพินิจพิเคราะหทบทวนดูยอมชวยใหเกิดความ
เหนื่อยลง  ออนลง  หางจากกามารมณ  หรือความรัก  ความชอบท้ังหลายทั้งปวง  การดําเนินชีวิต   
ท่ีผานพบส่ิงตางๆ  มาอยางมากมาย  ประกอบกับการใชปญญาพิจารณา โดยเฉพาะการดําเนินชีวิต 
ท่ีอยูในชวงวัยชรา  ถึงแมวาจะมีทุกขในดานรางกายท่ีกอใหเกิดโรค  แตในทางจิตใจ เม่ือคนชราได
รูถึงความเปนไปตามธรรมชาติของชีวิต  ยอมสํานึกถึงความจริงและยอมรับสภาพความเปนไป  
ของรางกายแลว  ยอมไมกอใหเกิดทุกขแกจิตใจ  ในขณะเดียวกันการมีประสบการณมากกวาบุคคล
ในวัยอ่ืน  จึงนํามาเปนเคร่ืองมือในการกระทําส่ิงท่ีดีงามในชีวิตปจจุบัน เปนประโยชนอยางยิ่ง
มากกวาบุคคลในวัยอ่ืนๆ   คุณสมบัติเฉพาะของคนวัยชราเชนนี้  ทําใหคนชราเปนบุคคล                  
ท่ีมีความสําคัญ  และมีฐานะตางจากบุคคลอ่ืน  ในเร่ืองนี้พระพุทธองคจึงเลาเร่ืองสัตว  ๓  สหาย  
คือ    นกกระทา  ลิง  และชาง วา ผูใดมีความสําคัญและมีฐานะท่ีควรเคารพกวากัน  โดยวัดจากอายุ
ของตนไทรท่ีอาศัยอยูรวมกัน สรุปความโดยสังเขปไดดังนี้  

ชางอางวา  “เม่ือฉันยังเล็กฉันเดินครอมตนไทรนี้ไวในระหวางขาหนีบ ยอดไทรพอระ
ทองฉัน” 

ลิงอางวา  “เม่ือฉันยังเล็ก  ฉันนั่งบนพ้ืนดิน เค้ียวกินยอดไทรนี้  ฉันจําเร่ืองเกาไดดังนี้” 
สวนนกกระทาอางวา  “ในสถานท่ีโนนมีตนไทรใหญ  ฉันกินผลไมจากตนไทรใหญ

นั้นแลว  ไดถายมูลไว  ณ  สถานท่ีนี้  ตนไทรตนนี้เกิดจากตนไทรใหญนั้น” 

ดังนั้น  ลิงกับชางไดกลาวกับนกกระทาวา  บรรดาพวกเราทานเปนผูใหญกวาโดย

                                                 
๗๐ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๐๘-๔๐๙/๔๔๓-๔๔๕. 



๓๓       

กําเนิด  พวกเราจักสักการะ  เคารพ  บูชาทาน  และจะตั้งอยูในโอวาทของทาน๗๑  จากชาดกท่ีพระ
พุทธองคไดเลาถึงสัตว  ๓  สหายนี้  เนื่องมาจากทานพระสารีบุตรถูกกันเสนาสนะจากพระภิกษุ
ผูนอย  จนทําใหพระสารีบุตรตองนั่งและเดินจงกรมจนถึงใกลรุง  บริเวณติดกับเสนาสนะของ
พระองค  เม่ือพระพุทธองคไดทรงทราบเร่ืองราวจึงตรัสวา  “...นรชนเหลาใดฉลาดในธรรม
ประพฤติออนนอมถอมตนตอบุคคลผูเจริญท้ังหลาย นรชนเหลานั้นเปนผูไดรับการสรรเสริญ       
ในปจจุบันและมีสุคติภพในเบื้องหนา...”๗๒  ซ่ึงพระพุทธองคไดใหพระสารีบุตรมีเสนาสนะติดกับ
พระองคอันเนื่องมาจากเปนอัครสาวก  เปนผูทรงคุณธรรม  และเปนพระเถระผูใหญท่ีเจริญโดยวัย  
โดยในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดใหอธิบายวา 

 ต้ังแตนี้ไป เราอนุญาตการอภิวาท  การลุกรับ  การอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม ตามผูท่ีแกกวา  
ควรไดอาสนะเลิศ  น้ําเลิศ  กอนขาวเลิศ  ตามผูท่ีแกกวา  แกเธอทั้งหลาย ต้ังแตนี้ไป ผูใหม
กวาไมพึงหามเสนาสนะผูแกกวา ภิกษุใดหาม ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฎ ..ภิกษุท้ังหลาย       
จะเปนกษัตริย  พราหมณ  แพทย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  หรือสัตวเดียรัจฉานก็ตาม  สัตว
เหลาใด  เหลาหนึ่ง  เปนผูเฉลียวฉลาดในธรรม  คือ  การออนนอมตอผูใหญ  กระทําการนอบ
นอมตอผูใหญโดยวัยท้ังหลาย ผูสมบูรณดวยคุณ  สัตวเหลานั้นยอมไดรับการสรรเสริญ คือ 
พรรณนา ชมเชยอัตภาพนี้แหละวา เปนผูออนนอมตอผูเจริญท่ีสุด เพราะกายแตกไปแลว ยอม
บังเกิดในสวรรค๗๓ 

ดังนั้น  ผูใหญโดยวัยหรือผูเจริญโดยวัยในพระพุทธศาสนาท่ีแทคือ  ผูท่ีดําเนินชีวิตมา
นานกวาผูอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีชีวิตท่ียาวนานกวาผูอ่ืนนี้  ไดนําเอาประสบการณท่ีมีอยูมาทํา
ใหเกิดปญญา  ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุกลาววา  “…ถาเปนชราแทจริงตามความหมายใน
พระพุทธศาสนาก็จะตองเห็นอนิจจังมากข้ึน  เห็นทุกขังมากข้ึน  เห็นสูญญตามากข้ึน  เห็น               
อิทัปปจจยตามากข้ึน  เห็นตถาตามากข้ึน  จนคงท่ีไมหวั่นไหวไมเปล่ียนแปลง...”๗๔   

จะเห็นไดวา จากระบบชีวิตตามชวงวัยตางๆ  นี้เปนเพียงการเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางของความเปนเด็กกับคนชราเทานั้น  มิใชเนนย้ําใหปฏิบัติเม่ือถึงวัยชรา  เพราะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนนท่ีการกระทําในปจจุบัน  เพื่อเปนปจจัยทําใหสืบเนื่องไป

                                                 
๗๑ ขุ.ชา.อ. (ไทย)  ๓/๑/๓๔๙–๓๕๔. 
๗๒ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๓๗/๑๖. 
๗๓ ขุ.ชา.อ. (ไทย)  ๓/๑/๓๕๑ – ๓๕๔. 
๗๔ พุทธทาสภิกขุ “รักษาจิตผูสุงอายุ” ใน คณะบรรณาธิการสํานักพิมพธรรมสภา, ความแกท่ีทานยัง

ไมรูจัก : พระธรรมเทศนาของพระธรรมาจารย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๑๐. 



๓๔       

ยังชีวิตในอนาคต  พระพุทธองคทรงเตือนมิใหบุคคลมีความประมาทในวัย  โดยเฉพาะชุมชนสงฆ  
พระพุทธองคทรงกําชับและเรงใหปฏิบัติประพฤติตนใหบรรลุจุดหมายของศาสนาตั้งแตในชวงวัย
ตอนตน  เพราะรางกายเกิดความเส่ือมโทรมแลวจะไมอาจจะปฏิบัติธรรมไดอยางราบร่ืน ดังปรากฏ
ในพระพุทธพจนวา “...การท่ีบุคคลถูกชราครอบงําแลว  จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจา
มิใชทําไดงาย  ท้ังจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด  คือ ปาโปรง และปาทึบ ก็มิใชทําไดงาย.....”๗๕ 

ดังนั้น  วัยชราจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหผูคนในสมัยพุทธกาลขําตองเรงประพฤติ
ปฏิบัติตนใหบรรลุจุดหมายของศาสนากอนวัยชรา  โดยพระองคไดทรงตรัสถึงหลักธรรมท่ีใหทุกผู
ทุกวัยเปนผูใหญดวยความประพฤติปฏิบัติ  ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรนําพุทธบัญญัติของเถระมา
กลาว  ซ่ึงมิไดจํากัดในสวนของสงฆเทานั้นแตยังมีความหมายถึงผูใหญหรือคนชราท่ีเปนคฤหัสถ
ดวย พระพุทธองคทรงตรัสธรรมอันกระทําใหเปนเถระ  ๔  ประการ  หรือ  เถรกรณีธรรม  ๔  
ดังตอไปนี้   

 ๑.เปนผูมีศีล    สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข    เพียบพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู    
มีปกติเห็นภัยในโทษแมเล็กนอย    สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 

 ๒.เปนพหูสูต    ทรงสุตะ    ส่ังสมสุตะ    เปนผูไดฟงมากซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีมีความงามใน
เบ้ืองตน    มีความงามในทามกลาง    และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง
อรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณครบถวน    ทรงจําไวได    คลองปาก    ข้ึนใจ    แทง
ตลอดดีดวยทิฏฐิ 

 ๓.เปนผูไดฌาน    ๔    อันมีในจิตยิ่ง    ซ่ึงเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ตามความ
ปรารถนา    ไดโดยไมยาก    ไดโดยไมลําบาก 

 ๔.ทําใหแจงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติอันไมมีอาสวะเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองเขาถึงอยูในปจจุบัน๗๖ 

นอกจากนี้ ยังไดแบงคําวา  “เถระ”  โดยวินิจฉัยจากคําวา เถรัตติกะไว  ๓  ประการคือ 
๑.  ชาติเถระ (คิหิชาติเถระ) คือ  เปนผูใหญโดยชาติ 
๒.  ธัมมเถระ  (ธรรมเถระ) คือ  เปนผูใหญโดยเปนผูมีศีล  เปนพหูสูต  ไดฌาน  ๔  

เพราะส้ิน        อาสวะท้ังหลาย 
๓.  สมมติเถระ   คือ  ภิกษุหรือนักบวช  เชน  สามเณร  เปนตนท่ีบวชเวลามีอายุมากแลว๗๗ 

                                                 
๗๕ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๗๘/๑๔๐-๑๔๑. 
๗๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๒๒/๓๕-๓๖. 
๗๗ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๖๙ และ ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๒/๓๑๑-๓๑๒. 



๓๕       

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนานั้นไดใหความสําคัญของคนชราท่ีเปนธรรมเถระมากกวา
คิหิชาติเถระและสมมติเถระเพราะพระพุทธองคทรงเนนใหบุคคลนั้นๆ  ตระหนักถึงความพรอม
ภายในตัวของผูปฏิบัติเองและทําการฝกฝนอบรมเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุดมากกวาสภาพรางกาย
หรือความมีอายุของตัวเอง  ถาหากบุคคลนั้นบรรลุจุดหมายสูงสุดไมวาอยูในวัยใดๆ  ยอมเปน
คนชราดวยคุณธรรม  หรือจะกลาววาคุณธรรมของคนชรามีในวัยเด็ก  หนุมสาว  ผูใหญ  ซ่ึงพระ
พุทธองคจึงทรงตรัสใหพิจารณาคนชราที่ความประพฤติปฏิบัติอันเปนเคร่ืองหมายสําคัญในการ
บงช้ีมากกวาสภาพรางกายภายนอกความวา 

 สมัยหนึ่ง  ทานพระมหากัจจานะอยูท่ีปาคุนทาวัน  เขตเมืองมธุรา คร้ังนั้น พราหมณ    
กัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู  ไดสนทนาปราศรัย ฯลฯ พราหมณ   
กัณฑรายนะผูนั่ง  ณ  ท่ีสมควรแลวไดกลาวดังนี้วา  “ทานกัจจานะ ขาพเจาไดฟงมาวา    
สมณะกัจจานะไมยอมกราบ  ไมลุกรับพวกพราหมณ ผูแก  ผูเฒา  ผูใหญ ผูลวงกาลผานวัย    
หรือไมเช้ือเชิญใหนั่ง  ทานกัจจานะ  เร่ืองท่ีขาพเจาไดทราบมานั้นจริงทีเดียว  การท่ีทานกัจ
จานะทําเชนนั้นไมสมควรเลย” ทานพระมหากัจจานะตอบวา   “ภูมิคนแกและภูมิคนหนุมท่ี
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองคนั้นตรัสไวมีอยู  ถึงแมนับ
แตเกิดมาบุคคลจะเปนคนแกมีอายุ  ๘๐  ป  ๙๐  ป  หรือ ๑๐๐ ป  แตเขายังบริโภคกาม  อยูใน
ทามกลางกาม  ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา  ถูกกามวิตกกัดกินอยู  ยังเปนผูขวนขวาย
เพื่อแสวงหากาม  เขายอมถึงการนับวาเปนหนุม  ไมใชผูใหญแท   ถึงแมวาจะเปนเด็ก  ยัง
หนุมมีผมดําสนิท  ประกอบดวยความเปนคนหนุมแนน  อยูในปฐมวัย แตเขาไมบริโภคกาม    
ไมอยูในทามกลางกาม  ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา  ไมถูกกามวิตกกัดกินอยู  ไม
ขวนขวายเพ่ือแสวงหากาม   เขายอมถึงการนับวาเปนบัณฑิต  เปนผูใหญแท๗๘ 

พวกหงสก็ดี  นกกระเรียนก็ดี  นกยูงก็ดี ชางก็ดี  เนื้อฟานก็ดี  กลัวราชสีหดวยกันท้ังนั้น
รางกายไมถือเปนประมาณ  ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน  แมเด็กถามีปญญาก็เปนผูใหญได สวน
คนพาลถึงจะมีรางกายใหญโตก็เปนผูใหญไมได๗๙ 

คนท่ีมีการศึกษานอยนี้ ยอมแกไปเปลาเหมือนโคพลิพัท เขาเจริญแตเนื้อหนัง สวนปญญา
หาเจริญไม๘๐ 

บุคคลไมช่ือวาเปนเถระ เพียงเพราะมีผมหงอก ผูท่ีแกแตวัยเทานั้น  เรียกวา  คนแกเปลา

                                                 
๗๘ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๙/๘๕. 
๗๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓-๑๐๔/๙๑. 
๘๐ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๒/๗๙. 



๓๖       

สวนผูมีสัจจะ  มีธรรม   มีอหิงสา  สัญญมะ  และทมะ  คายมลทินไดแลว  เปนปราชญ ช่ือวา    
เถระ๘๑ 

แตการกําหนดความเปนพระเถระท่ีภูมิธรรมยอมกอใหเกิดความสับสนวุนวายและไม
สําเร็จผลท่ีแทจริง  เพราะเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น  ยากจะพิสูจนวาใครจริงใครเท็จ  และผูบรรลุเองก็
ยอมไมเท่ียวอวดอาง  ดังนั้นในทางดานความสัมพันธทางสังคมอันเปนภายนอก  พระพุทธองค    
จึงทรงบัญญัติใหถือระบบความอาวุโสในการบวชเรียนเปนเคร่ืองกําหนด เราเห็นไดวาภิกษุผูบวช
นานมีการศึกษาประพฤติฝกปรือตนมานาน  จึงมีโอกาสท่ีจะบรรลุหลักธรรม  สมควรคาแกการ
เคารพนับถือเล่ือมใส  ไดชัดเจนมากกวาภิกษุผูออนพรรษากวา  พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติเปน
วินัยสําหรับภิกษุสงฆใหกราบไหว   การลุกรับ  การทําอัญชลี  การทําสามีจิกรรม  อาสนะท่ีเลิศ     
น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ  ตามลําดับผูแกกวา๘๒  ขณะเดียวกันพระภิกษุผูท่ีสมควรไดรับความ
เคารพตามระดับอาวุโส  หรือบทบัญญัติทางวินัย  หรือตามระเบียบความสัมพันธทางสังคม  ยอม
ตระหนักตามหลักการแหงธรรมดังท่ีพระพุทธองคไดทรงตรัสกับพระอุปวาณะวา   

ดีละ  ดีละ  อุปวานะ  ภิกษุเถระประกอบดวยธรรม  ๕ ประการนี้แล  ยอมเปนท่ีรัก  เปน    
ท่ีพอใจ  เปนท่ีเคารพ  และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  หากภิกษุเถระไมมี
ธรรม    ๕  ประการนี้  เพื่อนพรหมจารีท้ังหลายจะสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเธอเพราะ
ความเปนผูมีฟนหัก  มีผมหงอก  มีหนังยน  เพื่ออะไร  แตเพราะภิกษุเถระมีธรรม  ๕  
ประการนี้  เพื่อนพรหมจารีท้ังหลายจึงสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเธอ๘๓  

ดังนั้นในสังคมของพระพุทธศาสนา ผูนอยยอมเคารพเชื่อฟงและออนนอมตอผูใหญ  
อันเนื่องมาจากคุณธรรมของผูใหญ  คฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  กราบไหวแสดงความเคารพแก
พระภิกษุ  เพราะพระภิกษุเปนผูเพียรพยายามฝกตนประพฤติปฏิบัติคุณธรรมประการหน่ึง  สวนใน
หมูพระภิกษุสงฆแสดงความเคารพกันตามลําดับความแกออนโดยพรรษา  และการเลือกประมุข
หรือหัวหนาก็เลือกภิกษุผูบวชนาน  มีประสบการณมาก  ยอมควรที่จะมีโอกาสไดรับฐานะนี้
มากกวาภิกษุผูบวชภายหลัง  เพราะไดมีเวลาท่ีจะศึกษาปฏิบัติฝกปรือตนมานานกวา 

กลาวโดยสรุป  เราจึงเห็นไดวาคนชราเปนบุคคลหนึ่งของสังคมท่ีมีคุณสมบัติเดน
เฉพาะตัวอันเปนปจจัยทําใหบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีศาสนากําหนด  เพราะวัยของคนชรา                
มีสติปญญา  ความเพียรพยายามโดยการพัฒนาฝกฝนตนเอง  เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง 

                                                 
๘๑ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๖๐-๒๖๑/๑๑๓. 
๘๒ วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๗/๓๖๑. 
๘๓ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๖๖/๒๗๖-๒๗๗. 



๓๗       

และในสังคมสงฆไมวาอยูในวัยใดๆ  สามารถบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดในระดับปรมัตถะได  หากไม
ประมาทในวัยชราดวยการพิจารณาถึงความชรา  อันเปนตัวผลักดันใหเกิดธรรมเถระหรือคุณธรรม
ของคนชรา  และโดยเฉพาะอยางยิ่งถาพระเถระปรากฏพรอมท้ังคิหิชาติเถระ ธรรมเถระ  และสมมติ
เถระแลว  ยอมแสดงถึงการประพฤติปฏิบัติการฝกฝนใหบรรลุจุดมุงหมายมานานกวาสงฆรูปอ่ืนๆ  
ดังเชนท่ีพระพุทธเจาไดเรียกวา  “ผูเจริญ” อันหมายถึง ผูเจริญดวยวัย  สมบูรณดวยคุณ โดยหมายถึง
ทานพระสารีบุตรเปนตัวอยาง๘๔  จึงกลาวไดวาคนชราในพระพุทธศาสนาเปนสมาชิกกลุมหนึ่งของ
สังคมและเปนกลุมท่ีมีฐานะและความสําคัญมากกวาสมาชิกกลุมอ่ืนๆ 

๒.๔  บทบาทของคนชราในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระพุทธศาสนาใหการยอมรับคนชราซ่ึงเปนหนวยหนึ่งของสังคม  ท่ีมีลักษณะท่ีดี
เฉพาะตัวและแตกตางจากสมาชิกอ่ืนๆ  ในสังคม  อันไดแกประสบการณท่ีผานมาและธรรมเถระ  
(คุณธรรมของคนชรา)  ซ่ึงลักษณะเฉพาะท้ัง  ๒  ประการนี้  เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหคนชราสรางสรรค
ประโยชนแกตนเองและสังคม  พระพุทธศาสนามีหลักธรรม  ๕  ประการ  ท่ีจะสรางสรรคสังคม
เพื่อความเจริญแกชนหมูมากไวดังนี้ 

๑.  ภิกษุผูเถระยอมเปนพระเถระรัตตัญูบวชมานาน 
๒.  เปนผูมีช่ือเสียง  มียศ  มีชนหมูมากเปนบริวาร 
๓.  เปนผูไดจีวรบิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
๔.  เปนพหูสูต  แทงตลอด  ดวยดี  ดวยทิฏฐิ 
๕.  เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นชอบ๘๕ 

ขณะเดียวกันในคัมภีรก็กลาววา  พระเถระผูนั้นอาจเปนผูสรางความวิบัติใหแกสังคม
หรือในหมูมากดวยธรรม  ๕  ประการ  เชนเดียวกัน  แคการเปล่ียนสัมมาทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ  คือ  มี
ความเห็นท่ีวิปริตเทานั้น  ถาหากคนชรามีคุณสมบัติ  ๕  ประการขางตนดังกลาวก็สามารถท่ีจะ
สรางสรรคความเจริญใหกับสังคมได  ดังนั้น คนชราจึงมีหนาท่ีตอสังคม ซ่ึงพระพุทธองคทรงเนน
ย้ําวา  แมวาคนชราจะมีหนาท่ีตอสังคม แตก็ไมมองขามความสําคัญของหนาท่ีตอตนเองเพราะจาก
โครงสรางของสังคมนั้น  เราจะเห็นไดวา  บิดา  มารดา  ปู  ยา  ตา  ยาย  ก็ถือเปนรากฐานของ
ครอบครัว  นอกจากนั้นความเปนผูอาวุโสยังมีหนาท่ีในระดับผูบริหารประเทศ  เปนท่ีปรึกษา  
แสดงความคิดเห็น  แสดงแบบฉบับท่ีดีก็ยังมีปรากฏอยูท่ัวๆ ไป  คนชราจึงเปนรากฐานของสังคม  
ถาหากบรรทัดฐานของสังคมขาดคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติแลว  อนาคตของสังคมยอมขาด

                                                 
๘๔ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๓/๑/๓๕๔ และ ขุ.สุ.อ.(ไทย) ๑/๖/๒๗๗. 
๘๕  องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๘๘/๑๕๘. 



๓๘       

ความม่ันคงอยางแนนอน  ดังท่ีพระพุทธองคทรงตักเตือนพระภิกษุวา 

ในอนาคต หมูภิกษุจักไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา เม่ือไมเจริญกาย 
ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา ใหกุลบุตรเหลาอ่ืนอุปสมบท ก็จักไมสามารถแนะนํา 
กุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต และอธิปญญาได แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมเจริญกาย ไม
เจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญ ปญญา เม่ือไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา 
ใหกุลบุตรเหลาอ่ืนอุปสมบทอีก ก็จักไมสามารถแนะนํากุลบุตร เหลานั้นในอธิศีล อธิจิต และ
อธิปญญาได ถึงกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา 
โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยจึงเลอะเลือน เพราะวินัย เลอะเลือน ธรรมจึงเลอะ
เลือน๘๖ 

ในพระพุทธศาสนานั้น จะเนนหนักในเร่ืองการศึกษาอบรม โดยเนนการฝกฝนความ
ประพฤติปฏิบัติของตัวเองเปนส่ิงสําคัญ  ดังท่ีพระพุทธองคทรงกลาวไวในจูฬกัมมวิภังคสูตร  ท่ี
ตรัสตอบแกสุภมาณดวยการแยงคําสอนของพราหมณวา “... ไมใชพระพรหมเปนผูบันดาลชีวิต  แต
การกระทําของตัวมนุษยเองตางหากเปนเคร่ืองสรางสรรคปรุงแตงชีวิตของมนุษยความประพฤติ
ปฏิบัติท่ีประกอบดวยคุณธรรมความดียอมทําใหมนุษยไดรับบุญกุศลนั้นมากกวาการบูชายัญหรือ
การถวายทักษิณาแกพราหมณ...”๘๗  ดังนั้น หนาท่ีของคนชรา  คือ  ความประพฤติปฏิบัติตนท่ีต้ังอยู
ในคุณธรรมอยางม่ันคง  เพื่อความสุขสงบสําหรับชีวิตตนและเปนแบบฉบับในการอบรมส่ังสอน
แกอนุชนรุนหลังสืบไป 

๒.๕  หนาท่ีและสิทธิของคนชราท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๒.๕.๑  หนาท่ีและสิทธิในการปฏิบัติตนทางดานศาสนา 

ในทัศนะของพระพุทธศาสนาจุดหมายสูงสุดของชีวิต  คือ  นิพพาน  หรือปรมัตถะ  อัน
เปนประโยชนท่ีเปนสาระแทจริงของชีวิต  เปนท่ีหมายข้ันสุดทายตามท่ีพระพุทธองคทรงเนนใหเรง
ปฏิบัติ  ขณะเดียวกัน พระพุทธองคทรงยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล  เพราะสังคมตาม
หลักของพระพุทธศาสนาประกอบไปดวยผูครองเรือน และนักบวช  อันมีเด็ก  หนุมสาว  ผูใหญ  
และคนชรา  ดังนั้น พระพุทธศาสนามิไดวางเปนบทบัญญัติขอบังคับไวสําหรับใหมวลมนุษย
ท้ังหมดตองปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายสูงสุดเสมอ  เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  แตทรงเสนอคําแนะนํา
ส่ังสอน  เสนอหลักความคิดเพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพของบุคคลเหลานั้น  ในคนชรา          

                                                 
๘๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๗๙/๑๔๔. 
๘๗ ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-๓๕๗. 



๓๙       

ก็เชนเดียวกัน  เนื่องมาจากความเส่ือมโทรมท่ีทําใหคนชรามีการเจ็บไขไดปวย  เชน ขออักเสบ  
โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิต  โรคเกี่ยวกับปอด  โรคทางเดินปสสาวะ  โรคเกี่ยวกับ
สมอง และสมรรถภาพในดานการชวยเหลือตนเองก็ลดลง  มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานซ่ึงมักจะเกิด
จากการหยอนสมรรถภาพของระบบกลามเนื้อและระบบกระดูกเปนสวนใหญทําใหรางกาย
เคล่ือนไหวไมไดตามปกติ  เกิดปญหาในการเคล่ือนยายรางกายไปมา  จะเห็นไดวา สภาพรางกาย    
ท่ีอยูในชวงวัยชราท่ีไมเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติธรรม  เชน  การนั่งวิปสสนาสมาธิ  การเดินจงกรม  
การธุดงคปา  เปนตน  และถาหากคนชราพ่ึงมาบวชเรียนใหมยิ่งมีอุปสรรคมากข้ึน  โดยเฉพาะใน
ดานการเรียนรูของคนชรา  การเรียนของคนชรานั้นอาจเปนไปไดตลอดอายุ  แตตางจากคนอ่ืนๆ  
ในคนอายุนอยการเรียนมักมีความกระตือรือรนมากกวา  อยากเรียนอยากรูเร่ืองราวท่ัวไป  พออายุ
มากจะมุงหนาเรียนเฉพาะเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีสนใจเทานั้น  อีกท้ังสมรรถภาพในการเรียนรูเร่ืองใหม
ลดลง  ยิ่งเปนการเรียนประเภทท่ีจะทําใหตองละท้ิงนิสัยเดิมยิ่งเรียนไดยาก  เร่ืองใหมจําไมใครได
คงจําแตเร่ืองเกาๆ  ไดดี  จึงเปนการยากท่ีคนชราจะปรับตัวตอความคิดหรือสถานการณใหม  และ
จะเกิดความหงุดหงิดถาถูกบังคับใหรับความคิดหรือสถานการณเชนนั้น  คนชรามักไมสรุป
ขอความตามเหตุผลแตยึดถือคํากลาวท่ัวๆ  ไป  ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุเม่ือแก  ประกอบดวยธรรม  ๕  ประการ  หาไดยาก  ธรรม  ๕ ประการ   
มีอะไรบาง คือ  ภิกษุบวชเม่ือแกเปนคนละเอียดหาไดยาก  เปนผูถึงพรอมดวยมีมารยาทหาได
ยาก  เปนพหูสูตหาไดยาก  เปนธรรมกถึกหาไดยาก  เปนวินัยธร  หาไดยาก  ภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุบวชเม่ือแก  ประกอบดวยธรรม  ๕ ประการนี้แล หาไดยาก๘๘ 

ดังนั้น  พระพุทธองคจึงทรงเตือนมิใหบุคคลมีความประมาทในวัย  และทรงเรงให
ประพฤติปฏิบัติตนใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาต้ังแตในชวงวัยตอนตน   

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้ เรายังเปนคนหนุมแนน  มีผมดําสนิท  
ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญ  ดํารงอยูในปฐมวัยก็จริง ถึงกระนั้น ก็ยังมีสมัยท่ีชรา
จะถูกตองกายน้ีได  การที่ บุคคลผูแกถูกชราครอบงําแลวมนสิการถึงคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา มิใชทําไดงาย ท้ังยังอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือปาโปรง และปาทึบ ก็มิใช
ทําไดงาย กอนท่ีธรรมซ่ึงไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบ
ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม
ท่ียังไมไดทําใหแจงเสียกอนทีเดียว ซ่ึงเม่ือเรามีแลว แมแกก็จักอยูสบาย๘๙   

                                                 
๘๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๙/๑๐๘. 
๘๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๗๘/๑๔๐-๑๔๑. 



๔๐       

แตเม่ือไมสามารถใหบรรลุจุดหมายสูงสุด  หรือยังรูสึกวานิพพานอันเปนเปาหมาย
สูงสุดของศาสนายังหางไกลเนื่องจากสภาพไมอํานวย  หรือเกินไปที่จะเขาใจ  อันอยูในฐานะของ
คฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  มิใชนักบวช  พระพุทธองคจึงทรงจัดการเตรียมพรอมสําหรับใหปฏิบัติตาม
ลํา ดับความเหมาะสม  และบรรลุจุดหมายในข้ันท่ีพอเหมาะสําหรับคนชราเชนกัน  ซ่ึงพระพุทธ
องคทรงนําหลักปฏิบัติดวย  ทาน  ศีล  ภาวนา  อันนําไปสูจุดมุงหมายในระดับสัมปรายิกัตถะ  ซ่ึง
ในเร่ืองการปฏิบัติของคนชรานี้  ในคร้ังพุทธกาลไดมีพราหมณผูแกชราสองทาน  อายุประมาณ  
๑๒๐  ป  ไดสอบถามพระพุทธองควาทานท้ังสองจะปฏิบัติตนอยางไรดี  เพราะต้ังแตเกิดมายังไม
เคยทําบุญกุศลหรือสรางกรรมดีงามไวเลย  พระพุทธองคทรงตอบพราหมณผูแกเฒาท้ังสองวา      
“...โลกนี้ถูกชรา(ความแก)  พยาธิ(ความเจ็บ)  และมรณะ (ความตาย) รอยรัดไว  เม่ือโลกถูกชรา  
พยาธิ  และมรณะรอยรัดไวอยางนี้  ความสํารวมทางกาย  วาจา และใจในโลกนี้จะเปนเคร่ือง
ตานทาน  เปนท่ีเรน เปนท่ีพึ่ง  เปนท่ีระลึกและเปนท่ียึดเหนี่ยวของผูตายไปแลว...” ๙๐ 

ในอรรถกถาท่ีขยายพระสูตรนี้ไดกลาววา  “เพราะเหตุท่ีพราหมณเหลานี้แมบวชแลว     
ก็ไมสามารถจะบําเพ็ญวัตรใหบริบูรณไดเพราะเปนคนแก  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะให
พราหมณท้ังสองนั้นดํารงอยูในศีล  ๕  อยางนี้แลวรักษาศีล  ๕  ตลอดชีวิต เกิดแลวในสวรรค๙๑  
และการชําระตัวใหสะอาดดวยการสํารวมกาย  วาจา  ใจ  ในพระพุทธศาสนาคือ  กุศลกรรมบถ  
๑๐๙๒ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก.  เคร่ืองชําระตัวทางกาย  ๓   คือ   
๑.  ละปาณาติบาต  เวนขาดจากการตัดรอนชีวิต  วางทัณฑะ  วางศัสตรา  มีความละอาย

ใจ ก็ประกอบดวยเมตตา  ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตวโลก 
๒.  ละอทินนาทาน  เวนขาดจากการถือเอาส่ิงท่ีเขามิไดใหไปยึดถือ  ทรัพย  สวน

อุปกรณอยางใดๆ  ของผูอ่ืนไมวาจะเปนของท่ีอยูในบาน หรือในปา  ซ่ึงเขามิไดใหอยางเปนขโมย 
๓.  ละกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย  ไมลวงละเมิดใน

สตรี  เชน  อยางผูท่ีมารดารักษา  ผูท่ีบิดารักษา  ผูท่ีพี่นองชายรักษา  ผูท่ีพี่นองหญิงรักษา  ผูท่ีญาติ
รักษา  ผูท่ีธรรมรักษา  (เชน  กฎหมายคุมครอง)  หญิงมีสามี  หญิงหวงหาม  โดยท่ีสุดแมหญิง        
ท่ีหม้ันแลว 

 

                                                 
๙๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒/๒๑๔. 
๙๑ องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๑/๓/๒๑๖. 
๙๒ องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒-๓๒๔. 



๔๑       

ข.  เคร่ืองชําระตัวทางวาจา  ๔  คือ 
๑.  ละมุสาวาท  เวนจากการพูดเท็จ  เม่ืออยูในสภาพก็ดี  อยูทามกลางญาติก็ดี  อยู

ทามกลางชุมชนก็ดี  อยูทามกลางราชสกุลก็ดี  ถูกเขาอางตัวซักถามเปนพยานวา  เชิญเถิดทาน  ทาน
รูส่ิงใด  จงพูดส่ิงนั้น  เม่ือไมรูเขาก็กลาววาไมรู  เม่ือไมเห็นเขาก็กลาววาไมเห็น  เม่ือรูก็กลาววารู  
เม่ือเห็นก็กลาววาเห็น  ไมเปนผูกลาวเท็จท้ังท่ีรู  ไมวาเพราะเหตุแหงตน  หรือเพราะเหตุแหงคนอ่ืน  
หรือเพราะเหตุเห็นแตอามิสใดๆ 

๒.  ละปสุณาวาจา  เวนจากวาจาสอเสียด  ไมเปนคนท่ีฟงความขางนี้แลวเอาไปบอกขาง
โนน  เพื่อทําลายคนฝายนี้  หรือฟงความขางโนน  แลวเอามาบอกขางนี้  เพื่อทําลายคนฝายโนนเปน
ผูสมานท่ีแตกราวกัน  สงเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน  ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี  พอใจในความ
สามัคคี  ชอบกลาวถอยคําท่ีทําใหคนสามัคคีกัน 

๓.  ละผรุสวาจา  เวนจากวาจาหยาบ  กลาวแตถอยคําชนิดท่ีไมมีโทษ  ร่ืนหู  นารัก  จับ
ใจ  สุภาพ  เปนท่ีพอใจของพหุชน  เปนท่ีช่ืนชมของพหุชน 

๔.  ละสัมผัปปลาปะ  เวนขาดจากการพูดเพอเจอ  (พลอยๆ)  พูดถูกกาล  พูดคําจริง  พูด
เปนอรรถ  พูดเปนธรรม  พูดเปนวินัย  กลาววาจาเปนหลักฐาน  มีท่ีอางอิง  มีกําหนดขอบเขต  
ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร 

ค.  เคร่ืองชําระตัวทางใจ  ๓  ไดแก  อนภิชฌา  (ไมคิดจอง  เอาของคนอ่ืน)  อพยาบาท  
และสัมมาทิฐิ๙๓ 

เห็นไดวาท้ังศีล  ๕  และกุศลกรรมบถ  ๑๐  เบ้ืองตนนี้เปนขอปฏิบัติท่ีเปนหลักกลางๆ  
โดยพ้ืนฐานท่ัวไป  ไมวาบุคคลที่ต้ังอยูในเพศใดก็ตาม สามารถจะปฏิบัติไดถึงแมรางกายจะเส่ือม
โทรมหรือพิการก็ตาม ดังนั้นศีลเหลานี้ จึงเปนขอปฏิบัติของคนชราเชนกัน  ดวยการเร่ิมตนจาก
ความต้ังใจ  หรือมีเจตนาท่ีจะละเวนการทําความชั่วซ่ึงเปนการปฏิบัติเพื่อฝกฝนในความรับผิดชอบ
ของตนเองท่ีจะไมใหมีความคิดท่ีจะนําความชั่วดวยการเบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอ่ืน  จากนั้น
เม่ือใจบริสุทธ์ิคิดท่ีจะทํา  การกระทําภายนอกท้ังกายและวาจาท่ีบริสุทธ์ิจึงตามมาดวยการกระทํา
ความดีตอผูอ่ืน 

นอกจากนี้ วัยชรายังเปนวัยสุดทายกอนความตายจะมาถึง การดําเนินชีวิตของคนชรา
ท่ัวๆ  ไป  มักจะเปนการกระทําท่ีตองการหาคําตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย  จึงใฝใจในทาง
ศีลธรรม ในบุญกุศล  ในการสรางสรรคส่ิงดีงาม  พระพุทธองคทรงตรัสใหคนชราปฏิบัติตนดวย

                                                 
๙๓ องฺ.ติก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒-๓๒๔. 



๔๒       

การใหทําบุญกุศล๙๔  เพื่อสรางความม่ันใจใหแกตนเองเม่ือตายลง  และโดยเฉพาะการทําบุญกุศล
ดวยการใหทาน  ในเร่ืองทานนี้เรามักจะมองกันเพียงดานเดียววา  เปนการกระทําเพื่อคนอ่ืนหรือตอ
สังคมโดยการบริจาคเอ้ือเฟอเพื่อแผแบงปนทรัพยสิน  เงินทอง  ใหแกผูยากไร  แตการใหทาน        
ท่ีแทจริงแลวยังเปนการฝกฝนใหตนเองมีชีวิตอิสระ  ไมตกเปนทาสของวัตถุ  ไมเขาไปยึดถือ       
กับวัตถุเหลานั้นจนทําใหชีวิตมีทุกขดวยการเบียดเบียนตนเอง  เราเห็นไดวาโดยธรรมชาติของ
ทรัพยสินเงินทอง  หรือวัตถุตางๆ  ส่ิงเหลานี้ขาดความสมบูรณในตัวท่ีจะสนองความตองการของ
เราไดอยางเต็มอ่ิมบริบูรณแทจริงเพราะมักมีสภาวะเปนของไมเท่ียง  ไมยั่งยืน  แปรปรวนไปไดไมมี
ใครสามารถเปนเจาของครอบครองไดจริง  ไมอยูในจํานวนบังคับของความจริง  จะตองสูญสลาย
พรากกันไปในท่ีสุด  การครอบครองส่ิงเหลานี้อยางโงเขลา  ยอมเปนการทําตนท่ีไมมีทุกข  ใหตอง
ทุกขตองเศรา  ถาหากเราเกิดความหวงแหนหวงกังวลจนไมยอมใชจาย  กินอยูดวยความขัดสน  
เปนการทรมานตนแลวยอมเปนการเบียดเบียนตนเองนับวาเปนความช่ัวอีกรูปแบบหนึ่ง  หรือการ
ตกเปนทาสของวัตถุดวยความหลงใหลเมามัว  เกิดเปนกิเลสตัณหามากข้ึนในการแสวงหาทรัพย
เพื่อท่ีจะนํามาปรนเปรอตนเอง  เกิดความเห็นแกตัวจนกลายเปนการเสพติดกามวัตถุ  จนหาความ
สงบไมได  ในเร่ืองนี้พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบชีวิตมนุษยเหมือนกับบานเรือน  และความชรา
คือไฟถาชีวิตเม่ือถูกความชราเพ่ิมมากข้ึนจนกระท่ังตาย  ก็ยอมเหมือนเรือนท่ีถูกไฟไหมไปท้ังหลัง  
ถาหากเจาของเรือนนําส่ิงของออกมาไดบางก็เปนประโยชนแกตนเองในการใชสอยเชนเดียวกัน  

ทานท่ีบุคคลใหแลวนั้นยอมมีผลคือความสุข ท่ียังมิไดให    ยอมไมมีผลอยางนั้น โจรยัง
ปลนเอาไปได   พระราชายังริบเอาไปได ไฟยังไหมไดหรือสูญหายไปได อนึ่ง บุคคลจําตอง
ละรางกาย พรอมดวยส่ิงของเคร่ืองอาศัยเพราะการตายจากไป ผูมีปญญารูชัดดังนี้แลว        
ควรใชสอยและใหทาน  คร้ันใหทานและใชสอยตามควรแลวจะไมถูกติเตียน ยอมเขาถึง
สถานท่ีอันเปนแดนสวรรค๙๕ 

การใหทานวัตถุเชนนี้  พระพุทธองคทรงกลาวไวเพื่อความเหมาะสมแกคนชราเพราะ
เปนการขจัดความสงสัยสําหรับการตอบคําถามชีวิตหลังการตายโดยวัตถุหรืออามิสทานเปนส่ิงท่ีทํา
ใหเขาไดพึ่งพาอาศัยมีหลักประกันวาจะมีความสุขหลังจากการตายไป 

ถากลาวถึงคนชราเรายอมปฏิเสธไมไดวา  รางกายของคนชรามีแตความเส่ือมสลายและ
ทรุดโทรมลง มีโรคภัยไขเจ็บ มีความออนแอ  คนชราสวนใหญมักมีโรคประจําตัว แมบางคนจะไม
มีแตก็ยังเจ็บปวยอยูเสมอ  เชน  การปวดเมื่อยตามรางกาย  การเปนลม  วิงเวียนศีรษะ  หนามืด  ทํา

                                                 
๙๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๖/๑๗๒.  
๙๕ ส.ํส. (ไทย)  ๑๕/๔๑/๕๗. 



๔๓       

ใหคนชรามีความทุกขทรมานอันเกิดจากสภาพของรางกาย  ในเรื่องนี้พระพุทธองคไดกลาวเตือน
คนชราใหยอมรับสภาพความเส่ือมโทรม  ความเจ็บปวยทางดานรางกายเม่ือเขาสูวัยชรา  อันเปนส่ิง
ท่ีหลีกเล่ียงไมไดไวในนกุลปตุสูตรสําหรับคนชราวา  “...เม่ือเรามีกายกระสับกระสายอยู จิตจักไม
กระสับกระสาย’…”๙๖  เม่ือทานนกุลปตาผูท่ีมีความสนิทสนมรักใครพระพุทธองคเหมือนกับบุตร  
ไดเขาเฝาและกลาวขอคําส่ังสอนจากพระพุทธองคในเร่ืองของคนชราท่ีมีรางกายไมเอ้ืออํานวย  
พระพุทธองคจึงทรงสอนทานนกุลปตา  ใหทรงยอมรับในความทุกขทรมานหรือความมีโรคภัย    
ไขเจ็บของรางกาย  แตคนชราสามารถทําจิตใจไมใหพนทุกขทรมานหรือกระสับกระสายได และ
ทานพระสารีบุตรไดอธิบายใหทานนกุลปตาในเร่ืองจิตใจท่ีไมกระสับกระสายหรือไมเปนโรคไววา 
“สวนจิตซ่ึงคลอยตามราคะ  โทสะ และโมหะ  ก็ช่ือวากระสับกระสาย..ในท่ีนี้ทานแสดงความท่ีจิต
สงัดไมกระสับกระสาย เพราะปราศจากกิเลส”๙๗ 

การท่ีคนชราสามารถยอมรับสภาพความเปนจริงของรางกาย ไมรูสึกเศราหมอง  หดหู  
เซ่ืองซึม  เฉ่ือยชาหมดหวัง  หรือไมเปนผูท่ีมีอารมณฉุนเฉียวรุนแรง  โกรธงาย  นอยใจ  พูดซํ้าซาก  
ข้ีบน  จูจี้  สับสน  วุนวายฟุงซานฯลฯ  เม่ือรางกายเกิดโรคภัยไขเจ็บ  หรือหมดสมรรถภาพในการ
ทํางาน  หรือถูกปลดเกษียณ  เม่ือจิตใจของคนชราไมกระสับกระสายหรือทุกขตามไปดวย  เพราะ
เหตุจากจิตท่ีไมมีความโลภ  โกรธ  หลง  นั่นเอง  ดวยการใชสติปญญาในการพิจารณาไตรตรองหา
เหตุผลในทางสุจริต  ดังนั้น สุขภาพจิตท่ีสงบสุขปราศจากกิเลสไมมีทุกขยอมเปนส่ิงสําคัญ  และ
เปนเหตุสงผลถึงสุขภาพทางดานรางกายอีกดวย  ซ่ึงพระพุทธองคทรงกลาวถึงการปฏิบัติตนของ
คนชราในดานสุขภาพดวยการใชสติตลอดเวลาท่ีจะคิด   พูด  และ กระทํา  ในทางสุจริต  หรือ
ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาทนั่นเอง  นอกจากนี้ ตองรูจักบริโภคดวยการรับประทานอาหาร     
ท่ีเหมาะสมและพอดี  เพราะอาหารมีท้ังคุณและโทษ  มีคุณเม่ือเปนอาหารท่ีมีประโยชนและกินแต
พอประมาณ  มีโทษเปนอาหารท่ีมีพิษ แมการบริโภคมากหรือนอยเกินไป ยอมมีผลตอการมีอายุ 
และสุขภาพ ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา “...มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ รูจัก
ประมาณในโภชนะท่ีไดแลว ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา  อายุก็ยั่งยืน...” ๙๘  

จากการกลาวมาท้ังหมดจะพบวาพระพุทธศาสนาไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตใหกับคนชราไวเพื่อใหคนชราสามารถท่ีจะควบคุมสภาพของจิตและดูแลรางกายใหสามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขไมเปนภาระของคนอ่ืน อีกท้ังยังสามารถดํารงความเปน      

                                                 
๙๖ สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๑/๒. 
๙๗ สํ.ข.อ. (ไทย)  ๓/๑/๔-๗. 
๙๘ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๒๔/๑๔๕. 



๔๔       

ปูชนียบุคคลคือ เปนผูท่ีมีคุณธรรมและเปนท่ีพึ่งของคนรุนหลังในฐานะท่ีเปนผูมีความรูและ
คุณธรรม สามารถใหคําแนะนําในส่ิงท่ีเปนหลักการดานการกระทําความดีใหกับคนอ่ืนๆ ได ดังนั้น
เราจึงสามารถสรุปหนาท่ีคนชราท่ีจะพึงทําหรือพึงมีท้ังแกตนเองหรืวาสังคมไดดังนี้ 

๑.  เปนผูท่ีรักษาศีล  ๕ 
๒.  เปนผูท่ีมีกุศลกรรมบถ  ๑๐ 
๓.  เปนผูท่ีใหทานโดยเฉพาะอามิสทาน 
๔.  เปนผูท่ีสติในความคิด  คําพูด  และการกระทํา  ดวยทางสุจริต 
๕.  เลือกบริโภคส่ิงท่ีเหมาะสมกับรางกายดวยความพอดี 

อนึ่ง ถาเรามองดูหลักปฏิบัติท้ัง  ๕  ประการนี้  สามารถจัดอยูในบุญกิริยาวัตถุ  ๓  
ประการ  คือ  ทาน  ศีล  และภาวนา  ซ่ึงเปนระบบวิธีของมรรคหรือหลักการปฏิบัติทางสายกลางอัน
นําไปสูจุดมุงหมาย  และพระพุทธองคทรงจัดจุดมุงหมายหรือประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพของ
แตละบุคคล  คนชราก็เชนกันซ่ึงพระพุทธองคทรงใหบุญกิริยาวัตถุ  ๓  เปนหลักปฏิบัติอันนําไปสู
จุดหมายในระดับสัมปรายิกัตถะ  ดวยการดําเนินชีวิตดวยความใฝธรรม  รักความดีงาม  รักคุณภาพ
ของชีวิต  และความเจริญงอกงามของจิตใจ 

๒.๕.๒  หนาท่ีและสิทธิของคนชราในดานสังคม 

๑)  หนาท่ีตอสังคม 

ดังกลาวมาแลวในพระพุทธศาสนาความประพฤติของตนเองเปนส่ิงสําคัญในการ
กําหนดชีวิตมนุษยเอง  และโดยเฉพาะอยางยิ่งความประพฤติปฏิบัติตนอยางเปนประจํา  เปนสวน
แหงการดําเนินชีวิตชนิดท่ีจะสรางสมคุณภาพของจิตใจปรุงแตงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได๙๙  
ดังนั้น  ในหลักปฏิบัติท้ัง  ๕  ขอ  หรือบุญกิริยาวัตถุ  ๓  นั้น  หากคนชราประพฤติปฏิบัติอยูเปน
ประจําจนเกิดเปนลักษณะนิสัย  ก็ยอมถือวาเปนบุคลิกภาพของคนชราในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงพระ
พุทธองคไดทรงตรัสถึงลักษณะของอารมณ  สติปญญา  ความนึกคิด  คําพูด  และการกระทําของ
พระเถระผูใหญ  ท่ีทําใหเกิดความเหมาะสมเกิดความสงบสุขแกตนเอง  และเปนท่ีเคารพตอผูอ่ืน 
สําหรับบุคลิกภาพของพระเถระผูใหญหรือคนชราท่ีปรากฏในคัมภีร  ฝายเถรวาทนั้นมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

๑.  เปนบุคคลทีมีจิตใจบริสุทธ์ิผองใส  เย็นสงบ  ไมเดือดรอนกระวนกระวาย  โดยไมมี
ความโลภ  (ราคะ)  โกรธ  (โทสะ)  หลง  (โมหะ)  อยูในอารมณอันเปนกิเลส  โดยอารมณตางๆ  

                                                 
๙๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม : ฉบับขยายความ,  หนา  ๒๐๓. 



๔๕       

เหลานี้จะปรากฏไดอยางชัดเจนทันทีทันใด  หรือนอนอยูในสันดานจะเกิดข้ึนตอเม่ือตองมี
ส่ิงแวดลอมมายั่วยุ  บางทีเจาตัวอาจไมรูตัว  เชน  ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ 

๒.  เปนบุคคลท่ีไมกระทําหรือพูดจาอันเปนการลอหลอก  เพื่อหวังใหเกิดประโยชนแก
ตนเอง 

๓.  เปนผูมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาการศรัทธาหรือความเช่ือมี  ๒  ส่ิง  คือ  
กัมมัสสกตาเช่ือความท่ีสัตวมีกรรมเปนของๆ  ตน  และตถาคตโพธิสัทธาเช่ือพระปญญาตรัสรูของ
พระตถาคตเจา 

๔.  เปนผูมีหิริโอตัปปะ  คือ  มีความละอายและเกรงกลัวตอการท่ีจะทําบาป 
๕.  เปนผูปรารถนาความเพียร  คือ  มีความขยันหม่ันเพียรพยายามไมเกียจคราน 
๖.  เปนผูมีปญญา  คือ  มีความนึกคิดไตรตรองหาเหตุผล 
๗.  เปนผูท่ีไมลุมหลงในรูป  เสียง  กล่ิน  รส  และโผฏฐัพพารมณ 
๘.  เปนผูมีปญญาอันชาญฉลาดแตกฉาน  อัตถปฏิสัมภิทา  ธรรมปฏิสัมภิทา  นิรุตติ

ปฏิสัมภิทา  ปฏิฏาณปฏิสัมภิทา  และนําไปประพฤติปฏิบัติ 
๙.  เปนผูท่ีมีศีล 
๑๐.  เปนพหูสูต  คือ  เปนผูท่ีไดยินไดฟงมามากและจดจํา  และเลาบอกแกผูยังไมรูได

อยางถูกตอง 
๑๑.  เปนผูมีวาจาไพเราะ 
๑๒.  เปนผูมีฌาน  ๔ 
๑๓.  เปนผูทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได๑๐๐ 

จากบุคลิกภาพของเถระผูใหญหรือคนชราดังกลาว  ทําใหเราเห็นวาลักษณะของคนชรา
ในพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญนั้นอยูท่ีจิตใจและสติปญญา  ซ่ึงปญญาตามหลักพระพุทธศาสนา
หมายถึงเฉพาะความรูสึกท่ีจะใชแกปญหาชีวิตของมนุษย  คือ  ดับทุกข  หรือพูดอีกอยางหนึ่ง  
ความรู ท่ีจะทําให รูจักดํา เนินชีวิตให ถูกตองดีงาม๑๐๑  และในดานจิตใจ   คนชราในทาง
พระพุทธศาสนาน้ันจะตองเปนผูท่ีไมระแวงและวุนวายกระสับกระสาย  รุมรอน  เศราหมองดวย
กิเลสทั้ง  ๓  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ดังตัวอยางจากกรณีของพระพุทธองค หรือพระสาวก สาวิกา
ของพระพุทธองท่ีลวนแตมีจริยาวัตรท่ีงดงามแมวาจะเปนผูท่ีมีอายุกาฃพรรษท่ียาวนานแลวก็ตาม 

ในสังคมไทยมีคนชรามากมายท่ีปรากฏอยูในฐานะตางๆ  เชน  ครู  อาจารย  ท่ีปรึกษา  

                                                 
๑๐๐ ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๘๒/๙๒.  
๑๐๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม : ฉบับขยายความ, หนา ๔๒๓. 



๔๖       

ผูเช่ียวชาญ ฯลฯ  โดยทานเหลานี้ถือเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะส่ังสอน  แนะนํา  ช้ีแจง  ชักจูง  
ชวยบอกชองทาง  หรือเปนตัวอยางใหผูอ่ืนดําเนินตามแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง  
เพื่อขจัดปญหาตางๆ  ไดอยางถ่ีถวน  อันเปนส่ิงท่ีคนชราใหแกสังคมดวยธรรมทาน  นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตนของคนชราดวยการใหทานวัตถุและการมีศีลของคนชราท่ีถือเปนอภัยทาน ดังกลาวมา  
แลว  เราจึงเห็นไดวาหนาท่ีของคนชราท่ีมีตอสังคมก็คือการใหหรือทานท่ีเปนธรรมทาน  แตมี
ขอสังเกตในสังคมไทยปจจุบัน  คนชราบางทานไดใชสติปญญาในการแสวงหาความลุมหลง  ความ
อยาก  ความผูกพัน  ทําใหเกิดปฏิกิริยาแสดงออกดวยการแขงขัน  ตอสู  แยงชิง  เปนตน  ซ่ึงส่ิงนี้
มิไดกอใหคนชราเปนผูให  พื้นฐานของการใหมิใชอยูท่ีความอยาก  ความลุมหลง ความผูกพัน     
แตการที่สังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และอารยธรรม  อันเปนส่ิงท่ีทําใหสังคมดํารง
อยูไดทุกวันนี้ก็ดวยคุณสมบัติหรือหลักธรรมของผูใหคือพรหมวิหาร  ๔  โดยคนชราผูมีสติปญญา
ไดนําวิชาความรูตามท่ีตนถนัดมาพินิจพิจารณาใหเขากับหลักการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง  ประกอบ
กับสมรรถภาพทางจิตท่ีบริสุทธ์ิอันมีความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  เปนความนึกคิดของ
คนชราท่ีมีความรูสึกตองการใหผูอ่ืนดําเนินชีวิตดวยการใชปญญา เพื่อขจัดปญหาและขอวุนวาย
ตางๆ  ไดอยางถ่ีถวนเชนเดียวกับตน  จิตใจของคนชราท่ีมีความรูสึกเชนนี้จึงทําใหคนชราปฏิบัติ
ดวยการใหทาน  และโดยเฉพาะการใหธรรมทาน  ดวยการชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง  ทําใหบุคคลเร่ิม
รูจัก  เร่ิมเขาใจ หรือเห็นส่ิงท่ีถูกตอง  มีการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  ซ่ึงการท่ีจะช้ีแนะแนวทางไดนี้  
ผูใหญยอมมีความรูความเขาใจและมีประสบการณในส่ิงท่ีปฏิบัตินั้นมาแลว  จึงสามารถชวยช้ีแนะ
บอกแนวหรือวิธีการที่จะทําใหการปฏิบัติงายข้ึน  ตลอดจนการกระทําเปนตัวอยาง  เพื่อเด็กไดเห็น
จริง  เกิดความม่ันใจ  มีความศรัทธาท่ีจะกระทําตาม  พระพุทธองคทรงกลาววา  “...บุคคลพึงยังตน
และต้ังอยูในคุณอันสมควรเสียกอน  พึงพรํ่าสอนผูอ่ืนในภายหลัง...”๑๐๒  ดังนั้น ผูใหญจึงมีหนาท่ี
ช้ีแนะและเปนตัวอยางชักนําใหผูออนวัยกวาใหดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  เชน  ครู  อาจารย  ผูใหญท่ัวๆ  
ไป  พระสงฆเปนตน  ตัวอยางจากหนาท่ีของครู  อาจารยท่ีมีตอศิษย  ดังปรากฏในหลักคําสอนเร่ือง
ทิศ  ๖  ท่ีกลาววาเปนทิศเบ้ืองขวา  มีหนาท่ี๑๐๓ 

๑. แนะนําใหเปนคนด ี 
๒. ใหเรียนด ี 
๓. บอกความรูในศิลปวิทยาทุกอยางดวยด ี 
๔. ยกยองใหปรากฏในมิตรสหาย  
๕. ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย (สอนใหใชความรูทํางานไดจริง  สามารถใชหา

                                                 
๑๐๒ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑๕๘/๘. 
๑๐๓ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๘/๒๑๓. 



๔๗       

เล้ียงชีพอยูได)  และพระภิกษุสงฆหรือสมณะชีพราหมณมีหนาท่ีตอชาวบาน  ดังปรากฏอยูใน
หลักคําสอนของทิศ  ๖  อันเปนทิศเบ้ืองบน  ดังนี ้

๑. หามไมใหทําความช่ัว  
๒. ใหต้ังอยูในความด ี 
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันดงีาม  
๔. ใหไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง  
๕. อธิบายส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง  
๖. บอกทางสวรรคให 

มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนา บุตรบํารุงโดยหนาท่ี ๕ ประการนีแ้ล ยอมอนุเคราะห
บุตรดวยหนาท่ี ๕ ประการ คือ  

๑. หามไมใหทําความช่ัว  
๒.ใหต้ังอยูในความด ี 
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา  
๔. หาภรรยา (สามี) ท่ีสมควรให  
๕. มอบทรัพยสมบัติใหในเวลาอันสมควร๑๐๔ 

เราจึงจะเห็นไดวาหนาท่ีของผูใหญหรือคนชราดังท่ีกลาวมานี้ไมวาจะอยูในฐานะ       
ครู  อาจารย  พระสงฆ  ท่ีปรึกษา  ผูเช่ียวชาญ  และอ่ืนๆ  มีหนาท่ีใหธรรมทานดวยการชักนําใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ  ซ่ึงทานเหลานี้ถือวาเปนมิตรดี  มิตรแท  เรียกวา  กัลยาณมิตร  โดยทานพระราชวรมุนี  
(ประยุทธ  ปยุตโต)  ไดกลาวถึง  ความคิดเห็น  ทัศนคติ  คานิยม  ความรูความเขาใจถูกตองดีงาม  ท่ี
เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  สรุปไว  ๒  ประการคือ๑๐๕ 

๑.  ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความดีความช่ัว  การทําดีทําช่ัว  และการไดรับผลดี
ผลราย  สอดคลองกับการกระทําของตน  คือ  ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว  ความเช่ือม่ันในคุณธรรม  เชน  
คุณของมารดาบิดา  ความเช่ือความเห็นสอดคลองกับคําสอนทางศาสนา  เชนวาโลกหนามี  เปนตน  
เรียกวา  กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ 

๒.  ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต  หรือสังขารธรรมท้ังหลายถูกตอง      
ตามความเปนจริง  คือ  ตามสภาวะของมันและตามความเปนไปโดยธรรมดาแหงเหตุปจจัย  ทําให
มองเห็นความสัมพันธท่ีถูกตองตามความเปนจริง  เชน  รูวาส่ิงท้ังหลายเปนสังขารธรรม  เกิดจาก

                                                 
๑๐๔ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
๑๐๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม : ฉบับขยายความ,  หนา ๖๒๔ – ๖๔๔. 



๔๘       

องคประกอบตางๆ  มาประชุมกันเขา เปนไปตามความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย              
จึงมีสภาพไมคงท่ีไมเท่ียงแทถาวร  ไมยั่งยืนอยูตลอดไป และมีเหตุปจจัยตางๆ  ขัดแยงบีบค้ัน       
อยูตลอดเวลาไมเปนตัวของมันเองอยางแทจริง  ไมอาจเปนของใครๆ  และไมข้ึนตอความปรารถนา
ของใครไดจริงจัง  เม่ือส่ิงท้ังหลายมีสภาวะแทจริงเปนอยางนี้  เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอมัน
อยางไร  การมีทีทาแหงการยึดม่ันถือครองอยางไมลืมหูลืมตา  หรือยกมอบชีวิตนี้ใหแกการแสวงหา
ไขวควาส่ิงเหลานี้เปนการถูกตองแลวหรือไม  มนุษยสัตวท้ังหลาย รวมทั้งตัวเราตางก็เปนสังขาร
ธรรมตกอยูในคติธรรมดาเดียวกัน เปนเพื่อนแก  เจ็บ  ตาย  เราควรมีทีทาและปฏิบัติตอกันอยางไร  
ดังนั้นเปนตน  ความรูความเขาใจอยางนี้เกิดจากการรูจักมอง  รูจักคิด  รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลาย  
ตรงตามสภาวะและตามเหตุปจจัยของมัน  เรียกวา  วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ 

ดังนั้น หนาท่ีของคนชราท่ีมีตอสังคมคือการอบรมส่ังสอนปลูกฝงใหเด็กมีเหตุผล        
มีความรับผิดชอบในการกระทําของตน  เชน  กระทําดีไดดี  การกตัญูกตเวที  เปนตน  เพื่อชวยให
เกิดความประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ทําใหสังคมเรียบรอย  อยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข  นอกจากนั้น 
คนชรายังตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบฉบับ  ดวยการอบรมปญญาตนใหรูจักคิด  รูจักมอง  
รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลาย  ตรงตามสภาวะและตามเหตุปจจัย  ท่ีเรียกวา  วิปสสนานั่นเอง  เพื่อเปน
การชวยบรรเทาความโลภ  โกรธ  หลงใหเบาบางลง  ทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส  อันเปน
ตัวอยางใหเด็กไดปฏิบัติตาม  เปนการลดการเบียดเบียนแยงชิงและความทุกขของสังคม 

๒)  สิทธิท่ีไดรับจากสังคม 

ในทางพระพุทธศาสนาถือวาคนชรามีฐานะและความสําคัญดวยการเปนรัตตัญูรูราตรี
มานาน  มีประสบการณมามากกวาบุคคลในชวงวัยอ่ืนๆ  และนํามาพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  
ตลอดจนมีหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคมโดยเปนผูใหธรรม  ดวยการปลูกฝงและการแสดงแบบฉบับ  
เนื่องมาจากลักษณะทางสติปญญาและจิตใจของคนชรา  ดังนั้นคนชราจึงไดรับสิทธิจากสังคม  ๒  
ประการ  คือ 

ก.  ความเคารพนับถือ 

ในเร่ืองการแสดงความเคารพนับถือ  ทานพระสารีบุตรจัดวาเปนอัครสาวกท่ีมีความ
กตัญูรูบุญคุณผูมีอุปการคุณเปนอยางยิ่ง  เชนการระลึกถึงบุญคุณของทานอัสสชิผูเปนอาจารยดวย
การอัญชลีและนอนหันศีรษะไปทางทิศท่ีพระอัสสชิอยูเสมอ  ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสวา         
“...บุคคลรูแจงธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวจากอาจารยใด ควรนอบนอมอาจารยนั้น



๔๙       

โดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมไฟท่ีบูชา    ฉะนั้น...”๑๐๖  นอกจากนี้แมแตผูท่ีมีอุปการคุณตอ
พระสารีบุตรเพียงเล็กนอยทานยังมีความระลึกถึงบุญคุณนั้นอยูเสมอ  ดวยการระลึกถึงราธะ
พราหมณผูตักบาตรดวยขาวหนึ่งทัพพี  และเม่ือราธะพราหมณตองการบวช  ทานพระสารีบุตรเปน
อุปชฌายเพื่อการสนองบุญคุณของราธะพราหมณ๑๐๗   (เราจึงเห็นไดวาบุคคลท่ีมีอุปการคุณไมวาจะ
เปนผูมีบุญคุณตอเราจํานวนมากมายมหาศาล  หรือเพียงเล็กนอยก็ตาม  ทานเหลานี้สมควรไดรับ
การเคารพนับถือและตอบแทนพระคุณเม่ือมีโอกาส  ในการแสดงความเคารพอันเปนระเบียบแบบ
แผนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามี  ๕  อยาง  คือ 

๑)  อภิวาท  การกราบ 
๒)  นมัสการ  การไหว 
๓)  อัญชลี  การพนมมือ 
๔)  อุฏฐานะ  การลุกข้ึนยืนรับ 
๕)  สามีจิกรรม  การแสดงกิริยาอาการเคารพเอ้ือเฟอ 

ซ่ึงไมใชหมายถึงพระภิกษุสงฆ เพียงอยางเดียว   คฤหัสถ ท่ัวไปก็ เชนกัน   เชน             
การอภิวาทหรือการกราบ  และการนมัสการหรือการไหว โดยภิกษุออนพรรษากราบหรือไหวภิกษุ 
ผูแกพรรษากวา  สวนสามเณรใหกราบภิกษุท้ังหลายแมบวชในวันนั้น  คฤหัสถ  (ผูครองเรือน)        
กราบพระสงฆ  พระพุทธรูป  พระธาตุ  พระเจดีย  และกราบผูใหญ  เชน บุตรกราบบิดามารดา           
ศิษยกราบครูอาจารยฯลฯ  สวนการอัญชลีหรือการพนมมือ  ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถใชสําหรับ
ผูนอยแสดงความเคารพแกผูใหญ  และผูใหญใชตอบรับดวยการไหวตอบกลับผูนอย  รวมท้ัง
พระภิกษุสงฆแสดงการตอบรับจากคฤหัสถดวย  และในระเบียบขอท่ี  ๔  การอุฏฐานะ หรือการ  
ลุกข้ึนยืนรับ  เปนการแสดงความเคารพผูใหญกวาท่ีตรงมาหรือผานไปในระยะใกล  ท้ังบรรพชิต
และคฤหัสถ  และระเบียบขอสุดทาย  ดวยการแสดงกิริยาอาการเคารพเอื้อเฟอ  หรือสามีจิกรรม  
เชน  เดินหลัง  นั่งหลัง  ใหท่ีนั่ง  หลีกทาง  ลดรม  ถอดรองเทา  เปนตัวอยาง  ใชทําแกผูแกกวา  
หรือผูออนกวา  โดยสมควรแกประเภทแหงการ  บางอยางใชทําแมแกคฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  จาก
ระเบียบในการแสดงความเคารพดังกลาวมานี้เราเห็นไดวามีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน   
ท้ังผูนอยและผูใหญ  ไมวาจะเปนการอัญชลีหรือสามีจิกรรม  ดวยการเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ในการแสดง
ความเคารพเชนนี้ยอมกอใหเกิดคุณคา  ถาหากผูนองไดแสดงความเคารพดวยการกราบไหวหรือ  
ลุกข้ึนตอบรับ  พรอมท้ังผูนอยนั้นยังมีจิตใจฝกใฝเขาเสวนาคบหากับผูใหญอีกดวย  และใน

                                                 
๑๐๖ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๙๒/๑๕๖. 
๑๐๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๒๘๗. 



๕๐       

ขณะเดียวกันผูใหญมิเพียงแสดงการรับไหวตอบเทานั้น ยังมีความปรารถนาดี  มีความรักใคร  
เมตตาตอผูนอยดวยการแนะนําส่ังสอน ใหผูนอยเกิดสัมมาทิฏฐิในการประพฤติปฏิบัติชอบอีกดวย  
ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา 

 บุคคลท่ีควรสักการะ เคารพ แลวจึงเสพ คบ เขาไปนั่งใกล เปนอยางไร  คือ  บุคคลบางคน
ในโลกน้ีเหนอืกวาตนในดานศีล  สมาธิ  ปญญา  บุคคลเชนนี้  ควรสักการะ เคารพแลวจึงเสพ    
คบ  เขาไปนั่งใกล  ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะบุคคลเชนนี้คิดวา  จกับําเพ็ญสีลขันธ(กองศีล)    
สมาธิขันธ (กองสมาธิ)  ปญญาขันธ (กองปญญา) ท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจกั
อนุเคราะหสีลขันธ  สมาธิขันธ  ปญญาขันธ  ท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ เพราะเหตุนั้น    
บุคคลเชนนี้จึงควรสักการะ เคารพแลวจึงเสพ  คบ  เขาไปนั่งใกล๑๐๘ 

ดังนั้น  ความเคารพในทางพระพุทธศาสนาที่แทจริง  ยอมเปนการเคารพเล่ือมใสดวย
การเช่ือฟงคําส่ังสอน ตลอดจนการนําความประพฤติปฏิบัติของทานพระพุทธเจา  พระอรหันต-
สาวก  ครูบาอาจารย  และทานผูใหญผูทรงปญญา  มาเปนแบบฉบับ ไมวาทานจะยังมีชีวิตอยูหรือ
ส้ินชีพไปแลวก็ตาม  ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสวา  ความเคารพเปนมงคลอันสูงสุด๑๐๙ 

ข.  การเล้ียงดู  

ตามสภาพความเปนจริง  คนชราท่ีขาดบุตรหลานญาติพี่นองอุปการะเล้ียงดูยังมีอยู
มากมายในสังคมปจจุบัน  ในขณะท่ีคนชราเหลานั้นมีความตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืนอยาง
มาก  เนื่องมาจากสภาพความเส่ือมโทรม  ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  ปญหาเหลานี้พระพุทธองค
ไดทรงบัญญัติไวเปนวินัยเชนเดียวกัน  หากจะเปรียบเทียบคนชราเหมือนกับพระภิกษุผูอาพาธวา 

ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอไมมีมารดา  ไมมีบิดาผูคอยพยาบาล  ภิกษุท้ังหลาย  ถาพวกเธอไม
พยาบาลกันเอง  ใครเลาจะคอยพยาบาลพวกเธอ  ภิกษุท้ังหลาย  ผูจะพยาบาลเราก็จงพยาบาล
ภิกษุไขเถิด  ถามีอุปชฌาย  อุปชฌายพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกวาเธอ
จะหาย  ถามีอาจารย  อาจารยพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกวาเธอจะหาย    
ถามีสัทธิวิหาริก  สัทธิวิหาริกพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกวาเธอจะหาย  
ถามีอันเตวาสิก  อันเตวาสิกพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกวาเธอจะหาย    
ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌาย  ผูรวมอุปชฌายพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกวา
เธอจะหาย  ถามีภิกษุผูรวมอาจารย  ผูรวมอาจารยพึงพยาบาลภิกษุไขนั้นจนตลอดชีวิต(หรือ)

                                                 
๑๐๘ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๒๖/๑๗๕. 
๑๐๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙/๘. 



๕๑       

จนกวาเธอจะหาย  ถาไมมีอุปชฌาย  อาจารยสัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ผูรวมอุปชฌาย  หรือ  
ผูรวมอาจารย  สงฆตองพยาบาลภิกษุไขนั้น  ถาไมพยาบาล  ตองอาบัติทุกกฏ๑๑๐ 

จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงใหความสําคัญแกพระภิกษุสงฆผูเจ็บไขไมสบายมีความ
ออนแออยางมาก  โดยทรงกลาววา ผูพยาบาลพระภิกษุผูอาพาธมีความออนแอ ก็เหมือนกับดูแล
พระองค  และกําชับพระภิกษุท่ีมีความสัมพันธกันในดานตางๆ  ใหเกื้อกูลดูแลพยาบาลซ่ึงกันและ
กันเม่ือยามอาพาธ  หากพระภิกษุรูปนั้นไมมีความสัมพันธกับภิกษุสงฆรูปใด  ใหตกเปนหนาท่ีของ
สงฆท่ีจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการพยาบาล  ฉันใดก็ฉันนั้น  หากเราจะยอมรับกันวา
คนชราคือผูท่ีออนแอ  โดยเฉพาะผูนั้นไมอยูในฐานะบิดา  มารดา  ปู ยา  ตา  ยาย  หรือญาติชรา  ซ่ึง
ไมมีบุตรหลานดูแล  ซ่ึงตองการความชวยเหลือเหมือนกับพระภิกษุผูอาพาธ ดังนั้นสังคมของ
พระพุทธศาสนาจึงตองมีหนาท่ีรับผิดชอบคนชราดังกลาวอยางยิ่ง  ดวยการเล้ียงดูและใหความ
ชวยเหลือในรูปของการบริจาค  และสวัสดิการตางๆ  ทางสังคมสําหรับคนชราอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๕.๓  หนาท่ีและสิทธิของคนชราในดานครอบครัว 

๑)  หนาท่ีตอครอบครัว 

เม่ือเรามองดูสังคมวงแคบเขามาคือภายในครอบครัวเรายังพบวายังมีคนชราอีกมากมาย  
เชน  ปู  ยา  ตา  ยาย  หรือบิดา  มารดาท่ีแกชรา  พวกทานเหลานี้ยอมเปนผูใหเชนเดียวกับการท่ีทาน
เปนสมาชิกของสังคม  ดังนั้นหนาท่ีของคนชราท่ีมีตอสังคมยอมถือวาเปนหนาท่ีตอครอบครัวอีก
ดวย  เม่ือคนชราจัดอยูในฐานะ  บิดา  มารดา  ญาติผูใหญ  ชรา  ดวยการใหบุตรหลานเปนคนมี
คุณธรรมเชนเดียวกับตน  เชนตัวอยางจากทานอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่ีมีความรับผิดชอบตอบุตรของ
ตน  ดวยการจางใหนายกาละผูเปนบุตรไปเรียนธรรมะจากพระพุทธเจา๑๑๑  (จนทําใหนายกาละ      
ผูเปนบุตรไดช่ือวา  “อนุชาตบุตร”  บุตรท่ีเสมือนดวยบิดา  มารดา  หรือยึดเอาพระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆเปนท่ีพึ่ง  เปนผูมีศีล  มีธรรม  เชนเดียวกับ  บิดา  มารดา๑๑๒  ในความรูสึกเชนเดียวกับทาน
อนาถบิณฑิกะเศรษฐี ยอมเกิดข้ึนกับคนชราทุกๆ  คนไมวาจะอยูในฐานะใดๆ  ของครอบครัวก็ตาม  
ยอมตองการใหบุตรหลานเปนผูมีศีลเสมอตน  หรือใหไดดีกวาตนเพ่ือความเจริญแกตัวบุตรหลาน
นั่นเอง  ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหนาท่ีของบิดามารดา  ซ่ึงจัดวาเปนหนาท่ีของญาติชรา  
เชน  ปู  ยา  ตา  ยาย  โดยการกําหนดหนาท่ีไว  ๕  ประการคือ 

                                                 
๑๑๐  วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐-๒๔๑. 
๑๑๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๒/๓/๒๗๑-๒๗๔. 
๑๑๒ ขุ.อิติ. (ไทย)  ๒๕/๗๔/๔๓๑-๔๓๓. 



๕๒       

 
๑.  หามมิใหทําความช่ัว 
๒.  ใหต้ังอยูในความดี 
๓.  ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔.  หาภรรยา  (คูครอง)  ท่ีสมควรให 
๕.  มอบทรัพยใหในเวลาท่ีสมควร๑๑๓ 

เราเห็นไดวาความรับผิดชอบตอบุตรหลาน  คือ หนาท่ีในการสงเสริมใหบุตรหลานเปน
คนดีดวยการใหรูจักวาส่ิงใดดีส่ิงใดไมดี  และใหละเวนจากการกระทําช่ัวตลอดจนใหรูจักประพฤติ
ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม  ส่ิงเหลานี้ปรากฏอยูภายในตัวของคนชราเชนเดียวกัน  ดังที่กลาวมาแลว       
ในเร่ืองการปฏิบัติตอเองของคนชรา  ดวยการทํากุศลกรรมบถ  ๑๐  เพราะฉะน้ันการอบรมส่ังสอน
บุตรหลานท่ีดีท่ีสุดคือการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแบบฉบับแกบุตรหลานโดยเฉพาะ    
ในวัยเยาว  พระพุทธองคจึงทรงกลาววา  บิดามารดาเปนบุรพาจารย๑๑๔  นอกจากนั้นเพื่อใหบุตร
หลานไดรูจักโลกและชีวิต มีการงานท่ีสุจริต  คนชราหรือบิดามารดาตองใหบุตรหลานไดมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียนวิทยาการตางๆ  ตามที่บุตรหลานถนัดและชอบ  และเม่ือบุตรหลานไมวาชาย        
หรือหญิงท่ีอยูในวัยเหมาะสมแกการมีครอบครัว  สมควรเปนธุระจัดการใหโดยเฉพาะอยางยิ่งคอย
เปนผูใหคําแนะนําในเร่ืองการครองเรือน  ในฐานะท่ีเปนผูเคยผานมากอนมีประสบการณ             
มามากกวา  ดังโอวาท  ๑๐  ขอ  ของเศรษฐีธนญชัยผูเปนบิดาของนางวิสาขาท่ีตักเตือนแนะนํา     
แกนางกอนท่ีจะเดินทางไปบานของสามี๑๑๕  จากน้ันเม่ือถึงเวลาบุตรหลานสามารถปกครองตนเอง
และเม่ือตนเองแกเฒาลงจึงสมควรมอบทรัพยให  เหตุเชนนี้พระพุทธองคจึงทรงกลาววาเปนพรหม
ของบุตร๑๑๖  ซ่ึงการใหของพวกทานเหลานี้ประกอบดวยคุณธรรมท่ีเรียกวา “พรหมวิหาร ๔” 
นั่นเอง 

๒)  สิทธิท่ีไดรับจากครอบครัว 

จากหนาท่ีของคนชราท่ีมีตอครอบครัวดังกลาวนี้  ในสังคมของพระพุทธศาสนาถือวา
คนชราเปนผูมีอุปการคุณสมควรไดรับการตอบแทน  เราเห็นไดอยางชัดเจนจากฐานะของความเปน
บิดามารดาซ่ึงพระพุทธองคทรงกลาววาเปนบุคคลผูควรแกการเกื้อกูลจากบุตร  คือ  อาหุไนย

                                                 
๑๑๓ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
๑๑๔ องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๓๑/๑๘๓. 
๑๑๕ ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๒/๒/๘๙-๙๐. 
๑๑๖ องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๓๑/๑๘๓. 



๕๓       

บุคคล๑๑๗  ในความเคารพน้ีเราสามารถแบงไดเปน  ๒  ประการ  คือ 

ก.  การประกาศคุณทาน  ดวยการท่ีเราเปนผูประพฤติตนเปนคนดีตามแบบอยางทาน  
เม่ือเราประพฤติตนนายกยอง  บุคคลท่ีไดพบเห็นก็จะตองสรรเสริญและยกยองบิดามารดา  ปู  ยา  
ตา  ยาย  วงศตระกูลไปดวย  พระพุทธองคไดตรัสไวในปุตตสูตร๑๑๘  ถึงลักษณะของบุตรตามความ
ดีท่ีมีในตน  ๓  ประการ  คือ 

๑.  อติชาตบุตร (อภิชาตบุตร)  บุตรท่ีดียิ่งกวาบิดามารดา  คือ  ยึดเอาพระพุทธ          
พระธรรม  พระสงฆเปนท่ีพึ่ง  เปนผูท่ีมีศีลธรรมในขณะท่ีบิดามารดาไมมี  ซ่ึงในปจจุบันอาจ
หมายความถึงการศึกษา  หนาท่ีการงาน  ช่ือเสียง  เกียรติยศ  และสถานภาพในสังคมท่ีสูงกวาบิดา
มารดาดวย 

๒.  อนุชาตบุตร  บุตรท่ีเสมอดวยบิดามารดา  คือ  ยึดเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ
เปนท่ีพึ่ง  เปนผูท่ีมีศีลธรรมเชนเดียวกับบิดามารดา  และอาจหมายความถึงการศึกษา  หนาท่ีการ
งาน  ช่ือเสียง  เกียรติยศ  และสถานภาพในสังคมท่ีเสมอบิดามารดาดวย 

๓.  อวชาตบุตร  บุตรท่ีเลวกวาบิดามารดา  คือ  ไมยึดเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ
เปนท่ีพึ่ง  แมตลอดจนการศึกษา  หนาท่ีการงาน  ช่ือเสียง  เกียรติยศ  และสถานภาพในสังคมที่ตํ่า
กวาบิดามารดา 

ดังนั้น  บิดามารดาตองการใหบุตรต้ังใจดําเนินชีวิตใหเปนบุตรหลานท่ีดีท่ีสุด  ใหเปน
บุคคลท่ีดีกวาตน  ท่ีเรียกวา อภิชาตบุตร  หรืออยางนอยใหเสมอกับตนที่เรียกวา  อนุชาตบุตร  คือ
บุคคลท่ีกระทําความดีตามตน  เหลานี้ยอมถือวาบุตรไดประกาศคุณงามความดีของทานในระดับ
หนึ่ง  แตบุคคลใดท่ีประพฤติตนตํ่าทรามทําใหวงศสกุลเส่ือมทราม  ท่ีเรียกวา  อวชาตบุตร  ยอมถือ
วาไมประกาศคุณงามความดีของทาน  “...บัณฑิตยอมปรารถนาอติชาตบุตรและอนุชาตบุตร         
ไมปรารถนาอวชาตบุตร ซ่ึงมีแตทําลายวงศตระกูล...”๑๑๙  ดังนั้น การแสดงความเคารพดวยการ
ประกาศคุณของทานคือการท่ีบุตรหลานไดดําเนินชีวิตท่ีดีงามนั่นเอง 

ข.  ดวยการสนองคุณ  จากหนาท่ีของบุตรท่ีพระพุทธองคทรงกลาวไวในสิงคาลกสูตร 
ไว ๕ ประการ ดังนี้๑๒๐ 

๑.  ทานเล้ียงเรามาแลว  เราควรเล้ียงทานตอบ  เพราะเม่ือบิดามารดาเล้ียงดูเราเติบใหญ

                                                 
๑๑๗ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑๐๖/๔๘๕. 
๑๑๘ ขุ.อิติ. (ไทย)  ๒๕/๗๔/๔๓๑-๔๓๓. 
๑๑๙ ขุ.อิติ. (ไทย)  ๒๕/๗๔/๔๓๓. 
๑๒๐ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 



๕๔       

ยอมหมายถึงวาบิดามารดาจะเขาสูวัยชรา  อันเปนวัยท่ีรางกายเส่ือมถอยลงทุกขณะ  เจ็บไขไดปวย  
บุตรจึงมีโอกาสท่ีจะตอบแทนพระคุณไดมาก  เชนเดียวกับ  ปู  ยา  ตา  ยาย  ซ่ึงบุตรหลานสามารถ
ทดแทนพระคุณทานเหลานี้ดวยเชนกัน  พระพุทธองคทรงกลาววา  “...คนผูมีความสามารถเล้ียงตน
และผูอ่ืนได แตไมเล้ียงดูมารดาบิดาผูแกชรา  ผูผานวัยหนุมวัยสาวแลวนั้นเปนทางแหงความ เส่ือม
...”๑๒๑  ดังนั้น จึงควรดูแล บิดามารดาผูแกชราตามสมควรแกดานปจจัยตางๆ  เพื่อใหความสุขทาง
กาย ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสกับพระมหานามะวา   

 กุลบุตรในโลกน้ีสักการะ เคารพ  นับถือ  บูชาสมณพราหมณดวยโภคทรัพยท่ีหามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียร    เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง  อาบเหงื่อตางน้ํา  ประกอบดวยธรรม  
ไดมาโดยธรรม สมณพราหมณผูไดรับสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาแลว  ยอมอนุเคราะห
กุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา    ‘ขอทานจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนนาน  ‘กุลบุตรผูอันสมณ
พราหมณอนุเคราะหแลว    พึงหวังไดความเจริญอยางเดียว  ไมมีความเส่ือมเลย๑๒๒ 

นอกจากนี้  “...บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นดวยขาว  น้ํา  ผา  ท่ีนอน
การอบกล่ิน   การใหอาบนํ้า   และการชําระเทา เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้นแล บัณฑิต
ท้ังหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง เขาตายไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค...”๑๒๓  ไมเพียงแตปจจัย
เทานั้น  พระพุทธองคทรงตรัสวา  การตอบแทนคุณของบิดามารดาจะสมบูรณตอเม่ือทําใหทาน
ต้ังอยูในคุณธรรมดังปรากฏในพระพุทธพจนวา   

บุตรคนใดใหมารดาและบิดาผูไมมีศรัทธา  สมาทาน  ต้ังม่ัน  ดํารงอยูในสัทธาสัมปทา
(ความถึงพรอมดวยศรัทธา)  ใหมารดาและบิดาผูทุศีล  สมาทาน  ต้ังม่ันดํารงอยูในสีลสัมปทา
(ความถึงพรอมดวยศีล)  ใหมารดาและบิดาผูตระหนี่  สมาทานต้ังม่ัน  ดํารงอยูในจาคสัมปทา
(ความถึงพรอมดวยการเสียสละ)  ใหมารดาและบิดาผูไมมีปญญา  สมาทาน  ต้ังม่ัน  ดํารงอยู
ในปญญาสัมปทา(ความถึงพรอมดวยปญญา) ดวยเหตุเพียงเทานี้แล การกระทําอยางนั้นช่ือวา
อันบุตรไดทําและทําตอบแทนแกมารดาและบิดา๑๒๔   

ดังนั้น  ในสังคมชาวพุทธจึงเช่ือกันวาการทดแทนพระคุณบิดามารดาท่ีดีท่ีสุดคือการ
บวช  (ของบุตรชาย)  เพราะการบวชยอมเปนเหตุจูงใจใหบิดามารดาเกิดความศรัทธาเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา  ดังท่ีพระสารีบุตรไดทําใหมารดาของทานเปล่ียนจากอัญญเดียรถียมาเปน       

                                                 
๑๒๑ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๙๘/๕๒๕. 
๑๒๒  องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๘/๑๐๗. 
๑๒๓  องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 
๑๒๔ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๔/๗๘. 



๕๕       

พุทธบริษัท  ถึงข้ันบรรลุโสดาปตติผลกอนท่ีทานจะนิพพาน  ดวยการขอกลับไปนิพพานท่ีตนเกิด
จากพระพุทธองค  สวนบุตรหญิงซ่ึงในสังคมสมัยพุทธกาลนั้นก็สามารถบวชเปนภิกษุณีได  แตถา
ไมสามารถบวชไดดวยเหตุใดๆ ก็อาจจะตอบแทนพระคุณของทานดวยการเล้ียงดูใหทานมีความสุข
กายและสบายใจได 

เราจึงเห็นไดวา พระพุทธศาสนาใหความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อจะใหบุตรรับผิดชอบเล้ียงดู
บิดามารดาดวยปจจัยและส่ิงท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต  จนกระท่ังทําใหบิดามารดาดําเนิน             
สูจุดหมายสูงสุดของศาสนาอีกดวย  แตในสังคมปจจุบันกลับตรงกันขาม  บุตรหลานทอดท้ิง       
ไมดูแลเอาใจใสท้ังดานปจจัยเคร่ืองยังชีพและคุณธรรม  ในเร่ืองนี้พระพุทธองคทรงกลาวถึงบุตร
พาลเกเรและอกตัญูไมเล้ียงดูบิดามารดาท่ีแกชราวาทรามกวาไมเทา เพราะเม่ือแกชราไมสามารถ
พึ่งพาอาศัยบุตรหลานได  แตไดอาศัยไมเทาปองกัน  วัว  ควาย  หรือสุนัข  หรือไปในท่ีมืดใชนําทาง
ก็ได  หรือในน้ําลึกใชหยั่งดูก็ได  แมแตพลาดพล้ังก็ยังสามารถใชยันใหทรงตัวอยูได๑๒๕  และยิ่งราย
ไปกวานั้น  ถาหากบุตรฆาบิดามารดา  จะทําใหไมมีโอกาสไดข้ึนสวรรคหรือพบนิพพาน  จะตอง
ไปอบายตกนรก  ความผิดเชนนี้ถือวาเปนความผิดท่ีรายแรง๑๒๖  ดังเชนพระมหาโมคคัลลานะท่ี      
ถูกโจรทุบตีกอนท่ีจะนิพพาน  ก็เนื่องมาจากสาเหตุท่ีพระมหาโมคคัลลานะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดา
มารดาจนถึงแกความตาย  ถึงแมจะชดใชกรรมในนรกหลายแสนปแลวก็ตาม  แตดวยวิบาก            
ท่ีเหลืออยูแมจะเปนพระอรหันตก็ตามกอนท่ีจะนิพพานยังถูกโจรทุบตีอยางนาอนาถ๑๒๗ 

๒.  ชวยทํากิจของทาน  ถือเปนหนาท่ีของบุตรท่ีจะตองศึกษาเรียนรูและรับรูเอาไวเสมอ
วาบิดามารดาของเรานั้นทานไดเคยตรากตรําลําบากตอสูฟนฝาอุปสรรคและความทุกขยาก           
นานับปการมาเปนเวลานาน  พยายามทํางานหาเงินหาปจจัยเพื่อใชเล้ียงดูบุตร  ตลอดจนให
การศึกษาตามควรแกอัตภาพของตน  จนบุตรเจริญเติบโต  ขณะเดียวกันบิดามารดาก็จะเขาสูวัย      
ท่ีควรไดรับการพักผอน  จึงเปนหนาท่ีของบุตรท่ีจะตองชวยทํากิจธุระตางๆ  แทนทานท้ังในทาง
โลกและทางธรรม  โดยเฉพาะในทางธรรมบุตรควรเปนธุระจัดการใหบิดามารดาไดมีโอกาสทําบุญ
สรางกุศล  เขาวัดฟงธรรม  สวดมนตภาวนา และปฏิบัติธรรมบาง  เพื่อสะสมเปนกําไรชีวิตบ้ันปลาย
ของทานดวย 

๓.  ดํารงวงศตระกูล  หมายถึง  บุตรทุกคนจะตองชวยเหลือในการท่ีจะดํารงรักษาไว  
ซ่ึงสถานภาพ  ความมั่นคงเปนปกแผน  ตลอดจนชวยกันรักษาเกียรติยศ  ช่ือเสียง  ความประพฤติ

                                                 
๑๒๕ ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๒/๔/๒๓๕-๒๓๖. 
๑๒๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๒๙/๒๐๙. 
๑๒๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๒/๓/๙๕-๑๐๓. 



๕๖       

อันดีงาม  ตลอดจนคุณธรรมของวงศตระกูลของตนไวใหม่ันคงถาวรสืบไป  ดวยการมีความสามัคคี
กัน  ไมทะเลาะเบาะแวง  อนุเคราะหซ่ึงกันและกัน  ปรึกษาหารือในระหวางญาติพี่นอง  การกระทํา
เชนนี้นอกจากจะเปนการดํารงวงศตระกูลแลว  ถาบิดามารดายังมีชีวิตอยูก็จะเปนการหลอเล้ียง
จิตใจของพวกทานใหมีความสุข  มีอายุม่ันขวัญยืนอีกดวย 

๔.  ปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก  บุตรหลานควรประพฤติตนใหเหมาะสม
กับการท่ีจะรักษาทรัพยสมบัติท่ีบิดามารดา  ปู  ยา  ตา  ยาย  ไดสะสมมาไว  เชน  การไมตกเปนทาส
ของอบายมุขและประพฤติปฏิบัติตนเปนเปนคนดีมีคุณธรรม 

๕.  เม่ือทานตายไปแลวทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให  เปนการทดแทนพระคุณของทาน
ดวยการที่หม่ันสรางบุญกุศลเพ่ือระลึกถึงทานอยูเสมอ   และดวยเหตุนี้เปนการสงเสริมใหบุตร
หลานไดประพฤติตนสะสมความดีอีกดวย 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา  บทบาทของคนชรา
ในทางจริยธรรมถูกกําหนดดวยลักษณะเดนและลักษณะท่ีดอยภายในตัวของคนชราเอง  หนาท่ีและ
สิทธิของคนชราจึงสรุปยอได  ๓  ประการคือ 

๑.  หนาท่ีและสิทธิจากลักษณะเฉพาะของคนชรา  ท่ีมีท้ังความเจริญและความเส่ือมอัน
ไดแก  สติปญญา  จิตใจ  และรางกาย  เปนส่ิงกําหนดใหคนชราไดนําหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ  ๓  
คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  มาปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมสําหรับตน อันจะนําไปสูสัมปรายิกัตถะอันเปน
จุดหมายระดับตนของพระพุทธศาสนา 

๒.  หนาท่ีและสิทธิจากลักษณะเดนของคนชรา  หนาท่ีของคนชราเกิดจากบุคลิกภาพ
ทางสติปญญาและจิตใจเปนสําคัญ เพราะเปนผูมีความคิดไตรตรอง  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
ซ่ึงเปนแบบฉบับ  ประกอบกับหลักธรรมของผูใหญหรือผูประเสริฐ  คือ  “พรหมวิหาร  ๔”  จึงเปน
ผูใหแกผูนอยท้ังในสังคมกวางและในระดับครอบครัว  โดยเฉพาะการแสดงพฤติกรรมเปนแบบ
ฉบับและช้ีแนะแนวทางนี้ ทานจึงควรไดรับสิทธิดวยการเคารพ  เช่ือฟง  ยกยอง  นับถือ  คบหา
สมาคม  และใหเกียรติจากสังคม  สวนในระดับครอบครัว  บิดา  มารดา  ปู  ยา  ตา  ยาย  หรือญาติ
ผูใหญ  บุคคลเหลานี้เปนผูใหท้ังคุณธรรมและปจจัยตางๆ  แกบุตรหลาน  จึงมีฐานะท้ังเปนพระ
อรหันตและผูอุปการคุณแกบุตรหลาน  สิทธิท่ีไดรับจากครอบครัวจึงไดแกการเปนผูรับความ
กตัญูกตเวที  ดวยการประกาศบุญคุณของทานดวยการปฏิบัติตนตามแนวทางของทาน  และการ
สนองบุญคุณทานดวยการเล้ียงดู ไมทอดท้ิงท้ังตัวทานและกิจการทรัพยสมบัติของทาน 

 



๕๗       

๓.  สิทธิจากลักษณะดอยของคนชรา  เกิดข้ึนจากสภาพรางกายของคนชราที่เกิดความ
เส่ือมโทรม  ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  มีความจําเปนตองพึ่งพาบุคคลอ่ืน  ดังนั้น คนชรามี
สิทธิท่ีจะไดรับจากสังคมก็คือการเล้ียงดูเอาใจใส  ในกรณีท่ีคนชราอยูอยางโดดเดี่ยวไรบุตรหลาน 

๒.๖ โทษของความชราท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

จากแนวคิดเร่ืองความชราท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นเราจะพบวา แนวคิดเร่ืองความชราหรือ
ธรรมชาติของความชรานั้นไดใหท้ังประโยชนและโทษในตัวของมันเอง  กลาว คือหากเรามองให
เห็นในแงของประโยชนเราก็จะไดรับประโยชน แตถาเรามองใหเห็นในแงของโทษท่ีจะกระทบกับ
ชีวิตมันก็เปนโทษได เนื่องจากความชรานั้นจัดเปน  “ทุกข” อยางหนึ่งของกฎธรรมชาติแหงชีวิต
มนุษย  สําหรับประเด็นเร่ืองโทษของความชราน้ัน เราสามารถท่ีจะพิจารณาไดในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

๒.๖.๑  เปนกระบวนการแหงทุกขของสังขาร  สําหรับประเด็นนี้เปนประเด็นเร่ืองการ
มองใหเห็นวา ความชราเปนทุกขประการหน่ึงของมนุษย ดังท่ีปรากฏในหลักคําสอนเร่ืองปฎิจจสมุปบาท
วา  ชาติ  ชรา  มรณะ  พยาธิ  เปนทุกขในกระบวนการเกิด-ดับท้ังหมดและกระบวนการแหงทุกขนัน้
ก็จะเปนส่ิงท่ีเกิดมีอยูคูกันเปนกระบวนการ  ดังปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา “...ความเกิดในภพ
ใหมมีอยูในท่ีใด  ชาติ  ชรา  มรณะ  ตอไปก็มีไดในท่ีนั้น ชาติ  ชรา  มรณะ  ตอไป  มีอยูในท่ีใด 
ความเกิดในภพใหมก็มีไดในท่ีนั้น...”๑๒๘ 

ท้ังนี้เพราะเม่ือมีการเกิดแลว  ถาไมแก  ไมเจ็บ ไมตายก็จะไมมีความทุกขเพราะส่ิงนั้น
ไมตกอยูในอํานาจของอนิจจาคือความไมเท่ียงเปล่ียนแปลง  แตเม่ือมีความเกิดแลวไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปสูความชรา  ความทุกขก็จะเกิดข้ึนอยางไมตองสงสัย  โดยทุกขท่ีเกิดนั้นก็คือทุกข
ในสังขารหรือในขันธ  ๕  คือรูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จะตองมีการเปล่ียนแปลงท้ังท่ี
ปรากฏใหชัดหรือไมเห็นชัดก็ตาม  ดังนั้น  ความแก  (ชรา)  นี้จึงจัดวาเปนกระบวนการหน่ึงของ
ความทุกขในสังขารหรือขันธ  ๕  นั้น  และดูเหมือนวาจะเปนความทุกขประเภทถาวรตราบใดท่ี
มนุษยหรือสัตวนั้นยังไมสามารถท่ีจะหลุดพนจากกระบวนการเกิดในโลกคือการบรรลุนิพพานได 

๒.๖.๒  เปนอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมและดําเนินชีวิต  ความชรานั้นถือวาเปนทุกข
อยางหน่ึงของมนุษยและสัตวเพราะเม่ือประสบกับความชราแลวยอมไมอาจจะทําอะไรได  หรือไม
อาจจะทํางานตางๆ  ไดหรือหากแมนวาทําไดงานน้ันก็ไมสมบูรณเหมือนคนท่ีมีกําลังวังชาหรือเปน
หนุม  เพราะคนหนุมยอมสามารถทํากิจตางๆ  ไดสําเร็จงายกวาคนแก  ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา

                                                 
๑๒๘ ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙ /๗/๓๐. 



๕๘       

“...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเปนคนหนุมแนน  มีผมดําสนิท  ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญ    
ดํารงอยูในปฐมวัย  นี้เปนสมัยท่ีควรบําเพ็ญเพียร...”๑๒๙ 

สวนคนแกหรือชรานั้นแมนวาบวชเขามาในพระพุทธศาสนาก็ทําท่ีสุดทุกขไดยากกวา  
ดังปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา 

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผูบวชเมื่อแก  ประกอบดวยธรรม  ๕  ประการ หาไดยาก ธรรม ๕    
ประการ  อะไรบาง  คือ ภิกษุผูบวชเม่ือแก เปนผูละเอียด   ถึงพรอมดวยมารยาท เปนพหูสูต     
เปนธรรมกถึก เปนวินัยธร  หาไดยาก  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผูบวชเม่ือแก  ประกอบดวยธรรม    
๕    ประการนี้แล  หาไดยาก ๑๓๐ 

ซ่ึงความขอนี้มีปรากฏในอรรถกถาเร่ืองจักขุบาลตอนท่ีพระจักขุบาลเถระไดกลาวกับ
นองชายกอนท่ีทานจะบวชวา “...พอ  ก็แมมือและเทาของคนแก  (แต)  ของตัว  ก็ยังวาไมฟงไม
เปนไปในอํานาจ  ก็จักกลาวไปทําอะไรถึงญาติท้ังหลาย  ขานั้นจะไมทํา  (ตาม)  ถอยคําของเจา      
ขาจักบําเพ็ญสมณปฏิบัติใหบริบูรณ  มือและเทาของผูใดทรุดโทรมไปเพราะชราวาไมฟง  ผูนั้น     
มีเร่ียวแรงอันชรากําจัดเสียแลว  จักประพฤติธรรมอยางไรได...”๑๓๑ 

จากพระพุทธพจนและขอความท่ียกมานั้นแสดงใหเห็นวา ความชราเปนอุปสรรค      
ตอการปฏิบัติธรรมในแงของศักยภาพทางรางกาย  (ไมรวมศักยภาพทางจิตท่ีบางรูป/ทานอาจจะ     
มีบารมีท่ีจะทําไดในตอนแก)  เหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะรางกายน้ันเปรียบเสมือนหนึ่งพื้นฐานทางจิต
คือถารางกายแข็งแรงก็จะเปนส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยทําใหจิตใจเขมแข็ง เม่ือจิตใจเขมแข็งก็เปนเหตุท่ีจะ
ปฏิบัติธรรมไดอยางสบายหรือมีกําลังท่ีจะปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มท่ี  แตถารางกายทรุดโทรมแลว
การจะหันมาทํางานทางจิตไดเหมือนคนหนุมก็เปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก  

อนึ่ง  หากเราจะหันมาพิจารณาในเร่ืองของชีวิต  การดําเนินชีวิตนั้นจะพบวาตอน      
เปนหนุม รางกายแข็งแรงไมออนแอหรือทรุดโทรมก็สามารถท่ีจะทํางานไดทุกอยาง  แตเม่ือแกตัว
ลงสายตาฝาฟางมืดมัว การทํางานก็อาจจะลดลงทําใหผลงานท่ีทํานั้นไมสมบูรณหรืองานบางอยาง 
ก็ไมสามารถท่ีจะทําไดเลย  ดังนั้น  ความแกหรือความชราจึงถือไดวาเปนอุปสรรคสําคัญของการ
ปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง 

 

                                                 
๑๒๙ องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๔/๙๓. 
๑๓๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๙/๑๐๘. 
๑๓๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย)   ๑/๒/๑/๑๔. 
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๒.๗ ประโยชนของการศึกษาแนวคดิเร่ืองความชรา 

นอกจากท่ีเราจะศึกษาเพ่ือใหเห็นโทษของความชราแลว ในบางแงมุมเราก็สามารถท่ี  
จะพิจารณาถึงประโยชนของความชรานั้นได เพราะหากเราศึกษากันอยางจริงจังแลวก็จะเห็นตาม
ความเปนจริงวา มนุษยหรือสัตวโลกน้ีลวนเปนผูท่ีจะตองตกไปตามความจริงของธรรมชาติคือ  การ
ท่ีตองมีความเกิดแกเจ็บและตายเปนธรรมดา  ซ่ึงประโยชนของการศึกษาเร่ืองความชราน้ัน            
มีดังตอไปนี้ 

๒.๗.๑  การศึกษาเร่ืองความชรายอมทําใหเกิดไมประมาทในการดําเนินชีวิต 

สําหรับคําวา  ความไมประมาทนั้น  หมายถึง  ความไมอยูปราศจากสติ  ความ             
ไมเผลอเรอ  ไมปลอยปละละเลย  ระมัดระวังท่ีจะไมทําเหตุแหงความผิดพลาดเสียหายและการ     
ไมละเลยโอกาสท่ีจะทําเหตุแหงความดีงามและความเจริญหรือความมีสติรอบคอบ๑๓๒  การศึกษา
เร่ืองความชรานี้ กอใหเกิดความไมประมาทในเร่ืองของความไมจีรังของชีวิต  หรือความไมหลง
ยึดถือในชีวิตวายาวนาน  เพราะพระพุทธศาสนายอมรับวา  ชีวิตนี้นอยนักคืออยูโดยมากก็ไมเกิน  
๑๐๐  ป  เปนอยางมากก็จะตองแกหรือตองตาย เพราะชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด  การศกึษาเร่ืองความ
แกหรือความชรายอมทําใหเราทราบถึงขอเท็จจริงวา ความแกนั้นคนเราจะตองประสบ  ถาเราคิดได
เชนนี้ก็จะไมประมาทในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงในอดีต การที่มนุษยไมพิจารณาเห็นความแก ยอมจะ
หลงใหลในรางกายเปนเหตุทําใหเกิดความทุกขได   

ในสมัยพุทธกาล มีกรณีตัวอยางของผูไมไดศึกษาหรือทําความเขาใจในเร่ืองความแกจน
เปนเหตุใหเกิดความประมาทในชีวิตก็คือ  นางรูปนันทา ท่ีหลงในรูปวาตนเองสวย ใครจะสวยเกิน
กวาตัวเองไมได ซ่ึงพรพุทธองคไดทรงใชวิธีการสอนดวยการเนรมิตหญิงสาวในวัยตางๆ  เพื่อให
นางผอนคลายความหลงในรูปดวยการนิรมิตหญิงมีรูปสวยพร้ิงผูหนึ่ง  อายุราว  ๑๖  ป นุงผาแดง  
ประดับแลวดวยอาภรณทุกอยาง  ถือพัดยืนถวายงานพัดอยูท่ีใกลพระองค  พระนางทรงแลดูหญิง
นั้นแลวทรงแลดูอัตภาพ  (ของตน)  รูสึกวาตนเหมือนนางกา  ซ่ึงอยูขางหนานางพระยาหงสทอง  
ตอมา พระพุทธองคไดทรงแสดงรูปของหญิงนั้นใหมีอายุราว  ๒๐  ป  และเปล่ียนไปโดยลําดับ คือ 
เพศหญิงคลอดบุตรคร้ังเดียว  เพศหญิงกลางคน  เพศหญิงแก  เพศหญิงแกครํ่าคราแลวเพราะชรา  
คือหญิงผูนั้นมีฟนหัก ผมหงอก  หลังโกง  มีซ่ีโครงข้ึนดุจกลอน  มีไมเทายันขางหนา งกงันอยู        
ก็ทรงเบ่ือหนายเหลือเกิน  ตอมา ทรงเนรมิตรูปรางของหญิงคนน้ันใหเปนงกายอันพยาธิครอบงํา  

                                                 
๑๓๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมศัพทพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๔๐๑ - 

๔๐๒. 



๖๐       

ลมปวย ท้ิงไมเทาและพัดใบตาล  รองเสียงขรม  ลมลงท่ีภาคพื้น  จมลงในมูตรและกรีสของตน  
กล้ิงเกลือกไปมา  ตอมา เนรมิตใหปรากฏในรูปของหญิงนั้น  ถึงความเปนศพพองข้ึน ในขณะ
นั้นเอง  สายแหงหนอนและหมูหนอนไหลออกจากปากแผลทั้ง  ๙  ฝูงสัตวมีกาเปนตน รุมแยงกันกิน
แลว  คร้ันพระนางรูปนันทา  ทรงพิจารณาซากศพนั้นแลว  ทรงเห็นอัตภาพโดยความเปนสภาพไม
เท่ียงวา  หญิงนี้ถึงความแก  ถึงความเจ็บ  ถึงความตาย  ในท่ีนี้เอง  ความแก  ความเจ็บและความตาย  
จักมาถึงแกอัตภาพแมนี้อยางนั้น ในท่ีสุดนางก็บรรลุธรรม๑๓๓  หรือในเทวทูตสูตรท่ีทานไดอธิบาย
ถึงการใชชีวิตโดยประมาทหลงมัวเมาในวัยไมเห็นความจริงเร่ืองความแกชราน้ันเปนเหตุใหผูนั้น
ตกนรก  โดยพญายมไดสอบสวนเขาถึงเทวทูตท่ี  ๑ วา 

 ภิกษุท้ังหลาย  พญายมสอบสวนซักไซไลเลียงเขาถึงเทวทูตท่ี ๑ วา  “เจาไมเคยเห็นเทวทูต
ท่ี  ๑  ปรากฏในหมูมนุษยบางหรือ”  เขาตอบวา  “ไมเคยเห็น  พระเจาขา” พญายมถามเขาวา    
“ในหมูมนุษย  สตรีหรือบุรุษมีอายุ  ๘๐  ป...  ๙๐  ป... หรือ ๑๐๐ ป... เปนคนชรา มีซ่ีโครงคด    
หลังโกง  หลังคอม  ถือไมเทา  เดินงกๆ เง่ินๆ  เกๆ  กังๆ  หมดความเปนหนุมสาว ฟนหัก  ผม
หงอก  ศีรษะลาน  หนังเหี่ยว  ตัวตกกระ  เจาไมเคยเห็นบางหรือ” เขาตอบวา  “เคยเห็น     
พระเจาขา”  พญายมถามเขาวา  “เจานั้นเปนผูรูเดียงสา  เปนผูใหญ  ไมไดคิดอยางนี้เลย หรือ
วา    ‘ถึงตัวเราก็มีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได  เอาเถอะ เราจะทําความดี
ทางกาย  วาจา  และใจ” เขาตอบวา  “ไมเคยคิด  เพราะมัวประมาทอยู  พระเจาขา” พญายม
ถามเขาวา  “เจาไมไดทําความดีทางกาย  วาจา  และใจ  เพราะมัวประมาทอยู  เอาเถอะ  เขาจะ
ลงโทษเจาตามฐานะท่ีประมาท  ก็บาปกรรมนี้นั้น บิดามารดา พี่ชายนองชาย  พี่หญิงนอง
หญิง  มิตรอํามาตย  ญาติสาโลหิต  เทวดา  สมณพราหมณไมไดทําใหเลย  เจาทําเองแทๆ เจา
นั่นเองตองรับผลของบาปกรรมนั้น” ๑๓๔ 

จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวาการท่ีมนุษยไมรูจักสภาพความจริงของธรรมชาติหรือ
กฎเกณฑของธรรมชาติก็จะหลงยึดม่ันในรางกายของตนในท่ีสุดก็จะกลายมาเปนการพอกพูนกิเลส  
ซ่ึงความแกก็เปนเหตุผลหน่ึงของการหลงยึดม่ันนั้นโดยเฉพาะผูท่ีไมสามารถท่ีจะพิจารณาเห็นความ
จริงวาความแกคืออะไร  ก็จะประมาทหลงมัวเมาในรางกายตลอดไป  ตอเม่ือศึกษาถึงเร่ืองความชรา
แลวเทานั้นจึงเขาใจวา เราไมควรใชชีวิตอยางประมาท 

 

                                                 
๑๓๓ ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๒/๓/๑๕๘-๑๖๔. 
๑๓๔ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๖/๑๙๑-๑๙๒. 



๖๑       

๒.๗.๒   เปนอนุสติเพื่อการปฏิบัติธรรม 

พระพุทธศาสนากลาววา สรรพส่ิงยอมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจนไมอาจจะมี
ส่ิงใดท่ีอยูไดดวยตัวเอง โดยสามารถตานกระแสแหงการเปล่ียนแปลงนี้ไดเลย  เม่ือเปนเชนนั้น
พระพุทธศาสนาก็สอนใหทุกคนท่ีเกิดมายอมรับความแกชราวา ความแกชราเปนเร่ืองปกติ  ดังนั้น
เม่ือทราบถึงกฎเกณฑและขอเท็จจริงดังกลาวแลว ผูปฎิบัติธรรมหรือชาวพุทธสามารถท่ีจะนอม
จิตใจเพื่อการปฏิบัติธรรมได  โดยที่ความชราน้ันพระพุทธองคตรัสวาเปนนาคตภัยท่ีผูปฏิบัติธรรม
พึงทราบเปนขอท่ี  ๑  และเม่ือทราบแลว ก็ไมควรประมาท เรงทําความเพียรในขณะท่ีเปนหนุม  
ดังท่ีปรากฏในพระพุทธพจนวา 

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้วา  “บัดนี้  เรายังเปนคนหนุมแนน  มีผมดําสนิท  
ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญ  ดํารงอยูใน  ปฐมวัยก็จริง  ถึงกระนั้น  ก็ยังมีสมัยท่ี
ชราจะถูกตองกายน้ีได  การที่บุคคลผูแกถูกชราครอบงําแลวจะมนสิการถึงคําส่ังสอนของ  
พระพุทธเจา  มิใชทําไดงาย  ท้ังจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด  คือ  ปาโปรง    และปาทึบ     
ก็มิใชทําไดงาย  กอนท่ีธรรมซ่ึงไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจนั้นจะมาถึงเรา  เราจะ
รีบปรารถนาความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง
ธรรมท่ียังไมไดทําใหแจงเสียกอนทีเดียว  ซ่ึงเม่ือเรามีแลว  แมแก ก็จักอยูสบาย  ภิกษุเม่ือ
พิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการท่ี  ๑  นี้  ควรเปนผูไมประมาท  มีความเพียร  อุทิศกายและ
ใจอยู     เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมได
ทําใหแจง๑๓๕ 

หรือท่ีปรากฏในวจนะของภาษิตของพระมิตตากาฬีเถรีเกี่ยวกับความจริงเร่ืองของความชรา
วา “...ชีวิตของเรานอย  ชราและพยาธิย่ํายี  รางกายน้ีจะแตกสลายไปเสียกอน  ไมใชเวลาท่ีเราจะ
ประมาท...”๑๓๖ 

จากพุทธพจนหรือวจนะของพระเถรีดังกลาวแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาสอนใหทุกคน
พิจารณาถึงภัยหรือความทุกขคือความชรา  เม่ือพิจารณาเห็นแลวก็ไมควรประมาทในการดําเนิน
ชีวิตควรท่ีจะใชเปนอนุสติในการเรงขวนขวายปฏิบัติธรรมเพ่ือใหบรรลุพระนิพพานหรือความหลุด
พนโดยพลัน  แตถาไมไดเชนนั้นก็ควรสรางความดีใหเกิดกับตนในขณะท่ีรางกายยังแข็งแรง  
ดังนั้น  มนุษยท้ังหลายอาศัยขอเท็จจริงเร่ืองความชรานี้สามารถท่ีจะนําไปเปนอนุสติในการพิจารณา
เพื่อการปฏิบัติธรรมใหเกิดผลได 

                                                 
๑๓๕ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๗๘/๑๔๐-๑๔๓. 
๑๓๖ ขุ.เถรี. (ไทย)  ๒๖/๙๔/๕๗๑. 



บทท่ี  ๓ 

แนวคิดเรื่องปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

๓.๑  สถานการณของภาวะชราในสังคมไทย 

ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการแพทยเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  ทําให
มนุษยมีอายุยืนยาวมากข้ึนกวาเดิม  ประกอบกับคนรุนใหมสวนมากเปนผูไดรับการศึกษาสูง         
จึงรูจักการดูแลรักษาสุขภาพยิ่งข้ึน  ก็ยิ่งทําใหแตละคนมีอายุยืนยาวมากยิ่งข้ึนอีกดวย  เปนผลให
ประชากรของประเทศตางๆ  โดยเฉพาะประเทศพัฒนามีผูสูงอายุหรือคนชรามากข้ึนตามไปดวย  
สําหรับประเทศไทยก็เปนประเทศท่ีมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมท่ีผูสูงอายุจะมีชีวิตยืนยาวข้ึน
ดวยเชนกัน 

เม่ือไมนานมาน้ีไดมีรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับโครงสรางประชากร
ของประเทศ  ท่ีไดจัดโครงสรางประชากรของประเทศไทยเขาสูประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุ
เชนเดียวกับประเทศพัฒนาในทวีปยุโรปแลว  เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุเกิน     
๖๐  ป  มากกวารอยละ  ๑๐  ของประชากรท้ังประเทศและมีประชากรวัยเด็กลดลงเหลือรอยละ  ๒๐  
และอัตราสวนของประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ  ปจากจํานวนประชากรทั้งหมด     
ในประเทศจํานวน  ๖๒,๘๒๙,๐๐๐  คน  โดยเราสามารถท่ีจะแยกจํานวนประชากรตามเพศ  ปรากฏ
วามีประชากรเพศชาย จํานวน  ๓๑,๐๐๑,๐๐๐  คน  ประชากรเพศหญิง จํานวน  ๓๑,๘๒๘,๐๐๐  คน  
แยกเปนประชากรท่ีเปนผูสูงอายุหรือคนชราแบงเปน  (๑)  ประชาการสูงอายุวัยตน  (๖๐-๗๙  ปข้ึน)  
จํานวน  ๖,๑๗๒,๐๐๐  คน  (๒)  ประชาการสูงอายุวัยปลาย  (๘๐-๙๙  ป)  จํานวน  ๖๔๘,๐๐๐  คน
(๓)  ศตวรรษิกชน  (๑๐๐ ปข้ึนไป)  จํานวน  ๔,๐๐๐  คนรวมประชากรสูงอายุท้ังหมด                    
๖,๘๒๔,๐๐๐  คน๑ 

สําหรับอายุขัยเฉล่ียของประชากรนั้น  ในป  พ.ศ.๒๓๓๙  มนุษยมีอายุขัยเฉล่ียประมาณ  
๒๕  ป  แตในป  พ.ศ.๒๕๓๙  มนุษยมีอายุขัยเฉล่ียเพิ่มข้ึน  โดยประชากรในประเทศพัฒนา           

                                                 
๑ วารุณี สิทธิรังสรรค พรอมแคไหน...กับปญหาผูสูงอายุขาดผูดูแล    

http://office.nu.ac.th/gentle/elder.htm          สํานักงานสถิติแหงชาติ. “จํานวนประชากรจากการคาดประมาณ
ประชากร จําแนกตามหมวดอายุ และเพศ พ.ศ. 2533 - 2563”. : http://service.nso.go.th/ nso/g_data23/ 
stat_23/toc_1/1.1.4-2.xls. (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒). 



 ๖๓ 

มีอายุขัยเฉล่ีย  ๗๐ - ๘๐ ป สวนในประเทศไทยขณะน้ีผูชายไทยมีอายุขัยเฉล่ีย ๖๘ ป และ               
ผูหญิงไทยมีอายุขัยเฉล่ีย ๗๒ ป แสดงใหเห็นวาอายุขัยเฉล่ียของประชากรไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึน๒ 

เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะมีผูสูงอายุหรือวัยชราเพ่ิมข้ึน  การที่จะทราบวา
ผูใดจะเขาสูวัยชราหรือไมก็มีลักษณะท่ีสามารถสังเกตไดงาย  เชน  ออนเพลียงาย  นอนดึกจึงนอน
ไมพอเพียงกับรางกาย  นอนหลับไมสนิท สมองเฉ่ือยชา  ความคิดและตัดสินใจลาชา  รับประทาน
นอยแตอวนมาก   ย้ําคิดย้ําทํา   มีโรคประจําตัวอยางนอย  ๑  โรค   เชน   ความดันโลหิตสูง  
โรคเบาหวาน  ไขขอเส่ือม  กระดูกพรุนหรือไขมันในเลือดสูง  เปนตน  ใบหนามีรอยตีนกาชัดเจน  
ผิวหนาเร่ิมหยาบ  ผิวหนังเหี่ยวยนหรือมีร้ิวรอย  รูขุมขนเร่ิมมีขนาดใหญ  อยางไรก็ตามในกรณีของ
ปญหาสุขภาพนั้น  ผูสูงอายุของไทยสวนใหญจะมีโรคประจําตัว  เพราะในการดํารงชีวิตชวงวัย
หนุมสาวไดทํางานหนักมาโดยตลอด  บางคนใชชีวิตท่ีมีความเส่ียงตอสุขภาพคอนขางมาก  เชน  
สูบบุหร่ี  ดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  รวมท้ังมีความเครียดคอนขางสูง  พฤติกรรมเหลานี้จึง
ทําใหมีปญหาสุขภาพในวัยชรา  กลายเปนผูท่ีมีโรคประจําตัวในท่ีสุด  อยางไรก็ตามเราจะพบวา
ปญหาตางๆ  ท่ีกลาวมานั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของปญหาที่เกิดหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนใน
สังคมไทยในอนาคตเพราะนับวันวาปริมาณของประชากรท่ีจัดวาเปนคนชรานั้นมีแนวโนมท่ีเพิ่ม
จํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ  และดูเหมือนวาจะเกิดปญหาท่ีเกี่ยวกับคนชราอยูหลายประการจากสภาพของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาวคือผูสูงอายุถูกปลอยใหอยูตามลําพัง  ไมไดรับความสนใจดูแล
เทาท่ีควร  โดยเฉพาะผูสูงอายุในชนบทเปนจํานวนมากถูกทอดท้ิงใหรับภาระเลี้ยงดูหลาน  เนื่องจาก
พอแมไปประกอบอาชีพตางถ่ิน  ทําใหผูสูงอายุที่อยูในวัยควรจะไดพักผอน  ตองรับผิดชอบดูแลเด็ก
ท่ียังชวยตนเองไมได  ในภาวะท่ีผูสูงอายุเองก็ตองการใหดูแลเกื้อหนุน 

สําหรับประเด็นตอไปท่ีเราจะนํามาวิเคราะหหรือศึกษานั้นก็คือประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
แนวคิดเร่ืองความชราหรือทาทีท่ีสังคมไทยจะพึงมีตอคนชรา  ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีนับวันจะตอง
ไดรับการพิจารณาจากผูเกี่ยวของท้ังหมดไมวาจะเปนเอกชน  ผูเกี่ยวของคนชราหรือวาจะเปน
ภาครัฐ  โดยประเด็นท่ีเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองคนชราที่ปรากฏในสังคมไทยนั้นเราสามารถท่ีจะแยก
พิจารณาไดดังตอไปนี้ 

 

 

                                                 
๒ ศิริวรรณ ศิริบุญ และปทมา อมรสิริสมบูรณ (๒๕๔๔), ผูสูงอายุอยูทนหรือทนอยู, พฤฒาวิทยา

และเวชศาสตรผูสูงอายุ ๒, (๔) หนา ๒๒-๒๓.  



 ๖๔ 

๓.๒  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความชรา 

๓.๒.๑  ความหมายของคําวาชราในบริบทของสังคมไทย   

คําวา  ชรา  ในบริบทของสังคมไทยนั้น  เราอาจจะหมายถึง  ความหมาย  ๒  ประการ  
คือ  (๑)  หมายถึงคนชรา  หรือผูสูงอายุ  คนแก  และ  (๒)  หมายถึง  ภาวะความชรา  แตอยางไร     
ก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความหมายโดยท่ัวไปที่ปรากฏในสังคมไทยนั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณา
ความหมายของคําวา  ชรา  ไดดังตอไปนี้ 

คําวา  ชรา  นั้นหมายถึง  การเปล่ียนแปลงท้ังทางสภาพรางกายและจิตใจของมนุษยเปน
การเปล่ียนแปลงใน  (๑)  ทางรางกายและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ  และ  (๒)  การปรับตัวเองของ
บุคคลผูนั้นใหเขากับส่ิงแวดลอมและสังคม๓  การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายเปนไปอยางชาๆ  
เนื่องจากการเส่ือมของเซลลตา ๆ  ในมนุษยเราบอกไดยากวาความแกนี้เร่ิมตนแทจริงเม่ือใด 

ความแกเปนการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ  ในสวนหนึ่ง
ดวย  นักชีววิทยามองดูชีวิตต้ังแตเช้ือของเพศผูมาผสมกับไขเพศเมียเกิดข้ึนเปนหนึ่งเซลล  เรียกวา  
Zygote (ในชวงนี้ทางชีววิทยาไดถือวาเปนจุดของการปฏิสนธิหรือเปนจุดของการเกิดชีวิต)  และมี
การแบงเซลล  (Mitosis)  อยางรวดเร็ว  ซ่ึงทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนเซลลและเกิดเปนตัวออน  
(Embryo)  จนพัฒนามีรูปรางหนาตาอยางสมบูรณ  ซ่ึงเรียกวาระยะชีวิตใหม  (The  period  of  
fetus)  ชวงเหลานี้เปนชวงแรกท่ีอยูภายในครรภมารดา  สวนในชวงหลังคือระยะหลังคลอดก็จะเปน
ชวงของวัยเด็ก  วัยหนุมสาว  วัยผูใหญ  และวัยชรา  ดังเชนกับคํากลาวของนักชีววิทยาชาวเยอรมัน  
๒  ทาน  คือ  ชไลเด็น  (Schleiden)  และ  ชวาน  (Schwan)  กลาวไววา  “ส่ิงมีชีวิตท้ังหมดยอม
ประกอบไปดวยเซลล  และผลิตภัณฑของเซลล”๔ 

คําวา  “ผูสูงอายุ”  เปนคําท่ีใชเปนสากลสําหรับผูท่ีมีอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป  ซ่ึงคํานี้ถูก
บัญญัติแทนคําวา  “คนแก”  หรือ  “คนชรา”  โดย  พล.ต.ต.  อรรถสิทธ์ิ  สิทธิสุนทร  เม่ือ  พ.ศ. 
๒๕๒๑  กลาววา  ผูสูงอายุควรมีลักษณะ  ๔  ประการ  คือ  ๑)  เปนผูท่ีมีอายุต้ังแต  ๖๐  ปข้ึนไป   

                                                 
๓ สวัสด์ิ สกุลไทย, อายุกับการพัฒนาประเทศ ในปจฉิมวัย, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาการ,  

๒๕๒๔), หนา ๑๖. 
๔ ถวิลย คุปตบุตร, มนุษยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ, (กรุงเทพมหานคร : คูมือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

สยาม (อัดสําเนา), ๒๕๒๑), หนา ๖. 



 ๖๕ 

๒)  เปนผูท่ีมีความเส่ือมถอยตามสภาพ  มีกําลังถดถอยเช่ืองชา  ๓)  เปนผูท่ีสมควรใหความอุปการะ  
๔)  เปนผูท่ีมีโรคสมควรไดรับความชวยเหลือ๕ 

คอมฟอรท  (Comfort, ๑๙๗๙)  ไดใหคําจํากัดความของวัยสูงอายุ  หรือการเขาสูวัยชรา
วาเปนกระบวนการตาง ๆ  ซ่ึงนําไปสูการลดลงของการคาดการณของอายุขัยเม่ือมีอายุเพิ่มข้ึน๖ 

ทิมิรัส  (Timiras,  ๑๙๘๘)  ไดใหคําจํากัดความคําวาสูงอายุไว  ดังนี้  คือ  ๑)  ภาวะของ
การมีอายุสูงข้ึนเปนการเปล่ียนแปลงไปตามอายุขัย  (aging  as  a  stage  of  the  life  span)           
๒)  ภาวะสูงอายุเปนกระบวนการเส่ือมสลาย  (aging  as  a  deteriorative  process)  ๓)  ภาวะสูงอายุ
ท่ีมีการทําลายเซลลและโมเลกุล  (aging  as  cellular  and  moluecular  damage)๗ 

องคการสหประชาชาติ  ไดใหความหมายของคําวา  “ผูสูงอายุ”  คือ  บุคคลท้ังเพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีอายุต้ังแตอายุ  ๖๐  ป  ข้ึนไป 

ฮอลล  (Hall,  ๑๙๗๖)  ไดกําหนดหลักเกณฑของความเปนผูสูงอายุไว  ๔  ประเภท  คือ  
๑)  การสูงอายุตามวัย  (Chlonological aging)  หมายถึง  การนับจํานวนอายุจริงตามปปฏิทิน  โดย
นับจากปท่ีเกิดเปนตนไป  ๒)  การสูงอายุตามสภาพรางกาย  (Biological  aging)  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงของรางกายท้ังท่ีเกิดข้ึนท้ังดานสภาพ  เชน  ผิวหนังเหี่ยวยน  ผม  หงอกเปนตน  และ
กระบวนการหนาท่ี  ท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายุเพิ่มมากข้ึน ๓)  การสูงอายุตามสภาพจิตใจ  
(Psychological  aging)  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในหนาท่ีของการรับรูแนวความคิด  ความจําการ
เรียนรู  เชาวปญญาและลักษณะบุคลิกภาพปรากฏในระยะตางๆ  ของชีวิตแตละคน  เชน  ความกลัว
ในการถูกทอดท้ิง  ความจําเส่ือม  ใจนอย  เปนตน  ๔)  การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological  
aging)  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงบทบาทหนาท่ี  สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม  เชน  
ครอบครัวหนวยงานของราชการ  และอ่ืนๆ  เปนตน๘ 
                                                 

๕ บริบูรณ  พรพิบุลย,  โลกยามชราและแนวการเตรียมตัวเพ่ือเปนสุข,  (เชียงใหม : โรงพิมพพระ
สิงหการพิมพ, ๒๕๒๔),  หนา ๒๓ - ๒๔. 

๖ ชูศักด์ิ  เวชแพศย,  สรีวิทยาของผูสูงอายุ,  พิมพครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : ศุภวนิชการพิมพ,  
๒๕๓๘),  หนา ๒๔. 

๗ Timiras, P. S., Physiological basic of aging and geriatric,  อางใน จันทรพลอย สินสุขเศรษฐ, 
“ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๔๗. 

๘ Hall, ๑๙๗๖,  อางใน  ฤตินันท  นันทธีโร,  “บทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองสุรินทร”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๓),
หนา ๔๑. 



 ๖๖ 

สรุปไดวา  ผูสูงอายุ  ไมไดจํากัดแตเพียงอายุเทานั้น  แตเปนกระบวนการเส่ือมของเซลล
ดวย  อยางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมุงหมายถึงผูสูงอายุในความหมายของผูท่ีมีอายุ  ต้ังแต  
๖๐ ปข้ึนไป 

๓.๒.๒  ลักษณะของคนชรา 

สําหรับลักษณะของคนชราน้ัน  หากพิจารณาจากสภาพของคนชราตามความหมายเรา
สามารถท่ีจะพิจารณาไดจากกรอบแนวคิดเร่ืองความหมายของคนชราได  แตหากจะพิจารณาจาก
ประเด็นอ่ืนๆ  เชน  การท่ีบุคคลมีอายุเกินวัยหนุมคือลวง  ๔๕  ป  ไปแลวรางกายก็จะทรุดโทรมลง
อวัยวะตางๆ  ก็จะไมคอยทํางานเหมือนเดิมอันเนื่องมาจากสภาพรางกายน้ัน  หรือสภาพความจดจํา
ท่ีลดลงตามอายุหรือวัย  เปนตน  แตถาหากจะพิจารณาจากทรรศนะหรือกรอบความคิดอ่ืนๆ  ท่ีมี
ปรากฏในสังคมก็จะพบวามีผูอธิบายลักษณะของคําวาแกหรือชราไวหลายประการ  ซ่ึงเราสามารถ
ท่ีจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

บริบูรณ  พรพิบูลย๙  ไดกลาวไววา  ทางภาคเหนือของประเทศไทยไดแบงชวงชีวิตและ
ลักษณะของคนในแตละชวงชีวิตไวดังนี้ 

อายุ  ๑๐  ป  อาบน้ําบฮูหนาว  คือ  หมายความวาเปนผูท่ีอาบน้ําไมเคยหนาว 
อายุ  ๒๐  ป  เปนบาวเปนสาวบกาย  คือ  อยูในวัยหนุมสาวท่ีสนุกสนานไมเคยเบ่ือ

หนายชีวิต 
อายุ ๓๐ ป  บหนายสังขาร  คือ  เปนผูท่ีมีความม่ันใจในตนเอง 
อายุ  ๔๐  ป  ยะการเหมือนฟาผา  คือ  เปนผูท่ีมุงม่ันทําแตงานเพื่อใหครอบครัวมีความ

ม่ันคง 
อายุ  ๕๐  ป  สาวนอยดาบเจ็บใจ  คือ  คนในวัยนี้สวนมากจะเปนคนวัยกลับ  คือกลับ  

ไปชอบเด็กสาว ๆ  เหมือนเม่ือตอนเปนหนุม 
อายุ  ๖๐  ป  ไอเหมือนฟานโขก  คือ  เร่ิมจะมีรางกายเส่ือมโทรม  เวลาไอมักจะมีเสียง

ดังเหมือนละม่ังหรือเกงรอง 
อายุ  ๗๐  ป  มะโหกเต็มตัว  คือ  กลายเปนผูท่ีเม่ือยขบไปท้ังสังขารและเร่ิมจะมีโรคภัย

ไขเจ็บ 
อายุ  ๘๐  ป  ไคหัวเหมือนไห คือ เม่ือหัวเราะจะมีเสียงเหมือนกับคนรองไห 
อายุ  ๙๐  ป  ไขก็ตายบไขก็ตาย  คือ  มีสังขารแกเฒาเต็มที  มีสภาพคลายใบไมท่ีแกจัด

และเร่ิมจะรวงหลุดออกจากกิ่งเม่ือใดก็ได 

                                                 
๙ บริบูรณ  พรพิบูลย, โลกยามชราและแนวการเตรียมตัวเพ่ือเปนสุข, หนา ๘-๙. 



 ๖๗ 

ตามปกติแลวคนชราจะมีความเส่ือมสรรถภาพทางรางกาย  สมอง  จิตใจ  และอารมณ
สวนระดับของความเส่ือมจะมีมากหรือนอย  นอกจากจะข้ึนอยูกับวัยแลวยังข้ึนกับพื้นฐานเดิมของ
รางกายและจิตใจของแตละบุคคลดวย  ความเส่ือมหรือความชราของคนแตละคนจะมีไมเทากัน
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  ไดแก  เพศ  อาชีพ  อาหาร  ส่ิงแวดลอม  และการระวังรักษาสุขภาพ 

จากการกลาวถึงลักษณะของวัยและการแบงชวงชีวิตของคนวัยตาง ๆ  ทําใหเห็นวา
นิยามของคําวาคนชราไดรับการตัดสินจากลักษณะท่ีแสดงออกทางรางกาย  และการใชชีวิตในชวง
วัยนั้นๆ  ของแตละคน จะเห็นวาชวงอายุประมาณ  ๕๐  ปก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทางจิตใจของคน
แลวและเปนการเร่ิมตนของวัยสูงอายุดวย  สภาวะของแตละชวงวัยโดยรวมแตถาจะนํามาตัดสินกับ
คนท้ังหมดก็คงจะเปนไปไมได  เพราะการกลาวโดยรวมเชนนี้เปนการสรุปท่ีจํากัดจากอายุ  และมี
ชวงอายุท่ีหางกันในแตละวัยถึง  ๑๐  ป  สภาพหรืออาการของแตละวัยโดยเฉพาะเม่ือมีอายุมากข้ึน
สะทอนใหเห็นถึงปญหาทางสุขภาพรางกายของคนชราท้ังส้ิน  ซ่ึงตามความเปนจริงแลวคนชราเม่ือ
เขาสูวัยดังกลาวอาจจะไมไดมีลักษณะเชนนี้เสมอไป  ดังนั้นแนวความคิดนี้จึงเปนเพียงการเสนอให
เห็นถึงลักษณะอาการหรือสภาพการเปล่ียนแปลงของสังขารเทานั้น 

วิจิตร  บุณยะโหตระ๑๐  ไดแบงชวงชีวิตของคนเราออกเปน  ๓  ชวงอายุ  อันไดกลาวไว
ในหนังสือคูมือเกษียณอายุ  ไดแก 

ชวงท่ี  ๑  อายุต้ังแตเกิดจนถึง  ๒๕  ป  เปนชวงชีวิตท่ีตองเลาเรียนศึกษาหาความรู
เตรียมตัวเองใหมีความพรอมท่ีจะตอสูในชวงตอไป 

ชวงท่ี  ๒  อายุตั้งแต  ๒๕-๖๐ ป เปนชวงเวลาท่ีชีวิตตองตรากตรําตอสูเพื่อทํางานหา
เล้ียงชีพและครอบครัว สรางฐานะและเกียรติยศช่ือเสียงตางๆ 

ชวงท่ี  ๓  อายุต้ังแต  ๖๐  ปข้ึนไปจนตาย  เปนชวงแหงการเกษียณอายุ  เปนชวงเวลา
แหงการพักผอนหาความบันเทิงตางๆ  ใหแกชีวิต 

จากลักษณะการแบงดังกลาว ไดเนนถึงกิจกรรมและการใชชีวิตของปจเจกบุคคล  
ในชวงนั้นๆ  เปนการแบงชวงอายุท่ีมีความกวางระหวางชวงอายุมาก เปนการแสดงโดยรวมและ
แสดงใหเห็นวาคนท่ีอายุต้ังแต  ๖๐  ปข้ึนไปถือวาเปนคนชรา  การที่ใชเกณฑอายุมาพิจารณาเม่ือ
อายุครบ  ๖๐  ปนี้เปนการเกษียณอายุทางราชการนั่นเอง  เม่ือออกจากราชการแลวก็คือการใชชีวิต
ในบ้ันปลายท่ีไมตองออกไปทํางานอีก  แตกระน้ันคนชราท่ีไดกลาวถึงนี้นาจะเปนการให

                                                 
๑๐ สมประสงค  พันธุประยูร, “การปฏิบัติตนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุของชาวชนบท”, วิทยานิพนธศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘), หนา ๒. 



 ๖๘ 

ความหมายของผูสูงอายุจากการทํางานมากกวา  ดังนั้นการกําหนดวาคนชราคือ  บุคคลท่ีเกษียณ
แลวจึงไมสามารถอธิบายถึงคนชราอีกจํานวนไมนอยท่ีไมไดรับราชการได  เพราะในความเปนจริง
คนชราไมไดทํางานราชการในทุกคนหรือสวนใหญ  สําหรับสังคมไทยแลวสัดสวนประชากรจะอยู
ในสังคมเกษตรกรรมมากกวาสังคมเมือง  แตหากใชการพิจารณาจากการทํางานแลวนาจะสามารถ
อธิบายไดมากกวา  โดยไมไดเจาะจงวาทํางานในระบบราชการหรือทํางานนอกระบบราชการ  คนท่ี
ยังสามารถทํางานไดอยูก็ยังถือวาไมไดเปนคนชราหรือผูชรา  แตผูท่ีทํางานไมไดแลวก็จะถือวาเปน
คนชรา  เปนคนเฒา  ท่ีอยูในสถานภาพของผูพึ่งพิง  ซ่ึงในสังคมไทยไดใหความหมายของคนชรา
ออกไปในดานลบ  ทําใหคนชราไดรับการมองวาเปนกลุมปญหาของสังคม  เปนกลุมท่ีเปนภาระ
ของสังคม 

ธวัช  เทพเสนา๑๑  ไดกลาวถึงลักษณะของคนแกหรือ  คนชรา  ไวดังนี้ 
๑.  มักของขม  คําวา  “มัก”  หมายถึง  “ชอบ”  คือชอบอาหารที่มีรสขม  เชน  สะเดา

หรือข้ีเพี้ย  ซ่ึงหมายถึงมูลออนของวัว  ควาย  ในลําไสเล็กกอนการดูดซึม  และเม่ือนําไปปรุงเปน
อาหารจะมีรสขม  ตลอดท้ังน้ําดีจากสัตวดังกลาวก็เปนของชอบสําหรับคนแกดวย 

๒.  ชมเด็กสาว  คือ  คนแกหรือคนชรา  มักจะเปนคนวัยกลับ  คือชมเด็กสาว ๆ  เพราะ
ตองการการเอาอกเอาใจจากเด็กๆ  เหลานั้นรวมความไปถึงคนชราเพศหญิง  มักจะชอบเด็กหนุม ๆ  
เชนเดียวกัน 

๓.  แข็งตอนเชา  คือ  คนชราจะมีความกระฉับกระเฉงวองไวเฉพาะเวลาเชา  เพราะเปน
ระยะเวลาภายหลังท่ีไดรับการพักผอนมาแลว  แตพอถึงเวลาสายไปจนถึงกลางวันและเย็น  ความ
แข็งแรงกระฉับกระเฉงก็จะลดนอยถอยลง 

๔.  เลาความหลัง  คือ  คนชรามักมีความประทับใจในอดีต  จึงแสดงออกโดยการเลา
เร่ืองเกาๆ  ซ่ึงเปนความหลัง  หรือประสบการณ  ความสําเร็จ  หรือความฝงใจตางๆ  อยูเสมอและจะ
มีความสุขในการเลาถึงความหลังดวย 

การพิจารณาดังกลาวเปนการพิจารณาถึงลักษณะของคนชราท่ีตัดสินจากความรูสึกและ
ลักษณะของการดํารงชีวิตในชวงวัยนั้นๆ  ของแตละชวงชีวิต  ทําใหมองเห็นบุคคลิกลักษณะและ
ความคิดของคนชราที่มีตอสภาพแวดลอมตางๆ  ซ่ึงเปนการกลาวท่ีคอนขางเฉพาะเจาะจงในกลุม
คนชราบางกลุมเทานั้น  แมจะเอามาสรุปลักษณะของคนชราท้ังหมดไมเพียงพอแตก็เปนการใหเห็น
ภาพในบางมุมบางความคิดของคนชราได 

 

                                                 
๑๑ ธวัช  เทพเสนา, คนแกหรือคนชรา, (นาน : โรงพิมพ ๙๙, ๒๕๓๗), หนา ๑-๒. 



 ๖๙ 

๓.๒.๓  กระบวนการเปนคนชรา   

สําหรับคําวา  กระบวนการความชรา  (Aging  Process)  เปนทฤษฎีท่ีเสนอโดย  ทิบบิต  
และ  เชลดอน  (Tibbit  &  Sheldon)  ซ่ึงไดอธิบายถึงกระบวนการของการกาวผานเขาสูการเปนผู
ชราซ่ึงมีอยู  ๓  ลักษณะคือ  ความชราเปนกระบวนการทางธรรมชาติ  ความชราทางอายุรเวช  และ
ความชราคือปรากฏการณทางสังคมวิทยา๑๒  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑)  ความชราเปนกระบวนการทางธรรมชาติ  (Aging  as  Natural  Process)  
กระบวนการทางธรรมชาติของความชรา  คือ  การเปล่ียนแปลงทางชีววิทยาของรางกายอยาง
ตอเนื่อง  เซลลและองคประกอบของรางกายจะมีความแตกตางและมีการเติบโตท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา  คนเราเม่ือมีอายุมากข้ึนอวัยวะและองคประกอบของรางกายตองมีการเส่ือมโทรมไป
ตามกาลเวลา  ดังนั้นความชราในความหมายทางธรรมชาติจึงหมายถึง  การเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติของรางกายท่ีประกอบดวยการเจริญเติบโตของรางกาย  การพัฒนาและการเสื่อมโทรม
ของรางกาย 

๒)  ความชราทางอายุรเวช (Aging  as  Pathology)  ความหมายในทางอายุรเวชของ
ความชราถือวา  ความชราเปนโรคเร้ือรังชนิดหนึ่งท่ีกอใหเกิดความเส่ือมโทรมและการถดถอยของ
รางกาย 

๓)  ความชราคือปรากฏการณทางสังคมวิทยา  (Aging  as  Sociological  Phenomenon)  
การใหความหมายของความชราทางสังคมวิทยา  การพิจารณาจะไมไดใชอายุเปนเกณฑตัดสิน๑๓  
แตจะพิจารณาวาความชราท่ีเกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลนั้นเปนลักษณะท่ีตอบสนองตอส่ิงแวดลอมทาง
สังคม  เม่ือสังคมกําหนดใหบุคคลใดเปนคนชรา  บุคคลนั้นยอมตองมีความรูสึกและตอบสนองตอ
ความคาดหวังทางสังคมท่ีมีตอพวกเขา  สังคมจะเปนผูพิจารณาวาใหใครเปนคนชรา  ในสังคมโซง
นั้นคนชราหรือผูสูงอายุ  ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกในสังคมที่ถูกกําหนด
จากตําแหนงทางเครือญาติและสถานภาพบทบาทของปจเจกบุคคล 

นักวิจัยหลายทานไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัยชราในทางสังคมวิทยา  ดังนี้ 
๑)  วัยชรา จะเร่ิมข้ึนเม่ือสิทธิและหนาท่ีทางสังคมของปจเจกบุคคลท่ีไดส่ังสมมากอน

ไดหมดลงและไดรับสิทธิและหนาท่ีใหม  ซ่ึงสิทธิและหนาท่ีใหมนี้สังคมเปนผูกําหนดใหกับผูท่ียาง
เขาสูวัยชรา  บุคคลเหลานี้จะมีการตอบสนองตอส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้นชวงระยะเวลาระหวางวัย

                                                 
๑๒ Clark Tibbitts, Handbook of Social Gerontology, 4th ed, อางใน เกษมและกุลยา ตันติผลาชีวะ, 

การรักษาสุขภาพในวัยสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๓. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓. 



 ๗๐ 

กลางคนผานเขาสูวัยชราจึงเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของปจเจกบุคคลท่ีตองปรับตัวเพื่อรับสิทธิและ
หนาท่ีใหมท่ีสังคมกําหนดให 

๒)  วัยชรา เร่ิมตนเม่ือปจเจกบุคคลไมสามารถรักษาสภาพของความเปนผูใหญใน
วัฒนธรรมของตนเองไวไดนาน 

๓)  วัยชรา คือชวงเวลาของการถดถอยทางสังคม  (Period  of  Social  withdrawal)  
หมายถึงชวงเวลาท่ีปจเจกบุคคลไดสูญส้ินสถานภาพทางสังคม  ซ่ึงปจเจกบุคคลไดเกษียณตัวเอง
ออกจากสังคมท้ังดวยความสมัครใจและถูกบังคับ  การถดถอยจากสังคมดวยความสมัครใจ  
หมายถึง  การที่คนชรามีความพอใจท่ีจะไมทํางานแลวหรือละท้ิงทุกอยางแลวและยกความ
รับผิดชอบหรือหนาท่ีการงานใหบุตรหลานหรือผูอ่ืนไป 

สวนการถดถอยทางสังคมดวยการบังคับ  หมายถึง  คนชราตองทําตามขอกําหนดหรือ
กฎหมายท่ีวางไว  เชน  ผูท่ีมีอายุ  ๖๐  ป  ข้ึนไปตองเกษียณงาน  เนื่องจากอายุถึงเกณฑท่ีตองลาออก  
ท้ังท่ีคนชราเองอาจจะยังตองการทํางานตอ 

๔)  วัยชรา  เกิดจากความคาดหวังท่ีสังคมมีตอปจเจกบุคคลวา  พฤติกรรมและการ
ปฏิสัมพันธกันทางสังคมของแตละบุคคลนั้นไดแสดงใหเห็นถึงความชราของเขาเชน  ตอนหนึ่ง
ของบทเพลงเขียนวา  “ไมมีใครรักคุณเม่ือคุณแกและมีผมสีเทา”  (Nobody  love  you  when  you’re  
old  and  gray-there’ll  be  some  made  change)  สัญลักษณของคนชรา  คือ  ค้ิวขาวและเกาอ้ีโยก  
ในขณะท่ีสัญลักษณของคนหนุมสาว  คือทรงผมตัดเกรียนและรถยนต 

จากการใหความหมายนี้แสดงใหเห็นวาการเปนผูสูงอายุคือ  กระบวนการทางธรรมชาติ
ของรางกาย  (Aging as  Natural  Process)  อันหมายถึงการเปล่ียนแปลงของสังขารรางกายของ
ปจเจกบุคคลหน่ึงท่ีทําใหบุคคลอยูในสภาวะของความชราและกลายเปนคนเฒาคนแก  ซ่ึงชาวบาน
มักจะพิจารณาใหบุคคลใดเปนผูสูงอายุจากรูปรางลักษณะภายนอก  โดยดูจากสุขภาพรางกาย  
ผิวพรรณ  ผูท่ีมีผิวหนังเหี่ยวยน  ทําอะไรมักจะไมคลองแคลวเหมือนคนวัยอ่ืนๆ  มีความเส่ือมโทรม
ของสภาพรางกาย 

แนวคิดของศาสตราจารยนายแพทยอวย  เกตุสิงห๑๔  ไดแบง  “ความชรา”  ออกเปน  ๔  
ลักษณะท่ีจะเรียกบุคคลเหลานั้นวาเปนคนแกหรือผูสูงอายุ  ดังนี้ 

๑)  แกโดยอายุ  คือ  แกเพราะเกิดมานาน 

                                                 
๑๔ เขมิกา  ยามะรัต, “ความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา : ศึกษากรณี  ขาราชการบํานาญกระทรวง

เกษตรและสหกรณ”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 
๒๕๒๗. 
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๒)  แกโดยสังขาร  คือ  แกตามสภาพรางกาย 
๓)  แกโดยจิตใจ  คือ  แกไปตามความนึกคิด 
๔)  แกโดยสังคมกําหนดวาเปนคนแก  คือ  แกเพราะเหตุแวดลอมและประสบการณ  

เชน  ตําแหนง  หนาท่ีการงาน 

๓.๒.๔  ทฤษฎีเก่ียวกับการความชรา 

สําหรับปรากฏการณท่ีเกิดกับการสูงอายุมีความซับซอน  มีความแตกตางในการ
เปล่ียนแปลงขอกระบวนการดานสรีรวิทยาและจิตใจในแตละบุคคล  จึงเปนการยากที่จะอธิบาย
กระบวนการสูงอายุดวยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง  มีผูรวบรวมสรุปทฤษฎีตางๆ  เกี่ยวกับสาเหตุของการ
สูงอายุ  พอสรุปไดดังนี้ 

๑.  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  (Evolution  theory)  เปนทฤษฎีท่ีอธิบายวา  มนุษยเปนส่ิงมีชีวิต
ท่ีวิวัฒนาการอยูเสมอๆ  เปนไปตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อการอยูรอด  เม่ือมีอายุมากข้ึนก็
ไมสามารถมีชีวิตอยูได 

๒.  ทฤษฎีทางชีววิทยา  (Biological  theory)  เปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายถึงสาเหตุของ
การสูงอายุหรือความชราของสังขารโดยมีพันธุกรรมเปนพื้นฐาน  ประกอบดวย 

๒.๑  ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน  (Collagen  cross  -  linkage)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาเม่ือเขาสูวัย
สูงอายุ  สารท่ีเปนสวนประกอบของคอลลาเจนและไฟบรัสโปรตีนจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนและเกิดการ
ชิดเกาะกันแนนไมยอมสลายตัวทําใหเสนใย  (Collagen  fiber)  หดส้ันเขา  เนื้อเยื่อตางๆ  ลดการ
ยอยและการขับถายของเสียในรางกาย อันเปนสภาพเส่ือมลงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ 

๒.๒  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  (Free  radical  theory)  ทฤษฎีนี้เช่ือวาการเส่ือมทําลายของ
เซลลในรางกายเปนผลมาจากมีการสะสมของอนุมูลอิสระ  (Free  radical)  ซ่ึงเปนสารประกอบทาง
เคมีท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีข้ึนสุดทายของออกซิเจนภายในเซลล  โดยเฉพาะสารที่ไมละลายในไขมัน  
จึงเกิดการทําลายและร่ัวไหลของผนังเซลลไดงาย  ทําใหมีคอลลาเจนและอีลาสตินเกิดข้ึนมากมาย
จนเนื้อเยื่อเสียความยืดหยุนไป  ทําใหผิวหนังเหี่ยวยน 

๒.๓ ทฤษฎีวาดวยความเส่ือมถอย (Wear  and  tear  theory)  ทฤษฎีนี้เช่ือวาความเครียด
และการไดรับความกระทบกระเทือนจากภาวะใดๆ  ก็ตามทําใหเกิดความเส่ือมสลายของรางกาย ซ่ึง
จะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  ตามอายุของบุคคลนั้น  ทําใหการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เส่ือมลงจนกระท่ัง
ถึงข้ันสุดทายของชีวิต 

๒.๔  ทฤษฎีการทําลายตัวเอง  (Autoimmune  theory)  เปนทฤษฎีท่ีวาดวยปฏิกิริยา
ภูมิคุมกันในรางกาย  โดยเช่ือวา  ความชราเกิดจากการท่ีรางกายสรางภูมิคุมกันปกตินอยลง  ทําให
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รางกายตอสูเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมไมไดดี  เกิดความเจ็บปวยงายและเม่ือเกิดข้ึนแลวมักจะ
รุนแรงเปนอันตรายตอชีวิตพรอมๆ  กัน  นั้นรางกายจะมีการสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเอง  ซ่ึง
เปนผลทําใหเกิดการตอตานตัวเอง  ทําลายเซลลของรางกาย 

๓.  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  (Psychological  theory)  เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกลไกการ
เจริญทางดานจิตวิทยา  ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับกับการมีอายุในจิตวิทยาในเร่ืองเชาวนปญญา  พบวา  ไม
อาจสรุปไดวาเชาวนปญญาจะเส่ือมลงตามวัย  สวนในเร่ืองความจําและการเรียนรู  ไดมีการศึกษา
ถึงความจําและการเรียนรูเปนส่ิงท่ีจะตองควบคูกันไป  จากการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุมีความสามารถ
ในการเรียนรูไดดีเทากับคนออนวัยแตตองใชเวลานานกวา  ปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาตอการเรียนรูคือ
ความเครียด  อันเปนผลมาจากระบบประสาทและสรีรวิทยาของบุคคล  การสูญเสียความจําและ
ความสามารถในการเขาใจและแรงจูงใจ  จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุไมจําเปนตองใชแรงจูงใจใน
การทํางานมากกวาบุคคลวัยอ่ืนเลย  แมวาผูสูงอายุจะมีเซลลประสาทในสมองตายเปนจํานวนมาก
แตขณะเดียวกันก็สะสมประสบการณอันเกิดจากการเรียนรูไวมากเชนกัน  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ถา
ผูสูงอายุมีประสบการณท่ีดีในอดีตไดรับการยอมรับดี  มีสภาพอารมณท่ีม่ันคง  ก็จะสงผลตอวัยท่ี
สูงข้ึน  ทําใหมีความรอบคอบสุขุมตามข้ึนดวย 

๔.  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  (Sociological  theory)  กลาวถึงแนวโนมบทบาทของบุคคล 
สัมพันธภาพและการปรับตัวทางสังคมในชวงทายของชีวิต  ทฤษฎีแนวนี้พยายามวิเคราะหสาเหตุท่ี
ทําใหผูสูงอายุตองมีสภาพทางสังคมเปล่ียนแปลงไป  รวมทั้งพยายามท่ีจะชวยใหการดํารงชีวิตอยู
ในสังคมอยางมีความสุข  โดยเช่ือวาถาสังคมเปล่ียนแปลงรวดเร็วก็จะทําใหสถานภาพของผูสูงอายุ
ในสังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดวย  ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวตามสภาพของสังคมท่ี
เปล่ียนไป  ทําใหผูสูงอายุจึงรูสึกเหงาและวาเหว 

จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวาทฤษฎีการสูงอายุ  เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุและ
กระบวนการสูงอายุของบุคคลซ่ึงพอสรุปแยกยอยเปน  ๔  ทฤษฎี  คือ  (๑)  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  
อธิบายถึงข้ึนตอนพัฒนาการของมนุษยเปนส่ิงท่ีถูกกําหนดและจัดไวแลวตามลําดับ  (๒)  ทฤษฎี
ทางชีววิทยา  กลาวอธิบายถึงสาเหตุของการสูงอายุ  การเปล่ียนแปลงของโครงสรางของอวัยวะ          
ตางๆ  ในรางกายโดยมีพันธุกรรมเปนพื้นฐาน  (๓)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  อธิบายถึงกลไกการเจริญ
ทางดานจิตวิทยาของผูสูงอายุ  และ  (๔)  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาซ่ึงพยายามวิเคราะหสาเหตุท่ีทําให
ผูสูงอายุตองมีสถานภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมทั้งพยายามที่จะชวยแนะนําใหผูสูงอายุ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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๓.๒.๕  ความชรากับแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลง 

ความชราเปนผลของการพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษยโดยเร่ิมต้ังแตการปฏิสนธิจนถึงการส้ินอายุขัยของแตละบุคคล  การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนเปนการเปล่ียนแปลงในลักษณะของการเส่ือมถอยท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และ
สังคมโดยเกิดการเปล่ียนแปลงและเปนไปอยางตอเนื่องตลอดอายุขัยของมนุษย  การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 

โดยท่ัวไปแยกเปนการเปล่ียนแปลงเปน  ๓  ดานคือ ๑.  การเปล่ียนแปลงดานรางกาย  
(Biological  Change) ๒.  การเปล่ียนแปลงดานจิตใจและอารมณ  (Psychological  Change) และ   
๓.  การเปล่ียนแปลงดานสังคม  (Social  Change) ซ่ึงจะอธิบายพอสังเขปไดดังนี้ 

๑.  การเปล่ียนแปลงดานรางกาย  (Biological  Change) 

รางกายของคนชราจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมมากกวาการเจริญเติบโตการ
เปล่ียนแปลงของอวัยวะตางๆ  ในรางกายของแตละคนจะเกิดไมเทากัน  เซลลตางๆ  ภายในรางกาย
สวนใหญทํางานลดลง  และจะมีจํานวนนอยลงเม่ือเทียบกับวัยหนุมสาวการเปล่ียนแปลงน้ี  จะ
เกิดข้ึนในทุกระบบหนาท่ีของรางกายต้ังแตระดับเซลลข้ึนมา  ความสามารถในการทํางานของ
อวัยวะในระบบตางๆ  ลดนอยลง  คนชราจึงมีโอกาสเกิดการเจ็บปวยหรือโรคตางๆ  ไดงาย  การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ  ในรางกายคนชรามีดังนี้ 

๑.๑  ระบบผิวหนัง  (Integumentary  System)  เซลลผิวหนังมีจํานวนลดลง  เซลลท่ี
เหลือเจริญชาลงอัตราการสรางเซลลใหมข้ึนมาแทนเซลลเดิมลดลง  ผิวหนังของคนชราจึงบางและ
เหี่ยวยนตอมไขมันทํางานลดลง  ทําใหผิวหนังแหง คันและแตกงาย  เซลลสรางสีทํางานลดลง              
ทําใหสีผิวเปล่ียนแปลงไป  มีจุดดางมากข้ึนพรอมๆ  กับท่ีไขมันใตผิวหนังลดลง  ตอมเหง่ือใต
ผิวหนังขับเหง่ือไดนอยลง  การระบายความรอนดวยวิธีการระเหยไมดี  ทําใหการควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกายเลวลง  ผมและขนมีจํานวนลดลงและมีสีจางลง  กลายเปนสีเทาหรือขาว  ผมแหงและ
รวงงาย  เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะลดลง  และเสนผมไดรับอาหารไม
เพียงพอ 

๑.๒  ระบบประสาทและสมอง  (Nervous  System)  ศูนยการควบคุมประสาท
สวนกลางทํางานลดลง  มีการเส่ือมของเซลลประสาทท่ีเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัด  คือความวองไวใน
การสงงานไปยังสวนตางๆ  ของรางกายลดลง  ทําใหการทํางานประสานกันระหวางเซลลประสาท
และกลามเนื้อลดลง  การตอบสนองตอปฏิกิริยาตางๆ  ชาลง  คนชราจึงตองใชเวลานานกวาจะ
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ตอบสนองตอส่ิงท่ีมากระตุน  และการเคล่ือนไหวชาลง  การทรงตัวไมดีมีอาการส่ันตามรางกาย  
นอกจากนี้ยังมีการเหี่ยวฝอของเซลลสมองสวนซีรีบรัมและซีรีเบลล่ัม  ทําใหความคิดความจําเส่ือม
คนชราจึงมักไมสามารถจําเร่ืองราวใหมๆ  ไดหรือมีขอจํากัดในการเรียนรูสิ่งใหมๆ  แตสามารถจํา
เร่ืองราวตางๆ  ท่ีไดจดจําไวกอน  มีการเส่ือมของเซลลสมองไดดี  ความเส่ือมถอยของระบบ
ประสาทดังกลาว  ทําใหมีการสับสน  ขาดสมาธิ  หลงลืมงาย  ยํ้าคิดยํ้าทํา  คิดและพูดซ้ําซาก  และ
ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยางได  จึงตองพึ่งพาผูอ่ืนมากข้ึน 

๑.๓  ระบบประสาทสัมผัส  (Special Sense)  มีการเปล่ียนแปลงของตา  หู  ประสาทรับ
รสและกล่ินมีดังนี้คือตา  ประสาทตาจะเส่ือมลง  การมองเห็นไมดี  เลนสเสียความยืดหยุน  แกวตา
ขุนมัว  มานตามีสีจางลง  ขนาดรูมานตาเล็กลงและมีรูปรางผิดปกติ  ลานสายตาแคบลง  กลามเน้ือ
ลูกตาเส่ือมหนาท่ี  จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงพบวาคนชรามีสายตาเส่ือมลง  การมองเห็นท้ัง
ในระยะใกลและไกล  การปรับตัวตอความสวางและความมืด  การแยกความแตกตางของสี  ความ
คมชัดของภาพลดลง  จึงเปนเหตุใหคนชราเกิดอุบัติเหตุไดงายหู  อวัยวะในหูช้ันในมีการเส่ือมมาก  
การไดยินลดลงมีอาการหูตึงมากข้ึน 

เบิรชเนลและสตริงท  (Birchenall  and  Streight)๑๕  กลาววา ๑ ใน ๔ ของคนท่ีมีอายุ
มากกวา  ๖๐  ปข้ึนไป  จะมีการไดยินลดลง  และมีอาการหูตึงมากข้ึนซ่ึงพบในผูชายมากกวาผูหญิง  
สาเหตุเนื่องมาจากมีการเส่ือมของอวัยวะในหูช้ันใน  รวมกับเสนประสาทคูท่ี  ๘  สูญเสียหนาท่ี  
เยื่อแกวหูและอวัยวะในหูช้ันกลางแข็งข้ึน  หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหูช้ันในเกิดภาวะแข็งตัวทําใหเลือด
ไปเล้ียงนอยลง  ทําใหตองพูดเสียงดังจึงจะไดยิน  และไดยินเสียงต่ําชัดกวาเสียงธรรมดาหรือเสียง
สูง  รวมท้ังการทรงตัวไมดีมีอาการเวียนศีรษะบอยและเกิดอุบัติเหตุไดงายประสาทรับรส  และกล่ิน  
มีการเหี่ยวของประสาทรับรสและกล่ิน  ปริมาณตุมรับรสของล้ินลดลง  มีการเส่ือมของเยื่อบุโพรง
จมูก  ทําใหความสามารถในการจําแนกรสตางๆ  และไดกล่ินลดลง  ความอยากอาหารลดลงจาก  
๓๕๘๕  การที่นํ้าลายในปากลดนอยลงบางคร้ังความสามารถในการรับรสท่ีสูญเสียไปนั้น  อาจเกิด
จากพยาธิสภาพของโรคหรือปจจัยอ่ืนๆ  เพราะพฤติกรรมบางอยาง  เชน  การสูบบุหร่ีเปนประจํา
นานๆ  หรือการเค้ียวหมาก  อมเม่ียงเปนเวลานานๆ  เปนตน 

๑.๔  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  (Cardiovascular  System)  มักเร่ิมมีอาการ
เปล่ียนแปลงต้ังแตอายุประมาณ  ๔๐  ป  การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนท้ังหลอดเลือดและหัวใจ  หัวใจมี
ขนาดใหญข้ึนโดยเฉพาะบริเวณผนังของหัวใจจะหนาข้ึนเนื่องจากมีไขมันเพิ่มในชองวางของทรวง

                                                 
๑๕ Birchenall and Streight,  อางใน วาทินี  บุญชะลักษี,  ภาคเอกชนกับการใหบริการสุขภาพและการ

ดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย, (นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๔), หนา ๖๗. 



 ๗๕ 

อก  กลามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมมาเกาะทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ  ล้ินหัวใจจะแข็งตัวเนื่องจากมี
เนื้อเยื่อพังผืดเพิ่มข้ึนมีการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อชนิดยืดหยุนของหลอดเลือด  รวมท้ังมีการสะสม
ของไขมันและแคลเซียมมีโคเลสเตอรอลเขาไปแทรกในผนังหลอดเลือดทําใหหลอดเลือดแดง
แข็งตัว  ผนังหลอดเลือดขรุขระและตีบลง  ความยืดหยุนเสียไป  เลือดไหลเวียนไมสะดวก  ปริมาณ
เลือดไปเล้ียงอวัยวะตางๆ  ลดลงซ่ึงจะพบมากบริเวณสมอง  หัวใจ  และไต  ทําใหอวัยวะเหลานี้
ทํางานลดลง  การเปล่ียนแปลงของเสนเลือดดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
ในคนชราแลว  คนชราอาจมีภาวะความดันโลหิตต่ําไดขณะเปล่ียนทาทาง  (Postural  Hypotension)  
เนื่องจากการตอบสนองของตัวรับการกระตุนตอการเปล่ียนแปลงความดันโลหิตในคนชราลดลงทํา
ใหมีอาการหนามืด  เปนลมงาย 

๑.๕  ระบบทางเดินหายใจ  (Respiratory  System)  สมรรถภาพการทํางานของปอด
ลดลง  เนื้อท่ีของถุงลมปอดและความจุของปอดลดลง  เนื่องจากกําลังของกลามเน้ือท่ีชวยในการ
หายใจเขาออกลดลงทําใหความยืดหยุนของทรวงอกลดลง  การขยายของผนังทรวงอกถูกจํากัด  จึง
ใชแตกระบังลมชวยในการหายใจ  ทําใหการหายใจลําบากโดยเฉพาะการหายใจออก, เม่ือนอนราบ
จะรูสึกหายใจไมสะดวกตองหายใจทางปาก  ประกอบกับจํานวนถุงลมลดลงถุงลมที่เหลือมีขนาด
ใหญข้ึนผนังถุงลมแตกงาย  การไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลมและการซึมซาบของ
เลือดลดลง  การซึมซาบของกาซผานถุงลมและหลอดเลือดฝอยลดลง  เนื่องจากเนื้อท่ีท่ีใชในการซึม
ซาบลดลง  ผนังหลอดเลือดฝอยหนาและแข็งตัวมากข้ึน  ประสิทธิภาพการไอลดลง  ทําใหการกําจัด
ส่ิงแปลกปลอมภายในทางเดินหายใจการติดเช้ือในทางเดินหายใจไดงาย  อาจมีหลอดลมอักเสบ
เร้ือรังและถุงลมโปงพองดวย 

๑.๖  ระบบทางเดินอาหาร  (Digestive  System)  การยอยอาหารและความอยากอาหาร
ลดลง  เนื่องจากความสามารถในการรับกล่ิน  และรสลดนอยลง  ทําใหคนชราเบ่ืออาหารรวมท้ัง
การเปล่ียนแปลงของเหงือกและฟน  คนชรามักไมมีฟนหรือใชฟนปลอม  ทําใหเค้ียวอาหารไมได
หรือไมสะดวก  คนชราจึงไมชอบรับประทานอาหารท่ีตองเค้ียวมากๆ  เชน  อาหารจําพวกเนื้อ
อาหารท่ีบริโภคจึงไมถูกสวน  คนชรามักขาดโปรตีน  นอกจากน้ีนํ้ายอยและระดับกรดเกลือใน
กระเพาะอาหารท่ีลดลง  หลอดอาหาร  เยื่อบุทางเดินอาหารเส่ือมสภาพ  ตับออนผลิตนํ้ายอยได
ลดลงตับเส่ือมสภาพ  ทําใหการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กลดลง  คนชราจึงเกิดโรคกระดูกผุและ
โลหิตจางไดงาย  นอกจากนี้การเคล่ือนไหวของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจะชาลง  ทําให
ทองผูกและระยะหลังเกิดเปนริดสีดวงทวาร  การรับประทานอาหารที่มีกากนอย  ขาดการบริหาร
รางกายหรือไมฝกนิสัยในการขับถายในระยะกอนเร่ิมเขาสูวัยชราก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิด



 ๗๖ 

อาการทองผูกไดเชนกัน  อยางไรก็ตามคนชราอาจมีการถายอุจจาระกระปริกระปรอยได  เนื่องจาก
มีการหยอยตัวของกลามเนื้อหูรูดช้ันนอกของทวารหนัก 

๑.๗ ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) ในคนชราตอมใตสมองมีการเปล่ียน แปลง
รูปรางและทํางานลดลง  เปนผลใหตอมไรทออ่ืนๆ  ซ่ึงถูกควบคุมโดยฮอรโมนจากตอมใตสมอง
ผลิตฮอรโมนลดลงตามไปดวย  คนชราจึงมีอาการเบ่ืออาหาร  นํ้าหนักลด  ออนเพลีย  ขนบริเวณ
รักแรและหัวเหนารวง  อวัยวะเพศเหี่ยวและมีขนาดเล็กลง  ตับออนหล่ังอินซูลินนอยลง   การนํานํ้า
ตาลไปใชประโยชนจึงมีนอย  ทําใหคนชราเปนโรคเบาหวานอยางออนๆ ได  หรือมีแนวโนมที่จะ
เปนเบาหวานไดงาย  ตอมหมวกไตทํางานลดลง  การขับคอรติโคสเตอรอยคทางปสสาวะลดลง  ทํา
ใหมีการสูญเสียโซเดียมออกไปกับปสสาวะมากข้ึน  และตอมเพศทํางานลดลง  ทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงท้ังรูปรางและโครงสรางอวัยวะสืบพันธุและอวัยวะท่ีเกี่ยวของ 

๒.  การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ  (Psychological  Change) 

การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและอารมณในคนชราน้ี  เปนการเปล่ียนแปลงท่ีสืบ
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกายและสังคม  เพราะความเส่ือมของอวัยวะตางๆ  ทํา
ใหจิตใจ  หดหู  วิตกกังวล  ซึมเศรา  และขาดความกระตือรือรน  เปนอุปสรรคตอการติดตอกับ
บุคคล  การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ  รวมทั้งทําใหเกิดปญหาสุขภาพ  คนชราท่ี
เจ็บปวยบอย  หากมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีดวยแลว  ก็ยิ่งจะทําใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอีกดวย  นอกจากน้ี  สุรกุล  เจนอบรม๑๖  ไดกลาวถึงการ
เปล่ียนแปลงทางดานจิตใจของคนชราวาเปนผลมาจากการสูญเสียทางดานตางๆ  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

๒.๑  การสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก  เนื่องจาก  เพื่อน  บุคคลท่ีเปนญาติสนิท  หรือ
คูชีวิตตองตายจากหรือแยกยายไปอยูท่ีอ่ืน  ทําใหคนชรารูสึกถูกพลัดพรากจากบุคคลอันกอใหเกิด
ความซึมเศราไดงาย 

๒.๒  การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  สาเหตุจากการปลดเกษียณ การ
ทํางาน  การหมดภาระหนาท่ีการติดตอทางธุรกิจการทํางานทําใหความสัมพันธทางสังคมลดลงทํา
ใหคนชรามีความรูสึกสูญเสีย  ไรคุณคาทางสังคม  และไมมีความหมายในชีวิต  ขาดรายไดหรือทํา
ใหรายไดลดลง 

๒.๓  การสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว  จากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมทําใหบุตรธิดาของคนชราในปจจุบันจะมีครอบครัวเปนของตนเอง  และจะเปนลักษณะ

                                                 
๑๖ สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

๒๕๓๔), หนา ๒๕. 



 ๗๗ 

ครอบครัวเดียว  ทําใหความสัมพันธระหวางพอแมซ่ึงอยูในวัยชรากับบุตรธิดาของตนเองลดลง
บทบาททางดานการใหคําปรึกษา  การดูแล  การส่ังสอนบุตรธิดาลดนอยลง  ทําใหคนชราอยูอยาง
โดดเดี่ยว  เกิดความวาเหวและรูสึกวาคุณคาของชีวิตของตนเองลดลง 

๒.๔  การไมสามารถสนองตอบความตองการทางเพศ  การเปล่ียนแปลงทางดานสรีระ
เคมีของทางรางกาย  ทําใหรางกายไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศของคนชราไดท้ังท่ีมี
ความตองการทางเพศอยู  นอกจากนี้ความเปนท่ีนับถือของผูคน  สังคม  ประเพณี  วัฒนธรรมและ
เจตคติของสังคมที่มีตอการมีเพศสัมพันธในคนชราวาเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสม  ก็เปนส่ิงท่ีขัดขวาง
ความตองการทางเพศ  นับเปนการสูญเสียทางจิตใจท่ีสําคัญ  และมีผลกระทบตอจิตใจของคนชรา
ไดโดยตรง 

๓.  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม  (Social  Change) 

ในวัยชราการมีปฏิสัมพันธกับทางสังคมจะลดลง  ท้ังนี้เนื่องจากภาระหนาท่ีการงานท่ี
ลดลง  ทําใหคนชรามีความยากลําบากในการปรับตัวจนสามารถกอใหเกิดความเจ็บปวยทางดาน
รางกายและจิตใจตามมาได  เกษม  และกุลยา  ตันติผลาชีวะ๑๗  ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมกับคนชราไวดังนี้ 

๓.๑  การเปล่ียนแปลงรูปแบบของสังคม  ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัวใหญมี
คนชราเปนผูนํา  เปนผูใหคําปรึกษา  เปนผูถายทอดความรูวิชาการตลอดจนสนับสนุน
ความกาวหนาใหแกบุตรธิดา  และอยูในฐานะท่ีเปนท่ีเคารพบูชายอมรับนับถือ  แตในปจจุบัน
สังคมไทยเปล่ียนแปลงในลักษณะของสังคมเมือง  จากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดียว  จาก
เมืองเกษตรเปนเมืองอุตสาหกรรม จากสังคมที่เอ้ืออาทร  เปนสังคมท่ีมีแตการแขงขัน  มองเห็น
ประโยชนของตนเอง  ทําใหคนชราขาดความสําคัญ  ขาดการยอมรับ  และการดูแลเอาใจใสจาก
บุตรหลานทําใหคนชราเกิดความโดดเดี่ยวขาดท่ีพึ่งทางใจและรูสึกถูกทอดท้ิง 

๓.๒  การเปล่ียนแปลงสถานภาพในสังคม  เม่ือเขาสูวัยชราบทบาทท่ีเกี่ยวของกับงาน
ตลอดจนบทบาทในครอบครัวตองเปล่ียนแปลงไป  คนชราท่ีเคยเปนหัวหนาครอบครัว  ซ่ึงมีหนาท่ี
ในการดูแลและเล้ียงครอบครัวตองกลับกลายมาเปนผูพึ่งพาอาศัย  เปนผูรับมากกวาผูให     ทําให
คนชราเสียอํานาจและบทบาททางสังคมท่ีเคยมี มีความรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญ  ปจจัยเหลานี้
กอใหเกิดความอับอาย  และคิดวาตนเองเปนตัวปญหาหรือเปนภาระของสังคม 

๓.๓  ความคับของใจทางสังคม  การปลดเกษียณ  และการท่ีบุตรหลานหรือสังคมตาง
หวังดีท่ีจะใหคนชราหยุดรับผิดชอบในภารกิจตางๆ  ท่ีเคยปฏิบัติ  ทําใหมีผลกระทบตอจิตใจของ

                                                 
๑๗ เกษมและกุลยา  ตันติผลาชีวะ, การรักษาสุขภาพในวัยผุสูงอายุ, หนา ๘๐ – ๘๒. 



 ๗๘ 

คนชราอยางมากมีความรูสึกนอยใจ  และเสียใจ  ท้ังนี้เพราะการเปนคนชรามิไดหมายความวา  เปน
ผูขาดสมรรถภาพการทํางาน  แตความมีอายุกลับทําใหเรารูสึกตองการการยอมรับมากข้ึน 

๓.๔  การลดความสัมพันธกับชุมชน  บทบาทของคนชราในชุมชนจะเปล่ียนไป  หนาท่ี
ความรับผิดชอบและงานท่ีตองใชความคิดความกระฉับกระเฉงฉับไวจะลดลง  การยอมรับพิจารณา
มอบหมายงานของชุมชนจะนอยลง  ทําใหคนชราขาดความเช่ือมั่นท่ีจะเขากลุม  ไมกลาแสดงออก
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีคุนเคยลดลง  ตองเปล่ียนไปสูสภาพสังคมกลุมใหม  ทําใหคนชราท่ีเคยมี
บทบาทในชุมชนมากอนเกิดความเครียดสูง  และขาดความเช่ือม่ันในตนเองจากการเปล่ียนแปลง
ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  รวมท้ังปญหาทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมของคนชรา
ทําใหเกิดปญหาแกคนชรานานัปการ  ถาหากคนชราไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วได 

๓.๓  ความตองการของคนชราในสังคมไทย 

ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรท่ีมีจํานวนมากข้ึน  ในขณะท่ีกลุมประชากรในวัยหนุมสาวมี
สัดสวนนอยลง  ท้ังท่ียังมีหนาท่ีการงานอ่ืนๆ  ท่ีตองรับผิดชอบ  ทําใหผูสูงอายุตองประสบปญหา
ตาง ๆ  มากมาย  ท้ังทางดานสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ปญหาทางดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  ปญหาท่ี
อยูอาศัย  เปนตน  ปญหาดังกลาวนอกจากจะกระทบตอผูสูงอายุโดยตรงแลว  ยังสงผลกระทบไปถึง
ครอบครัวของผูสูงอายุท่ีตองรับภาระเล้ียงดู  และตองปรับตัวเขาหากันระหวางผูสูงอายุและบุตร
หลานอันสงผลกระทบถึงสัมพันธภาพระหวางกันได  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบไปถึงชุมชนและ
สังคมในภาพรวม  ท่ีตองใหการดูแลและใหสวัสดิการผูสูงอายุในดานตางๆ  เชน  การรักษาพยาบาล
การใหสวัสดิการตางๆ  อีกมากมาย  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญระดับชาติ 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ๑๘   ไดเนนถึงความตองการของผูสูงอายุโดยยึดแนวคิดของคลารค  
(Clark)  พบวา  ผูสูงอายุตองการในส่ิงตอไปนี้ 

๑.  ตองการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
๒.  ตองการมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคมชุมชน 
๓.  ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หรือใหเกิดความพึงพอใจแกตนเองทุกวิถีทาง 
๔.  ตองการเขารวมสนุกกับเพื่อนตามปกติ 
๕.  ตองการการยอมรับนับถือ 
๖.  ตองการแสดงออกในผลสําเร็จของตน 

                                                 
๑๘ กุลยา  ตันติผลาชีวะ,  การพยาบาลผูสูงอายุ,  (กรุงเทพมหานคร : เจริญกิจ, ๒๕๒๘), หนา ๙. 



 ๗๙ 

ศรีทับทิม  รัตนโกศล๑๙  แบงความตองการของผูสูงอายุออกเปนดานตางๆ  ดังนี้ 

๑.  ความตองการการสนับสนุนจากครอบครัว  ผูสูงอายุท่ีถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยวจะ
ขาดความม่ันคงทางอารมณและจิตใจรวมท้ังเศรษฐกิจ  จึงตองหันไปพ่ึงการชวยเหลือจากบุคคล
หรือองคกรสังคมสงเคราะหภายนอกครอบครัว  ผูสูงอายุจึงมีความตองการท่ีจะไดการสนับสนุน
จากครอบครัวของตนเองควบคูไปกับการชวยเหลือจากภายนอกครอบครัว  เชน  กลุมอาสาสมัคร
ท้ังองคกรภาครัฐ  และองคกรภาคเอกชน 

๒.  ความตองการดานการประกันรายได  โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกัน
ชราภาพ เม่ือเขาสูวัยชราและเลิกประกอบอาชีพแลว  จะไดรับบํานาญชราภาพเพ่ือชวยใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแกอัตภาพในบั้นปลายชีวิต  ไมเปนภาระแก
บุตรหลานและสังคม 

๓.  ความตองการมีสวนรวมในชุมชน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรมบาง
ประเภทในสังคม  สังคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชน
ใหดีข้ึน  ใหมีโอกาสไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  ในการพัฒนาตนเอง  ในการปรับตัวใหทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ  ในการปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจให
แข็งแรงอยูเสมอ 

๔.  ความตองการที่ลดการพึ่งพาตนเองใหนอยลง  หากครอบครัวและสังคมสงเสริมให
ผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัวและสังคมแลว จะเปนการชวยผูสูงอายุใหรูจัก
พึ่งตนเอง  ไมเปนภาระแกสังคมในบ้ันปลายชีวิต 

๕.  ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ  ไดแก 
๕.๑  ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  กลุมสังคม 
๕.๒  ความตองการการยอมรับ  และเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัวและ

สังคม 
๕.๓  ความตองการเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ

กลุม  ของชุมชน  และของสังคม 
๕.๔  ความตองการมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  

สามารถปรับตัวใหเขากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได 

                                                 
๑๙ ศรีทับทิม  รัตนโกศล, “สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว”,  ใน  รวมบทความวิทยุเก่ียวกับการจัด

สวัสดิการครอบครัวและเด็ก  และอ่ืนๆ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗) : ๔. 



 ๘๐ 

๕.๕  ความตองการมีโอกาสทําส่ิงท่ีตนเองปรารถนา 

๖.  ความตองการทางกายและจิตใจ  เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ีสุดในชีวิตมนุษย  
ความตองการทางดานรางกาย  ไดแก  ปจจัย  ๔  ความตองการดานจิตใจ  ไดแก  ความม่ันคง
ปลอดภัย  โดยเฉพาะความตองการดานท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย  คลายจากความวิตกกังวลและความ
หวาดกลัว  ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ  ความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับวาเปน
สมาชิกของกลุม  สังคมและครอบครัว  ความตองการโอกาสกาวหนา  โดยเฉพาะในเรื่อง
ความสําเร็จของการทํางานในบ้ันปลายชีวิต 

๗.  ความตองการดานเศรษฐกิจ  ตองการไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากบุตร
หลานเพ่ือสะสมไวใชจายในภาวะท่ีตนเองเจ็บปวย  ตองการใหรัฐชวยจัดหาอาชีพเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนรายได  ท้ังนี้  เพื่อตนจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ  ชวยใหตนพนจากภาวะความบีบค้ันของ
เศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน 

จากแนวคิดสรุปไดวา  ความตองการของผูสูงอายุเกิดจากการเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุ  
ความตองการของผูสูงอายุก็คือการปรับตัวใหไดกับการเปล่ียนแปลงตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในวัยสูงอายุ  
ท้ังการเปล่ียนแปลงดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  ท้ังนี้ความตองการและการปรับตัวของ
ผูสูงอายุตองไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย  ท้ังตัวผูสูงอายุเอง  บุคคลในครอบครัว  
ชุมชน  และนโยบายตาง ๆ  ของรัฐบาล  โดยการสงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  อันจะ
เปนการลดปญหาและสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางครอบคลุม 

๓.๔  ปญหาของคนชราในสังคมไทย 

ปญหาคนชราในสังคมไทย  กลาวคือไมมีญาติพี่นองลูกหลานดูแล  ก็อาจจะสวนนอย  
สวนใหญ  จะอยูเปนครอบครัวใหญ  แตไมมีผูดูแลท่ีชัดเจน  เนื่องจากการดูแลผูสูงอายุ  เปนภาวะท่ี
เครียด  มีความกดดันมากระหวางผูดูแล  และผูถูกดูแล ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความเส่ือมของสังขาร  
และเกิดจากความไมเขาใจกัน  กอใหเกิดความเครียด  กดดัน  ทําใหการดูแลผูสูงอายุ  คอนขางหาง
เหิน  นอกจากนี้ผูดูแลยังขาดความรูความเขาใจ  ในการดูแล  ผูสูงอายุ  พอขาดความเขาใจก็จะเกิด
ปญหาอีกประการหนึ่ง  ลูกหลานท่ีรับดูแลผูสูงอายุ  ใครรับดูแลก็คนนั้นตลอดไปไมมีใครมาเปล่ียน
เวรอาจเปนเพราะผูสูงอายุติดท่ีดวยไมอยากไปอยูท่ีอ่ืน  ขณะเดียวกันลูกหลานท่ียายไปท่ีอ่ืนก็ไมมี
เวลา  ดังนั้นผูดูแลก็จะอยูโยงรับผิดชอบ  ๒๔  ช่ัวโมง  ก็จะเครียด  กดดัน  เปนปญหาดานสังคม  
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา  ผูสูงอายุไมคอยเขาใจสภาวะปญหาของตนเอง  อาจเปนเพราะ
ขาดความรู  ทานเคยทําอะไรมา  ก็จะทําอยางนั้นตลอด 



 ๘๑ 

ดวยจํานวนประชากรคนชราท่ีเพิ่มข้ึนประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  สงผลใหรูปแบบการดํารงชีวิตของคนเปล่ียนแปลงตามไปดวย  สมาชิกใน
ครอบครัวตางตองออกไปทํางานนอกบานเพราะความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหคนชรา
จํานวนไมนอยถูกทอดท้ิง  ละเลย  ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร  ในบางกรณีก็เลยเถิดไปถึง
การทํารายคนชราโดยสมาชิกในครอบครัวนั้นเองดวย 

สภาพปญหาเชนนี้เองทําใหสังคมเร่ิมตระหนักถึงปญหาดังกลาว  โดยแนวความคิด
เกี่ยวกับการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรมตอคนชรานั้น  เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การศึกษาเร่ืองการใชความรุนแรงภายในครอบครัว  (Family  Violence)  ในประเทศแถบตะวันตก  
ซ่ึงเร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษ  ๑๙๖๐  โดยในชวงนั้นจะเปนการศึกษาเร่ืองการใชความรุนแรงท่ีกระทํา
ตอเด็ก  (Child  Abuse)  และพัฒนาตอมาถึงทศวรรษ  ๑๙๗๐  เปนเร่ืองของการใชความรุนแรงท่ี
กระทําตอคูสมรส  (Spouse  Abuse) และในท่ีสุดไดขยายมิติมาจนถึงเร่ืองการใชความรุนแรงตอ
คนชราในทศวรรษ  ๑๙๘๐๒๐ 

สําหรับประเทศไทยน้ันแมจะไมมีการเก็บสถิติการทํารายหรือการทอดท้ิงคนชราไว
อยางเปนทางการ  แตจากการสัมภาษณเจาพนักงานพัฒนาสังคมของสํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ  และนักสังคมสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เม่ือเดือนธันวาคม  ๒๕๔๖  
พบวาในสังคมไทยก็พบการทํารายคนชราโดยสมาชิกในครอบครัวดวยเชนกัน  แตคนชราผูถูกทํา
รายมักเลือกท่ีจะเงียบเฉยเสีย  ดวยคนชรารูสึกอับอายท่ีจะบอกใหสังคมรับรูวาตนเองถูกคนใน
ครอบครัวทําราย  นอกจากนั้น คนชราท่ีถูกทํารายยังอาจตองพึ่งพาผูทํารายในเร่ืองปจจัยส่ีและปจจัย
ในการดํารงชีพอ่ืน ๆ  จึงทําใหคนชรากลัวส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับเม่ือตนแจงหรือรายงานวาตนถูกทําราย  
เชน  ตนอาจไมมีคนดูแลตอไป  ลูกหลานท่ีทํารายตนอาจถูกดําเนินคดี  หรือตัวคนชราอาจถูกสงไป
อยูในสถานสงเคราะหในท่ีสุด  สําหรับปญหาของคนชราในสังคมไทยท่ีสําคัญไดแก 

๓.๔.๑  ปญหาท่ีสงผลกระทบในเชิงสังคมและจริยธรรม 

๑)  ปญหาการขาดการดูแล และการทอดท้ิง  สถานการณดังกลาวขางตน  ทําใหหลาย
ประเทศใหความสําคัญกับปญหาการใชความรุนแรง  และการปฏิบัติอันไมเปนธรรมตอคนชราเปน
อยางมาก  โดยผูท่ีเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออมตางเร่ิมท่ีจะพิจารณาทบทวนตรวจสอบถึง
มาตรการตางๆ  ท่ีมีอยูท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใชในการ
คุมครองคนชราจากการถูกทํารายและทอดท้ิงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขณะท่ีประเทศไทยยังไมคอย
                                                 

๒๐ วราห  เหงพุม,  การคุมครองคนชราในการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรมโดย
บุคคลในครอบครัว,  < http://www.aoa.gov/abuse/report/default.htm>,  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๓. 



 ๘๒ 

ใหความสําคัญในเร่ืองนี้เทาใดนักซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาสังคมอยางมากในอนาคตอันใกล  ผูเขียน
จึงเห็นวาหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตองหันมาพิจารณาเร่ืองนี้อยาง
จริงจังเพื่อปองกันมิใหปญหานี้กลายเปนปญหารายแรงในอนาคต 

ปญหาคนชราในสังคมไทย  ทฤษฎีวาดวยสาเหตุของการทํารายและการทอดท้ิงคนชรา  
การทํารายและการทอดท้ิงคนชราเปนรูปแบบหนึ่งของการใชความรุนแรงในครอบครัว  (Family  
Violence)  ซ่ึงมีลักษณะท่ีเหมือนกันกับการใชความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบอ่ืนท่ีมีความ
สลับซับซอนในการทําความเขาใจ  โดยท่ัวไปปจจัยท่ีกอใหเกิดการทํารายคนชรามักจะเกิดจาก
ปจจัยรวมกันหลาย ๆ  ปจจัย  ท้ังปจจัยทางดานจิตวิทยา  ปจจัยดานสังคม  และปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ  รวมท้ังปจจัยทางดานจิตใจ  (Mental  condition)  และปจจัยทางรางกาย  (Physical  
condition)  ของท้ังคนชราและของผูทํารายดวย สําหรับสาเหตุของการทํารายและทอดท้ิงคนชรานั้น
มีความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะอธิบายสาเหตุของการทํารายคนชราใหมีลักษณะเปนองคความรู 

ทฤษฎีท่ีใชในการอธิบายถึงสาเหตุของการทํารายและการทอดทิ้งคนชรา  ซ่ึงอาจสรุป
ไดเปน  ๕  ทฤษฎีดังนี้๒๑ 

๑.  ทฤษฎีวาดวยความแปรปรวนความไมม่ันคงทางอารมณ  (Psychopathology  
Theory)  การดูแลคนชราท่ีมีรางกายออนแอ  (Frail)  เปนเร่ืองท่ีมีความยุงยากและซับซอน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนชราท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ  ซ่ึงตองการการดูแลเปนพิเศษ
อาจกอใหเกิดความเครียดแกผูดูแล  (Caregiver)  ไดทฤษฎีนี้พยายามทําความเขาใจการทําราย
คนชราโดยมุงประเด็นไปในแงของปญหาของตัวผูดูแลโดยมองวาผูดูแลซ่ึงเปนบุตรผูใหญ  (Adult 
Child)  อาจมีความกดดันจากสภาพบีบค้ันทางสังคม  ในบางกรณีผูดูแลอาจมีปญหาเร่ืองการใช
ยาเสพติด  การติดแอลกอฮอล  ประวัติการเจ็บปวยทางดานจิตใจ  ปญหาจากการจางงาน  หรือมี
ความประพฤติท่ีเกี่ยวของกับการใชความรุนแรง  ปจจัยตาง ๆ  เหลานี้ลวนทําใหสภาวะทางอารมณ
ของผูดูแลมีความ  ไมม่ันคง  อันจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมกาวราวได 

๒.  ทฤษฎีวาดวยการเรียนรูทางสังคม  (Social Learning Theory) ทฤษฎีนี้ถือวาการใช
ความรุนแรงเปนผลมาจากการเรียนรูพฤติกรรม ซ่ึงมักจะเรียนรูมาจากครอบครัว  เด็กท่ีเติบโตข้ึนมา
ในครอบครัวท่ีใชความรุนแรงในการแกปญหา  เม่ือเติบโตข้ึนก็มักจะใชความรุนแรงเชนกัน  เม่ือ
ประสบกับปญหาในการดูแลคนชราในครอบครัว 

                                                 
๒๑ จิตฤดี  วีระเวสส,  “ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)”, บทบัณฑิตย, เลมที่ ๕๖  

ตอน ๓  (กันยายน  ๒๕๔๓) : ๑๔๔. 



 ๘๓ 

๓.  ทฤษฎีสถานะทางสังคม  (Social  Exchange  Theory)  ทฤษฎีนี้มุงความสนใจไปท่ี
การวัดคุณคาของบุคคล  โดยมองวาบุคคลสามารถใหอะไรกับสังคมได สังคมก็ตอบแทนกับบุคคล
เชนวานั้นเชนกัน  ยกตัวอยางเชน  เยาวชนนั้นถือวาเปนกลุมท่ีมีคุณคาตอสังคม  นอกจากนั้นสังคม
ยังเห็นคุณคาของคูสมรสมากกวา  คนโสด  หรือเปนหมาย  หรือหยาราง  กรณีของคนชราซ่ึงตอง
พึ่งพาผูอ่ืนในการดูแล  ก็ถูกจัดอยูในสถานะอันไมเปนท่ีตองการของสังคม  ซ่ึงอาจทําใหผูดูแลไม
เห็นคุณคาของคนชรา  จนอาจทําใหเกิดการทํารายหรือทอดท้ิงข้ึนไดในท่ีสุด 

๔.  ทฤษฎีความเครียดท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ  (Situation Stress Theory) ทฤษฎีนี้มอง
วาภาระหนาท่ีในการดูแลคนชรากอใหเกิดความเครียดอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนชราท่ีมีความ
บกพรองทางรางกายหรือจิตใจ  ตัวผูดูแลเองก็อาจมีปญหาดานสุขภาพ  ดานการเงิน  หรือดาน
อารมณท่ีจะยิ่งเพิ่มความเครียดข้ึนอีก  ซ่ึงเปนผลใหมีโอกาสเส่ียงท่ีคนชราจะถูกทํารายหรือทอดท้ิง
ไดมาก 

๕.  ทฤษฎีการแสดงบทบาท  (Role Theory) ทฤษฎีนี้มองถึงบทบาทของบุคคลท่ี
เปล่ียนแปลงไป  จากเดิมพอแมซ่ึงเคยเปนผูดูแลเม่ือตอนท่ีลูกยังเปนเด็ก  เม่ือพอแมอายุมากข้ึนเปน
คนชราแลวสถานะก็มีการสลับกัน  ลูกเม่ือโตเปนผูใหญก็กลายเปนผูดูแลพอแมสูงอายุตอไป  
บทบาทท่ีสลับกันนี้เองอาจทําใหการรับรูของผูดูแลคนชรานั้น  ไมไดตระหนักถึงสภาวะทาง
รางกายของคนชราซ่ึงบางคร้ังตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  จนอาจกอใหเกิดความเครียด
เพิ่มข้ึน 

ในการทําความเขาใจสาเหตุของการทํารายและการทอดท้ิงคนชรานี้  คงไมสามารถใช
ทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวอยางชัดเจน  ดังนั้น  การมองภาพคนชรา ผูทําราย  ลักษณะครอบครัว  
สภาพของสังคมตลอดจนปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะท่ีสอดประสานและเปนปจจัยรวมกัน  
โดยเช่ือมโยงและประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวขางตนมากกวาหนึ่งทฤษฎี  จะชวยใหเขาใจปญหาได
อยางชัดเจนข้ึน 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพของการทอดท้ิงคนชราในสังคมไทยซ่ึงมีปรากฏอยู
บอยคร้ัง  ดังเชนกรณีของนางช้ัน  ภูมิมาลา  อายุประมาณ  ๗๐  กวาป  ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี                 
ท่ีถูกลูหลานนํามาท้ิงท่ีจังหวัดเชียงใหม  โดยเหตุเกิดเม่ือเวลา  ๐๙.๐๐  น.  วันท่ี  ๔  พ.ค.  ทางศูนย
วิทยุกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากเจา  หนาท่ีตํารวจทางหลวงวา  มีคนนํา
หญิงชรา  อายุ  ๗๐  กวาป  มาท้ิงไวท่ีศาลาริมทาง  ถ.ซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง  ต.ดอนจั่น  
หนาสํานักงานตํารวจทางหลวง  อ.เมืองเชียงใหม  ขอใหตํารวจ  สภ.แมปงเชียงใหม  สงเจาหนาท่ี
ตํารวจสายตรวจมาตรวจสอบและทําการชวยเหลือ 



 ๘๔ 

จากการสอบถาม  ด.ต.ธงชัย  จินดา  ผบ.หมูเจาหนาท่ีตํารวจทางหลวงเชียงใหมได
เปดเผยวา  ชวงประมาณเท่ียงคืนท่ีผานมาขณะท่ีตนเขาเวรอยูนั้นไดมีกลุมวัยรุน  จํานวนหนึ่งไดเขา
มายังสํานักงานตํารวจทางหลวงและไดแจงกับตนวามีหญิงชรา  นอนอยู ท่ีศาลาริมทางหนา
สํานักงานตํารวจทางหลวง  สภาพยังไมไดกินอาหารและหิวน้ําอยางมาก  ถูกยุงกัดไปทั่วตัวอยางนา
เวทนา  ตอมาตนก็ไดไปรับตัวหญิงชรามาใหพักท่ีในสํานักงานตํารวจทางหลวง  และไดสอบถาม
ปรากฏวา  เม่ือหญิงชราเห็นตํารวจก็รองไหกลัวไมอยากติดคุก  ทราบช่ือตอมาวา  นางช้ัน  ภูมิมาลา  
อายุประมาณ  ๗๐  กวาป  ในตัวมีเงินติดตัว  ๑๒๐  บาท  พูดจาวกวนไปมา  บอกวาลูกหลานใหมา
นั่งรออยูท่ีตรงนี้แลวจะมารับจากนั้นก็หายไป  บางก็พูดวามีปญหากับลูกหลานถูกลูกหลานนํามาไว
ท่ีตรงศาลาแหงนี้และบอกวา  จะมารับแตก็ไมมีใคร 

ดานนางช้ัน  กลาววา  ลูกหลานบอกวาจะมารับปานนี้ก็ไมมา  ตนเปนคนจังหวัด
สุพรรณบุรี  ลูกหลานนําตนมาไวท่ีศาลาและบอกวาใหรออยูตรงนี้  จูๆ  ก็มีตํารวจมาจับตน  ตนไม
เคยติดคุกมากอน  ไมรูผิดขอหาอะไร  ตํารวจจึงไดมาจับ  อยากขอรองลูกหลานอยูไหน  ยังไมอยาก
ติดคุกตอนแกมาชวยดวย นางช้ันเปดเผยและมีน้ําตาคลอเบา๒๒ 

อีกกรณีหนึ่งท่ีสะทอนใหเหนภาพของปญหาการทอดทิ้งคนชราไดเปนอยางดี  ซ่ึงเปน
กรณีของคนชราท่ีถูกทอดท้ิง   และอาศัยอยู ท่ีบานพักคนชรา  จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงขาวกรม
ประชาสัมพันธไดรายงานวา 

คนชราท่ีถูกทอดกท้ิงท่ีอาศัยอยูในบานพักคนชราบุรีรัมยกวา  ๑๐๐  คน  ยังตองการ
ความรักความอบอุนจากบุตรหลานในวันแหงความรัก  วอนใหบุตรหลานมาเย่ียมและใหกําลัง
ในชวงบ้ันปลายของชีวิต  คนชราท่ีถูกบุตรหลานทอดท้ิง  และไมมีท่ีอยูอาศัย ท่ีเขามาพักอาศัยอยูใน
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบุรีรัมยกวา  ๑๐๐  คน  ยังตองการความรักและความ
อบอุนจากบุตรหลานในวันวาเลนไทน  หรือวันแหงความรัก  เพราะท่ีผานมากวารอยละ  ๘๐  
คนชราที่อาศัยอยูภายในศูนยฯ  ไมมีบุตรหลานใสใจมาเยี่ยมเยียนเลย  และในบ้ันปลายชีวิตนี้  ไม
ตองการอะไรไปมากกวาใหบุตรหลานรักใหกําลังใจ และรับกลับไปเล้ียงดูอยางเชนครอบครัวอ่ืน  
นอกจากนั้นคนชรายังไดเตือนใหบุตรหลานและกลุมวัยรุน  เยาวชน  อยาไปงมงายในวัน               
วาเลนไทน  ท่ีเปนวัฒนธรรมตางประเทศ  จนลืมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม
ของไทย  พรอมขอใหอยาปลอยเนื้อปลอยตัวประพฤติตนจนเกินงาม  ควรคิดและตรึกตรองใหดีถึง
อนาคตของตัว  กอนตัดสินใจมีความรักมอบใจกายให  ดานนายทศ  บุณยเรือง  อายุ  ๗๗  ป  ท่ีถูก

                                                 
๒๒ ขาวจาก  หนังสือพิมพขาวสด,  <http://www.cm๑๐๘.com/bbb/index.php?showtopic=

๑๕๐๕๑>,  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 



 ๘๕ 

บุตรหลานทอดท้ิงเขามาอาศัยอยูในบานพักคนชรากวา  ๔  ปแลว  กลาววา  วันวาเลนไทน  หรือวัน
แหงความรัก  ไมจําเปนตองมอบความรักใหกับแฟน  หรือเพศตรงขามอยางท่ีวัยรุน  เยาวชนเขาใจ  
แตควรใหความสําคัญแสดงความรักแกพอแมหรือผูมีพระคุณจะดีกวา  และในวันแหงความรักนี้  ก็
อยากจะใหบุตรหลานมาเยี่ยมเยียนใหกําลัง  หรือมารับคุณตา  คุณยายท่ีถูกทอดท้ิงเขามาอาศัยอยูใน
ศูนยกลับไปเล้ียงดู  ใหมีความสุขในบ้ันปลายชีวิต๒๓ 

จากกรณีดังกลาวมานั้นเราจะพบวาการทอดท้ิงคนชรายังคงเปนปญหาที่สังคมไทยยัง
ตองแบกรับ  ซ่ึงปญหาเหลานี้ไดกลายมาเปนปญหาท่ีสะทอนใหเห็นถึงสภาวะการณของคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมวายังมีอยูมากนอยเพียงใด  ซ่ึงปญหาน้ีจําเปนท่ีจะตองมีการแกไขเพื่อ
หาทางออกท่ีใหกับสังคมและคนชรา 

๒)  ปญหาการทํารายหรือความรุนแรงตอคนชรา  สําหรับคําวาความรุนแรงนั้นไดมี
ผูใหคําอธิบายไวแตกตางกันดังนี้ 

เบญจพร  ปญญายง  ไดใหความหมายของความรุนแรงไววา  ความรุนแรงหมายถึง  
พฤติกรรมท่ีปลดปลอยความโกรธ  ความกลัว  และ ภาวะหวาดหวั่น  ไปยังบุคคลอ่ืน  เชนคนรอบ
ขาง  หรือวัตถุส่ิงของดวยขาดการยับยั้งช่ังใจ  เปนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอนดวยการทําอันตรายผูอ่ืน  
ซ่ึงอาจเปนอันตรายสาหัสจนถึงแกชีวิตได๒๔ 

อนุช   อาภาภิรม  ไดใหความหมายของความรุนแรงไววา  ความรุนแรง  หมายถึง  การใช
กํา  ลังคุกคาม  หรือทํา ราย  เพื่อควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพยสิน 

Corsini  ไดใหความหมายของความรุนแรงไวดังนี้ 

ความรุนแรง  หมายถึง  การแสดงความเกลียดชัง  ความเปนปรปกษ  และดุดาวากลาว
ตลอดจนใชกํา  ลังทางกายโดยตรงตอบุคคลหรือทรัพยสิน 

                                                 
๒๓ กรมประชาสัมพันธ, คนชราท่ีถูกทอดท้ิงท่ี  จ.บุรีรัมย  ยังตองการความรักความอบอุนจากบุตร

หลานในวันแหงความรัก,  <http://news.sanook.com/scoop/scoop_๓๔๕๔๔๔,php>, ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒. 
๒๔ แพทยหญิงเบญจพร  ปญญายง,  ความรุนแรงในครองครัว,  (กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต,  

๒๕๔๕), หนา ๑๒๒. 



 ๘๖ 

ความรุนแรง  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีทํา  อันตรายตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยปราศจากความ  
เกลียดชัง  ความเปนปรปกษ  หรือดุดาวากลาวตอส่ิงนั้น๒๕ 

จากความหมายของความรุนแรงดังกลาวขางตนไดวาความรุนแรงหมายถึงการกระทํา
ใดๆ  ท่ีเปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลท้ังทางรางกาย  และจิตใจ  ซ่ึงเปนผลหรืออาจจะเปนผล
ใหเกิดความทุกขทรมานท้ังทางรางกายและจิตใจของผูถูกกระทํา  ซ่ึงแบงออกเปนความรุนแรงตอ
รางกาย  หมายถึงการใชกําลัง  และหรืออุปกรณใดๆ  เปนอาวุธคุกคามหรือทําราย  ขวางปาทุมของ
ใส  ผลัก  กระชาก  เขยา  ใชมือฟาด  ตบ  ทุบตี  เตะตอย  และใชมีดหรือปนเขาทําราย  สงผลให
ผูถูกกระทํา  ไดรับบาดเจ็บตอรางกายหรืออาจจะถึงแกชีวิตความรุนแรงตอจิตใจ  หมายถึงการ
กระทําใดๆ  ซ่ึงมีผลทํา  ใหผูถูกกระทํา  ไดรับความเสียใจ  หวาดกลัวหรือตกใจ  เสียสิทธิและ
เสรีภาพ  เชนการพูดจาดูถูก  ดาทอ  ขมขู  ตะคอกใสมองดวยความเหยียดหยามไมใหเกียรติ
ตลอดจนจํากัดและกีดกันสิทธิเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะและในการดําเนินชีวิตสวนตัว  เปนตน 

สําหรับสังคมไทยมีปญหาดานความรุนแรงในผูสูงอายุไมแพประเทศอ่ืนๆ  อีกหลายตอ
หลายประเทศ  เชนเดียวกับปญหาในผูหญิงในเด็กและเยาวชนสวนใหญเกิดจากสมาชิกใน
ครอบครัวดังปรากฏในส่ือแทบทุกวันเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศน  เร่ิมจากปญหาการละเลยการ
ทอดท้ิงผูสูงอายุ  ท่ีมีท้ังผูสูงอายุในครอบครัวยากจน  ผูสูงอายุท่ีลูกหลานไดรับมรดกไปแลวก็ท้ิง
ขวางเพราะเห็นวาหมดประโยชนแลว  กระท่ังลูกหลานไปอยูท่ีอ่ืนท้ิงใหปูยาตายายอยูแตเพียงลําพัง
โดยไมสงเสียเล้ียงดู  ผูสูงอายุท่ีถูกทํารายดานจิตใจ  เชน  ปูยา  ตายาย  ท่ีข้ีบนจูจี้  ความจําเส่ือมดูแล
ตัวเองไมไดตองเปนภาระใหลูกหลาน  จนเปนสาเหตุแหงการทําทารุณต้ังแตคําพูดกระทบกระเทียบ
กระแทกกระท้ัน  การแสดงออกทางความรูสึกทําใหผูสูงอายุเสียใจ  หมนหมองไปจนถึงข้ันถูกทํา
รายรางกาย 

นอกจากนี้ยังมีผูสูงอายุท่ีถูกกระทําความรุนแรง  ไมวาจะเปนการถูกชกตอย  การทุบตี  
การทํารายจากลูกหลานท่ีขาดสติจากส่ิงเสพติดจนมึนเมา  เชน  ลูกหลานเมาเหลาเมาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล  เมายาบา  เมาสารเสพติดตางๆ  กระท่ังการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจากพวกโรค
จิต  ทุกวันนี้ความรุนแรงในผูสูงอายุเฉพาะท่ีปรากฏใหเห็นในส่ือนอกจากส่ือโทรทัศนดังกลาว
ขางตน  ยังขยายไปสูส่ืออีกหลากหลายชนิด  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  วิทยุ  ก็เร่ิมนําเสนอแลวโดย
นําขาวจากหนังสือพิมพไปอานขาวออนไลนทางไอที  เปนตน  ซ่ึงนั่นเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีอาจจะ

                                                 
๒๕ Corsini อางถึงใน อุราเพ็ญ  ตรียางคกุล,  “จริยธรรมของผูผลิตขาวอาชญากรรมทางโทรทัศนตอ

การเสนอขาวความรุนแรง”, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หนา ๔๓. 



 ๘๗ 

เปนเพียงเศษเส้ียว  แตท่ีไมปรากฏเปนขาวผานส่ือยังมีอีกมากมาย  ท้ังนี้  ถาหากไปดูขอมูลทุก
ภูมิภาค  อยางเชน  จากสถานีตํารวจ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของซ่ึงไดรับแจงขอมูลดังกลาว  ถาในกทม.ก็
อยางเชน  วิทยุ  จส.๑๐๐  เปนตน  จากหนวยงานอยางพฒันาสังคมจังหวัดอําเภอตางๆ 

จากปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุท่ีเกิดข้ึนในทุกรูปแบบท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
นั้น  เปนท่ีนาสังเกตวาไมคอยไดรับการเอาใจใส  เพื่อการแกไขเยียวยาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
อยางจริงจัง  โดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดคือรัฐบาลท่ีดูเหมือนจะไมคอยไดยินนโยบายและการย้ําให
เกิดการปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องในเร่ืองดังกลาว 

ปญหานี้นับวาเปนปญหาท่ีมีความสลับซับซอนหลากหลายละเอียดออนสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  และนํามาซ่ึงปญหาอยางอ่ืนตามมาอีกมากมาย  เชน  ปญหาความ
แตกแยกในครอบครัวขยายตัวไปสูสังคมใหญ  กอใหเกิดความเสียหายดานงบประมาณแผนดิน  
กระท่ังขยายลุกลามไปสูปญหาภาวะเศรษฐกิจไดอีกดวย๒๖ 

๓.๔.๒  ปญหาท่ีสงผลกระทบในเชิงสุขภาพ 

ก.  ปญหาสุขภาพกายของคนชรา 

สําหรับปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพนั้นเปนผลมาจากความเส่ือมของรางกาย  โดย
วัยชรานั้นอายุเปนท่ีมีความเส่ือมถอยของรางกายทุกระบบ  ปญหาสุขภาพจึงเปนปญหาสําคัญของ
บุคคลในวัยสูงอายุ  มักเกิดการเจ็บปวยไดงาย  รุนแรงข้ึน  มีภาวะแทรกซอนไดงาย  และ
กระบวนการหายหรือการฟนคืนสภาพคอนขางชา  ปญหาท่ีพบบอยไดแก 

๑)  อาการทางสมองแบบเฉียบพลันอาจเกิดจากสาเหตุทางกาย  เชนภาวะกลามเน้ือ
หัวใจตาย  จากสาเหตุทางจิตใจ  เชน  ความต่ืนเตน  สับสน  อาการทางสมองแบบเร้ือรัง  คือหลอด
เลือดแดงท่ีเล้ียงสมองแข็งตัว 

๒ )   โรคหัวใจและหลอดเ ลือด   ท่ีพบบอย คือ   โรคหลอดเ ลือดแดงอุด ตัน  
(Atherosclersis)  โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) ความดันโลหิตสูง (Hypertention) 

๓)  ความผิดปกติของทางเดินอาหาร  การรับรสรับกล่ินไมดี  การยอยและการดูดซึม
อาหารมีประสิทธิภาพลดลง  ทําใหเกิดอาการไมสุขสบาย  เชน  แนนอึดอัดทอง  ทองผูก  ทองเดิน  
กระเพาะอาหารฝอ  แผลในลําไส  เปนตน 

                                                 
๒๖ หนังสือพิมพสยามรัฐ,  กําจัดปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุจริงๆ ซะที,   

<http://www.thaihealth.or.th/node/11307>, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓. 



 ๘๘ 

๔)  โรคของกระดูกและขอ  ท่ีพบบอยคือ โรคขอเส่ือม  ขออักเสบรูมาตอยด  เกาท  
กระดูกพรุน  เกิดปญหากระดูกหักงายตามมา 

๕)  ระบบปสสาวะและระบบสืบพันธุ  การปสสาวะไมออก  กล้ันปสสาวะไมอยูหรือ
ปสสาวะเล็ด 

๖)  ระบบตอมไรทอ  มีการเปล่ียนแปลงของการหล่ังของฮอรโมน  ฮอรโมนบางชนิดมี
การหล่ังลดนอยลง  ทําใหเกิดอาการตางๆ  เชน  ออนเพลีย  เบ่ืออาหาร  ภาวะกระดูกผุ  เปนตน 

๗)  ปญหาเกี่ยวกับอวัยวะรับความรูสึก  ท่ีสําคัญคือ  หู  มีการไดยินลดลง  เกิดตาตอ
กระจก  (Cataract)  ปญหาสายตายาว  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีปญหาของระบบผิวหนัง  ระบบ
หายใจ  และอื่นๆ  ปญหาสุขภาพและผลจากการรักษา  เชน  จากยา  การผาตัด  เหลานี้อาจเปน
สาเหตุของการเกิดปญหาอ่ืนๆ  ตามมา  เชน  ปญหาไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดวย
ตนเอง  ตองพึ่งพาบุตรหลานหรือญาติ  กลายเปนภาระของบุตรหลานในเร่ืองการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและปญหาทางดานเศรษฐกิจเร่ืองคาใชจายในการรักษาพยาบาล  และอาจทําให
ผูสูงอายุรูสึกสูญเสียความมีคุณคาของตนเอง 

ข.  ปญหาสุขภาพจิตคนชรา 

สถานการณปญหาสุขภาพจิตระดับโลกในคนชรา  พบวาคนชรา  ๑  ใน  ๖๕  คน  เปน
โรคซึมเศรารอยละ  ๕  ของคนชราท่ีมีอายุ  ๖๐  ปข้ึนไปและรอยละ  ๒๕  ของคนชราท่ีมีอายุ  ๘๕  
ปข้ึนไป  เปนโรคสมองเส่ือม  (dementia)  ปญหาสุขภาพจิตท่ีพบบอยในคนชรา 

๑)  โรคซึมเศราเปนปญหาท่ีคนชราตองเผชิญกับภาวะสูญเสีย  ผูสูงอายุจะรูสึกมี
อารมณเศรา  หมดความสนใจในส่ิงท่ีเคยสนใจ  มีอาการเบ่ืออาหาร  นอนไมหลับ  และนอกจาก
อาการเหลานี้จะมีผลตอตัวผูสูงอายุแลวยังมีผลกระทบตอคนรอบขางและผูท่ีดูแลผูสูงอายุดวย  ผูท่ี
ปวยเปนโรคซึมเศรามีความเส่ียงตอการฆาตัวตาย  นอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีสนับสนุนใหผูสูงอายุเปน
โรคซึมเศราคือ  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ขาดการบริการการรักษาพยาบาล  เขาถึงสิทธิทาง
สังคมไดยาก  รูสึกโดดเดี่ยวไรญาติขาดมิตร 

ผู สูงอายุ เปนวัยท่ีผานชีวิตมามาก   และมีประสบการณตางๆ   ในชีวิต   รวมท้ัง
ประสบการณการสูญเสีย  กระน้ันก็ตามการสูญเสียก็เปนภาวะท่ีผูสูงอายุทุกทานไมพึงประสงค  ไม
วาจะเปนการสูญเสียท่ีเปนไปตามธรรมชาติท่ีคาดการณได  เชน  การเสียชีวิตของคูสมรส  เปนตน  
หรือการสูญเสียอยางเฉียบพลันโดยไมคาดคิด  เชน  การประสบภัยตางๆ  ท่ีทําใหสูญเสียทรัพยสิน  
เปนตน 



 ๘๙ 

เม่ือเกิดภาวะสูญเสียท้ังแบบท่ีคาดการณและแบบท่ีไมคาดคิดลวนสงผลกระทบตอ
จิตใจของผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียสวนใหญมีภาวะโศกเศรา  เรียกวา  ปฏิกิริยา
ทางจิตใจท่ีเปนผลมาจากการสูญเสีย  ซ่ึงเปนปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีมีลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 

๑.  ตกใจ  ภาวะตกใจเปนปฏิกริยาทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือทราบวาสูญเสีย   บางคน
อาจจะตกใจชวงส้ันๆ  แตบางคนอาจจะติดอยูในภาวะตกใจเปนระยะเวลายาวนาน ในภาวะตกใจ
ผูสูงอายุจะแสดงพฤติกรรม  ไมเช่ือ  งุนงง  ไมรับรู  ปวดราวใจ  สงบเงียบ  เฉยเมย  เซ่ืองซึม  รูสึก
วาตัวเองไมมีตัวตนอยูในโลกน้ี  หรืออาจรูสึกวาตัวเองไมไดกําลังอยูในโลกของความเปนจริง  เปน
ภาวะท่ีรูสึกวาตัวเองหยุดความรูสึกนึกคิดไวช่ัวขณะ 

๒.  ระสํ่าระสาย  ในภาวะระสํ่าระสาย  ผูสูงอายุจะแสดงพฤติกรรมไดหลากหลายต้ังแต
มืดแปดดาน  ทําอะไรไมถูกไปช่ัวขณะ  สมาธิกระจัดกระจาย  หลงลืม  และรุนแรงข้ึนไปจนกระท่ัง
พยายามดิ้นรนทําส่ิงท่ีนอกเหนือความสามารถของตนเอง  ซ่ึงจะรุนแรงมากเทาไรข้ึนอยูกับ
ความรูสึกสับสนตอภาวะสูญเสียของผูสูงอายุ 

๓.  ปฏิเสธ  ผูสูงอายุใชการปฏิเสธเพื่อปกปองตนเองจากความปวดราวใจ  ท่ีจะรับรู
และยอมรับถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในทันที  จึงพยายามถวงเวลาการรับรูและยอมรับความจริงดวย
การปฏิเสธ  อาจอยูในภาวะปฏิเสธเพียงช่ัวขณะ  หรือปฏิเสธเปนเวลายาวนาน  อาจจะสามารถ
คอยๆ  รับรูความสูญเสียท่ีตนเองไดรับ  จนเกือบจะยอมรับไดแตกลับรูสึกปวดราวใจจนทนไมได  
ยิ่งรับรูความสูญเสียมากยิ่งปวดราวใจก็อาจกลับมาสูจุดเร่ิมตนของภาวะปฏิเสธอีกได  ผูสูงอายุบาง
รายอาจพยายามจะเผชิญความจริง  แตยังไมสามารถจะยอมรับได  จะแสดงความวิตกกังวล  
พฤติกรรมฉุนเฉียว  กาวราว 

๔.  ซึมเศรา  ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะซึมเศราอาจแสดงออกอยางชัดเจนหรือแสดงออก
เพียงเล็กนอย  ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก  สวนใหญ  จะแสดงออก  ๒  
ลักษณะ  คือ  (๑)  แยกตัวโดดเดี่ยว  ซ่ึงเปนความรูสึกอางวาง  โดดเดี่ยว  โศกสลด  เดียวดา  โหยไห  
เงียบเหงา  และวางเปลา  รวมกับความรูสึกเจ็บปวดตามรางกาย  (๒)  ส้ินหวัง  ซ่ึงเปนความรูสึก
ทอแท  เหนื่อยหนาย  มืดมน  หมดหวัง 

๕.  รูสึกผิด  ความรูสึกผิดมักจะเกิดข้ึนควบคูกับภาวะซึมเศรา  จะแสดงพฤติกรรมคิด
ตําหนิตนเองหรือคิดวาตนเองควรรับผิดชอบกับเหตุการณสูญเสีย  สงผลใหรูสึกทุกขทรมานใจ  
หากกอนเหตุการณสูญเสีย  ผูสูงอายุเคยมีความสัมพันธท่ีไมดีกับผูท่ีจากไป  จะทําใหผูสูงอายุรูสึกมี
ปมติดคางในใจ  หรือหากผูท่ีเสียชีวิตจากไปนั้นยังไมอยูในวัยท่ีสมควรตายจะทําใหผูสูงอายุเกิด
ความรูสึกผิดท่ีไมสามารถจะชวยบุคคลนั้นได 



 ๙๐ 

๖.  วิตกกังวล  ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียสวนใหญจะมีความรูสึกวิตกกังวลท่ีรุนแรง
และคอนขางยาวนาน  มักจะมีความรูสึกหวาดกลัวรวมดวย  มักเปนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
เปล่ียนแปลงในวิถีการดํารงชีวิตเม่ือคูสมรสเสียชีวิตจากไป  วิตกกังวลอยางรุนแรงตอความไมม่ันคง
ในชีวิต  และหวาดกลัวความไมแนนอนในชีวิต  ต่ืนตระหนกวาความตายอาจจะมาถึงเม่ือไรก็ได 

๗.  โกรธกาวราว  เปนภาวะที่ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียตองการจะระบายความ
หงุดหงิด  ฉุนเฉียวท่ีไมมีใครเขาใจความรูสึกของตนเอง  ตองการแสดงความไม  ตลอดจนเปน
ภาวะท่ีตองการจะระบายความทุกขยากลําบากท่ีไมสามารถพูดเปนคําพูดได  หรือความทุกขท่ียังไม
สามารถแกไขได 

๘.  ทําใจใหยอมรับ  เม่ือปฏิกริยาทางจิตใจท้ัง  ๗  ข้ันตอนดังกลาวขางตนมาแลว  
เกิดข้ึนและรุนแรงจนถึงท่ีสุดแลว  ซ่ึงสวนใหญมักเปนระยะเวลาท้ิงหางจากการเกิดเหตุการณ
สูญเสียประมาณ  ๖  เดือน  และผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียจะตองไมกลับไปสูภาวะเร่ิมปฏิเสธอีก  
ก็จะเร่ิมทําใจยอมรับการสูญเสียอยางแทจริง  และยอมรับวาถึงเวลาจะตองต้ังตนชีวิตใหมอีกคร้ัง 

๙.  เร่ิมตนชีวิตใหม  แมวาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียจะคิดเร่ิมตนชีวิตใหม  แตมักจะ
หวนกลับไปคิดถึงชีวิตในอดีตขณะท่ียังไมสูญเสีย  เชน  คิดถึงการใชชีวิตอยูกับสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีตายจากไปแลว  ไปสูการยอมรับวาตองใชชีวิตอยูตามลําพังในปจจุบัน  ภาวะเชนนี้จะ
ยอนกลับไปกลับมา  เปนระยะเวลายาวนานกวาจะผานพน  กระบวนการเร่ิมตนชีวิตใหม  และสวน
ใหญผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะสูญเสียมักจะหวนกลับมาโศกเศราเพราะระลึกถึงผูตายจากไปในโอกาส
ตางๆ  เชน  ครบรอบวันแตงงานสําหรับคูสมรสท่ีตายจากไป  ครบรอบวันเกิดของผูท่ีตายจากไป  
เทศกาลท่ีมีการรวมญาติอยางสงกรานต  เปนตน 

แตละข้ันตอนจะเร่ิมเกิดข้ึนทีละนอยแลวคอยๆ  รุนแรงข้ึนจนกระท่ังรุนแรงเต็มท่ีแลว
จะคอยๆ  ลดลง  ข้ันตอนอ่ืนก็จะคอยๆ  รุนแรงข้ึนมาแทนท่ี  อยางไรก็ตามปฏิกริยาทางจิตใจน้ีอาจ
ไมเปนๆ  เร่ิมทําใจใหยอมรับได  อาจจะกลับไปปฏิเสธอีกคร้ังก็ได  เปนตน 

เม่ือตองเผชิญกับภาวะสูญเสียผูสูงอายุควรดูแลตนเองเพื่อผอนคลายจากภาวะสูญเสีย  ท่ี
สําคัญควรจะเร่ิมจากการต้ังสติ  ทําความเขาใจวาภาวะสูญเสียเปนวิกฤติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดกับคน
ทุกเพศทุกวัย  เปนสวนหนึ่งในวงจรของชีวิตมนุษย  หันมาใหความสนใจกับสุขภาพรางกาย  การ
รับประทานอาหาร  การนอนหลับใหเพียงพอ  และออกกําลังกายตามอัตภาพอยางสมํ่าเสมอ  
นอกจากนี้ผูสูงอายุยังควรใหความสนใจในส่ิงแวดลอม  พยายามพูดคุยหรือมีกิจกรรมรวมกับบุตร



 ๙๑ 

หลาน  แทนการเก็บตัวอยูกับตัวเอง  และอาจออกไปทํากิจกรรมตางๆ  ในสังคม  เชน  การทําบุญท่ี
วัดรวมงานประเพณีตามเทศกาลสําคัญๆ  เปนตน๒๗ 

๒)  โรคสมองเส่ือม  สงผลใหความสามารถของผูปวยเส่ือมถอยลง  ผูปวยมีความ
บกพรองของการรูการเขาใจ  (cognition)  หลาย ๆ  อยางรวมท้ังความจําเสียดวย โรคสมองเส่ือม
ชนิดท่ีพบบอยท่ีสุดคือโรคอัลไซเมอร  พบผูปวยโรคสมองเส่ือม  ท่ัวโลกประมาณ  ๑๘  ลานคน  
โดยพบวาประชากร  ๒  ใน  ๓  อยูในประเทศกําลังพัฒนา 

๓)  ปญหาการนอนไมหลับ  การนอนหลับ  หมายถึง  สภาวะท่ีไมรับรูตอการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมเปนกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีซับซอนสอดคลองกับจังหวะการ
ทํางานและการทําหนาท่ีของรางกายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติมีประโยชนตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  มนุษยใชเวลาหน่ึงในสามของเวลาท้ังหมดในชีวิตไปกับการนอนหลับซ่ึงความตองการ
การนอนหลับของแตละบุคคลจะไมเทากันเนื่องจากมนุษยมีวงจรการนอนหลับหมุนเวียนเปนวงจร
ในรอบ  ๒๔  ช่ัวโมง  มีความสัมพันธกับความมืด  ความสวาง  และ อุณหภูมิของรางกายท่ีถูก
ควบคุมโดยเซลลประสาทในสมอง  โดยระยะเวลาของการนอนหลับจะแตกตางกันตามวัยหรือชวง
อายุของบุคคลและลดนอยลงตามวัยของอายุที่เพิ่มข้ึน  สําหรับผูสูงอายุมีความตองการการนอน
หลับประมาณ  ๖.๕  ช่ัวโมงตอวัน  จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับพบวา ระยะเวลา
ของการนอนไมสําคัญเทากับคุณภาพของการนอนหลับโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยสูงอายุซ่ึงมีรายงาน
การศึกษาพบวา  ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา  ๖๕  ปข้ึนไป  ที่อาศัยอยูในชุมชนไดรับความทุกขทรมาน
จากการนอนไมหลับและมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวมากกวารอยละ  ๕๐ 

การนอนหลับท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความสําคัญตอผูสูงอายุเปน
อยางยิ่งจากความเขาใจด้ังเดิมท่ีวาผูสูงอายุตองการการนอนหลับนอยกวาบุคคลวัยอ่ืนๆ  นั้น  เปน
ความเขาใจผิด  เพราะการท่ีผูสูงอายุนอนหลับไดนอยเนื่องจากผูสูงอายุมีปญหาเร่ืองแบบแผน  การ
                                                 

๒๗ Aguilera D.C.,  Crisis  Intervention : Theory  and  Methodology,  อางใน  กมลพรรณ        
หอมนวน. “ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูสมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ”, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการพยาบาลผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙), หนา ๖๕  และ Lindemann, E,  Symptomatogy  and  Management  of  Acute  
Grief, อางใน กันยารัตน อุบลวรรณ. “พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาคกลางของ
ประเทศไทย”, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการพยาบาลผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หนา ๔๕  และใน รองศาสตราจารยอําไพรัตน  อักษรพรหม,  การรับมือของ
ผูสูงอายุเม่ือเผชิญกับภาวะสูญเสีย,  <www.stou.ac.th/thai/Research/Group>, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒,    
<www.brdb.osrd.go.th./varied/varied ๓ php>,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒. 
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นอนท่ีเปล่ียนไป  เชน  เม่ือเขานอน  เดิมเดี๋ยวเดียวก็หลับเปล่ียนเปนกวาจะหลับก็ใชเวลานาน  หรือ  
เม่ือหลับแลวเดิมเคยหลับติดตอกันรวดเดียว  ๗-๘  ช่ัวโมง  จึงต่ืนทีเดียวเปล่ียนเปนมีการต่ืนค่ัน
ระหวาง  ๗-๘  ช่ัวโมงบางทีก็คร้ังหรือ  สองคร้ังแลวจึงหลับตอ  เม่ือจะหลับตอก็มักจะหลับยาก
หรือ  อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาการต่ืน  เชน  เดิมต่ืน  ๖  โมงเชา  ก็เปล่ียนเปนต่ืนตี  ๕  แลวนอน
ตอแตไมหลับ  ตองลุกข้ึนมาทําโนนทํานี่แกรําคาญ  การนอนไมหลับของผูสูงอายุไมใชมีเพียง
ผูสูงอายุเทานั้นท่ีรูสึกรําคาญตนเอง  ออนเพลีย  ไมสดช่ืน  แตยังสงผลกระทบตอทุกคนใน
ครอบครัวของผูสูงอายุอีกดวย 

ปญหาการนอนไมหลับของผูสูงอายุเกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน  ไดแก  สาเหตุ
ดานรางกาย  ดานจิตใจอารมณ  และดานส่ิงแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

๑.  สาเหตุดานรางกาย  ไดแก  ความสูงอายุ  ซ่ึงทําใหมีการเส่ือมสภาพและการลดลง
ของเซลลประสาทในสมอง  ท่ีควบคุมการนอนหลับ  ความเจ็บปวดจากการผาตัด  การอักเสบ  
อุบัติเหตุ  และโรคตาง ๆ  เชน  โรคขออักเสบ  โรคขอเส่ือม  โรคเกาท  โรคหลอดเลือดสวนปลาย  
โรคหัวใจ  และโรคมะเร็ง  เปนตน  ความไมสุขสบาย  จากทานอน  ลักษณะของเตียงและท่ีนอน  
การถายปสสาวะบอยและกล้ันปสสาวะไมอยู  การหายใจลําบากจากโรคอวน  และโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง  ผลขางเคียงจากการใชยารักษา  โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เชน  ยาบาบิทูเรต  ยาขับ
ปสสาวะ  ยาขยายหลอดลม  และยาตานอาการเศรา  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและคาเฟอีน  เชน  
สุรา  ชา  กาแฟ  โคลา  ช็อคโกแลต  และ  การสูบบุหร่ี 

๒.  สาเหตุดานจิตใจและอารมณ  ไดแก  อารมณเศราจากการใชยารักษาโรคทางกาย
ตางๆ  เชน  โรคเบาหวาน  โรคปอดอักเสบ  โรคหัวใจ  เปนตน  ความเครียดและความวิตกกังวลกับ
การเปล่ียนแปลงในชีวิต  และสังคม  ความรูสึกสูญเสียความสามารถของตนเองจากการเคยเปนท่ีพึง่  
เปนผูนําใหกับคนอ่ืน  การเปนท่ียอมรับและยกยองจากคนขางเคียงเพื่อนฝูงหรือ  สังคม  การขาดท่ี
พึ่ง  เชน  บุคคลอันเปนท่ีรัก  ผูใกลชิด  เพื่อนสนิทถึงแกกรรม  เปนตน  นอกจากนี้สุขภาพ  ไม
แข็งแรงพอ  ท่ีจะปฏิบัติภารกิจตางๆ  ในชีวิตประจําวันได  ขาดการติดตอไปมาหาสูกับผูอ่ืน  บุตร
หลานก็เติบโตมีครอบครัวแยกยายกันไปทําใหเกิดความรูสึกเหงา  วาเหว  เนื่องจากสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจากระบบเกษตรกรรมไปสูระบบอุตสาหกรรมทําใหเกิดภาวะท่ีมีการ
แขงขันกันมากข้ึน  ตางคนตางอยูมากข้ึน  พึ่งพาอาศัยกันนอยลงครอบครัวเปล่ียนแปลงจากการอยู
กันเปนครอบครัวใหญ  มีปูยา  ตายาย  พอแมลูก  กลายเปนครอบครัวเล็กๆ  ลําพังพอแมลูก  ทําให
ผูสูงอายุไมไดรับความสนใจและการดูแลจากลูกหลาน  นอกจากนี้  ภาระหนาท่ีทางสังคมท่ีผูสูงอายุ
เคยกระทํามาก็ขาดหายไปเนื่องจากเกษียณอายุหรือจากบุตรหลานไมอยากใหทํางานตอไปดวย
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ความหวังดีวาทํางานหนักมานานแลว  สมควรท่ีจะพักผอนใหสบายซ่ึงการขาดภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบในสังคมนี้  อาจเปนเหตุใหกระทบตอความรูสึกในคุณคาของผูสูงอายุเอง  ทําใหเกิด
ความรูสึกนอยใจ  เสียใจ  เบ่ือหนาย  แยกตัวและอาจเกิดความผิดปกติทางจิตอ่ืนๆ  ท่ีรบกวนการ
นอนหลับได 

๓.  สาเหตุดานส่ิงแวดลอม  ไดแก  ความถ่ีและระดับความดังท่ีมากกวา  ๘๐  เดซิเบล  
ของเสียงจากการจราจร  เสียงวิทยุ  เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม  อุณหภูมิของหองนอนท่ีสูงหรือ
ตํ่ากวาปกติ  ความเขมของแสงในธรรมชาติท่ีแตกตางกัน  เชน  แสงขมุกขมัว  แสงจากหลอดไฟ  
แสงแดดจา  กล่ินไมพึงประสงคตางๆ  เชน  กล่ินขยะ  กล่ินน้ําเสีย กล่ินอาหาร  กล่ินปสสาวะ  กล่ิน
อุจจาระและกล่ินสารเคมีตางๆ  เปนตน  นอกจากนี้บุคคลรวมหองนอน  เชน สามีภรรยา  บุตร
หลานอาจรบกวนการนอนหลับของผูสูงอายุได 

๓.๔.๓  ปญหาคนชราท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ   

ปญหาดานเศรษฐกิจ  ในการดูแลผูสูงอายุมีคาใชจายสูงมาก  ซ่ึงเปนภาระใหผูสูงอายุ  
และลูกหลาน  บางทานมีสวัสดิการ  มีบํานาญ  บําเหน็จ  ประกันสังคม  ประกันชีวิตฯลฯ  แตไมได
มีทุกคน  ผูสูงอายุในครอบครัวธรรมดาท่ีมีรายไดพอใชไปวันๆ  หนึ่ง  จะไมพรอมเม่ือเจ็บไขได
ปวย  ก็จะเปนปญหาเศรษฐกิจได 

ก.  การสูญเสียบุคลากรของประเทศ 

ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของประชากรผูสูงอายุมีลักษณะตางๆ  กันไมไดเปนกลุมท่ี
มีลักษณะเดียวกันท้ังหมด  ในปจจุบันผูสูงอายุสวนใหญเกือบรอยละ  ๕๐  อยูในครัวเรือนขยายท่ีมี
สามรุนอายุคน  คือ  ผูสูงอายุ  ลูก  และหลาน  และอีกหนึ่งในสามอยูใน ๒ รุนอายุ โดยสวนใหญ  
คือ  ผูสูงอายุกับลูกท่ีสมรส  ดังนั้นโดยรวมแลวกวารอยละ  ๘๐  ของผูสูงอายุในปจจุบันอาศัยอยูใน
ครอบครัวขยายและที่เปนครอบครัวเดี่ยวก็จะมีบานของลูกหลานอยูใกลกัน  โดยท่ัวไปราวรอยละ  
๓๖  ของผูสูงอายุจะมีบุตรหลานท่ีไมไดอยูดวยกันมาเยี่ยมทุกสัปดาหและเกือบท้ังหมด  (รอยละ  
๙๖)  มาเยี่ยมทุกป  อยางไรก็ตามการอยูคนเดียวในประชากรสูงอายุมีราวรอยละ  ๔ ในปจจุบันและ
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ปจจุบันผูสูงอายุมีบุตรมากเพราะเคยอยูในวัยเจริญพันธุท่ีสูงมากอน โดยมีบุตร
เฉล่ีย  ๕  คน  แตสําหรับผูสูงอายุในอนาคตจํานวนเฉล่ียของบุตรจะลดลงเปน  ๒  คน ดังนั้นโอกาส
การเปนครอบครัวขยายในอนาคตจะลดลงและมีแนวโนมท่ีผูสูงอายุ  จะอยูในลักษณะครอบครัว
เดี่ยวสูงข้ึน  ในขณะเดียวกันการเกื้อกูลภายในครอบครัวในลักษณะปจจุบันจะลดความเขมแข็งลง  
และแมจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเก้ือกูลในครอบครัว  แตครอบครัวจะยังเปนแหลงเกื้อหนุน
ท่ีสําคัญและชุมชนจะมีบทบาทมากข้ึน  จากการประมาณการพบวามีผูสูงอายุรอยละ ๑.๒ - ๑.๓  ท่ี
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ไมไดรับการดูแลจากครอบครัวและมีผูสูงอายุประมาณ ๑.๙ - ๒.๐  แสนคนท่ีตองการความ
ชวยเหลือเนื่องจากอยูในภาวะยากจน  ในอนาคตนาจะยากจนอยูตอไปถาไมมีการดําเนินการท่ี
เหมาะสม  ผูสูงอายุท่ีมีคูสมรสจะมีรายไดและสถานภาพเศรษฐกิจ  ดีท่ีสุด  ในขณะท่ีหญิงท่ีไมมีคู
สมรส  เชน  มาย  โสด  หยาราง  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าท่ีสุด  หนึ่งในสามของผูสูงอายุใน
ปจจุบันมีรายไดไมเพียงพอ  โดยผูสูงอายุชายมีรายไดไมเพียงพอสูงกวาผูสูงอายุหญิง  และผูหญิง
พอใจกับรายไดของตนเองมากกวาชายและบุตรเปนแหลงรายไดและการเก้ือหนุนท่ีสําคัญท่ีสุด  
ในทางกลับกันผูสูงอายุใหการเกื้อหนุนแกครอบครัวและบุตรหลาน  ในระดับสูงโดยรอยละ  ๘๐  
ของบานท่ีอาศัยเปนของผู สูงอายุและคร่ึงหนึ่งของผู สูงอายุชวยออก   คาใชจ ายในบาน  
นอกเหนือจากการทํางานเพ่ือเล้ียงตนเองและครอบครัวบางสวนแลวผูสูงอายุ  ยังเกื้อกูลครอบครัว
ในการชวยทํากิจกรรมตางๆ  ในบานโดย  เฉพาะผูสูงอายุหญิง 

ดานการทํางาน  เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวผูสูงอายุมีการทํางานท่ีคอนขางสูง  
โดยราวหนึ่งในสามยังทํางานเพ่ือรายได  คาดวาผูสูงอายุในอนาคตนาจะมีสัดสวน  การทํางานท่ี
สูงข้ึน  ผูสูงอายุในอนาคตอาจตองมีการยายเพ่ือติดตามอยูกับลูกหลานหรือใกล  ลูกหลานมากข้ึน
ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของโครงการสรางเศรษฐกิจ  สังคมและการจางงาน 

ข.  การสูญเสียคารักษาพยาบาลคนแก 

ปญหาบริการดานสุขภาพอนามัยและการเกื้อหนุนจากสังคมผูสูงอายุ  และผูท่ีจะเขาสู
วัยสูงอายุตองเผชิญกับปญหาสําคัญคือ  ปญหาสุขภาพท้ังทางดานรางกายและดานจิตใจ  แต
ผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียงอยางมากในดานสุขภาพมีความสามารถเขาถึงบริการตางๆ  ในการ
รักษาพยาบาลไดนอยมาก  รัฐบาลจําเปนตองใหผูสูงอายุไดรับความรูในการปฏิบัติตนในดาน
สุขภาพอนามัย  และการรักษาพยาบาลทางการแพทยเชนเดียวกับคนหนุมสาว  และจะตองเนนใน
เร่ืองการปองกันและดูแลตนเองเพื่อใหมีสุขภาพดีตลอดไปดวย  ซ่ึงรัฐจะตองใชจายงบประมาณเปน
เงินจํานวนมากในการดําเนินงาน  ดังนั้นองคกรดานศาสนาและสังคมควรมีสวนชวยรัฐในดาน
งบประมาณ 

ปญหาความพิการ  ผูสูงอายุมีความเส่ียงท่ีจะพิการมากเนื่องจากมีอายุมากซ่ึงทําให
ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพออนแออยูแลวมีสุขภาพแยลงอีก  ยิ่งผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึนเทาใดจํานวนผู
พิการในหมูผูสูงอายุก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น  รัฐจะตองเตรียมการปองกันและการรักษา  ตลอดจน
โครงการใหความรูแกผูสูงอายุเพื่อปองกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุของความพิการ  รวมท้ังตอง
ฝกอบรมเจาหนาท่ีดานสุขภาพอนามัยสําหรับดูแลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเร้ือรังและพิการดวย 



 ๙๕ 

ปญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน  ผูสูงอายุไดรับความกดดันจากสภาพ
สังคมสมัยใหมและการยายถ่ินออกของคนหนุมสาวเพ่ือไปประกอบอาชีพในทองถ่ินอ่ืนท่ีมีโอกาส
ดีกวา  ผูสูงอายุจึงถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพังในทองถ่ินเดิมและสถานการณอาจเลวรายลงหาก
ผูสูงอายุตองสูญเสียคูสมรสไปและตองอยูตามลําพัง  ซ่ึงทําใหผูสูงอายุรูสึกไมปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  สวนผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจนรวมท้ังผูสูงอายุท่ีไดรับบํานาญตองเผชิญกับปญหา
เศรษฐกิจ  เชน  ปญหาเงินเฟอ  ปญหาความยากจนและผลกระทบในทางลบของสังคมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีมีตอผูสูงอายุมีมากข้ึนท้ังในเขตเมืองและเขต
ชนบท 

ปญหาผูสูงอายุสตรี  สตรีสูงอายุมีแนวโนมท่ีจะเปนหมายเนื่องจากคูสมรสเสียชีวิตกอน  
และมีแนวโนมท่ีจะหยารางและตองดํารงชีวิตอยูตามลําพังเปนจํานวนมาก  สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทําใหสตรีสูงอายุตองเผชิญปญหามาก  การสมรสใหมในสตรีสูงอายุมีเปนจํานวนนอย  สตรี
สูงอายุจึงตองเปนภาระพึ่งพิงสมาชิกในครัวเรือนหรือบุคคลอ่ืนมาก  โดยเฉพาะในเขตท่ีสตรี
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอย  ผูท่ีตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุท่ีเปนสตรีจึงตองมี
ทรัพยากรทางการเงินท่ีพอเพียง 

รัฐบาลไดพยายามเนนคานิยมและความสําคัญของครอบครอบในการดูแลผูสูงอายุ  การ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของครอบครัวจากครอบครัวขยายขนาดใหญ  เปนครอบครัวขนาดเล็ก  ไม
สามารถทําใหความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนแปลงได  ส่ิงสําคัญคือ
จะตองเนนคุณภาพของครอบครัวและสรางความสัมพันธของครอบครัวระหวางบิดามารดาและ
บุตรใหแนนแฟน  คุณภาพของครอบครัวจะดีไดก็ตอเม่ือครอบครัวมีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
สูง  ดังนั้นการขจัดความยากจนจึงเปนส่ิงท่ีตองดําเนินการทําใหครอบครัวสามารถดํารงอยูได 

โดยสรุปปญหาดานเศรษฐกิจคือ  ความสามารถทางเศรษฐกิจสูงจึงจะขจัดปญหา
คาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ  ผูสูงอายุไมไดมีสวัสดิการรองรับในวัยเกษียณทุกราย  ถึงแมวา
สัดสวนในการทํางานของผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนแตระยะเวลาในการทํางานเพ่ือสรางรายไดก็ทําดวย
เวลาท่ีจํากัด  นอกจากนี้ปญหาท่ีตองสูญเสียคารักษาพยาบาลใหกับคนแกไดแก  ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย   ผู สูงอายุจะตองเผชิญปญหาสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ   และผูสูงอายุยังมี
ความสามารถเขาถึงบริการในการรักษาพยาบาลไดนอยมาก  ปญหาความพิการท่ีผูสูงอายุตองเส่ียง
กับสุขภาพออนแอลง  เม่ืออายุมากข้ึน  ความบกพรองของสวนตาง ๆ  ของรางกายเพิ่มข้ึน  ปญหา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนเพราะผูสูงอายุถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพังไมปลอดภัยท้ัง



 ๙๖ 

ชีวิตและทรัพยสิน  และปญหาผูสูงอายุสตรีท่ีมีแนวโนมเปนหมายตองอยูลําพัง  สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมทําใหตองเผชิญปญหาเพราะไมสามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได 

๓.๕  การแกไขปญหาคนชราในสังคมไทย 

เม่ือไมนานมาน้ีไดมีรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับโครงสรางประชากร
ของประเทศ  ท่ีไดจัดโครงสรางประชากรของประเทศไทยเขาสูประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุ
เชนเดียวกับประเทศพัฒนาในทวีปยุโรปแลว  เพราะขณะน้ีประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอายุเกิน  ๖๐  
ปมากกวารอยละ  ๑๐  ของประชากรท้ังประเทศและมีประชากรวัยเด็กลดลงเหลือรอยละ ๒๐ และ
อัตราสวนของประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ  ป 

การที่มีดัชนีผูสูงอายุในสังคมไทยไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วนั้นเราจะพบวาจากสถิติของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ในจํานวนประชากร ๑,๐๐๐ ราย  มีผูสูงอายุในอัตราสวน  
๓๑.๒  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  เม่ือเทียบกับ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ดัชนี้ผูสูงอายุในอัตราสวน  ๒๑.๒  ซ่ึงเพิ่มถึง  
๑๐  เทา  ผูสูงอายุเหลานี้กําลังประสพปญหาหลายดานต้ังแตดานสุขภาพ  การตองพลัดพรากเม่ือ
สามีหรือภรรยาตายจากกัน  และตองตอสูกับความเหงาและสภาพการอยูคนเดียว  ผูสูงอายุบางราย
เกิดความทอแทส้ินหวังท่ีทําใหตนเองตองเปนภาระกับลูกๆ  ท่ีมีรายไดหาเล้ียงตนเองก็ยังไม
พอเพียง  สังคมไทยในอดีตไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือชนบท  การอยูอาศัยรวมกันเปนลักษณะ
ครอบครัวขยาย  (extended  family) ท่ีมีคน ๓  รุน อยูรวมอาศัยในชายคาเดียวกันท่ีประกอบดวย  
พอ  แม  ลูก  และปูยา  หรือตายาย  รวมท้ังลูกหลานท่ียังไมแตงงาน  ปจจุบันนี้สวนใหญครอบครัว
ไทยใชชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว  (nuclear family)  ท่ีมีเพียงพอ แม และลูกเทานั้น  ยอมช้ีใหเห็นวา
เปนการแยก  "ผูสูงอายุ"  ออกจากครอบครัวอยางส้ินเชิงเพราะตางฝายตางแยกกันอยู  คนรุนใหมมี
โอกาสท่ีจะปรนนิบัติรับใชอยางท่ีเคยเปนในอดีตไดนอยมากภาพท่ีเร่ิมเห็นเปน  เร่ืองปกติ  คือ  
ครอบครัวตางแยกยายอยูกระจัดกระจาย  ผูสูงอายุจะดํารงชีวิตเพียงลําพัง  หรือถูกทอดท้ิงใหอยูกัน
ตามลําพัง  แมบางรายจะไดรับการสงเคราะหใหพักอาศัยในบานสงเคราะหคนชรา  ก็จะมีสภาพท่ี
ถูกทอดท้ิงและส้ินชีวิตไปอยางนา  เวทนา  จากสถิติของสังคมอเมริกันพบวา  ผูสูงอายุ  สามีภรรยา
อายุระหวาง  ๖๕ - ๗๔  ปจะพักอาศัยอยูดวยกันถึงรอยละ  ๕๕  อยูกับเครือญาติรอยละ  ๑๓  และ
อยูคนเดียวรอยละ  ๒๔  สถิติการอยูอาศัยของผูสูงอายุในสังคมไทยยังมีขอมูลท่ีไมชัดเจน  เพียง
สรุปวา  ลูกหลานของผูสูงอายุท่ีมีรายไดจุนเจือครอบครัวยังคงรับผูสูงอายุไวอุปการะดูแล  ทํานอง
เดียวกับครอบครัวในกลุมประเทศเอเชีย   เชน  ญ่ีปุน  จีน  มาเลเซีย   อินโดนีเซียยังคงยึด



 ๙๗ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีการเปนผูมีความกตัญูรูคุณท่ีตองดูแลพอแมท่ีสูงอายุไวในบานของ
ตนเอง๒๘ 

เม่ือดัชนีผูสูงอายุไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  สภาพของผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงอยูกันตาม
ลําพังขาดผูดูแล  ตองหาเล้ียงชีพใหกับตนเองยอมมีมากข้ึน  ในอดีตครอบครัวบยอมรับวาผูสูงอายุ
เปนเร่ืองสวนบุคคลภายในครอบครัวท่ีตองดูแล  ทุกวันนี้จํานวนผูสูงอายุท่ีมีปญหาและความ
ตองการเหมือนกันในดานการดูแลสุขภาพ  ท่ีอยูอาศัย  และอาหารเพ่ิมจํานวนมากข้ึนซ่ึงดูเหมือนวา
กําลังจะเปล่ียนไปเปนปญหาสังคมท่ีรัฐ  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองจัดบริการสวัสดิการสังคมให 

นักวิเคราะหทางสังคมวิทยาไดเสนอความเห็นใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการทํางานดาน
ผูสูงอายุไดรวมกันหาหนทางสงเสริมและพัฒนา  โดยยึดแนวคิดวิเคราะหจากสวนตางๆ  ของระบบ
สังคม  หรือตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานทางสังคม  ดังนี้ 

๑.  หนวยธุรกิจเอกชจัดระบบบํานาญและผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ  สงเสริมรายได
ใหผูสูงอายุ  จัดกิจกรรมสันทนาการ  จัดหาแหลงงานท่ีเหมาะสมกับวัย 

๒.  หนวยงานของรัฐ  จัดระบบประกันสังคม  กําหนดรายไดท่ีม่ันคงและเหมาะสม  ให
การดูแลชวยเหลือกลุมผูสูงอายุท่ียากจน 

๓.  หนวยบริการแพทยและสาธารณสุข  จัดหาผูเช่ียวชาญดานผูสูงอายุ  ลดคาใชจาย
ของระบบประกันสังคมใหถูกลงจัดบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

๔.  หนวยครอบครัวใหความเกื้อกูลดูแลใหกําลังใจ  และรวมมือกับสถาบันท่ีจัดบริการ
รักษาใหกับผูสูงอายุ 

ปจจุบันนี้  บริการสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุไดจัดใหไวหลายแนวทาง  เชน  การ
จัดหาท่ีพักพิง  การจัดเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  การจัดบริการใหคําแนะนําปรึกษา  การดูแลสุขภาพ  
สันทนาและอ่ืนๆ  ท่ีนักวิชาการไดต้ังขอคําถามไววาการจัดบริการใหผูสูงอายุเปนการสรางคุณคา
ใหกับสังคมหรือเปนบริการท่ีจัดใหอยางมากเกินไปจนเกิดความไมสมดุลในการใชทรัพยากรของ
ประเทศท่ีกลุมดอยโอกาสอื่นๆ  อาจไดรับการจัดสรรอยางไมพอเพียง  ตามท่ีปรากฎใหเห็นเปน
นโยบายรัฐสวัสดิการในหลายประเทศในสังคมอุตสาหกรรม  แตสําหรับประเทศไทย   เชน  
จังหวัดพิษณุโลกท่ียังคงมีผูสูงอายดังเชน  ยายออนและตาใสอีกมากมายนักท่ีควรไดรับการดูแล  
และมีโอกาสเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมจากรัฐ 

                                                 
๒๘ รศ. ศศิพัฒน ยอดเพชร, ปญหาคนชราขาดคนดูแล, 

http://www.thainhf.org/index.php?module=news&page2=detail&id=38  ๙ กันยายน ๒๕๕๒. 



 ๙๘ 

อยางไรก็ตามเราจะพบวาในการแกไขปญหาของคนชรานั้น  สังคมไทยไดมีการกําหนด
เปนโยบายหลักซ่ึงเปนโยบายท่ีไดรับการกระตุนจากหนวยงานท้ังจากภายในและภายนอกจนใน
ท่ีสุดก็มีพัฒนาการในเร่ืองการแกไขปญหาคนชราอยางชัดเจน  ซ่ึงการแกไขปญหาของคนชรานั้น
เราจะพบวามีรายและเอียดังตอไปนี้ 

๓.๕.๑  รัฐกับนโยบายการแกไขปญหาคนชรา 

เปนนโยบายท่ีรัฐกําหนดใหมีการดําเนินการเพื่อชวยเหลือคนชราใหไดรับประโยชน
จากการปฎิบัติของคนในสังคมท่ีควรมีตอคนชรา  ซ่ึงนโยบายดังกลาวนั้นประกอบดวยนโยบายใน
ระดับตางๆ  ซ่ึงจะขอนําเสนอตั้งแตนโยบายขององคการอนามัยโลกสมัชชาโลก  ประเทศไทย  และ
กระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 

๑.  นโยบายขององคการอนามัยโลก  ในป  พ.ศ. ๒๕๒๕  องคการอนามัยโลก ได
กําหนดใหเปนปผูสูงอายุข้ึน  โดยมีคําขวัญ  “Add Life to Years”  คําขวัญเปนภาษาไทยวา  “ให
ความรักพิทักษอนามัย ผูสูงอายุอายุยืน”  เพื่อกระตุนเรงเราใหเกิดความสนใจผูสูงอายุในฐานะเปน
บุคคลท่ีมีประโยชนตอครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

๒.  นโยบายของสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุขององคการสหประชาติ ป ๒๕๔๕  มี
ขอเสนอสําหรับปญหาผูสูงอายุท่ีควรไดรับการพิจารณาในดานตางๆ  คือ 

๒.๑  ปญหาดานมนุษยธรรมเกี่ยวกับการทอดท้ิงผูสูงอายุ  และปญหาในการเก้ือกูลทาง
มนุษยธรรม  โดยความรับผิดชอบของสังคม 

๒.๒  ปญหาดานสังคม  ผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน  จึงควรเพ่ิมการดูแลใหมากข้ึนพรอมๆ  
กับการประกันสังคม การลดความขัดแยงระหวางวัยและการพิจารณาเร่ืองกําหนดการเกษียณอายุ 

๒.๓  ปญหาดานครอบครัว  คือ  การรักษาวัฒนธรรมในการที่บุตร  หลาน  ดูแล ปู  ยา
ตา  ยาย  ผูสูงอายุ  ความเคารพเอาใจใสผูสูงวัยจัดระบบการดูแลในครอบครัวและครอบครัว
สัมพันธ 

๒.๔  ปญหาดานเคหะและชุมชน  เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย  และบทบาทสังคมในการ
แกปญหาเร่ืองผูสูงอายุในกลุมคนประเภทตางๆ 

๒.๕  ปญหาของผูสูงอายุในชนบทและการยายถ่ิน 
๒.๖  ปญหาดานสุขภาพ  การบําบัดท้ัง  ๔  ดาน  ไดแก  การบําบัดรักษาโรคการ

สงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพ 
๒.๗  ปญหาการศึกษา  นอกจากฝกอาชีพแลว  ยังมีการแนะแนวชีวิตการศึกษาแก

ครอบครัว  และการศึกษาเพื่อเตรียมตัวกอนวัยสูงอายุ 



 ๙๙ 

๒.๘  ปญหาดานการพัฒนาเกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม  ประเทศชาติ  โดยใช
ทรัพยากรผูสูงอายุซ่ึงเปนผูนําดานจิตใจเปนอยางดี 

๒.๙  ปญหาดานอาชีพและแรงงาน  ผูสูงอายุไดชวยตนเองกับชวยครอบครัวได 
๒.๑๐  ปญหาดานการวิจัย  มีท้ังการวิจัยเพื่อทราบขอมูล  การวิจัยดานปญหาและการ

วิจัยดานสังคมการแพทย 
๒.๑๑  ปญหาดานการฝกอบรม  เพื่อรณรงคเกี่ยวกับผูสูงอายุ  การรณรงคในเร่ืองการให

ความรูแกทุกอาชีพดวย 
๒.๑๒  ความสัมพันธระหวางประเทศในปญหาตางๆ  ของผูสูงอายุ 

๓.  นโยบายของรัฐบาล  ไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานสําหรับผูสูงอายุดังนี้ 

๓.๑  นโยบายของรัฐบาล  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  อานันท  ปนยารชุน  ไดมีกําหนด
นโยบายและมาตรฐานผูสูงอายรุะยะยาว  (พ.ศ.  ๒๕๓๕-๒๕๕๔)  ดังนี้ 

๑)  สงเสริมและใหบริการการเรียนรูตางๆ  ท่ีจะใหผูสูงอายุรูจักปรับตัว  ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย  การปองกันโรคและการออกกําลังกายท่ีถูกตองเพ่ือใหดํารงชีวิตในบ้ันปลายอยางมี
คุณคาและมีความสุข 

๒)  ใหบริการพื้นฐานทางสวัสดิการ  ทางสังคมตลอดจนการสงเคราะหตางๆ  ตาม
ความตองการและจําเปนอยางเพียงพอแกผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ําและไมมี
อุปการะ 

๓)  สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานตามกําลังความถนัด  และความสามารถและได
ถายทอดประสบการณและความชํานาญงานแกคนรุนหลัง  รวมท้ังไดทําประโยชนอ่ืนๆ  แกสังคม 

๔)  สงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม  
รวมท้ังเสริมสรางคานิยมในการใหความเคารพและกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ 

๕)  สนับสนุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทในการเผยแพรคุณธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงคตลอดจนเปนท่ีพึ่งทางใจแกผูสูงอายุได 

๖)  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดกิาร  
และบริการผูสูงอายุใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ  อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนท้ังแก
ผูสูงอายุและสังคม 

๗)  สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลรักษาและใหบริการ
ผูสูงอายุ 

๘)  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุ  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหมีการ
ศึกษาวิจัยติดต)มและประเมินผลเกี่ยวกับผูสูงอายุ 



 ๑๐๐ 

๓.๒  นโยบายของรัฐบาล  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  นายบรรหาญ  ศิลปอาชา  พ.ศ.
๒๕๓๘  สนับสนุนการสรางระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการ                  
ผูยากไร  และผูดอยโอกาส  เพื่อใหสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข 

๓.๓  นโยบายของรัฐบาล  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ.  
๒๕๓๙  สนับสนุนการสรางระบบประกันสุขภาพ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  กลุมผูสูงอายุใหไดรับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐโดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล 

๓.๔  นโยบายของรัฐบาล  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  นายชวน  หลีกภัย  มีนโยบาย
เกี่ยวกับ  ผูสูงอายุ  คือใหดูแลความเปนอยูของผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข  นโยบายของรัฐบาลมีเปาหมายท่ีจะใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพอนามัยท่ีดี คือ
สุขภาพดีถวนหนาเม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงเปนเปาหมายหลักทางสังคม  รัฐบาลจึงมุงสงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเนนวัยผูสูงอายุ  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ  ท่ี
เกี่ยวของตองจัดใหการบริการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพผูสูงอายุ  สงเสริมใหผูสูงอายุมี
บทบาทและมีคุณคาของความรู  หากมีการถายทอดและรับไวอยางเหมาะสม  ยอมทําใหได
ประโยชนจากผูสูงอายุและเปนการเพิ่มบทบาทของผูสูงอายุใหกับครอบครัวและสังคม 

๔.  นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ป  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔  มีบทบาทในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุดวยการใหบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ  ๔  ดาน  คือ 

๔.๑  การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ  สนับสนุนใหมีการตั้งชมรมผูสูงอายุ 
๔.๒  การรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ  สนับสนุนใหโรงพยาบาลในจังหวัดตางๆ  เปดคลีนคิ

ผูสูงอายุข้ึนและใหบริการรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษในโรงพยาบาลตางๆ 
๔.๓  งานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนการจัดต้ังกลุมผูสูงอายุในหมูบานและ

ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อใหความรูเร่ืองสุขภาพแกผูสูงอายุ 
๔.๔  งานสนับสนุน  และฝกอบรมบุคลากรการแพทย  และการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

ของผูสูงอายุ 

๕.  แผนผูสูงอายุแหงชาติ  แผนผูสูงอายุในปจจุบันเปนแผนผูสูงอายุ  ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ.  
๒๕๔๕-๒๕๖๔)  ของประเทศไทย  โดยใหความสําคัญตอ  “วงจรชีวิต”  และความสําคัญของทุก
คนในสังคมท่ีมีความเกี่ยวพันกับผูสูงอายุไมทางใดก็ทางหนึ่งและจะตองเขาสูระยะวัยสูงอายุตาม
วงจรชีวิตไมอาจหลีกเล่ียงได  ยกเวนจะเกิดการเสียชีวิตไปกอนวัยอันควร 

๕.๑  ลักษณะสําคัญของแผน  มี  ๓  ประเด็น  ดังนี้ 



 ๑๐๑ 

๑)  กําหนดวิสัยทัศนวาผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประโยชนตอสังคมและสมควรสงเสริม
ใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด  แตในกรณีท่ีตองพึ่งพิงผูอ่ืน  ครอบครัวและชุมชน  จะตองเปนดานแรก
ในการเกื้อกูล  เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดํารงอยูในชุมชนไดอยางมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลใหนาน
ท่ีสุด  โดยมีสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริมเพื่อใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคง
ของสังคม 

๒)  จัดทําแผนยุทธศาสตรมีลักษณะบูรณาการและแบงออกตามเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรเปนหลัก 

๓)  กําหนดดัชนีและเปนเปาหมายของมาตรการตางๆ  เพื่อประโยชนในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการและระบุถึงมาตรการในการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

๕.๒  แนวคิดพื้นฐานของการจัดทําแผนผูสูงอายุแผนผูสูงอายุฉบับนี้ประกอบดวย 

๑.  ปรัชญา 
-  การสรางหลักประกันในวัยสูงอายุเปนกระบวนการสรางความม่ันคงใหแกสังคม  การ

ท่ีจะทําใหมีหลักประกันในวัยสูงอายุจะตองมีการกระทําตามลําดับ  ดังนี้ 
(๑)  ประชาชนชวยตนเอง 
(๒)  ครอบครัวเกื้อหนุน 
(๓)  ชุมชนชวยเหลือสังคม - รัฐ  เกื้อหนุน 
-  ผูสูงอายุมีคุณคาและศักยภาพ  สมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวมอัน

เปนประโยชนตอสังคม 
-  ผู สูงอายุควรที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนของตนไดอยางมีคุณภาพท่ี

สมเหตุสมผลและสมวัย 
-  ผูสูงอายุสวนใหญไมใชบุคคลดอยโอกาสหรือเปนภาระตอสังคม  และถึงแมวา

ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะประสบความทุกขยาก  และตองการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ  แตก็เปนเพียง
บางชวงเวลาของวัยสูงอายุเทานั้น 

๒.  วิสัยทัศน 
-  ประชาชน  ผูสูงอายุมีสถานะท่ีดีท้ังในดานสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิตครอบครัวอบอุน  

มีสังคมท่ีดี อยูในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมมีหลักประกันท่ีม่ันคง ไดรับสวัสดิการและการบริการท่ี
เหมาะสม  อยูอยางมีคุณคา  มีศักดิ์ศรี  พึ่งตนเองได  มีสวนรวมและเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ครัวครัว  ชุมชน  มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเนื่อง 



 ๑๐๒ 

-  ผูสูงอายุท่ีทุกขยากและตองการเกื้อกูล หากมีการดําเนินการท่ีเหมาะสมจะชวยให
ผูสูงอายุเหลานี้สวนใหญดํารงอยูในชุมชนไดอยางตอเนื่อง 

-  ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันในการเกื้อหนุนผูสูงอายุ  การดําเนินการตางๆ  ตอง
มุงสูสถาบันหลักท้ังสอง  เพื่อสรางความเขมแข็งใหสามารถเก้ือหนุนแกผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพท่ี
พอเหมาะพอควร 

-  ระบบสวัสดิการและบริการจะตองสามารถรองรับผูสูงอายุท่ีไมสามารถดํารงอยูกับ
ครอบครัวและชุมชนไดอยางมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล 

-  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนเขามีสวนรวมในระบบบริการโดยมีการ
กํากับเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค 

๓.  วัตถุประสงค 
(๑)  เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมีประโยชน

ตอสังคมและสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด 
(๒)  เพื่อใหประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการและมีการ

เตรียมการเขาสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
(๓)  เพื่อใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี  พึ่งตนเองได  มีคุณภาพชีวิตและ

หลักประกัน 
(๔)  เพื่อใหประชาชน  ครอบครัว  ชุมชน  องคการภาครัฐ  และเอกชน  มีสวนรวมใน

ภารกิจดานผูสูงอายุ  ดวยตะหนักวาเปนการพัฒนาความม่ันคงของสังคมโดยรวมและถือเปนภารกิจ
สําคัญขององคกร 

(๕)  เพื่อใหมีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนตางๆ  ในสังคมท้ังภาคประชาชน  
ชุมชน  องคกรภาครัฐ  และเอกชนท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุไดปฏิบัติงานอยางประสานและ
สอดคลอง 

๕.๓  ยุทธศาสตร  แบงเปน  ๕  หมวด  ดังนี้ 

หมวดท่ี  ๑  ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมี
คุณภาพ  ประกอบดวย 

(๑)  มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 
(๒)  มาตรการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
(๓)  มาตรการ  การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ผูสูงอายุ 



 ๑๐๓ 

หมวดท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ประกอบดวย 
(๑)  มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 
(๒)  มาตรกรสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 
(๓)  มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
(๔)  มาตรการสงเสริมสนับสนุนส่ือทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ  และ

สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและส่ือ 
(๕)  มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมและปลอดภัย 

หมวดท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ  ประกอบดวย 
(๑)  มาตรการคุมครองดานรายได 
(๒)  มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ 
(๓)  มาตรการดานครอบครัวผูดูแล  และการคุมครอง 
(๔)  มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

หมวดท่ี  ๔  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุประกอบดวย 

(๑)  มาตรการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ 
(๒)  มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

หมวดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ  และการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  ประกอบดวย 

(๑)  มาตรการ  สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดําเนินการประมวลและพัฒนา
องคความรูดานผูสูงอายุท่ีจําเปนสําหรับการกําหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการ หรือการ
ดําเนินการท่ีเปนประโยชนแกผูสูงอายุ 

(๒)  มาตรการ  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยดานดานผูสูงอายุโดยเฉพาะท่ีเปน
ประโยชนตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาการบริการ  และการสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม 

(๓)  มาตรการดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุ
แหงชาติท่ีมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

ในดานการสนับสนุนและใหความสําคัญของคนชราน้ันรัฐไดดําเนินการมาโดยลําดับ  
เร่ิมต้ังแตในสมัย  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดนโยบายท่ีสําคัญประการ



 ๑๐๔ 

หนึ่งในอันท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี  สภาพความเปนอยูท่ีดี  มีคุณภาพ  และดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางปกติสุข  จึงไดมอบใหกรมประชาสงเคราะหจัดต้ังสถานสงเคราะหคนชราข้ึน  
เพื่อใหการสงเคราะหผูสูงอายุท่ีเดือดรอนมีความทุกขยากประสบปญหาและไม  สามารถแกไขได
ดวยตนเอง  กรมประชาสงเคราะหจึงไดจัดต้ังสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค  เปนแหงแรกใน
ป  พ.ศ. ๒๔๙๖  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑)  เพื่อใหการสงเคราะหคนชราท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได  หรือประสบปญหา
ความทุกขยาก  เดือดรอน  ยากจน  ไมมีท่ีอยูอาศัย  หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได 

(๒)  เพื่อใหบริการแกคนชราท่ีอยูกับครอบครัวของตน  แตมีความตองการบริการ
สงเคราะหคนชราบางอยาง  เชน  การรักษาพยาบาล  กายภาพบําบัด  นันทนาการ 

(๓)  เพื่อแบงเบาภาระของครอบครัวผูมีรายไดนอย  หรือยากจน  ท่ีไมสามารถจะ
อุปการะเล้ียงดูคนชราไวในครอบครัวได 

(๔)  เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไมใหเรรอน ทําความ
เดือดรอนรําคาญแกสังคมและใหสามารถอยูในสังคมไดอยางผาสุกตามสมควร แกอัตภาพ 

(๕)  เพื่อเปนการตอบแทนคุณความดีท่ีคนชราไดทําประโยชนใหแกประเทศชาติ 
(๖)  เพื่อผูสูงอายุจะไดคลายวิตกกังวล  เม่ือชราภาพ  ไมสามารถประกอบอาชีพตอไป

ไดแลวทางรัฐบาลมีหนาท่ีจะเปนผูอุปการะเล้ียงดูตอไป 

กรมประชาสงเคราะหไดดําเนินการใหการสงเคราะหผูสูงอายุ  ตามนโยบายดังกลาว
ขางตนตลอดมา  ในป  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ไดมีการจัดประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ  ณ  กรุง
เวียนนา  ประเทศออสเตเรีย  ซ่ึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุไว  ๓  ประการ  คือ ดาน
มนุษยธรรม  ดานการพัฒนา  และดานการศึกษา  นอกจากนี้  องคการอนามัยโลก  ยังไดกําหนดให
ป  ๒๕๒๕  เปนปรณรงคเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยกําหนดคําขวัญวา  Add  life to  Years  
เพื่อใหประเทศตางๆ  ชวยกันสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุซ่ึงคณะกรรมการอํานวยการ  วันอนามัยโลก
ของกระทรวงสาธารณสุข  ไดมีมติใหใชคําขวัญเปนภาษาไทยวา  “ใหความรัก  พิทักษอนามัย  ผูสูง
วัยอายุยืน” 

ตอมาในสมัยรัฐบาล  พล.เอกเปรม  ติณสูลานนท ไ ดตระหนักถึงความสําคัญของ
ผูสูงอายุ  และปญหาตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๒๕  
อนุมัติใหวันท่ี  ๑๓  เมษายน  ของทุกป  เปนวันผูสูงอายุ  และไดเลือก  "ดอกลําดวน"  เปน
สัญลักษณของผูสูงอายุ 



 ๑๐๕ 

ในสมัยปจจุบันนี้รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุโดยรัฐไดปฎิบัติตามนโยบาย
ของรัฐท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญป  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ใ นหมวดสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการของรัฐมาตรตราท่ี  ๕๑-๕๓  โดยเฉพาะในมาตราท่ี  ๕๓  ระบุวา บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหก
สิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับสวัสดิการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ๒๙  และผลจากนดย
บายของรัฐธรรมนูญทําใหมีการดําเนินการแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุหรือคนชราท่ัวประเทศ 

จากการกลาวมานั้นเราจะพบวา  การกําหนดนโยบายของรัฐถือไดวาเปนโยบายท่ีจะ
สามารถชวยเหลือคนชราในภาพรวมคือสังคมได  ท้ังนี้เพราะการชวยเหลือคนชราจําเปนท่ีจะตองมี
การกําหนดนโยบายหลักในการพัฒนาหรือการแกไขปญหากอนเปนอันดับแรก  เม่ือมีนโยบายแลว
การดําเนินการชวยเหลือและแกไขปญหาก็จะมีมากข้ึน โดยเฉพาะในภาพรวมคือในดานสังคม  เม่ือ
มีนโยบายแลวการจัดต้ังกลุมหรือองคกรใดๆ  ข้ึนมาเพื่อชวยเหลือคนชราก็จะไดรับการยอมรับ 

๓.๕.๒  เอกชนกับการชวยเหลือคนชรา 

สําหรับในสวนงานของหนวยงานเอกชนนั้นการชวยเหลือคนชรานั้น  ก็มีการจัดต้ัง
ชมรมผูสูงอายุหรือชมรมคนชราข้ึนมาเพ่ือท่ีจะใชเปนสถานท่ีหรือองคกรในการใหความชวยเหลือ
คนชรา  โดยกรณีของการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุแหงประเทศไทย  เปนตัวอยาง  โดยชมรมผูสูงอายุ
จัดต้ังข้ึนเปนคร้ังแรก  ในประเทศไทย  เม่ือวันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖  โดยพระยาบริรักษเวช
การ  องคมนตรี  และกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ  เปนประธาน  พรอมดวย
ศาสตราจารยหลวงพิณพาทยพิทยาเภท  และศาสตราจารยนายแพทยประสบ  รัตนากร  เปน
กรรมการและเลขานุการ  การจัดต้ังชมรมผูสูงอายุในคร้ังนี้ใชช่ือวา  ชุมนุมผูสูงอายุ  มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  ใหผูสูงอายุมีโอกาสพบปะกันและสนับสนุนใหผูสูงอายุบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคม 

ตอมากรมประชาสงเคราะหเห็นความสําคัญของการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ  จึงพิจารณา
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุข้ึนท่ัวประเทศ  อยางนอยจังหวัดละ  ๑  แหง  โดยมี
วัตถุประสงคคือ 

 

 

                                                 
๒๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐,  

(กรุงเทพมหานคร : มปท, ๒๕๕๐), หนา ๓๒ – ๓๓. 



 ๑๐๖ 

๑.  เพื่อเปนแหลงพบปะสังสรรคของผูสูงอายุ 
๒.  เปนศูนยกลางในการใหบริการแกผูสูงอายุในชุมชนในดานตางๆ  เชนบริการดาน

สวัสดิการสังคม  บริการดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ  การออกกําลังกายแกผูสูงอายุบริการเยี่ยม
เยียนและชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบปญหาเจ็บปวย 

๓.  เปนศูนยกลางดานขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ 
๔.  เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกันทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมชมรมผูสูงอายุ  

ประกอบดวยคณะกรรมการชมรม  ประมาณ  ๘ - ๑๐  คน  ซ่ึงมีตําแหนงดังนี้คือ  ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ  และตําแหนงท่ีเห็นวาเหมาะสม  
กรรมการจะมีหนาท่ี  ชักชวนสมาชิกฟงคําบรรยาย  จัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  กําหนดระเบียบ
และขอบังคับชมรม  กําหนดคุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกชมรมเก็บรักษาเงินบํารุง  ส่ิงของของ
ชมรม  และดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรมท่ีกําหนดไว๓๐ 

๓.๕.๓  ครอบครัวกับการชวยเหลือคนชรา 

สําหรับหนวยยอยของสังคมนั้นมีสวนมากในการใหการชวยเหลือและแกไขปญหา
คนชราเนื่องจากคนชรานั้นประสบกับ  ปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  และ  สังคม  ยอมทําใหเกิดผลกระทบ  ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ  ประกอบกับเม่ือ
ผูสูงอายุมีอายุมากข้ึน  ความสัมพันธทางสังคมลดลง  แตความสัมพันธทางครอบครัวจะเพ่ิมข้ึน  
และมักพบวาผูสูงอายุมักมีขอขัดแยงในครอบครัว  ซ่ึงเกิดข้ึนไดจาก 

๑.  ลักษณะของความมีอายุ  ทําใหผูสูงอายุสนใจตนเอง  มากข้ึน  และยึดตนเองเปน
หลัก  มีอารมณหงุดหงิดงาย  จูจี้  ทําใหครอบครัว  เกิดความเบ่ือหนาย 

๒.  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  จากครอบครัวขยาย  ซ่ึงเปนครอบครัว
ใหญ  มีความสัมพันธอันแนนแฟน  กอใหเกิดความอบอุนระหวางพอ  แม  ปูยา  ตายาย  ลูกหลาน
และเหลน  มาเปนครอบครัวเดียวมีแต  พอแมลูกเทานั้น  ทําใหผูสูงอายุตองอยูอยางโดดเดี่ยว  ไมได
รับการดูแลอยางอบอุนจากลูกหลาน 

๓.  ความคับของใจระหวาง  บทบาทผูใหญเต็มท่ี  ทําใหลูกรูสึกไมโตและขัดใจท่ีไมมี
อิสระในการตัดสินใจดวยตนเองและในบางกรณีผูสูงอายุก็ขัดใจที่ลูกไมเช่ือฟง จากสาเหตุดังกลาว  

                                                 
๓๐

 อรศร ี เสง่ียมศักด์ิ  และคณะ,  “การศึกษาโครงสรางองคกรที่มีอิทธิพลตอเสถียรภาพของชมรม

ผูสูงอายุ  จังหวัดอุบลราชธานี”,  รายงานวิจัยสํานักงานสาธารณสุข  จังหวัดอุบลราชธานี,  (มปท : ๒๕๓๙),  หนา 
๒๒-๒๗. 



 ๑๐๗ 

ทําใหเกิดขอขัดแยงในครอบครัว  เกิดชองวางระหวางบุคคลในครอบครัวตอผูสูงอายุ  ผูสูงอายุ  
รูสึกมีปมดอย  นอยเนื้อตํ่าใจ  มีสภาพจิตใจท่ีเส่ือมถอย 

หลักการปรับตัวของครอบครัวตอผูสูงอายุครอบครัวตองมีการปรับตัวตอผูสูงอายุ  การ
ปรับตัวจะเปนในรูปแบบใด  ข้ึนอยูกับประสบการณการเรียนรูของครอบครัวตอผูสูงอายุ  
โดยท่ัวไปครอบครัวไทยมี  ความผูกพัน  รักใคร  แนบแนน  ดังนั้นลูกหลานและคนใกลชิด  จึงมักมี
แนวโนมท่ีจะเปนฝายปรับตัวเขาไปหาผูสูงอายุ  ใหการยกยองผูสูงอายุ  เปนใหญในครอบครัวเปน
ท่ีปรึกษาใหความเคารพเช่ือฟง 

ส่ิงท่ีครอบครัวจะตองปรับตัวตอผูสูงอายุในสังคมไทย  ถือวาครอบครัวเปนสถาบันท่ี
สําคัญ  ท่ีจะทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ  ผูสูงอายุเปนผูท่ีตองการการดูแลและสนับสนุนทางดานตางๆ  
จากครอบครัว  เชน  ดานอารมณ  ดานเศรษฐกิจ  และนอกจากน้ัน  ยังมีความตองการ  ความรูสึก  
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  และตองการการติดตอกับญาติพี่นอง  ลูกหลานดวย  ดังนั้น
ครอบครัวจะตองปรับ  ตอการดูแลผูสูงอายุดังนี้คือ 

๑.   พอแมจะตองเปนแบบอยางท่ีดีใหแกลูกหลาน  ส่ังสอนอบรมใหลูกทราบวา  ควร
จะประพฤติอยางไรกับผูสูงอายุ 

๒.  สรางความม่ันคงดานจิตใจเพื่อใหผูสูงอายุมีอารมณดี  ภาคภูมิใจและมีความสุขโดย 
๒.๑  ยอมรับสภาพความมีอายุ  ใหความหวงใย ความสนใจ  ความเขาใจการพูดคุยใช  

คําพูดส้ัน  เขาใจงาย  ไมรีบรอน  และคอยใหกําลังใจ 
๒.๒  ใหเกียรติ  ใหความเคารพ  นับถือเปรียบเสมือน  ปูชนียบุคคลของครอบครัว  การ

ใหเกียรติ  จะตองใชวาจาท่ีไพเราะ  มารยาทท่ีดี  ไมเรงเราและใหความนับถือพรอมกับการกระทํา  
ตองเปนไปอยางเสมอตนเสมอปลาย 

๒.๓  ไมคาดหวัง  เค่ียวเข็ญใหผูสูงอายุประพฤติตน  ใหเหมาะสมกับวัย 
๒.๔  ควรถนอมนํ้าใจ  ใหกําลังใจแกผูสูงอายุใหรูสึกวาตนยังมีคายังเปนประโยชนตอ

ลูกหลานและสังคม 
๒.๕  ใหความสําคัญในวันตางๆ  ตามประเพณี  เชน  วันแม  วันพอ  วันผูสูงอายุ  วัน

เกิด  วันปใหม  วันสงกรานต  ควรจะมีกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ  เชน  การแสดงความเคารพ  การ
ใหของขวัญ  การรดน้ําดําหัว  เปนตน 

๒.๖  ลูกหลานท่ีแยกครอบครัวไปควรหม่ันมาเยี่ยมเยียน  เปนประจําและสม่ําเสมอ 



 ๑๐๘ 

๓.  ดานท่ีอยูอาศัย  การจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ  มีจุดประสงคเพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตในบ้ันปลายอยางมีความสุข และปลอดภัยจาก สภาพอันตรายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุตางๆ  
เชน  การพลัดหกลม  ดังนั้น  การจัดสภาพภายในบานเรือน  ควรคํานึงถึงดานตางๆ  ดังนี้ 

๓.๑  ดานการมองเห็น  ผูสูงอายุสายตาจะเส่ือมสมรรถภาพ  ในการปรับระยะภาพ  ทํา
ใหสายตายาว  สายตาฝาฟาง  การดําเนินการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  คือ  ตองชวยในการ
มองเห็น  เชน  ไฟฟาตองใหสวาง  โดยเฉพาะ  บริเวณทางเดินของใชประจําวันวางไวเปนท่ีฉลากยา  
หรือของบริโภค  เชน  เกลือ  น้ําตาล  ควรปดช่ือตัวโต  เพื่อใหหยิบใชไดสะดวกถูกตอง 

๓.๒  ดานการไดยิน  ผูสูงอายุอาจสูญเสียการไดยิน  เชน  หูตึง  หรือไดยินไมชัดเจน  
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  คือ  กําจัดเสียงรบกวนตางๆ  ใหลดลงมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

๓.๓  ดานการทรงตัว  ผูสูงอายุกลามเน้ือจะเส่ือมสมรรถภาพ  กระดูกและขอตอตางๆ  
จะเปราะและหักงาย  การทรงตัวไมดี  ดังนั้น  การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมคือ  ท่ีพักควรจัดให
อยูช้ันลาง  เตียงนอนควรเต้ีย  พื้นหองนอน  พื้นหองน้ําตองไมขัดมันใหล่ืน  หองน้ํามีราวขางฝา  
สําหรับเกาะ  เคร่ืองใชตางๆ  จัดเก็บ  ใหเปนท่ีเพื่อไมใหสะดุด  หกลม  เปนตน 

๔.  อาหาร  ผูสูงอายุจะมีอัตราการเผาผลาญหรือ  การยอยอาหารลดลง  ฟนโยกใสฟน
ปลอม  ความตองการอาหาร  เม่ือเตรียมอาหารตองนึกวาผูสูงอายุเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว  
รวมท้ังชนิดของอาหาร  การเลือกอาหารที่เหมาะสม  จะตองยึดหลักคุณคาของอาหาร  และครบ
อาหาร  หลัก  ๕  หมู  ขบเค้ียว  ยอยงาย  เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร 

๕.  การออกกําลังกาย  สมาชิกในครอบครัวจะตองดูแล  กระตุน  ชักชวน  หรือพาไป
ออกกําลังกายดวยกันในท่ีอากาศบริสุทธ์ิ 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับคนชราหรือผูสูงอายุ
ในสังคมไทยนั้น  จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทุกหนวงานโดยเฉพาะรัฐบาลเอกชน  
หรือแมแตครอบครัวก็มีสวนเปนอยางมาก  ท้ังนี้ก็เพราะคนแกนั้นเปนบุคคลท่ีมีอายุมากสภาพ
รางกายจึงมีการเปล่ียนแปลงอารมณก็เปล่ียนแปลง  ความอดทนตอสภาพการณในสังคมและ
ส่ิงแวดลอมจึงมีนอย  ดังนั้น  หนวยงานทุกหนวยจึงควรท่ีจะเห็นความสําคัญและใหการชวยเหลือ
แกไขปญหาคนชรา  ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการสรางกุศลเพราะคนแกนั้นเปนบุคลากรท่ีมีคุณคาตอสังคมท้ัง
ตอประเทศและตอครอบครัว  ดังนั้น  สังคมจึงตองใหความเคารพและสิทธิประโยชนท่ีเพียงพอแก
คนชราเปนอยางมาก 



บทท่ี  ๔ 

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกปญหา 
ความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

๔.๑ ความเชื่อเร่ืองความชรากับสังคมไทย 

สําหรับแนวคิดเร่ืองความเช่ือเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยนั้น  เราจะพบวาสังคมไทย
มีความเชื่อพื้นฐานอยูแลวในเร่ืองของพระพุทธศาสนาเหตุเพราะพระพุทธศาสนาน้ันถือไดวาเปน
รากฐานทางวัฒนธรรมไทย  หากจะกลาวเพราะเร่ืองความเช่ือนั้น  คําวา  ความเช่ือ ตรงกับภาษา
บาลีวา  ศรัทธา  หมายถึง  ความเช่ือ  ในทางธรรม  หมายถึง  เช่ือส่ิงท่ีควรเช่ือ  ความเช่ือในส่ิงท่ี
ประกอบไปดวยเหตุผล  ในทางพระพุทธศาสนาไดระบุถึงความเช่ือวามีอยู  ๔  ประเภท  ท่ีจัดเปน
ความเช่ือท่ีถูกตอง  คือ  ๑)  กัมมสัทธา  ความเช่ือเร่ืองกรรม ๒)  วิปากสัทธา  ความเช่ือเร่ืองผลแหง
กรรม  ๓)  กัมมัสสกตาสัทธา  ความเชื่อในเร่ืองความเปนเจาของแหงกรรมคือสัตวท่ีเกิดมาในโลก
ลวนมีกรรมเปนของตัว  ๔)  ตถาคตโพธิสัทธา  เช่ือในการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา๑  แตถึง
อยางนั้นเราก็จะพบวา  สังคมไทยมิไดมีความเชื่อเฉพาะพระพุทธศาสนาแตสังคมไทยยังมีความเช่ือ
ในเร่ืองอ่ืนๆ  อีกหลายประการ  ไดแก 

๑.  ความเช่ือในเร่ืองพระพุทธศาสนา  ความเช่ือนี้แบงแยกออกเปน  ๒  ประเด็น  คือ  
๑.๑  ความเช่ือในเร่ืองพระพุทธศาสนาแบบนักวิชาการเปนความเช่ือท่ียึดแบบคัมภีรเปนหลัก โดย
อาศัยเหตุผลจากการตีความเชิงเนื้อหาท่ีปรากฏในคัมภีร  ๑.๒  ความเชื่อในเร่ืองพระพุทธศาสนา
แบบชาวบาน  เปนความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในเชิงปฎิบัติของประชาชนในแตละทองถ่ินท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา  และไดนําเอาคติชาวบานมาประกอบเขากับความเช่ือของพระพุทธศาสนาดวย  
เชน  ความเช่ือเร่ืองขวัญ  การบายศรีสูขวัญ  หรือความเช่ือเร่ืองความฝนหรือโชคลางตางๆ  เปน
ความเช่ือท่ีไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะในคัมภีรแตเปนเร่ืองท่ีทองถ่ินแตละแหงพยายามประยุกตใหเขา
กับวิถีทางสังคม 

                                                 
๑ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๘,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๒๒-๓๒๓. 



 ๑๑๐ 

๒ .   ความเ ช่ือในศาสนาพราหมณ   เปนความเ ช่ือ ท่ี มีมากอนการเข ามาของ
พระพุทธศาสนา  เชน  เร่ืองการต้ังศาลพระภูมิ เร่ืองคาถาอาคมตางๆ  เร่ืองพระเจาในทางศาสนา
พราหมณ  เชนเร่ืองพระอิศวรหรือพระอินทร  เปนตน 

๓.  ความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร  เปนความเช่ือเกี่ยวกับฤกษดียามดี  หรือความเช่ือท่ี
เกี่ยวของกับคําทํานายตางๆ 

ในความเช่ือท้ัง  ๓  ประการ  นี้ถือไดวาเปนความเช่ือท่ีผสมผสานอยูในวัฒนธรรมไทย
โดยมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลางซ่ึงชาวไทยเองไมไดมีการตอตานหรือปฏิเสธความเช่ือท้ัง  ๓  
ประการนั้นเลยเนื่องจากเห็นวาความเช่ือท้ังหมดนั้นเขาไดกับวิถีชีวิตของตน 

สําหรับความเช่ือในเร่ืองความชราน้ัน  จากการศึกษามาทั้งหมดเราจะพบวาสังคมไทย
ไดรับเอาความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองชรานั้นมาจากอิทธิพลของคําสอนในทางพระพุทธศาสนา  โดย      
คําสอนพระพุทธศาสนาน้ันไดใหคําตอบเก่ียวกับความชราและมีแนวทางใหสังคมไดดําเนินตาม
แนวคิดของพระพุทธศาสนาตอความชรา  ซ่ึงเราสามารถท่ีจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

๑.  ความเชื่อในเชิงบวก 

ก)  เชื่อวาความชราเปนเร่ืองของกฏเกณฑทางธรรมชาติ 

สําหรับความช่ือของสังคมไทยตอความชราในเชิงบวกในประการแรกนั้น  เห็นวาความ
ชราหรือความแกเปนเร่ืองของธรรมชาติ  อันเปนทาทีหรือความเช่ือของสังคมท่ีเห็นวาความชราเปน
ส่ิงท่ีไมอาจจะหลีกเล่ียงไดและเปนส่ิงท่ีเปนไปตามกฏเกณฑทางธรรมชาติแมวาเราจะไมตองการ
แตความชรานั้นก็จะตองปรากฏอยูเหมือนเคย ดังท่ีปรากฏในคําสอนของหลวงพอชาวา 

 รางกายท่ีมันกําลังทรุดโทรมนี้  นี่แหละคือธรรม  คือสัจธรรม  คือความจริง  ความจริงนี้
แหละเปนสัจจธรรม  เปนคําสอนของพระพุทธเจาท่ีแนนอน  เพราะฉะน้ันทานจึงใหมองมัน  
พิจารณามันและยอมรับมันเสียมันก็เปนส่ิงท่ีควรจะยอมรับ  ถึงแมมันจะเปนอยางไร  อะไรก็
ตามทีเถอะ..เม่ือรางกายมันทรุดโทรมไปตามวัย  โยมก็รับมันเสีย๒ 

 ความแกมันเปนเร่ืองธรรมดาของโลกคนเราหนีไปไมพน  เปนความจริงท่ีเกิดกับชีวิตของ
คนทุกคน  แมเปนแพทยผูเช่ียวชาญในการรักษาโรคก็รักษาตนเองใหพนจากความแกไมได๓ 

                                                 
๒ หลวงพอชา  สุภทฺโท,  “แกมันทุกวัน”, อางใน  คณะบรรณิการสํานักพิมพธรรมสภา,  ความแกท่ี

ทานยังไมรูจัก,  (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒),  หนา ๓๕. 
๓ ปญญานันทภิกขุ,  “พิจารณาความแก”, อางใน  เรื่องเดียวกัน,  หนา ๔๘. 



 ๑๑๑ 

 เม่ือความชรา  คือ  ธรรมชาติของมนุษยซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่ง  เปนขบวนการซ่ึงมี
ความตอเนื่องมาต้ังแตวัยหนุมสาว  เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยมีอายุยืนยาวข้ึนนั้น  หมายความวา
มนุษยผูนั้นตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาตินั้นหลีกเล่ียงไมได๔ 

จะเห็นไดวา ความแกเปนกฎของธรรมชาติและเปนเร่ืองธรรมดาของโลก  หนีไมพน
ดังนั้น  หนทางท่ีจะตองทําท่ีดีท่ีสุดก็คือการเผชิญกับความแกนั้น  และทําความเขาใจดวยการเตรียม
ตัวท่ีจะเผชิญกับความแกดวยการเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับในหลายๆ  วิธี  เชน  การเขาวัดทําบุญ
และนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาเพราะเห็นวา ในปจฉิมวัยนี้ไมมีอะรท่ีจะดีไปกวาการทําบุญสรางกุศล  
ดังนั้น  ทาทีเชนนี้จึงเรียกกันวาเปนทาทีท่ีมีตอความชราในเชิงบวก  ซ่ึงทาทีเชนนี้ถือวาเปนทาทีท่ี
ไมกอใหเกิดโทษเพราะการยอมรับยอมทําใหจิตใจสงบและไมกังวล  เม่ือเปนเชนนั้นสุขภาพดาน
อ่ืนๆ  ก็จะมีความสุขตามไปดวย 

ข)  เชื่อวาคนชราเปนปุชนียบุคคลท่ีทุกคนในสังคมตองใหความเคารพ 

สําหรับความเช่ือในประการที่สองน้ีเปนความเช่ือในเร่ืองของตัวบุคคลคือสังไทยไดมี
ความเช่ือวา  “คนชรา”  หรือคนแกนั้นเปนผูท่ีอยูมานานภาษาพระเรียกวารัตตัญู  คือรูราตรีนานมี
ประสบการณมากตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้ันผูสูงอายุควรเปนผูท่ีบุคคลควรใหความ
เคารพและดูแลเอาใจใสสังคมไทยก็มีความเช่ืออยางนั้น  โดยสังคมไทยนั้นเนนหนักมากในเร่ือง
ของการใหความเคารพผูหลักผูใหญสังเกตไดจากการปฏิบัติท่ีสังคมมีตอคนแกหรือคนชราในกาล
ตางๆ  เชน  การรดน้ําดําหัวในวันสงกรานตเพื่อเปนการแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทิตาท่ี
ลูกหลานหรือผูนอยในสังคมจะแสดงออกแกผูใหญหรือผูมีอายุมากกวาตน๕  หรือในการสอนเร่ือง
มารยาทท่ีเด็กจะแสดงตอผูใหญนั้นจะตองเปนเร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติจนเปนธรรมเนียมอันดีงามของ
สังคมไทยท่ีสืบทอดกันมานานนอกจากน้ันแลว สังคมไทยยั ง มีรากฐานความเ ช่ือจาก
พระพุทธศาสนาเร่ืองความกตัญูกตเวที หรือเร่ืองบุพการีชน  ท่ีคนในสังคมจะตองปฏิบัติตาม
เพราะถือเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีทุกคนเกิดมาจะตองแสดงออกซ่ึงความกตัญูนั้นโดยเฉพาะตอ
คนชราท่ีเปนญาติหรือไมก็ตามเพราะถือวาคนชราเปนปูชนียบุคคลหรือเปนคนท่ีไดทําความดีแกเรา
มากอน  โดยเร่ืองนี้เราสามาถท่ีจะพิจารณาไดจากการท่ีมีนักคิดนักการศาสนาในสังคมไทยหลาย
ทานไดแสดงความคิดเห็นไว  ดังปรากฏในขอความที่เปนคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุวา  

                                                 
 ๔ พระราชสุทธิญาณมงคล,  เม่ือสูงอายุเม่ือสูงวัย,  <http://www.jarun.org/contact-webmaster.html>,  

๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 
๕ รศ.สมปราชญ  อัมมะพันธุ,  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย,  (กรุงเทพมหานคร :             

โอเดียนสโตร, ๒๕๓๖), หนา ๘๔. 



 ๑๑๒ 

บรรพบุรุษ  หรือผูท่ีอยูมากอนเราเปนผูท่ีไดวางรากฐานดานตางๆ  ไวใหกับลูกหลาน  โดยถือวาส่ิง
ท่ีทานไดทําไวนั้นเปนเร่ืองท่ีดีเราสมควรจะตองระลึกถึงการระลึกถึงและชวยกันทําความดีตอบ
แทนนี่แหละเรียกวากตัญู  โดยหลักความกตัญูในทางพระพุทธศาสนานั้นทานกลาววา 

 บุคคลใดเปนคนกตัญูกตเวที  เปนปราชญมีกัลยาณมิตร  และมีความภักดีม่ันคงชวย
กระทํากิจของมิตรท่ีตกยากดวยความเต็มใจบัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวา  สัตบุรุษ๖ 

 สัตบุรุษเปนคนกตัญญเปนคนกตเวที  ความเปนคนกตัญูความเปนคนกตเวที  สัตบุรุษ
ท้ังหลายสรรเสริญ  ความเปนคนกตัญูและความเปนคนกตเวทีท้ังหมดนี้เปนภูมิสัตบุรุษ๗ 

จะเห็นไดวาคําสอนของพระพุทธศาสนาเร่ืองความกตัญูนี้ถือไดวาเปนรากฐานทาง
วัฒนธรรมของคนไทยท่ีจะตองใหความเคารพคนท่ีมีอายุหรือคนชราท่ีไดเล้ียงดูหรือเกี่ยวของ
สัมพันธกับเรามากอน  และความรูเชนนี้ก็ไดมีการส่ังสอนสืบทอดกันมาจนกลายมาเปนรูปแบบ
ของความเช่ือท่ีมีเอกลักษณเปนการเพราะของสังคมไทย ซ่ึงสังคมอ่ืนๆ  เชน  ตะวันตกเปนตน
อาจจะไมมีคานิยมเชนนี้ก็ได  ดังนั้นเม่ือพิจาณาจากประเด็นนี้เราจึงจะพบวา สังคมไทยนั้นมีความ
เช่ือตอคนชราในเชิงบวกนี้วาเปนบุคคลท่ีมีคุณคาหรือเปนปุชนียบุคคลท่ีจะตองใหการเคารพและ
เช่ือฟง 

ค)  เชื่อวาคนชราเปนผูท่ีตองตอบแทน 

ความเช่ืออีกประการหนึ่งท่ีสังคมไทยมีตอคนชราก็คือความเช่ือท่ีวาผูท่ีมีอายุนอยกวา
คนชราและเปนผูท่ีคนชรานั้นไดดูแลเล้ียงมาจะตองดูแลหรือทําหนาท่ีเล้ียงดุทานเปนการตอบแทน  
เพราะเปนการตอบแทนบุญคุณหรืออุปการะคุณท่ีทานเล้ียงดูเรามากอนเพราะการทําเชนนั้นถือวา
เปนส่ิงท่ีดีและถูกตองตามธรรม  คือการตอบแทนนั้นสามารถพิจารณาถึงประโยชนได  ๒  ประการ  
คือ  (๑)  เปนการตอบแทนทานเปนการแสดงออกซ่ึงความเปนผูมีความกตัญู (๒)  เปนการ
แสดงออกซ่ึงความมีน้ําใจ ระลึกถึงคุณทานไมท้ิงทาน๘  อนึ่งหากวาตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาแลวเราจะพบวาความเช่ือเชนนี้เปนความเช่ือตามหลักทิศ  ๖  ในสิงคาลกสูตร๙ ท่ี
ไดจะยกระดับความสัมพันธท่ีมีผลในเชิงวัฒนธรรมเอาไวท้ังหมดดังนี้ 

                                                 
๖ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๗๘/๖๐๘.   
๗ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๓/๗๗. 
๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  ความจริงของชีวิต บททดสอบและเตือนใหนึกถึงความจริง,  

หนา ๒-๓. 
๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๗๔/๑๙๙-๒๑๘.  



 ๑๑๓ 

 
  บิดามารดา  อนุเคราะห  บุตร 
  บุตร  บํารุง  บิดา  มารดา 
  ครู  อาจารย        อนุเคราะห  ศิษย 
  ศิษย  บํารุง  ครูอาจารย 
  ภรรยา  อนุเคราะห  สามี 
  สามี  บํารุง  ภรรยา 
  มิตร  อนุเคราะห  มิตร 
  มิตร  บํารุง     มิตร 
  ลูกนอง  อนุเคราะห  นาย 
  นาย  บํารุง  ลูกนอง 
  สมณะ  พราหมณ    อนุเคราะห  คฤหัสถ 
  คฤหัสถ  บํารุง  สมณะ  พราหมณ 

จากกรอบดังกลาวนั้นเราจะพบวา  ผูสูงอายุหรือคนแก  หรือคนชราจะถูกจัดลําดับไวท้ัง
ในหมวดของความสัมพันธในระบบครอบครัวและระบบของสังคม  ซ่ึงพระพุทธศาสนาเองก็ไดรับ
อิทธิพลของแนวคิดดังกลาวมาและตองปฏิบัติตามกรอบนั้นคือการทําหนาท่ีท่ีตองทําใหสมบูรณ
หากไมทําตามกรอบดังกลาวก็จะถูกวาเปนการกระทําท่ีไมดี  ซ่ึงความเช่ือนี้มีปรากฏในหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาความวา “...คนผูสามารถเล้ียงตนเองและผูอ่ืนได  แตไมเล้ียงดูมารดาบิดาของ
ตน  ผูแกชรา ผูผานวัยหนุมวัยสาวแลว  พึงทราบวาเปนคนเลว  คนผูทุบตี  ดุดามารดาบิดา  พี่นอง  
พอตา  แมยาย  หรือพอผัว  แมผัว  พึงทราบวา  เปนคนเลว...”๑๐ 

จากขอความดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวาความเช่ือเร่ืองคนชราในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
ความเช่ือ  ท่ี เห็นวาคนชราเปนคนท่ีสังคมจะตองตอบแทนท้ังในสวนสังคมหนวยยอยคือ  
ครอบครัวและในสวนของสังคมโดยสวนรวมโดยไมเห็นวาไมใชหนาท่ี แมในสังคมไทยเองการ
ตอบแทนคนชราหรือการใหความสําคัญกับคนชราก็มีปรากฏมานานแสดงใหเห็นถึงความเช่ือและ
คานิยม  ท่ีสังคมมีตอคนไทยในฐานะท่ีเห็นความสําคัญของคนชราวาเปนผูท่ีสังคมจะตองดูแล            
ซ่ึงกรอบความเช่ือดังกลาวปรากฏในกรอบวัตถุประสงคของรัฐในการจัดงานสันผูสูงอายุและการ
ใหความชวยเหลือผูสูงอายุในสังคม คือ 

                                                 
๑๐ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๑๒๔-๑๒๕/๕๓๐. 



 ๑๑๔ 

๑)  เพื่อใหการสงเคราะหคนชราท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได  หรือประสบปญหา
ความทุกขยาก  เดือดรอน  ยากจน  ไมมีท่ีอยูอาศัย  หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได 

๒)  เพื่อใหบริการแกคนชราที่อยูกับครอบครัวของตน  แตมีความตองการบริการ
สงเคราะหคนชราบางอยาง  เชน  การรักษาพยาบาล  กายภาพบําบัด  นันทนาการ 

๓)  เพื่อแบงเบาภาระของครอบครัวผูมีรายไดนอย  หรือยากจน  ท่ีไมสามารถจะ
อุปการะเล้ียงดูคนชราไวในครอบครัวได 

๔)  เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา  ไมใหเรรอน  ทําความ
เดือดรอนรําคาญแกสังคมและใหสามารถอยูในสังคมไดอยางผาสุกตามสมควรแกอัตภาพ 

๕)  เพื่อเปนการตอบแทนคุณความดีท่ีคนชราไดทําประโยชนใหแกประเทศชาติ 
๖)  เพื่อผูสูงอายุจะไดคลายวิตกกังวล  เม่ือชราภาพ  ไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได

แลวทางรัฐบาลมีหนาท่ีจะเปนผูอุปการะเล้ียงดูตอไป 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาสังคมไทยนั้นมีความเชื่อตอท้ังความชราและ
คนชราในแงบวกนั้นเปนความเช่ือท่ีได รับอิทธิพลมาจากกรอบแนวคิดและคําสอนจาก
พระพุทธศาสนา  ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนาเปนรากฐานท่ีสําคัญของสังคมไทยนาน  ดังนั้น  ความ
เช่ือคานิยมของคนไทยโดยมากจึงผูกติดยึดโยงอยูกับพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ 

๒)  ความเชื่อในเชิงลบ 

คําวา  ความเช่ือของสังคมไทยตอคนชราในเชิงลบนั้น  หมายถึง  ทัศนคติ  คานิยม  
ความเช่ือท่ีคนในสังคมมีตอคนชราในทางท่ีไมดี  ซ่ึงสภาพท่ีบงบอกนัยเชนนี้นั้นก็คือปจจุบันมี
อัตราการทอดท้ิงคนชราใหอยูตามลําพังนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือวาขัดตอ
ระบบสังคมและวัฒนธรรมท่ีดีของคนไทย  อนึ่งการท่ีผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในเร่ืองนี้นั้นมิใชวา
เปนเร่ืองท่ีโคมลอยหากแตเปนเร่ืองท่ีมีปรากฏอยูในสังคมไทยมานานซ่ึงจากหลักฐานการวิจัยหลาย
แหงพบวาปจจุบันผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  จากการสํารวจขอมูลดานประชากร  โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณเม่ือกลางป  ๒๕๔๗  ระบุ
วาประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุ ๖.๕  ลานคน  คิดเปนรอยละ ๑๐.๐  ของประชากรท้ังหมด  
อีกประมาณ  ๒๐  ปขางหนา  ท้ังจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุของไทยจะเพ่ิมข้ึนเทาตัว  คือ
จากประมาณ  ๖.๕  ลาน ในปจจุบัน  เปน  ๑๔ ลานคน ในอีก  ๒๑  ปขางหนา๑๑ 

                                                 
๑๑ วารุณี สิทธิรังสรรค, พรอมแคไหน...กับปญหาผูสูงอายุขาดผูดูแล,  

http://office.nu.ac.th/gentle/elder.htm, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒. 



 ๑๑๕ 

การท่ีผูสูงอายุเพิ่มจํานวนข้ึน  ในขณะท่ีจํานวนบุตรหลานท่ีเปนผูดูแลลดจํานวนลง  
เนื่องจากความสําเร็จของการลดภาวะเจริญพันธุอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีส้ัน  ประกอบกับ
ประเทศไทยยังขาดระบบสวัสดิการดูแลผูสูงอายุท่ีดี  ส่ิงเหลานี้ยอมเปนปญหาท่ีหลีกเล่ียงไมไดใน
อนาคต 

รศ.ศศิพัฒน  ยอดเพชร  หัวหนาโครงการวิจัยเร่ือง  ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  โดย
การสนับสนุนระหวางเครือขายวิจัยสุขภาพ  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  (มสช.)  และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  กลาววา  จากรายงานขอเท็จจริงในการดูแลผูสูงอายุในประเทศ
ไทย  พบวาปจจุบันครอบครัวไทยยังคงมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ  และผูดูแลสวนใหญมีสาย
สัมพันธในฐานะบุตรหรือเครือญาติ  โดยรอยละ  ๖๓.๕  เปนบุตร ซ่ึงบุตรหญิงมีบทบาทมากกวา
บุตรชายในอัตรารอยละ ๔๓.๔ และรอยละ ๒๐.๑  ตามลําดับ  ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ผูสูงอายุจํานวนหน่ึงยังไดรับการดูแลจากครอบครัวอยู  แตหากพิจารณาถึงการเพิ่มข้ึนของจํานวน
ประชากรผูสูงอายุ  การมีอายุท่ียืนยาวและการเปล่ียนแปลงโครงสรางของครัวเรือน  ประกอบกับ
การลดลงของประชากรวัยเด็กแรกเกิดไปจนถึง  ๑๔  ปท่ีลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ  ๒๔.๓  ใน
ป  ๒๕๔๓  เปนรอยละ  ๒๐ ในป  ๒๕๕๘  การเปล่ียนแปลงดังกลาวกลับสะทอนใหเห็นถึงการ
ลดลงอยางตอเนื่องของบุตรซ่ึงเปนผูดูแลผูสูงอายุท่ีสําคัญซ่ึงจะเร่ิมขาดแคลนในอนาคต 

รศ.ศศิพัฒน กลาววา  สภาพปญหาการขาดแคลนผูดูแลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย  ไม
วาจะเปนความไมสอดคลองระหวางความตองการของผูสูงอายุและความตองการของผูดูแล  ซ่ึง
ข้ึนอยูกับสภาวะทางสุขภาพกาย จิต  และอารมณ  รวมถึงความไมสอดคลองระหวางนโยบาย  อาทิ  
การท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานไดเนื่องจาก
วัฒนธรรมและประเพณีท่ียึดถือเร่ืองความกตัญู  แตในทางปฏิบัติการจัดสวัสดิการและบริการทาง
สังคมของรัฐกลับมีไมเพียงพอตอสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุรวมไปถึงการ
ประสานงานระหวางภาคเอกชน  รัฐ  และชุมชน  เทาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ศักยภาพของภาครัฐก็ไม
สามารถใหการดูแลผูสูงอายุไดอยางท่ัวถึง  เปนแตเพียงการดําเนินการแบบบรรเทาปญหาเฉพาะ
หนาเทานั้น๑๒ 

จากหลักฐานขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการทอดท้ิงคนชรานั้นมีอยูในสังคมไทยมา
นานและดูเหมือนวาจะเปนคานิยมของคนไทยในยุคสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงท้ังทางดานสังคม
และเศรษฐกิจท่ีคอนขางรุนแรงจากเดิมในอดีต  เปนสังคมเกษตรกรรม  เปนสังคมท่ีพอใจจะ

                                                 
๑๒ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ,  ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว,  <http://www.thainhf.org/index.php? 

module=news&page๒=detail&id=๓๘>,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒. 



 ๑๑๖ 

ดํารงชีวิตโดยประสานสอดคลองกับธรรมชาติ  ใชชีวิตเรียบงาย  ความตองการเพื่อตัวเองมีนอย  
ความเอ้ือเฟอแกสังคมมีมาก  ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย  มีพอแมพี่นอง  ปูยาตายายอยู
รวมกันหมด  ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และศาสนาเปนกรอบในการดําเนินชีวิต
อยางเครงครัด๑๓ 

สังคมมาถึงจุดเปล่ียนเม่ืออารยธรรมตะวันตกเขามาเผยแพรในประเทศไทย  มีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชทําใหการผลิตแบบดั้งเดิมของไทยท่ีเปนสังคมเกษตรกรรม  
แปรเปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรม  ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีเปล่ียนไปทําใหตองดิ้นรนหา
รายไดเสริมดวยวิธีตางๆ ผูคนจึงมีการยายถ่ินฐานกันมากข้ึนโดยเฉพาะการอพยพจากถ่ินฐานเดิม
เขามาหางานทําในเมือง  สภาพครอบครัวท่ีเคยเปนครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  เอ้ืออาทรกันลดลง  พอแมและลูกหางเหินกันมาก  ลูกใหความเคารพพอแม
นอยลง 

ชีวิตสังคมสมัยใหมเปนชีวิตท่ีอางวางโดดเดี่ยวไมมีความผูกพันไมมีสวนรวมทางสังคม  
ใชเวลาไปกับการทํามาหาเล้ียงชีพท่ีตองตอสูดิ้นรนแขงขันกัน  และมุงประโยชนสวนตนเปนสําคัญ  
หากใครไมพรอมหรือไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเชนนี้ไดก็จะมี
ผลกอใหเกิดความรูสึกกดดัน  และเปนหนึ่งในมูลเหตุสําคัญท่ีนําไปสูการเกิดปญหาสังคมตางๆ  
ตามมาอยางมากมาย  เชน  ปญหาสุขภาพจิต  ปญหาการขาดความจริงใจตอกัน  ปญหาการแกงแยง
ชิงดีชิงเดนกัน  ปญหาความยากจน  ปญหาครอบครัว  ปญหาอาชญากรรม   ปญหายาเสพติดจนใน
ท่ีสุดก็ลามมาถึงกรณีผูสูงอายุถูกปลอยใหอยูตามลําพังไมไดรับความสนใจดูแลเทาท่ีควร  โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุในชนบทเปนจํานวนมากถูกทอดท้ิงใหรับภาระเล้ียงดูหลาน  เนื่องจากพอแมไปประกอบ
อาชีพตางถ่ิน  ทําใหผูสูงอายุท่ีอยูในวัยควรจะไดพักผอนตองรับผิดชอบดูแลเด็กท่ียังชวยตนเองไมได  
ในภาวะท่ีผูสูงอายุเองก็ตองการใหดูแลเกื้อหนุน 

จากกรณีดังไดกลาวมานั้นเราอาจจะระบุไมไดวาการละท้ิงภาระการเล้ียงดูคนชราใน
สังคมไทยนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะสภาพของสังคมอาจเปนตัวเรงทําใหมีการทอดท้ิงหรือ
อาจจะมาจากความออนดอยทางดานจริยธรรมของคนในสังคมก็ได  ซ่ึงผูวิจัยไดใหขอสรุปเปน
เบ้ืองตนวาสภาพการท่ีสังคมมีความเชื่อท่ีอยูในเชิงลบตอคนชรานั้นนาจะมาจากสาเหตุสําคัญๆ  
ดังตอไปนี้  คือ 

                                                 
๑๓ โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันท, ดร., วิกฤติสังคมไทยและทางออก : มุมมองทางจิตวิทยา,  

<http://www.royin.go.th/upload/๒๔๖/FileUpload/๑๓๘๖_๗๑๗๓.pdf >,  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๑. 



 ๑๑๗ 

ก)  เช่ือวาคนชราคือภาระของสังคม  คือไมสามารถท่ีจะทํางานอะไรไดชวยเหลือตัวเอง
ไมไดและท่ีสุดก็จะเห็นวาเปนภาระท้ังการดูและและการเล้ียงดู  ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต  
การเปนภาระน้ันเกินกวาความรับผิดชอบท่ีคนๆ  นั้นจะรับไดก็จึงไดทอดท้ิง 

ข)  เช่ือวาคนชราคือคนท่ีไมมีประโยชน  คืออยูในวัยไมใกลฝง  อาจจะตายวันตายพรุงก็
ได  การอยูใกลคนชราก็ไมมีประโยชนอีกท้ังสภาพเศรษฐกิจก็รัดตัวสังคมก็ไมเอ้ือตอการดูและจึง
ไดพากันทอดท้ิงคนชราไปในท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม ไมวาการทอดท้ิงหรือการท่ีคนในสังคมจะมีความเช่ืออยางไรแตคนท่ี
ทุกขทรมานมากท่ีสุดก็คือคนชราเพราะเปนวัยท่ีหมดส้ินเร่ียวแรงและกําลังดานสติปญญาในการท่ี
จะหาเล้ียงชีพไดดังนั้น  การที่สังคมยังมีทาทีหรือความเช่ือเชนนี้ก็ถือวาปญหาคนชราก็ยังคงมีกันอยู
อีกตอไป 

๔.๒  กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความชราในสังคมไทยตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

๔.๒.๑  สรางความเขาใจเร่ืองของความชราวาความชราเปนกฏของธรรมชาติ 

ในการสอนหรือสรางความเขาใจในเร่ืงความแกชราใหกับสังคมนั้น  พระพุทธศาสนา
ไดสอนใหรูหรือเขาใจในเร่ืองของความชราวาความชราคืออะไร  ซ่ึงคําตอบก็คือ 

๑)  ความชราคือความแกหงอมของรางกาย 

เปนกระบวนการท่ีจะตองอธิบายเพื่อใหคนในสังคมรับรูและเขาใจวาความชรานั้นคือ  
ความคร่ําคราของรางกายอันเปนเร่ืองธรรมดาของโลกท่ีแมแตพระพุทธองคก็ยังตองตกอยูภายใต
กฏเกณฑนี้  คือรางกายหรือพระสรีระของพระองคนั้นก็รวงโรยไปตามกาลเวลาเหมือนกันดัง
ปรากฏความตอนหน่ึงท่ีพระอานนทไดกราบทูลถามวา 

    ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรยจริง  ไมเคยปรากฏบัดนี้พระฉวีวรรณของพระผูมีพระ
ภาคไมบริสุทธ์ิผุดผองเหมือนเม่ือกอน  พระอวัยวะทุกสวนก็เหี่ยวยน  เปนเกลียว  พระวรกาย
ก็คอมไปขางหนา  และพระอินทรียท้ังหลายคือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย  
กายินทรีย  ก็ปรากฏแปรเปล่ียนไป 

 พระพุทธองคจึงตรัสตอบตามความเปนจริงวา 

 จริงอยางนั้น  อานนท  ความแกมีอยูในความเปนหนุมสาว  ความเจ็บไขมีอยูในความไมมี
โรค  ความตายก็มีอยูในชีวิต  ผิวพรรณไมบริสุทธ์ิผุดผองเหมือนเม่ือกอน  อวัยวะทุกสวนก็



 ๑๑๘ 

เหี่ยวยนเปนเกลียว  กายก็คอมไปขางหนา  และอินทรียท้ังหลาย  คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  
ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  ก็ปรากฏแปรเปล่ียนไป๑๔ 

 บัดนี้ เราเปนผูชรา  แกเฒา  ลวงกาลมานาน  ผานวัยมามาก เรามีวัย  ๘๐  ป  รางกายของ
ตถาคต ประหนึ่งแซมดวยไมไผ ยังเปนไปได ก็เหมือนกับเกวียนเกาท่ีซอมแซมดวยไมไผ  
ฉะนั้น  รางกายของตถาคตยังสบายข้ึน  ก็เพราะในเวลาท่ีตถาคตเขาเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต    
เพราะไมใสใจนิมิตทุกอยาง  และเพราะดับเวทนาบางอยางไดเทานั้น๑๕ 

หรือปรากฏอีกตอนหน่ึงถึงสภาพของคนชราจากการท่ีพญายมถามสัตวนรกวา “...ใน
หมูมนุษย  สตรีหรือบุรุษมีอายุ  ๘๐  ป  ๙๐  ป หรือ  ๑๐๐  ป  เปนคนชรา  มีซ่ีโครงคด  หลังโกง  
หลังคอม  ถือไมเทา  เดินงกๆ  เง่ินๆ  เกๆ  กังๆ  หมดความเปนหนุมสาว  ฟนหัก  ผมหงอก  ศีรษะ
ลาน  หนังเหี่ยว  ตัวตกกระเจาไมเคยเห็นบางหรือ...”๑๖ 

จากพระพุทธพจนดังกลาว  แสดงใหเห็นวาความแกชรานี้เปนเร่ืองท่ีมีอยูจริง  คือสภาพ
ของสังขารท้ังหลายในโลกนี้จะตองมีความแก  ครํ่าคราเพราะความชราอยางแนนอน  เพราะแมพระ
พุทธองคซ่ึงถือวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงตรัสรูแลว  แตสภาพพระวรกายหรือพระสรีระ
ของพระองคก็ไมไดคงอยูอยางถาวร  ยังตองตกอยูในสภาพของสรรพส่ิงท่ีตองผันแปรไปตาม
กาลเวลาได  และเม่ือกลาวถึงความชรานั้นก็จะมีลักษณะท่ีสังเกตไดจากความที่อวัยวะของรางกาย
สวนตางๆ  หมดสภาพไมแข็งแรงหรือใชงานไดเหมือนกอนมีตาฟาฟางหรือเร่ียวแรงหดหายไปเปน
ตน  โดยสภาพรางกายท่ีเปนไปอยางนั้นถือเปนสภาพท่ีกอใหเกิดความทุกข  ดังนั้น  การสรางความ
เขาใจใหเกิดกับสังคมส่ิงแรกท่ีจะตองทําคือการอิบายใหเห็นวา  ความชราและคนชราน้ันเปน
อยางไร 

๒)  ความชราเปนสภาวะท่ีเปนไปตามกฏของธรรมชาติ  คือ  ความเปล่ียนแปลง 

ความชราน้ันถือเปนสภาวะท่ีตองเปนไปตามกฏเกณฑของธรรมชาติ  คือ  มีเกิด  มีแก  
มีเจ็บและก็มีตายเปนเร่ืองธรรมดา  ซ่ึงภาวะเชนนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปภายใตอํานาจของกฏ
ธรรมชาติอยางหนึ่งก็คือกฏของการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงความเปล่ียนแปลงนี้ก็คือ  อนิจจตา  หรือความ
เปล่ียนแปลงอันเปนสามัญลักษณะของสรรพส่ิงในโลกโดยคําวาอนิจจังนั้น  หมายถึง  ส่ิงท่ีไมเท่ียง  
ภาวะท่ีเปนอนิจจัง  นั้น  ตรงกับคําศัพทในบาลีวา  อนิจจตา  หมายถึงลักษณะท่ีแสดงถึงความไม

                                                 
๑๔ สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๕๑๑/๓๒๒. 
๑๕ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๖๕/๑๑๐. 
๑๖ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๖/๑๙๑-๑๙๒. 



 ๑๑๙ 

เท่ียง  เรียกเปนศัพทวา  อนิจจลักษณะ๑๗  โดยที่สภาวะคือความไมเท่ียงนี้ถือวาเปนพื้นฐานหรือ
รากฐานแหงสามัญญลักษณะขออ่ืนๆ๑๘  และความไมเท่ียงหรือความเปล่ียนแปลงนี้ถือเปนลักษณะ
ประการหน่ึงของพระพุทธศาสนาดังปรากฏในขอวิจารณของนักวิชาการบางทานวา 

 คําสอนของพระพุทธเจาท่ีวา  ความจริง  เปนกระบวนการทางสังคม  อาศัยสวนประกอบ
ซ่ึงแยกได  ๒  สวน  ไดแก ความเปนอิสระและธรรมชาติ  ท่ีเกิดข้ึนเองตามสภาพวะถึงแม
จะจะมีเหตุการณอยูในความยั่งยืนถาวรของชีวิต  นั่นเปนเพียงสมมติ  แตคอนเซ็บของหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับ  อนิจจัง  คือความไมเท่ียง ๑๙ 

เม่ือสภาพของสรรพส่ิงจําเปนตองเปนไปหรือตกอยูในสภาพวะของการเปล่ียนแปลง
หรือมีกฏของการเปล่ียนแปลงเปนพื้นฐานเชนนี้ก็ยอมทําใหสรรพส่ิงไมอาจจะดํารงอยูไดใน
ลักษณะเดียวตลอดแมกระท่ังรางกายนี้ก็เชนกันดังพุทธภาษิตท่ีวา 

  ราชรถอันวิจิตรยอมชํารุดแมสรีระก็ยอมเขาถึงชรา แตวาธรรมของสัตบุรุษหาเขาถึงชรา
ไม สัตบุรุษกับสัตบุรุษเทานั้นจึงรูกันได๒๐  

 ธรรมชาติท่ีเกิด  ท่ีปรากฏ ท่ีเกิดข้ึนพรอมแลว อันปจจัยทํา อันปจจัยปรุงแตง ไมยั่งยืน  
ระคนดวยชราและมรณะ  เปนรังแหงโรค   มีความเส่ือมโทรมเปนปกติ   มีอาหารและตัณหา
เปนแดนเกิด๒๑ 

จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาความชรานั้นเปนส่ิงท่ีเปนไปตามกฏของธรรมชาติคือ
ความเปล่ียนแปลง  (อนิจจลักษณะ)  ดังนั้นมนุษยจึงควรท่ีจะตองรูและเขาใจในธรรมชาติของความ
ชราวาเปนส่ิงท่ีตองเปนไปตามกฏของธรรมชาติ 

 

 

                                                 
๑๗ Rhys Davids William T.W.  and  William Stede ,  The Pali Text Societies : Pali-English 

Dictionary,  (Munshiram  Manoharlal  Publishers  Pvt. Ltd, 1989),  p. 324. 
๑๘ Malalasekera  G.P.,  Encyclopaedia  of  Buddhism  Volume I,  ( Ceylon : The Government  of  

Ceylon, 1961),  p. 657. 
๑๙ Jacobson Nolan Pliny, Understanding Buddhism, (Southern Illinois University Press Carbondale  

and Edwardsville, 1986),  p. 49. 
๒๐ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๑๔/๑๓๑. 
๒๑ ขุ.อิติ. (ไทย)  ๒๕/๔๓/๓๙๒. 



 ๑๒๐ 

๓)   ความชราเปนส่ิงท่ีเปนไมมีใครหลีกพนได 

พระพุทธศาสนาไดเนนย้ําอยางหนักแนนวา  ความชราเปนกฏธรรมดาของโลกและ
ความชราน้ันเปนส่ิงท่ีส่ิงมีชีวิตท้ังหลายไมสามารถท่ีจะหลีกพนหรือขามพนไดและยังย้ําเตือนวา
มนุษยหรือสัตวเม่ือเกิดมาแลวตองแกแนๆ  นอกจากนั้นแลวพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงธรรมชาติ
ท้ัง  ๓  ประการ  คือ  ๑. ชาติ  (ความเกิด)  ๒. ชรา  (ความแก)  ๓. มรณะ  (ความตาย)  วาเปน        
กฏธรรมดาของโลกท่ีเปนส่ิงซ่ึงมีอยูจริงและเพราะเหตุท่ีมีกฏธรรมชาติท้ัง  ๓  ประการนี้พระ   
พุทธองคถึงไดอุบัติ  พระธรรมและพระสงฆจึงไดอุบัติข้ึนในโลกหากวากฏธรรมชาติท้ัง  ๓  
ประการนี้ไมมีอยูพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัยก็ไมจําเปนตองมีข้ึนหรือพระพุทธศาสนาก็ไม
อุบัติข้ึนไดเลย๒๒ 

จะเห็นธรรมชาติของมนุษยนั้นตองตกอยูในสภาวะของความเปล่ียนแปลงนั้นเปน
ธรรมดาขอท่ีหนึ่ง  ความเปนธรรมดาประการตอมาคือในกฏธรรมชาตินั้นมีความเกิด  แก  เจ็บ ตาย
อยูเชนกันดังนั้นเม่ือมนุษยเกิดมาจึงตองแกตองตายเปนเร่ืองธรรมดา แตถึงอยางนั้นก็มีผูเขาไป
กราบทูลถามพระพุทธองความีบางไหมท่ีใครเกิดมาแลวไมแก  พระพุทธองคก็ตรัสใหเห็นถึงขอท่ี
เปนธรรมดาขอนี้วา 

 มหาบพิตร คนเกิดมาแลวท่ีจะพนจากชราและมรณะไมมีเลย  แมขัตติย มหาศาลซ่ึงเปนผูม่ัง
ค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทอง  และเงินมากมาย  มีทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจมากมาย  มี
ทรัพยและธัญชาติมากมาย  ก็ไมพนจากชราและมรณะ  แมพราหมณมหาศาลฯลฯ  แมคหบดี
มหาศาลซ่ึงเปนผูม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงิน  มากมาย  มีทรัพยเคร่ือง
ปล้ืมใจมากมาย  มีทรัพยและธัญชาติมากมาย  ก็ไมพนจากชราและมรณะ  แมภิกษุทุกรูปซ่ึง
เปนพระอรหันต  ส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลวปลงภาระได
แลวบรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลวส้ินภวสังโยชนแลวหลุดพนเพราะรูโดยชอบรางกายนี้
แมของพระอรหันตเหลานั้นก็เปนสภาพแตกดับตองทอดท้ิงเปนธรรมดา๒๓ 

 ปุถุชนท้ังหลายมีความเจ็บไขเปนธรรมดา  มีความแกเปนธรรมดาและมีความตายเปน
ธรรมดาเปนอยูตามสภาวะ  ยอมพากันรังเกียจ (บุคคลอ่ืน)  ก็การที่เรารังเกียจความปวยไข
เปนตนนี้๒๔ 

                                                 
๒๒ องฺ.ทสก. (ไทย)  ๒๔/๗๖/๑๖๙. 
๒๓ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๑๔/๑๓๑. 
๒๔ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๙/๑๙๙-๒๐๐. 



 ๑๒๑ 

 ชีวิตถูกชรานําเขาไปสูความมีอายุส้ัน  ผูท่ีถูกชรานําเขาไปแลวยอมไมมีเคร่ืองตานทาน๒๕ 

ซ่ึงสภาพท่ีมนุษยจะตองตายน้ันเราจะพบไดจากคําอธิบายของพระสารีบุตรเร่ืองชีวิตนี้
เวลานอยเปนการอธิบายชราสูตรวาแทจริงแลวคนเรานั้นเม่ือเกิดมาแลวก็ตองแกและตองตายอยาง
แนนอนวา 

 คําวามนุษยยอมตายภายใน  ๑๐๐  ป  อธิบายวา  มนุษยยอมเคล่ือน  ตาย  สูญหาย  สลายไป
ในขณะท่ีเปนกลละ  (น้ําใส) บาง ... ในขณะท่ีเปนอัพพุทะ (น้ําลางเนื้อ) บาง ... ในขณะท่ี
เปนเปสิ  (ช้ินเนื้อ)  บาง ... ในขณะท่ีเปนฆนะ  (กอนเนื้อ)  บาง ...  ในขณะท่ีเปนปญจสาขา 
(๕ ปุม คือ มือ  ๒  เทา ๒  ศีรษะ ๑) บาง ขณะคลอด   ยอมเคล่ือน ตาย สูญหาย สลายไปบาง 
ยอมเคล่ือน ตาย สูญหาย สลายไป  ในเรือนคลอดบาง มีอายุเพียงคร่ึงเดือน ยอมเคล่ือน ตาย 
สูญหาย สลายไปบาง  มีอายุ  ๑  เดือน ... มีอายุ  ๒  เดือน ...  มีอายุ  ๓  เดือน ...  มีอายุ  ๔  
เดือน ...  มีอายุ  ๕  เดือน ... มีอายุ ๖  เดือน ... มีอายุ  ๗  เดือน ... มีอายุ  ๘  เดือน ...   มีอายุ  ๙  
เดือน ... มีอายุ  ๑๐ เดือน ...   มีอายุ  ๑  ป ... มีอายุ  ๒  ป ... มีอายุ  ๓  ป ... มีอายุ  ๔  ป ... มี
อายุ  ๕  ป ... มีอายุ  ๖  ป ... มีอายุ  ๗  ป ... มีอายุ  ๘  ป ... มีอายุ  ๙  ป ... มีอายุ  ๑๐  ป ... มี
อายุ  ๒๐  ป ... มีอายุ  ๓๐  ป ... มีอายุ  ๔๐  ป ... มีอายุ  ๕๐  ป ... มีอายุ  ๖๐  ป ... มีอายุ  ๗๐  
ป ... มีอายุ  ๘๐  ป ... มีอายุ  ๙๐  ป ยอมเคล่ือน   ตาย  สูญหาย  สลายไปบาง  รวมความวา  
มนุษยยอมตายภายใน  ๑๐๐  ป 

 คําวาแมหากผูใดจะมีชีวิตอยูเกินไปกวานั้น อธิบายวาผูใดอยูไดเกิน  ๑๐๐  ป  ผูนั้นก็อยูได
อีก  ๑  ป บาง ... ๒ ปบาง ... ๓ ปบาง ... ๔ ปบาง ... ๕ ปบาง ... ๒๐ ปบาง ... ๓๐ ปบาง .. ผู
นั้นก็อยูไดอีก ๔๐ ปบาง  รวมความวา แมหากผูใดจะมีชีวิตอยูเกินไปกวานั้น 

 คําวาผูนั้นก็จะตายเพราะชราแนแทอธิบายวาเม่ือผูใดชรา  คือ สูงอายุเปนผูเฒาลวงกาลมา
มากผานวัยมามาก  มีฟนหัก  ผมหงอก  ผมบาง  ศีรษะลาน  หนังยน  ตัวตกกระ  หลังโกง  
หลังคอม  ถือไมเทายันกาย  ผูนั้นก็ยอมเคล่ือน  ตาย  สูญหาย  สลายไปเพราะชรา  ไมมีความ
หลุดพนจากความตายไปได๒๖ 

เม่ือพระพุทธศาสนายอมรับวาความแกมีอยูจริงและยังเปนความจริงท่ีมนุษยและสัตว
ไมอาจจะหลีกพนไดพระพุทธศาสนาก็ไดอธิบายย้ําไปอีกเพื่อเปนการสําทับใหเขาใจวานอกจาก
ความแกและธรรมขออ่ืนๆ  นั้นจะมีอยูจริงใครๆ  ไมอาจจะหลีกพนไดแลวความแกและธรรมอ่ืนๆ  

                                                 
๒๕  องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๕๒/๒๑๔-๒๑๖. 
๒๖  ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๓๙/๑๔๕-๑๔๖. 



 ๑๒๒ 

นั้นยังเปนส่ิงท่ีใครๆ  ไมอาจจะออนวอนหรือผิดเพี้ยนไมใหเกิดกับตนหรือขอขอยกเวนวาอยาเกิด
กับตนเลย  แมวาผูนั้นจะเปนสมณะ  พราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆ  ในโลกน้ีก็ไม
อาจจะใหเปนไปตามความปรารถนาของตนได  คือ 

๑.   ขอส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา  อยาแก 
๒.  ขอส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา  อยาเจ็บไข 
๓.  ขอส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา  อยาตาย 
๔.  ขอส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา  อยาส้ินไป 
๕.  ขอส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดา  อยาฉิบหาย 

ในความจริงท้ัง  ๕  ประการนี้  คนท่ัวไปท่ียังไมมีความรูเร่ืองความแกเปนตน  เม่ือ
ประสบกับความแก เขาก็ยอมไมสามารถท่ีจะรับกับความแกนั้นไดก็จะแสดงอาการท่ีเปนไปตางๆ  
คือ  เศราโศก  ลําบาก  รํ่าไร  ทุบอก  ครํ่าครวญ  หลงงมงาย  อาหารเราก็จะไมอยากรับประทาน  
กายก็จะเศราหมอง  การงานก็จะหยุดชะงัก  พวกศัตรูก็จะดีใจ  และพวกมิตรก็จะเสียใจ  ซ่ึงกรณีนี้
เปนเร่ืองท่ีจัดวาเปนธรรมดาของผูไมเขาใจความแกอันเปนธรรมดาของโลก ซ่ึงทางออกท่ีควรจะมี
ในเร่ืองนี้ก็คือการพิจารณาใหเห็นขอเท็จจริงวา  ไมใชส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของเราคนเดียว
เทานั้นท่ีแกไป  แทจริงส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การไป  การจุติ  และ
การอุบัติ  ก็แกไปท้ังส้ินจึงจะสามารถบรรเทาความทุกขไปได 

ในเร่ืองการลวงพนความแกนี้พระพุทธองคไดตรัสวาใครๆ  ไมอาจลวงพนไดแมมีใคร
กลาวแยงพระพุทธองคก็ยังคงตรัสย้ําเชนเดิม  ดังปรากฏในสมัยหนึ่งทาวมหาราชทั้ง  ๔  ตรวจดู
การกระทํากรรมของมนุษยแลวกลับไปรายงานแกทาวสักกะจอมเทพทาวสักกะตรัสวาการรักษาศีล
อุโบสถนั้นยอมพนจากความแกเปนตน  พระพุทธองคก็ทรงแยงวาทาวสักกะจอมเทพกลาวผิด  
กลาวไมดี  ขอนั้น เพราะทาวสักกะจอมเทพยังไมพนจากชาติ  (ความเกิด)  ชรา  (ความแก)  มรณะ  
(ความตาย)  โสกะ  (ความเศราโศก)  ปริเทวะ  (ความครํ่าครวญ)  ทุกข  (ความทุกขกาย)  โทมนัส  
(ความทุกขใจ)  และอุปายาส  (ความคับแคนใจ)  เรากลาววา ยังไมพนจากทุกข๒๗  จะมีเพียงพระ
อรหันตเทานั้นท่ีพนทุกขมีความแกเปนตนได 

จากหลักฐานท่ีไดยกมาอางท้ังหมดนั้นจะพบวาความแกตามนัยของพระพุทธศาสนา
นั้นมีลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือความเปนธรรมดาคือไมมีสัตวประเภทใดท่ีจะสามารถหลกีพนได
เลยท้ังนี้เพราะความตายนั้นถือเปนความจริงอยางหน่ึงท่ีมีอยูคูมากับมนุษยและสัตตวท้ังหลายแมผู
นั้นจะบรรลุอรหันตแลวความแกหงอมของรางกายก็จะปรากฏอยูเชนเดิม 

                                                 
๒๗  องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๓๘/๑๙๕-๑๙๖. 



 ๑๒๓ 

๔)  ความชรามีสภาพท่ีเปนทุกข 

โดยท่ัวไปคําวาทุกข  แปลเปนภาษาอังกฤษวา  Suffering  และมักใชใน  ๓  ความหมาย
ใหญๆ  คือ 

ความหมายท่ี  ๑  ในความหมายธรรมดาวา  ทุกข  หมายถึง  ความไมสบายกายไมสบาย
ใจ  ซ่ึงตรงขามกับคําวาสุข  ทุกขในลักษณะนี้  หมายถึง  ทุกขเวทนา  ซ่ึงเปนหนึ่งในขันธ  ๕ 

ความหมายท่ี  ๒  มีความสําคัญทางปรัชญาท่ีลึกซ้ึง  หมายถึง  ทุกขลักษณะซ่ึงเปนทุกข
ในไตรลักษณ   

ความหมายที่  ๓  ซ่ึงเปนความหมายทางปรัชญาและจิตวิทยาท่ีลึกซ้ึง  ทุกข  หมายถึง 
ประสบการณทางจิตท่ีเจ็บปวดทรมาน  หรือ สภาวะที่บีบค้ันซ่ึงเกิดมาจากความยึดม่ันถือม่ันใน
ขันธ  ๕  วาเปนตัวตน๒๘ 

สวนคําวาทุกขท่ีเปนเนื้อหาของคําวาชรานั้นหมายเอาทุกขขอท่ี  ๑  คือความไมสบาย
กายไมสบายใจ  ซ่ึงตรงขามกับคําวาสุข ทุกขในลักษณะนี้  หมายถึง  ทุกขเวทนา  ซ่ึงเปนหนึ่งใน
ขันธ  ๕  ในความแกหงอมของรางกายนั้นถือวาเปนทุกขเพราะไมอาจจะใหเปนไปตามท่ีหวังได  
ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา “...แมความเกิดก็เปนทุกข  แมความแกก็เปนทุกข  แมความเจ็บก็เปน
ทุกข  แมความตายก็เปนทุกข  ความประสบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข  ความพลัดพรากจาก
ส่ิงอันเปนท่ีรักก็เปนทุกขความไมไดส่ิงท่ีปรารถนาก็เปนทุกข  โดยยนยอ  อุปาทานขันธ๒๙  ๕  ก็
เปนทุกข...”๓๐ 

ดังนั้น  เม่ือศึกษาถึงเนื้อหาของคําวาชราแลวจึงจะพบวาความชรานั้นเปนเหตุนํามาซ่ึง
ทุกขเพราะถูกบีบค้ันดวยความเปล่ียนแปลงของรางกาย  การศึกษาเพื่อทําความเขาใจในเร่ืองความ
ชราน้ันจําเปนท่ีจะตองทราบถึงสาระของความชรากอนเปนอันดับแรกเม่ือเราเขาใจเร่ืองความชรา
แลวเราก็จะสามารถเขาใจในเร่ืองอ่ืนๆ  ได 

 

                                                 
๒๘ Dukkha, The three basic facts of existence II,  (Ceylon : Buddhist  Publication  Society  

,Kandy  Srilanka, 1973),  p. 81. 
๒๙ อุปาทานขันธ  หมายถึง  ขุนธอันเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน,  ขันธที่ประกอบดวยอุปาทานไดแก  

เบญจ-ขันธ  คือ  รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณที่ประกอบดวยอาสวะ,  อางถึงใน  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๔๓๓. 

๓๐ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๔/๒๑.   



 ๑๒๔ 

๔.๒.๒  โทษของความชรา 

ประเด็นตอไปท่ีเราจะตองมาศึกษากันก็คือ  ความชราดังท่ีไดอธิบายมาท้ังหมดนั้นมี
โทษอยางไรบาง  ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความชราวามีโทษท่ีมนุษยและสัตวท้ังหลายจะ
คํานึงถึงอยางไร  ซ่ึงจากการศึกษามาท้ังหมดเราจะพบวาความชรานั้นมีโทษดังตอไปนี้ 

๑)  ความชรานั้นเปนภัย  ท่ีเกิดข้ึนกับรางกาย  หมายความวาเม่ือปรากฏความแกชราข้ึน
แลวยอมไมมีใครหามไดเหมือนเม่ือบุตรในเรือนตนเองแกมารดายอมไมไดดังใจหวังอยางนี้วา  “เรา
จงแกบุตรของเราอยาไดแก”  หรือเม่ือมารดาแกบุตรยอมไมไดดังใจหวังอยางนี้วา  “เราจงแกมารดา
ของเราอยาไดแก”๓๑  นั่นยอมเปนฐานะท่ีเปนไปไมไดเพราะความแกเกิดข้ึนแลวยอมกอใหเกิดภัย
แกสังขารคือรางกายนานับปการ  มีความเปนรังแหงโรคบางโดยโรคท่ีจะเกิดข้ึนเพราะความชรานั้น
ก็ไดแก  โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู โรคปาก โรคฟน  โรคไอ  โรค
หืด  โรคไขหวัด โรคไขทรพิษ  โรคไขเซ่ืองซึม  โรคทอง  โรคลงแดง  โรคจุกเสียด  โรคลงราก โรค
เร้ือน โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด  โรคหูด  โรค
ละอองบวม  โรคอาเจียนโลหิต  โรคเบาหวาน  โรคเริม โรคพุพอง  โรคริดสีดวง๓๒  โรค
อหิวาตกโรค๓๓  โรคหนอท่ีเทา๓๔  โรคหิด  โรคตุม  โรคกล่ินตัวแรง  โรคอมนุษยเขาสิง๓๕  โรคลม  
โรคลมขัดยอกตามขอ  โรคเทาแตก  เนื้องอก  แผลไมงอก๓๖  โรคพิษงู  โรคโดนยาแฝด  โรค
ทองผูก  โรคผอมเหลือง  โรคผดผ่ืนคัน๓๗  โรคลมในทอง๓๘  โรครอนในกาย๓๙  โรคเน้ืองอกใน
ลําไส๔๐  โรคทองรวง๔๑  โรคฝ  โรคปอด  โรคพันธุกรรม๔๒  โรคอลสกะ๔๓  โรคอัมพาต๔๔ 
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๔๑  วิ.ม. (ไทย)  ๕/๓๖๕/๒๓๙-๒๔๑. 
๔๒  ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๖๘/๔๕๔-๔๕๕. 
๔๓ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๘-๙/๘-๙,  สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๒๔/๑๔๕- ๑๔๖. 
 ๔๔ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๑๙/๑๘๔-๑๘๗. 



 ๑๒๕ 

จะเห็นไดวา เม่ือรางกายทรุดโทรมไปแลวโรคทางกายก็จะเกิด  นอกจากโรคทางกาย
แลว คนชรานั้นยังมีโรคทางจิตอีกประการหนึ่งคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความอิจฉา
ริษยา  ความหึงหวง  ความวิตกกังวล  ความอาลัยอาวรณ  ความคับแคนใจ๔๕ โดยท่ีโรคเหลานี้บาง
โรครักษาได บางโรคก็ยากจะรักษา  ดังนั้น  ความท่ีรางกายเร่ิมเขาสูความชราก็ยอมเปนภัยอยาง
หนึ่งท่ีเห็นไดชัดก็คือการท่ีรางกายตองเผชิญกับโรคนานาชนิด  อันถือวาเปนโทษอยางหนึ่งของ
ความชรา 

๒)  ความแกนั้นจัดเปนความเส่ือม  พระพุทธศาสนาไดกลาววาความชราน้ันคือความ
เส่ือมโดยความเส่ือมในท่ีนี้หมายถึงความเส่ือมท่ีจะเกิดข้ึนเพราะการมาของชรากลาวคือ  คนบางคน
ในโลกน้ีเปนคนแก  คนเฒา  เปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ  เขาพิจารณาเห็นดังนี้วา   

คนบางคนในโลกนี้เปนคนแก  คนเฒา  เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เขา
พิจารณาเห็นดังนี้วา  ‘บัดนี้  เราเปนคนแกแลว  เปนคนเฒาแลว เปนผูใหญแลว  เปนผูลวง
กาลผานวัยมาโดยลําดับ  การท่ีเราจะไดครอบครองทรัพยสมบัติท่ียังไมได  หรือการท่ีเราจะ
ทําทรัพยสมบัติท่ีไดแลวใหเพิ่มพูนข้ึน  ไมใชทําไดงายเลย  ทางที่ดี  เราควรโกนผมและ
หนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตเถิด’  เขาประสบกับความ
เส่ือมเพราะชรานั้นแลวจึงโกนผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต  นี้เรียกวา  ความเส่ือมเพราะชรา๔๖ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวา ความชรานั้นมีโทษกับสังขารหรือรางกายมนุษยและ
สัตวท้ังหลายอยู  ๒  ประการตามนัยคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันเห็นวาความแกเปนภัยคือเปน
ท่ีมาของโรคตางๆ  และเปนความเส่ือมเพราะเปนท่ีไมอาจจะทําส่ิงใดไดเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับ
รางกายท่ีทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 

๔.๒.๓  การปฎิบัติตอความชรา 

ประเด็นตอมาท่ีจะตองทําความเขาในใหแจมชัดก็คือประเด็นเร่ืองการปฏิบัติตอความ
ชรานั้นวาเม่ือเรากาวยางเขาสูความเปนผูชราเราควรจะสํานึกหรือสําเนียกวาเราควรจะทําอยางไรจึง
จะสามารถรับกับความแกท่ีกําลังจะเกิดหรือท่ีกําลังเผชิญอยูได  สําหรับประเด็นนี้พระพุทธศาสนา
ไดใหแนวทางที่เปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติตอความแกนั้นดังนี้ 

                                                 
๔๕  องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๕๗/๒๑๗. 
๔๖ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๐๔/๓๖๒. 



 ๑๒๖ 

๑)   การพิจารณาใหเห็นความจริงของความชรา  พระพุทธศาสนาไดเสนอหลักการ
สําหรับการพิจารณาฐานะหรือส่ิงท่ีควรพิจารณาสําหรับคนชราหรือผูท่ีกาวเขาสูวัยชรา  โดยจะตอง
พิจารณาใหเปนอารมณเพื่อท่ีจะไดมีสติอยูวาเรามีธรรมดาท่ีจะตองเปนจะตองเกิดอยูดังตอไปนี้  คือ  
ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วา 

๑.๑  ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเรามีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แลวา  “สัตวท้ังหลายมีความมัวเมาในความเปนหนุมสาวซ่ึงเปนเหตุ
ใหประพฤติช่ัวดวยกาย  ประพฤติช่ัวดวยวาจา  ประพฤติช่ัวดวยใจ  เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยู
เนืองๆ  ยอมละความมัวเมา๔๗  ในความเปนหนุมสาวน้ันไดโดยส้ินเชิง  หรือทําใหเบาบางลงได  
โดยการพิจารณาวา“ไมใชเราคนเดียวเทานั้นท่ีมีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได  
แทจริงสัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การไป  การจุติ  การอุบัติ  ลวนมีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพน
ความแกไปได  เม่ือพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  ยอมไดรับประโยชนคือการปฏิบัติธรรมหรือการ
ดําเนินชีวิตก็จะกาวหนา 

๑.๒  ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไข
ไปได  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แลวา  “สัตวท้ังหลายมีความมัวเมาในความไมมีโรคซ่ึงเปน
เหตุใหสัตวประพฤติช่ัวดวยกาย  ประพฤติช่ัวดวยวาจา  ประพฤติช่ัวดวยใจ  เม่ือเขาพิจารณาฐานะ
นั้นอยูเนืองๆ  ยอมละความมัวเมาในความไมมีโรคนั้นไดโดยส้ินเชิง  หรือทําใหเบาบางลงได  โดย
การพิจารณาวา  “ไมใชเราคนเดียวเทานั้นที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไขไปได  
แทจริง  สัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การไป  การจุติ  การอุบัติ  ก็ลวนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ไมลวง
พนความเจ็บไขไปได  เม่ือพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  การปฏิบัติธรรมยอมกาวหนา 

๑.๓  ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเรามีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได  
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แลวา  “สัตวท้ังหลายมีความมัวเมาในชีวิตซ่ึงเปนเหตุใหประพฤติช่ัว
ดวยกาย  ประพฤติช่ัวดวยวาจา  ประพฤติช่ัวดวยใจ  เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  ยอมละ
ความมัวเมาในชีวิตนั้นไดโดยส้ินเชิง  หรือทําใหเบาบางลงไดโดยการพิจารณาวา  “ไมใชเราคน
เดียวเทานั้นท่ีมีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได  แทจริง  สัตวท้ังปวง  ท่ีมีการมา  
การไป  การจุติ  การอุบัติ  ก็ลวนมีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได  เม่ือพิจารณา
ฐานะนั้นอยูเนืองๆ  การปฏิบัติธรรมยอมกาวหนา 

                                                 
๔๗ องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๓๙/๒๐๐,  ระบุถึงความมัวเมาวามีอยู  ๓  ประการคือ  ๑.  ความมัวเมาในความ

เปนหนุมสาว  ๒.  ความมัวเมาในความไมมีโรค  ๓.  ความมัวเมาในชีวิต. 



 ๑๒๗ 

๑.๔  ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ินเพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนคือ  “สัตวท้ังหลายมีความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในของรักของชอบ
ใจซ่ึงเปนเหตุใหประพฤติช่ัวดวยกาย  ประพฤติช่ัวดวยวาจา  ประพฤติช่ัวดวยใจ  เม่ือเขาพิจารณา
ฐานะนั้นอยูเนืองๆ  ยอมละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในของรักของชอบใจน้ันไดโดย
ส้ินเชิง  หรือทําใหเบา บางลงได โดยการพิจารณาวา “ไมใชเราคนเดียวเทานั้น ท่ีจะตองพลัดพราก
จากของรักของชอบใจท้ังส้ิน  แทจริง  สัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การไป  การจุติ  การอุบัติ  ก็ลวน
จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน  เม่ือพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  การปฏิบัติธรรม
ยอมกาวหนา 

๑.๕  ควรพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเรามีกรรมเปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรม
เปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  เราทํากรรมใดไวจะเปน  กรรมดีหรือกรรม
ชั่วก็ตาม  ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้นเพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แลวา  “สัตวท้ังหลายมีกาย
ทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  ยอมละทุจริตไดโดยส้ินเชิง  หรือ
ทํา  ใหเบาบางลงได  โดยการพิจารณาวา”  ไมใชเราคนเดียวเทานั้นท่ีมีกรรม  เปนของตน  เปนผูรับ
ผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  เราทํากรรมใดไว  จะ
เปนกรรมดีหรือ  กรรมช่ัวก็ตาม  ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น  แทจริง  สัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การ
ไป  การจุติ  การอุบัติ  ลวนมีกรรมเปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรม
เปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  ทํากรรมใดไว  จะเปนกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม  ยอมเปนผูรับ
ผลของกรรมนั้น  เม่ือพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  การปฏิบัติธรรมยอมกาวหนา๔๘ 

การที่เราพิจารณาในฐานะดังกลาวมาท้ังหมดนั้นโดยเฉพาะเร่ืองของความชรายอม
กอใหเกิดประโยชนคือความไมยึดม่ันในสังขารท่ีเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันท้ังมวล  เม่ือเราคลายจาก
ความยึดม่ันในสังขารไดคุณธรรมอยางอ่ืนก็จะเกิด  ไมนับรวมถึงการพิจารณาทั้ง  ๕  ประเด็น  นั้น
ยอมใหประโยชนแกผูพิจารณาเปนอยางยิ่ง  และน่ีคือการวางทาทีตอความชราในขอท่ีหนึ่งก็คือการ
พิจารณาใหเห็นสภาพท่ีเปนจริงของความชรา 

๒)  ไมประมาทในการดําเนินชีวิตดวยการหันหนาเขาหาธรรม 

เม่ือมนุษยมีวัยท่ีลวงเขาสูวัยชราแลวหลายคนหมดหวังและทอแทกับชีวิต  หรือเศรา
โศกกับส่ิงท่ีตนเองกําลังเผชิญ  ซ่ึงการทําอยางนั้นพระพุทธศาสนาเห็นวาเปนเร่ืองท่ีไรสาระไมมี
ประโยชนแตอยางใด  แตส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาแนะนําหรือเสนอแนวทางใหก็คือ  การท่ีคนชรานั้น

                                                 
๔๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๑๐๐-๑๐๔. 



 ๑๒๘ 

ตองไมประมาท  ซ่ึงคําวา  ความไมประมาท  หมายถึง  ความเปนอยูอยางไมขาดสติ,  ความไมเผลอ,  
ความไมเลินเลอเผลอสติ,  ความไมปลอยปละละเลย,  ความระมัดระวังท่ีจะไมทําเหตุแหงความ
ผิดพลาดเสียหาย  และไมละเลยโอกาสท่ีจะทําเหตุแหงความดีงามและความเจริญ,  ความมีสติ
รอบคอบความไมประมาท  พึงกระทําในท่ี  ๔  สถาน  คือ  ๑.  ในการละกายทุจริต  ประพฤติกาย
สุจริต  ๒.  ในการละวจีทุจริต  ประพฤติวจีสุจริต  ๓.  ในการละมโนทุจริต  ประพฤติมโนสุจริต   
๔.  ในการละความเห็นผิด  ประกอบความเห็นท่ีถูก”๔๙  ดังนั้น  ผูท่ีมีปญญาแมจะกาวลวงวัยเขา
ไปสูความเปนผูชราแลวก็ไมควรประมาท  หรือผูท่ีเคยประมาทมาแลวในวัยตนๆ  ตอนปลายของ
ชีวิตหันกลับมาเร่ิมต้ังความไมประมาทก็ถือวาเปนส่ิงท่ียังกุศลใหเกิดข้ึนไดดังพระพุทธพจนท่ีวา 
“...คนท่ีประมาทมากอน  ตอมาภายหลัง  ไมประมาท  เขายอมทําโลกนี้ใหสวางไสวได ประดุจดวง
จันทรท่ีพนจากเมฆฉะน้ัน คนท่ีทําบาปกรรมแลวปดไวไดดวยกุศล  ยอมจะทําโลกนี้ใหสวางไสว 
ประดุจดวงจันทรท่ีพนจากเมฆ ฉะนั้น...” ๕๐ 

ความไมประมาทในวัยชรานั้นก็คือการหันหนาเขาหาธรรม  โดยคําวาธรรมในท่ีนี่ก็คือ
การกาวเขามาปฎิบัติธรรมเพ่ือหาความสวางใหกับชีวิต  และเปนท่ีพึ่งของผูท่ีเกิดมาในภายหลัง  ซ่ึง
หลวงพอจรัญ  ฐิตธมฺโม  ไดกลาวถึงการปฏิบัติธรรมของคนชราวา 

 ผูสูงอายุนั้น  เม่ืออนุสรณถึงชีวิตของตนเองวา  ไดทําดีไวใหลูก  ทําถูกไวใหหลานอยาง
ครบถวนแลว  ก็ยอมจะเกิดปติหลอเล้ียงจิตใจใหเกิดความสุขทางจิตใจได  คนสูงอายุท่ีไมมี
ธรรมะน้ันมักจะรูสึกวาเหวและส้ินหวัง  เพราะย่ิงเม่ือสูงอายุมากข้ึนเทาไร  ก็ยิ่งจะพ่ึงตัวเอง
ไดนอยลงเทานั้น  แมวาจะมีเงินจางคนอ่ืนชวย  แตถาเราขาดคุณธรรมหรือไมมีน้ําใจ  ก็จะหา
คนรับจางยาก  หรือไมทําดวยน้ําใจ  ทําพอใหพนๆ  หนาท่ีไปเทานั้น  หรือถาเปนผูสูงอายุท่ี
โหดรายดวยเงินก็จะไรคาไปทันที  ในทางตรงกันขาม  ผูสูงอายุท่ีมีคุณธรรม  มีเมตตาอารีตอ
ลูกหลานและบุคคลท่ัวไป  ใครๆ  ก็อยากเขาใกล  เพราะมันทําใหเขาสงบและอบอุน 

 ผูสูงอายุท่ัวไปมักจะหลงลืมงาย  แมกระท่ังกินอาหารแลวก็วายังไมกิน  เหตุเพราะขาดสติ  
หรือไมเจริญสติอยูเปนประจําวันไวกอน  แมวาจะมาเจริญในเม่ือสูงอายุก็มักจะไมทันใช  คือ
มักจะไมไดผล  ผูสูงอายุท่ัวไปมักมีจิตใจฟุงซาน  ดา  หรือบนเกง  จนลูกหลานไมอยากเขา
ใกล  เพราะเบ่ือระอาในความจูจี้ข้ีบน  เหตุเพราะจิตขาดสมาธิและไมมีสติควบคุม  สติและ
สมาธิจึงเปนยอดธรรมะท่ีคนสูงอายุตองมีประจําใจ  จึงจะเปนคนสูงอายุท่ีนาเคารพรักเปน
หลักใหลูกหลานไดมีท่ีพึ่งทางใจ  และการท่ีผูสูงอายุจะทําตนใหเปนท่ีพึ่งของผูออนอายุได  

                                                 
๔๙ พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๒๐๑-๒๐๒. 
๕๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๐. 



 ๑๒๙ 

ตนเองตองเริ่มทําตนเองใหมีท่ีพึ่งเสียแตบัดนี้  ดวยการสละหรือแบงเวลาใหแกธรรมะบาง  
หม่ันศึกษาคนควา  ฟง  อานธรรมะใหมากต้ังแตบัดนี้  ท่ีควรสังวรก็คืออยามัวแตอานหรือฟง
อยางเดียว  ควรจะมีการปฏิบัติควบคูกันไปดวย๕๑ 

แมในพระไตรปฎกก็ไดอธิบายถึงการที่คนชราไมประมาทในการดําเนินชีวิตแลวหัน
เขามาสูการปฏิบัติธรรมอันเปนเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิตวา 

 สัตวท้ังหลาย  มีความแก  มีความเจ็บ  และมีความตายเปนธรรมดา  ยอมเปนไปตามธรรม  
พวกปุถุชนยอมเกลียด  ถาเราพึงเกลียดธรรมนั้น  ในสัตวท้ังหลายผูมีธรรมอยางนั้น  ขอนั้น
ไมสมควรแกเรา  ผูเปนอยูอยางนี้  เรานั้นดํารงอยูอยางนี้  รูธรรมท่ีไมมีอุปธิกิเลส  เห็น 
เนกขัมมะวา  เปนธรรมเกษม  ครอบงําความมัวเมาท้ังปวงในความไมมีโรค  ในความเปน
หนุมสาว  และในชีวิต  ความอุตสาหะไดมีแลวแกเราผูเห็นแจงนิพพาน  บัดนี้  เราไมควรเสพ
กาม  จักประพฤติไมถอยหลังมุงประพฤติพรหมจรรย๕๒ 

ในอีกท่ีหนึ่งไดกลาวถึงคําสอนเร่ืองคนชราท่ีไมควรประมาทในกาลเวลาแลวเร่ืองความ
เพียรเพื่อท่ีจะแสวงหาท่ีพึ่งใหกับตนเองวาเปนส่ิงท่ีควรทําวา 

 บุคคลผูมีความชรา  เพียรเผาผลาญกิเลสอยู  พึงบรรลุนิพพานอันปราศจากความแก
ปราศจากอามิส  เปนธรรมสงบเกษมจากโยคะ  (และ)  ยอดเยี่ยมอยางยิ่ง๕๓ 

 สัตวโลกถูกมัจจุราชคอยขจัด  ถูกชรารุมลอม  ถูกลูกศรคือตัณหาคอยท่ิมแทงท้ังถูกความ
อยากแผดเผาตลอดกาล  สัตวโลก  ถูกมัจจุราชคอยขจัด  และถูกชรารุมลอม  ไมมีท่ีพึ่ง  ถูก
เบียดเบียนอยูเปนนิตย  เหมือนโจรถูกลงอาชญา  ชรา  พยาธิ  มรณะ  ท้ัง  ๓  เปรียบเหมือน
กองไฟ  ยอมมาย่ํายีสัตวโลกน้ี  สัตวโลกน้ี  ไมมีกําลังท่ีจะตอสู  ท้ังไมมีความเร็วท่ีจะหนีไป  
บุคคลควรทําวันคืนไมใหไรประโยชน  ดวยการใสใจถึงวิปสสนาไมวานอยหรือมาก  ชีวิต
ของผูท่ีผานวันคืนไปเทาใด  ก็เปนอันพรองไปเทานั้น  วันคืนสุดทาย  ยอมคืบคลานเขาไป
ใกลบุคคลทุกอิริยาบถ  คือ  ยืน  เดิน  นั่ง  หรือนอน  เพราะฉะน้ัน  ทานไมพึงประมาท
กาลเวลา ชีวิตของเรานอย  ชราและพยาธิย่ํายี  รางกายน้ีจะแตกสลายไปเสียกอนไมใชเวลาท่ี
เราจะประมาท๕๔ 

                                                 
๕๑ พระราชสุทธิญาณมงคล,  เม่ือสูงอายุเม่ือสูงวัย,  <http://www.jarun.org/contact-webmaster.html.>,  

๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 
๕๒  องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๑๐๓-๑๐๔. 
๕๓ ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๓๒/๓๑๔. 
๕๔  ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๔๔๙-๔๕๒/๔๑๖. 



 ๑๓๐ 

ยังมีอีกท่ีหนึ่งซ่ึงไดอธิบายถึงกรอบแนวคิดเร่ืองความไมประมาทในวัยกันเปนหลัก
สําคัญในการกระตุนใหเกิดความอุตสาหะในการประพฤติธรรมและช้ีชองใหเห็นถึงชวงวัยชราท่ีไม
ควรประมาทและควรทําท่ีพึ่งแกตนเองวา 

 บัดนี้  ทานเปรียบเหมือนใบไมเหลือง  ท้ังยมทูต  ๑  มาปรากฏแกทานแลว  ทานอยูใกล
ปากแหงความเส่ือม  และแมแตเสบียงเดินทาง  ๒  ของทานก็ยังไมมีเลย  ทานนั้นจงทําท่ีพึ่ง
แกตนเอง  จงรีบพยายาม  จงเปนบัณฑิต  ทานขจัดมลทินไดแลว  ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน  จะ
เขาถึงอริยภูมิอันเปนทิพย  บัดนี้  ทานเปนผูมีวัยถูกนําเขาไปแลว  เตรียมจะไปสํานักพระยา
ยม  ท่ีพักระหวางทางของทานยังไมมี  และแมแตเสบียงเดินทางของทานก็ยังไมมีเลย  ทาน
นั้นจงทําท่ีพึ่งแกตนเอง  จงรีบพยายาม  จงเปนบัณฑิต  ทานขจัดมลทินไดแลว  ไมมีกิเลส
เพียงดังเนิน  ก็จะไมตองเขาถึงชาติ  และชราอีกตอไป๕๕ 

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาน้ันไดเนนย้ํากับความจริงในเร่ืองของคนชราในการที่จะ
วางทาทีตอความชราในขอนี้ก็คือการไมประมาทเรนื่องจากวาบุคคลท่ีใชชีวิตลวงมาจนถึงวัยชราน้ี
แลวก็ถือวาเปนผูท่ีใชเวลากับการดําเนินชีวิตมาท้ังหมดอยางเต็มท่ีพอมาถึงชวงสุดทายก็คือวัยชรา
แลวถือไดวาเปนระยะทางสุดทายเปนระยะทางท่ีใกลจะหมดเวลาแลวดังนั้นคนชราท้ังหลายก็
จะตองไมประมาทเพราะจากวัยนี้แลวไมมีโอกาสที่จะไดแกตัวกับใครๆ  เพราะวาวันชราเปนวัย
เตรียมตัวกอนตาย  ดังนั้น  จึงไมมีเวลาท่ีจะตองมาประมาทอยู  ซ่ึงหนทางท่ีดีท่ีสุดของวัยชราก็คือ
ตองกาวเขามาสูธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อใหไดมรรคผลอยางนอยๆ  ก็ใหเปนมูลฐานเพื่ออนาคต
ตอไปได 

๓)  สรางบุญกุศลเพื่อเตรียมเสบียง   

ประการตอมาเม่ือไมประมาทในดานการปฏิบัติธรรมอันเปนการสรางท่ีพึ่งทางจิตแก
ตนแลวคนชราจะตองมีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญก็คือการสรางกุศลตามหลักของการทําบุญ  ก็คือการให
ทาน  รักษาศีลและเจริญภาวนาเนื่องจากการทําบุญนั้นถือเปนการสรางเสบียงไวใชในโลกหนา  ซ่ึง
พระพุทธศาสนาเองก็ไดกําหนดแนวทางไววาเม่ือมาถึงวัยชราจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะมีสุขวา 

 พราหมณท้ังหลาย  ท่ีแทพวกทานเปนผูแก  ผูเฒา  ผูใหญ  ผูลวงกาลผานวัย  นับแตเกดิมามี
อายุ  ๑๒๐  ป  พวกทานนั้นไมไดทําความดีไว  ไมไดทํากุศลไว  ไมไดสรางเคร่ืองตานทาน
ภัยไว  โลกน้ีถูกชรา  (ความแก)  พยาธิ  (ความเจ็บ)  และมรณะ  (ความตาย)  รอยรัดไว  เม่ือ

                                                 
๕๕ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๒๓๕-๒๓๘/๑๐๔-๑๐๕. 



 ๑๓๑ 

โลกถูกชรา  พยาธิ  และมรณะรอยรัดไวอยางนี้  ความสํารวมทางกาย  วาจา  และใจในโลกนี้
จะเปนเคร่ืองตานทาน  เปนท่ีเรน  เปนท่ีพึ่ง  เปนท่ีระลึกและเปนท่ียึดเหนี่ยวของผูตายไปแลว   

 ชีวิตถูกชรานําเขาไปสูความมีอายุส้ัน ผูท่ีถูกชรานําเขาไปแลว ยอมไมมีเคร่ืองตานทาน
บุคคลเม่ือพิจารณาเห็นภัยนี้ในความตาย ควรทําบุญท่ีนําความสุขมาให๕๖ 

จากพระพุทธพจนดังกลาวนั้นเราจะพบวาพระพุทธศาสนาไดแสดงทัศนะใหกับคนชรา
วาไมควรที่จะประมาทกับสภาพรางกายท่ีแกหงอมแลวเพราะความชรานั้นเม่ือมาถึงแลวก็จะกัดกิน
ทุกอยาง  ดังนั้น  คนชราก็ควรที่จะตองทําบุญไมประมาทในการสรางความดี  เพราะแทท่ีสุดแลวเรา
ท้ังหลายก็จะตองตายกันท้ังหมดตามระยะเวลาท่ีมี  ดังนั้นควรท่ีจะทําบุญไวเพื่อวันขางหนา  ดังท่ี
ปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา 

 วิธีท่ีสัตวผูเกิดมาแลวจะไมตายยอมไมมี  แมจะอยูไปจนถึงชรา ก็จะตองถึงแกความตาย  
เพราะสัตวท้ังหลายมีความตายอยางนี้เปนธรรมดา....  อาการใดๆ  ท่ีสัตวท้ังหลายสําคัญหมาย
อาการนั้นๆ  ยอมแปรผันเปนอ่ืนไป  การพลัดพรากจากกันและกันเชนนี้  มีอยูเปนประจํา  
ทานจงพิจารณาดูความเปนจริงของสัตวโลกเถิดบุคคลแมจะดํารงชีวิตอยูถึง  ๑๐๐  ป  หรือ
เกินไปบางก็ตาม  ก็ตองพลัดพรากจากหมูญาติ  และตองละท้ิงชีวิตไวในโลกน้ีแนนอน๕๗ 

 ชีวิตถูกชรานําเขาไปสูความมีอายุส้ัน  ผูท่ีถูกชรานําเขาไปแลวยอมไมมีเคร่ืองตานทาน  
บุคคลเม่ือพิจารณาเห็นภัยนี้ในความตาย  ควรทําบุญท่ีนําสุขมาให  ความสํารวมทางกาย  
วาจาและใจในโลกนี้ยอมมีเพื่อความสุขแกบุคคลผูตายไปแลวซ่ึงไดทําบุญไวขณะเม่ือมีชีวิต
อยู๕๘ 

จากการกลาวมาทั้งหมดเราจะพบวาส่ิงท่ีคนชราจะพึงปฏิบัติตอความชราท่ีจะมาถึงใน
ประเด็นนี้ก็คือจะตองสรางบุญกุศลใหมากท่ีสุดเพื่อเปนการเพ่ิมพูนบารมีและสรางท่ีพึ่ง  (ตาณ)  
ใหกับตัวเองอันจะเปนเสบียงท่ีจะไดนําไปใชในโลกหนา 

๔ .๒ .๔   กระบวนการสรางความเขาใจเ ร่ืองความชรา  ตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

สําหรับกระบวนการท่ีเราจะตองนําไปสรางความเขาใจใหเกิดกับสังคมน้ันก็คือจะตอง
นําเอาความรูท่ีเราไดศึกษามาเร่ืองของความชราท้ังหมดไปสุสังคมผานกระบวนการตางๆ  เชน  การ

                                                 
๕๖ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๕๒/๒๑๔. 
๕๗ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๕๘๐-๕๙๕/๖๔๑-๖๔๓. 
๕๘  องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๕๒/๒๑๔-๒๑๕. 



 ๑๓๒ 

เทศนาแสดงธรรม   การเ ขียนหนังสือ  หรือการใช ส่ือประกอบโดยอาศัยบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆและนักปราชญทางพระพุทธศาสนา  อนึ่งความรูความ
เขาใจน้ีจะเกิดข้ึนไดจะตองอาศัยหลักการประชาสัมพันธโดยเฉพาะส่ือหลายๆ  ดาน  เชนวิทยุ  
โทรทัศน  หนังสือพิมพ  เปนตนท้ังเพราะถือวาตามหลักการดานกระบวนการน้ันขอมูลเร่ืองความ
ชราเปนเพียงปจจัยต้ังตน ตองอาศัยผูท่ีนําสารคือพระภิกษุและส่ือสารมวลชลที่จะนําความรูเหลานี้
ไปใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะแลวก็คือพระสงฆในฐานะท่ีเปนผูนําทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ
พระสงฆควรมีบทบาทในการเปนผูเผยแผหลักธรรมท่ีแทจริง  หากมีการดําเนินการดังกลาวมาแลว
ผูวิจัยเช่ือวาการสรางความเขาใจเร่ืองความชราตามนัยทางพระพุทธศาสนาก็จะสามารถกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได  ซ่ึงกรอบในการสรางความเขาใจเร่ืองความชราในสังคมนั้นเราสามารถท่ีจะ
พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความชราในสังคมไทย 

สรางความเขาใจเร่ืองของความชรา 

ความชราเกิดมาจากสาเหตุอะไร 

ความชรากอใหเกิดโทษอยางไร 

เราจะปฎิบัตติอความชรานัน้อยางไร 

(๑)  ความชราคือความแกหงอมของรางกาย 
(๒) ความชราเปนสภาวะท่ีเปนไปตามกฏของ
ธรรมชาติ  คือ  ความเปล่ียนแปลง 
(๓)  ความชราเปนส่ิงท่ีเปนไมมีใครหลีกพนได 
(๔)  ความชรามีสภาพท่ีเปนทุกข 

(๑)  ความชราน้ันเปนภัย 
(๒)  ความแกนั้นจัดเปนความเส่ือม 

(๑)  การพิจารณาใหเหน็ความจริงของความชรา 
(๒)  ไมประมาทในการดําเนินชีวิตดวยการหัน
หนาเขาหาธรรม 
(๓)  สรางบุญกุศลเพ่ือเตรียมเสบียง (เพราะยังไง
เสียก็ตองตายแนๆ) 

เกิดจากชาติในวงจรปฏิจจสมุปบาท 

นําความรูอันเปนขอเท็จจริงนี้ไปสูสังคม 



 ๑๓๓ 

๔.๓  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความชราในสังคมไทยปจจุบัน 

เนื่องจากปจจุบันนี้สังคมไทยไดปรับเปล่ียนจากเดิมคือเปนสังคมเกษตรกรรมกลายมา
เปนสังคมยุค  ไอที  คือ  สังคมแหงการเรียนรูแบบใหความสําคัญกับสารสนเทศมากกวา
กระบวนการทางดานจิตใจ  และไดพัฒนาสังคมเขาวสูกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเรียกวา
โลกาภิวัตน  ซ่ึงเปนสังคมแหงยุคเศรษฐกิจท่ีมีรากฐานมาจากความรู   (Knowledge-based Economy 
– KBE)  กิจกรรมในดานตางๆ  จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพิ่มมากยิ่งข้ึน  
สังคมไทยเกิดความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมและได
กาวเขาสูสังคมของสารสนเทศ 

สังคมสารสนเทศมีลักษณะท่ีเห็นไดชัดคือ  ขอมูลขาวสารเคล่ือนไหวถึงกันไดอยางไร
พรมแดน  มนุษยสามารถติดตอส่ือสารและเรียนรูกันและกันไดอยางรวดเร็ว  เกิดการเรียนรู  และ
เลียนแบบในดานความคิด  ความเช่ือ  และพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน  ความเจริญกาวหนาทางดาน
วัตถุเจริญรุดหนามาก  ทําใหมนุษยมีความเปนอยูท่ีคลองตัวสะดวกสบาย  มนุษยมีความตองการ
ดานวัตถุเพิ่มมากข้ึน  สังคมไทยจะเปนสังคมบริโภคนิยมมากข้ึนโดยส่ือมวลชนเปนตัวกระตุน 

สภาพแวดลอมท่ีเรงรีบและมีการแขงขันสูงทําใหมนุษยขาดอารมณออนโยนตอกัน  มี
ความสุขกับการเอาชนะกัน  ขาดความรูสึกอยูรวมกันอยางเปนมิตร  ขาดสังคมท่ีชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึง
กันและกัน  สภาพครอบครัวท่ีมีปญหา  ขาดความใกลชิดอบอุนใจ  และการเล้ียงดูท่ีเขมงวดมาก
หรือปลอยปละละเลยมากจนเกินไป  พบไดมากข้ึนในสังคมยุคนี้๕๙  สภาพครอบครัวท่ีมีเวลาอยู
ดวยกันนอยลง  การส่ือสารภายในครอบครัวลดลง ผูท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดก็คือลูก ความ
ผูกพันและความสัมพันธทางใจเม่ือลดลง  เด็กจะเรียนรูบทบาทพอแมไดนอยลง  เม่ือเติบโตข้ึนเปน
พอหรือแมเอง  ก็จะเปนพอแมเหมือนอยางท่ีเคยประสบมา  ระบบครอบครัวออนแอและลงเอยดวย
การแตกสลาย  แยกทาง  หยารางกันมากข้ึนและมีแนวโนมท่ีคนชรากับเด็กจะถูกท้ิงใหอยูตามลําพัง
มากข้ึน  โดยปญหาน้ีเม่ือหลายปกอนไมปรากกวาเปนปญหาแตพอมาถึงสมัยนี้ภาวะการณดังกลาว
ไดพัฒนาหรือยกระดับความเปนปญหาจนกลายมาเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีสําคัญ 

ในยุคปจจุบัน  ระบบสังคม  เปนระบบความสัมพันธท่ีรวมทั้งระหวางบุคคลตอบุคคล  
บุคคลตอกลุม  และกลุมตอกลุม  ระบบสังคมขนาดใหญอาจรวมคนท้ังโลก  เชน  ระบบสังคมของ

                                                 
๕๙ โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันท, ดร., “วิกฤติสังคมไทยและทางออก : มุมมองทางจิตวิทยา”,  

<http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/1386_7173.pdf >,  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๑. 



 ๑๓๔ 

องคการสหประชาชาติ  หรือระบบสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศ๖๐  ระบบ
สังคมไทยท่ีใหญท่ีสุดก็คือระดับประเทศชาติ  และระบบสังคมท่ีแคบท่ีสุดคือครอบครัวท่ีมี
แนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปมากกวาเร่ืองอ่ืนท้ังนี้เพราะการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเปนชีวิต
ท่ีอางวางโดดเดี่ยวไมมีความผูกพันไมมีสวนรวมทางสังคม  ใชเวลาไปกับการทํามาหาเล้ียงชีพท่ี
ตองตอสูดิ้นรนแขงขันกัน  และมุงประโยชนสวนตนเปนสําคัญ  หากใครไมพรอมหรือไมสามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเชนนี้ไดก็จะมีผลกอใหเกิดความรูสึกกดดัน  
และเปนหนึ่งในมูลเหตุสําคัญที่นําไปสูการเกิดปญหาสังคมตางๆ  ตามมาอยางมากมาย  เชน  ปญหา
สุขภาพจิต ปญหาการขาดความจริงใจตอกัน  ปญหาการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน  ปญหาความยากจน  
ปญหาครอบครัว  ปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  และปญหาท่ีนี้เองท่ีสงผลกระทบตอปญหา
คนชราคือการที่ระบบสังคมสรางความแตกแยกหรือทําระยะหางของระบบครอบครัวท่ีมี
ความสัมพันธกันนอยลงเปนเหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหากับคนชราและเด็ก  รวมถึง
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสภาพอารมณของคนชราท้ังทางดานสุขภาพและดานอ่ืนๆ  เปนตน 

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจาก
วัฒนธรรมทางดานศาสนาพุทธ  ดังนั้น หากจะมีการแกไขปญหาในเร่ืองของความเส่ือมถอยหรือ
ภาวะวิกฤติทางสังคมโดยเฉพาะปญหาการทอดทิ้งคนชราจึงถือวาเปนตัวบงช้ีความมีคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไทยวาคนไทยมีระดับคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางไร  และ
แนวคิดทางดานพระพุทธศาสนาจะเขามาปรับเปล่ียนหรือแกไขปญหาตางๆ  เหลานั้นไดหรือไม  
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเราจะตองนําไปสูการศึกษากันตอไป  โดยประเด็นท่ีจะตองศึกษานั้นมีดังตอไปนี้ 

๔.๓.๑  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความชราเชิงสังคมและ
จริยธรรม   

สําหรับคําวาปญหาดานสังคมและจริยธรรมนั้น  หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนปญหาซ่ึงกระทบตอ
สังคม  เชนปญหายาเสพติด  ปญหาโสเภณี  เปนตน  ซ่ึงบางปญหาเปนปญหาท่ีกระทบตอระบบ
จริยธรรม  เชนปญหาเกี่ยวกับการฆามนุษย  เพราะตามหลักของจริยธรรมหรือศาสนานั้นเห็นวาการ
ฆาเปนการกระทําผิดศีลธรรมและจริยธรรมประการหน่ึง  สวนปญหาท่ีเกี่ยวของกับคนชราท่ีเปน
ปญหาสังคมและเปนปญหาท่ีกระบบตอระบบจริยธรรมอันดีงามของสังคมนั้นก็ไดแก  (๑)  ปญหา
การทอดท้ิงคนชรา  และ  (๒)  ปญหาการทํารายคนชรา  เหตุท่ีวาเปนปญหาท่ีกระทบตอสังคมและ
จริยธรรมก็เพราะการทอดทิ้งคนชรานั้นผิดหลักทางพระพุทธศาสนาและกอใหเกิดผลกระทบทาง

                                                 
๖๐ พัทยา  สายหู,  กลไกของสังคม,  พิมพครั้งที่ ๑๐,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔),  หนา ๙๘. 



 ๑๓๕ 

สังคมโดยเฉพาะดานจิตใจและภาพลักษณอันดีงามของสังคมคอนขางสูง  ซ่ึงประเด็นปญหา
ดังกลาวนั้นผูวิจัยจะไดนําเสนอพุทธวิธีในการแกไขตามลําดับดังตอไปนี้ 

๑)  ปญหาการทอดท้ิงคนชรา 

ในสังคมไทยนั้นภาวการณการทอดท้ิงคนชรานั้นมีปรากฏใหเห็นกันโดยท่ัวๆ  ไป
เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีรัดตัวรวมถึงสภาพจิตใจของผูคนเปล่ียนไปทําใหสังคม
ประสบปญหาการทอดท้ิงคนชรามากข้ึน  ซ่ึงปญหานี้ผูวิจัยเห็นวามีสาเหตุท่ีสําคัญอยู  ๒  ประการ  
และเหตุสองประการนั้นก็เปนวิธีในการแกไขปญหาดังกลาว  โดยสาเหตุของการทอดท้ิงคนชรานั้น
มาจากสาเหตุ  (๑)  ลูกหลานขาดความกตัญู (๒)  ลูกหลานไมทําหนาท่ีตามหลักทิศ ๖ ของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นการแกไขปญหาการทอดท้ิงคนชราจะตองนําเอาหลักธรรมท้ัง  ๒  ประการ
นี้มาแกไขคือ 

ก.  การเสริมสรางคุณธรรมเรื่องความกตัญูกตเวที 

คําวา  ความกตัญู  นั้นถือไดวาเปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย  ในสังคมมนุษยตอง
เกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืนและส่ิงอ่ืน  ชีวิตดานกายภาพดํารงอยูไดเพราะไดรับการอุปการะเล้ียงดู
จากบุคคลตางๆ  มีบิดามารดา  ครูอาจารย  ญาติพี่นอง  เปนตน  นอกจากนั้น  ตองพึ่งพาอาศัยส่ิง
เหลาอ่ืนอีก  เชน  อาศัยปจจัย  ๔  เปนเคร่ืองเล้ียงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยูรอดได  ในสวนจิตใจมนุษยก็
ไดรับการปลูกฝงอบรมลักษณะคุณคาทางจิตใจจากบุคคลอ่ืน  มีบิดามารดาเปนตน  ใหมีทัศนคติ  
คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  อันเปนหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตใหความเจริญรุงเรือง  ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของมนุษย  ความกตัญูนี้เปนคุณธรรมท่ีมนุษยพึงปฏิบัติมิใชเฉพาะตอมนุษย
ดวยกันเทานั้น  แตใหมีแมแตตอสัตวและพืชท้ังหลายดวย๖๑ 

ความกตัญู  เปนการกระทําความดีอยางหนึ่งท่ีพึงปรารถนาของทุกคน  ผูท่ีมีความ
กตัญู  ยอมจะทําตนเองใหมีความสุขและทําผู อ่ืนใหมีความสุขดวย  จากการศึกษาพบวา
พระพุทธศาสนากลาวยกยองบุคคลท่ีมีความกตัญู  และใหความสําคัญตอบุคคลผูมีความกตัญูวา
เปนบุคคลท่ีหาไดยากในโลก  พระพุทธองคตรัสวาบุคคลท่ีหาไดยากมี  ๒  จําพวก๖๒  ไดแก 

๑.  บุพพการี   ผูทําอุปการะกอน 
๒.  กตัญูกตเวที   ผูรูอุปการะท่ีเขาทําแลวและตอบแทน 

                                                 
๖๑ พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต),   คนไทยกับปา,  พิมพครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๗),  หนา ๒๑. 
๖๒ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔. 



 ๑๓๖ 

จะเห็นไดวาบุพการีบุคคล  กับกตัญูกตเวทีบุคคล  คือบุคคลท่ีมาคูกันเสมอ  เพราะมี
ผูทําอุปการะกอน๖๓  จึงมีผูรูอุปการะท่ีทานทําแลวและตอบแทน๖๔  และเปนบุคคลท่ีหาไดยาก  
เพราะวาหมูสัตวสวนใหญถูกอวิชชาครอบงํา  ยากที่จะมองเห็นคุณคาของบุคคลอ่ืนได๖๕เม่ือเปน
เชนนี้ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมุงเนนใหมีการเคารพเช่ือฟงรวมถึงการกระทําตอบ
แทนแกบุพการีในฐานะท่ีเปนผูมีพระคุณ 

จากการศึกษาความหมายดานภาษา  คําวา  บุพการี  หมายถึง  บุคคลผูทํากอนโดยปกติ,  
บุคคลผูทําอุปการะกอน,  บุพพการีบุคคล,  ในกฎหมาย คําวาบุพการี  หมายถึง  บิดา  มารดา  ปู  ยา  
ตา  ยาย  ทวด  (ท้ังสองฝาย)  ในทางพระพุทธศาสนา  มีความหมายกวางกวานี้๖๖  ซ่ึงหมายรวมไป
ถึงอาจารยอุปชฌาย  และพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตลอดจนถึงบุญท้ังหลายดวย๖๗  บุพการีบุคคลกับ
กตัญูกตเวทีบุคคล  กตัญูกตเวทีบุคคล  ยอมจะหาไดยากกวาบุพการีบุคคล 

สวนคําวากตัญูหมายถึง  รูอุปการะท่ีทานทําให,  (ผู)รูคุณทาน  เปนคําคูกันกับ  กตเวที  
และไดใหความหมายของคําวา  กตเวที  วา  (ผู)  สนองคุณทาน,  เปนคําคูกันกับ  กตัญู๖๘  หรือ
หมายถึง  ความรูและยอมรับรูในบุญคุณของผูอ่ืน  ท่ีมีอยูเหนือตนเรียกวา  กตัญุตา  (กตัญู)  การ
พยายามทําตอบแทนบุญคุณนั้นๆ  เรียกวา  กตเวทิตา  (กตเวที)  คนท่ีรูบุญคุณ  เรียกวาคนกตัญู  
คนท่ีทําตอบแทน  เรียกวา  คนกตเวที  กตัญูกตเวทิตา  หมายถึง  ความรูบุญคุณทานแลวทําตอบ
ใหปรากฏ  นี้เปนธรรมประคองโลกใหเปนอยูได  และอยูไดดวยความสงบสุข๖๙ 

เม่ือนําท้ังสองคํามารวมกันก็คือกตัญู  กับกตเวทีเปนความกตัญูกตเวทีจึงมี
ความหมายวาความเปนผูรูคุณและกระทําตอบแทน  โดยการกระทําการตอบแทนดังกลาวก็คือการ
ตอบแทนบุพการีหรือผูท่ีมีอุปการะคุณแกเรามากอน  ซ่ึงมีพอแมหรือผูเกี่ยวของกับเรา  เปนตน 

                                                 
๖๓ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  พิมพครั้งที่  ๙,  

(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา ๑๓๙. 
๖๔ เรื่องเดียวกัน,  หนา ๒. 
๖๕ มงฺคล. (บาลี)  ๒/๓๖๓/๒๗๖. 
๖๖ พันตรี ป. หลงสมบุญ,  พจนานุกรม มคธ-ไทย,  หนา ๕๐๑. 
๖๗ มงฺคล. (บาลี)  ๒/๓๖๓/๒๗๖.  
๖๘ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕,  (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙),  หนา ๕. 
๖๙ พุทธทาสภิกขุ,  กตัญูกตเวทีเปนรมโพธ์ิรมไทรของโลก,  (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๖),  หนา ๒. 



 ๑๓๗ 

สําหรับวิธีการแกไขปญหาการทอดท้ิงคนชรานั้นจะตองเนนไปท่ีการสรางจิตสํานึกใน
เร่ืองของความกตัญูกตเวทีใหเกิดข้ึนในสังคมโดยเฉพาะใหเกิดกับบุตริดาใหรูจักสํานึกในบุญคุณ
ท่ีพอแมไดกระทําดวยการใหกําเนิดและเล้ียงดูเรามา  หรือหากแมทานไมไดเล้ียงดูเรามาแตทานก็
ใหกําเนิด  หากไมเปนเชนนั้นก็ถามีคนอ่ืนเล้ียงดูก็ใหกระทําตอบแทนบุญคุณของผูนั้น  เพราะความ
กตัญูโดยเฉพาะตอผูมีพระคุณคือบิดามารดาเปนตนนั้นพระพุทธศาสนาเห็นวามีประโยชนหลาย
ประการ  เชน 

๑.  ประโยชนตอตนเอง  ในพระพุทธศาสนา  บุคคลท่ีมีความกตัญู  ขณะท่ีมีชีวิตอยู  
ยอมมีความสุขความเจริญ  และไดรับการสรรเสริญ  ดังพระพุทธพจนวา 

 กุลบุตรในโลกน้ี  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชามารดาบิดา  บุตร  ภรรยา  ทาส  กรรมกร  
คนใช  เพื่อนชาวนา  เพื่อนรวมงาน,  เทวดาผูรับพลีกรรม  และสมณพราหมณ  ดวยโภค
ทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร  เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง  อาบเหงื่อตางน้ํา  
ประกอบดวยธรรม  ไดมาโดยธรรม  มารดาบิดา  บุตร  ภรรยา  ทาส  กรรมกร  คนใช  เพื่อน
ชาวนา  เพื่อนรวมงาน  เทวดาผูรับพลีกรรม  และสมณพราหมณ  ผูไดรับสักการะ  เคารพ  
นับถือ  บูชาแลว  ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา  ‘ขอทานจงมีชีวิตยืนนาน  มี
อายุยืนนาน’  กุลบุตรผูอันมารดาบิดา  บุตร  ภรรยา  ทาส  กรรมกร  คนใช  เพื่อนชาวนา  เพื่อน
รวมงาน  เทวดาผูรับพลีกรรม  และสมณพราหมณอนุเคราะหแลว  พึงหวังไดความเจริญอยาง
เดียว  ไมมีความเส่ือมเลย๗๐ 

เม่ือบุคคลผูมีความกตัญูกตเวทีส้ินชีวิตไป  ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค  ดังพระ
พุทธพจนวา 

 มารดาบิดาผูอนุเคราะหประชา  ทานเรียกวาพรหม  บุรพาจารย  และอาหุไนยบุคคลของ
บุตรท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นดวยขาว  น้ํา ผา  
ท่ีนอน  การอบกล่ิน  การใหอาบน้ํา  และการชําระเทา  เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้นแล  
บัณฑิตท้ังหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกน้ีเอง  เขาตายไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรค๗๑ 

จะเห็นไดวา ในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาน้ันบุคคลท่ีมีความกตัญู  ปฏิบัติชอบใน
พอแม  ในพระสัมมาสัมพุทธเจา  หรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ยอมรักษาตนไมใหถูกกําจัด  
ไมใหถูกทําลาย  ไมมีความเสียหาย  ไมถูกผูรูติเตียน  และประสบบุญเปนอันมาก  ดังพระพุทธพจน

                                                 
๗๐ องฺ.ป ฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๘/๑๐๖. 
๗๑  องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 



 ๑๓๘ 

วา “...นรชนผูปฏิบัติชอบในมารดาบิดา  ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา  หรือสาวกของตถาคตน้ัน  ยอม
ประสบบุญเปนอันมาก  เพราะการประพฤติธรรมในมารดาบิดานั้น  บัณฑิตท้ังหลายจึงสรรเสริญ
นรชนนั้นในโลกนี้แล  เขาจากโลกน้ีไปแลว  จึงบันเทิงในสวรรคสมบุญเปนอันมาก...”๗๒ 

อนึ่ง ในพระไตรปฎกไดยกยองคนกตัญูไวดังนี้ 

๑.  เปนสัตบุรุษ๗๓  ไดแก  คนดี  มีคุณธรรม  เปนบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา  เพราะ
ความกตัญูกตเวทีเปนภูมิของสัตบุรุษ 

๒.  เปนบุคคลท่ีหาไดยาก๗๔  เพราะบุคคลท่ีมีความกตัญูกตเวที  ตองฝกฝนตนมาดี  
สามารถยกจิตใจของตนใหสูงสงได  ซ่ึงมิใชจะเกิดข้ึนกับคนทุกคนได 

๓.  ประสบแตความสุข๗๕  เนื่องจากประพฤติตนถูกตอง  ชีวิตจึงมีแตความเจริญ  และ
ยังนําความสุขมาใหแกบุคคลอ่ืนๆ  ดวย 

๔.  ควรแกการยกยองสรรเสริญ๗๖  เพราะเปนผูมีจิตใจสูงสง  ประกอบดวยคุณธรรมอัน
ดี  และเปนแบบอยางแกคนอ่ืนๆ  ได จึงสมควรไดรับการยกยองชมเชย 

๕.  ประพฤติส่ิงท่ีเปนอุดมมงคลแกชีวิต๗๗  เพราะความกตัญูเปนขอปฏิบัติท่ี
กอใหเกิดสวัสดิมงคลแกชีวิต  เปนอุดมมงคลในชีวิต 

๒.  ประโยชนตอสังคม  คําวาประโยชนตอสังคมนั้นหมายถึงความกตัญูเม่ือเกิดใน
จิตสํานึกของคนในสังคมแลวก็ยอมทําใหสังคมไดรับความสุขไปดวย  ซ่ึงเราจะพบผลของความ
กตัญูท่ีกอใหเกิดสุขกับสังคมดวยการท่ีหากเราคบหากับคนท่ีมีความกตัญูยอมจะไดรับความสุข
หรือประโยชนดังท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาดังนี้  

 “…พึงมองเห็นคนมีปญญา  ท่ีชอบช้ีโทษ  พูดจาขมข่ี  เสมือนเปนผูบอกขุมทรัพย  คน
เชนนั้นเปนบัณฑิต  ควรคบได  คบคนเชนนั้น  มีแตดีข้ึน   ไมเลวลง....” ๗๘  

 

                                                 
๗๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๔/๗. 
๗๓ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๓๓/๗๗. 
๗๔ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๑๒๐/๑๑๔. 
๗๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๓๓/๗๗. 
๗๖ ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๓๒๑/๒๘๒. 
๗๗ ขุ.ขุ. (ไทย)  ๒๕/๙/๘. 
๗๘ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๗๖/๕๑. 



 ๑๓๙ 

 “…ธีรชน  ผูรวมดวยเปนสุข  เหมือนสมาคมแหงญาติ…” ๗๙  

 “...เดินรวมกัน  ๗  กาว  ก็นับวาเปนมิตร  เดินรวมกัน  ๑๒  กาว  ก็นับวาเปนสหาย  อยู
รวมกันสักเดือนหนึ่งหรือคร่ึงเดือน  ก็นับวาเปนญาติ  ถานานกวานั้นไป  ก็เหมือนเปน
ตัวเอง…” ๘๐ 

 “...มีญาติพวกพองมาก  ยอมเปนการดี  เหมือนหมูไมมากหลายในกลางปา,  ตนไมท่ีข้ึนอยู
โดดเดี่ยว  ถึงจะงอกงามใหญโตเทาใด  ลมก็พัดใหโคนลงได...” ๘๑ 

 “...ถาไดสหายผูมีปญญาปกครองตน  พึงพอใจมีสติเท่ียวไปกับเขา,     ถาไมไดสหายท่ีมี
ปญญาปกครองตน  พึงเท่ียวไปคนเดียว  และไมพึงทําความช่ัว...” ๘๒  

 “...ควรคบมิตรท่ีเปนพหูสูต  ผูทรงธรรม  ผูโอฬารดวยความดี มีปฏิภาณ,  คร้ันรูจัก
ประโยชนท่ีมุงหมาย  กําจัดความสงสัยไดแลว  จึงควรเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด...” ๘๓ 

ขอความเหลานี้  นับวาเปนแนวความคิดท่ีกอใหเกิดประโยชนตอผูท่ีคบหาสมาคม
เกี่ยวของกับบุคคลผูมีความกตัญูกตเวทีผูอยูในฐานะกัลยาณมิตร  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน
มากมายมหาศาลแกสังคมสวนรวม  เปนธรรมดาวาคนเราท่ีเกิดมาในโลกนี้  ยอมจะมีการคบหา
สมาคมกันเปนธรรมดา  และการไดคบหาสมาคมกับบุคคลผูเปนกัลยาณมิตรนั้น  พระพุทธองคถือ
วามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ตรัสวา  “...ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  เปนพรหมจรรย
ท้ังหมดทีเดียว...”๘๔ โดยคุณคาของความกตัญูท่ีมีตอสังคมน้ัน  สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ  
ธมฺมธโร)  ไดกลาวไววา 

 ความเปนคนกตัญูกตเวทีในฐานะกัลยาณมิตร  เปนประหน่ึงรมโพธ์ิในโลก  ใหผูขาม
โลกอันแสนจะขามยาก  ไดอาศัยเปนท่ีบรรเทาทุกข  และเปนประดุจรมไทรในทะเลทรายท่ี
ทุรกันดาร  ใหผูขามไดอาศัยเปนท่ีพักรอนหยอนใจ  ผูไมมุงทําดีแกใครกอน  กับผูรับ
อุปการะจากใครแลวไมสํานึกในอุปการะของผูมีคุณ  ทําเปนลืมคุณทานเสีย  คนดีถือวาเขา
เปนคนละเมิดวิถีจรรยาของมนุษย  อันท่ีจริงโลกมีความสงบสุขอยูได  เพราะอาศัยคนดีเปน

                                                 
๗๙ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๒๐๗/๙๗. 
๘๐ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๘๓/๓๕.  
๘๑ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๗๔/๓๑. 
๘๒ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๒๘-๓๓๐/๑๓-๑๓๖. 
๘๓ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๕๘/๕๑๓. 
๘๔ สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๒/๓. 



 ๑๔๐ 

สวนใหญ  เม่ือการทําดีตอและการสนองดีตอบของคนดี  ยังเปนไปในโลกโดยสมํ่าเสมออยู
เพียงใด  โลกก็ยังมีความสงบสุขช่ืนบานสราญรมยอยูเพียงนั้น๘๕ 

จะเห็นไดวาบุคคลผูมีความกตัญูกตเวที  เม่ือมีบุคคลทําความดีใหตนแลว  ยอมจะ
รูสึกสํานึกในอุปการคุณท่ีผูอ่ืนกระทําแลว  และพรอมท่ีจะหาทางตอบแทนคืนทุกเม่ือทุกเวลาท่ีมี
โอกาส  เพราะฉะน้ัน  ความดีท่ีบุคคลทําแลวแกบุคคลผูมีความกตัญูกตเวที  นับวาไมเสียหาย  ซํ้า
ยังกอใหเกิดประโยชนมากมายท้ังแกตนเอง  และผูอ่ืน  ดังขอความในนิโครธชาดกวา  “…ความดีท่ี
ทําในคนผูมีความกตัญู  มีศีล  มีความประพฤติอันประเสริฐ  ยอมไมเสียหาย  เหมือนเมล็ดพืชใน
นาท่ีดี...”๘๖ 

ดังนั้น  บุคคลผูมีความกตัญูกตเวที  จึงถือวาเปนคนท่ีไมประทุษรายมิตร  ต้ังความ
กตัญูเปนเบ้ืองหนา  ระลึกถึงคุณของผูมีคุณ  ไมลืมคุณทาน  ไมคิดรายตอทาน  ดังนั้น  บุคคลเม่ือ
ไดทําคุณตอบุคคลผูมีความกตัญูกตเวที  ยอมจะกอประโยชนใหเกิดประโยชนตอผูกระทํา 

จากการศึกษาพบวา บุคคลผูมีความกตัญู ไมเพียงแตรูคุณของผูมีพระคุณและสนอง
คุณเทานั้น  ยังมีคุณธรรมอยางอ่ืนอีกดวย  คือ  เปนผูใหญก็มีความเมตตากรุณา โอบออมอารี  เผ่ือ
แผแกผูนอยท่ีทําดีแกตน  เปนผูนอยก็มีสัมมาคารวะ  ซ่ือสัตยสุจริตจงรักภักดีตอผูใหญท่ีมีพระเดช
พระคุณแกตน ยกยองเชิดชูไวในท่ีมีบุญคุณ บุคคลผูมีความกตัญูจะดําเนินชีวิตตนเพื่อประโยชน
สุขและความดีงามรวมกันของสังคม  ถาเขาจะแสวงหาประโยชนของตน เขาจะคํานึงถึงผล
กระทบกระเทือนความสุขและความเสียหายตอสวนรวมกอน  เขาจะปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุข
โดยชอบ  ท้ังแกตนและผูอ่ืน  และถาหากทุกคนในโลก  ยอมรับรูถึงความจริงอันประเสริฐสุด  คือ  
ความท่ีมนุษยทุกคนเปนหนี้บุญคุณตอกันและกัน  แมแตคนท่ีเปนศัตรูของกันและกัน  โลกน้ีจะเต็ม
ไปดวยการแขงขันกันทําความดี  เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีบุญคุณของตนๆ  ใหพนหนี้อันนี้  และถาหัวใจ
ของคนทุกคนในโลกนี้  เต็มไปดวยความกตัญูจริงๆ  แลว  โลกน้ีจะเปนโลกท่ีงดงามยิ่งกวาเท
วโลก  นาอยูยิ่งกวาเทวโลก  ปลอดภัยยิ่งกวาเทวโลก  และนาบูชา  นาปรารถนายิ่งกวาเทวโลกแน
แท 

ความกตัญูนั้นมีความสําคัญท่ีจะสามารถลดปญหาการทอดท้ิงคนชราได  ซ่ึงแม
นักวิเคราะหในสังคมไทยบางทานก็ไดแสดงความคิดเห็นเอาไววาการแกปญหาดังกลาวจะตอง  
การเนนปลูกฝงใหเด็กไทย  มีจิตสํานึกเร่ือง  “ความกตัญู”  ก็ฝากความหวังไวกับระบบการศึกษา
                                                 

๘๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ  ธมฺมธโร),  มงคลยอดชีวิต  ฉบับสมบูรณ,  (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๓๙),  หนา ๔๔๘-๔๔๙. 

๘๖ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๗๘/๓๓๕. 



 ๑๔๑ 

และกระบวนการสังคมประกิต  (การหลอหลอมของสังคม)  หากเด็กไทยยังเต็มเปยมดวยความ
กตัญู  ยอมรับและเล้ียงดูพอ-แม  ครอบครัวละ  ๑-๒  คน  ปญหาภาระก็อาจเบาบางไดบาง  ดังนั้น  
สังคมไทยควรปรับทาทีและกําหนดนโยบายในการสรางจิตสํานึกเร่ืองความกตัญูใหมากเนือ่งจาก
เปนคุณธรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนกับท้ังตนเองและผูอ่ืนและนําความเปนสุขมาให  หากสังคมไทย
มีคุณธรรมเร่ืองความกตัญูแลวโดยเฉพาะกลุมบุตรธิดาหรือผูท่ียังเปนหนุมสาวก็จะไมมีกรณีการ
ท้ิงคนชราหรือก็จะสามารถลดปญหาเร่ืองการทอดท้ิงคนชราลงไปไดมากหรืออาจจะหมดไปเลยก็
ได 

ข.  การเสริมสรางคุณธรรมเรื่องการทําหนาท่ีตามหลักทิศ ๖ 

การที่สังคมไทยจะสามารถแกไขปญหาเร่ืองการทอดท้ิงคนชราไดนั้นจะตองปลุกฝงใน
เร่ืองของการทําหนาท่ีใหถูกตองโดยหนาท่ีดังกลาวนั้นก็คือหนาท่ีตามหลักทิศ  ๖  โดยเฉพาะผูท่ี
เปนบุตรธิดาท่ีจะตองทําหนาท่ีในการเล้ียงดูบิดามารดาท่ีทานเล้ียงเรามาตามหลักการท่ีวาบิดา
มารดาและบุตรธิดาจะตองมีปฏิสัมพันธตอกันในฐานะบุพการีบุคคล และกตัญูกตเวทีบุคคล  ตาม
หนาท่ีฝายละ  ๕  ประการ  ดังนี้ 

๑.  หนาท่ีของบุตรธิดาตอมารดาบิดา  บุตรธิดา  พึงบํารุงมารดาบิดา  ผูเปนทิศเบ้ืองหนา  
ดวยหนาท่ี  ๕  ประการ  คือ 

๑)  ทานเล้ียงเรามา  เราจักเล้ียงทานตอบ 
๒)  จักทํากิจของทาน 
๓)  จักดํารงวงศตระกูล 
๔)  ประพฤติตนใหเหมาะสมท่ีจะเปนทายาท 
๕)  เม่ือทานลวงลับไปแลว  ทําบุญอุทิศใหทาน 

๒.  หนาท่ีของมารดาบิดาตอบุตรธิดา  เม่ือบุตรธิดาบํารุงเล้ียงมารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ือง
หนา  ดวยหนาท่ี  ๕  ประการ  แลว  มารดาบิดาก็ยอมอนุเคราะหบุตรธิดาดวยหนาท่ี  ๕  ประการ  
คือ 

๑)  หามไมใหทําความช่ัว 
๒)  ใหต้ังอยูในความดี 
๓)  ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔)  หาภรรยา  (สามี)  ท่ีสมควรให 
๕)  มอบทรัพยสมบัติใหในเวลาอันสมควร 



 ๑๔๒ 

เม่ือบุตรธิดาบํารุงเล้ียงมารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนา  ดวยหนาท่ี  ๕  ประการ  และ
มารดาบิดาไดอนุเคราะหบุตรธิดาดวยหนาท่ี  ๕  ประการ  เชนนี้แลว  ทิศเบ้ืองหนานี้ก็ช่ือวากุลบุตร
ไดปกปอง  ทําใหเกษมปลอดภัยแลว๘๗ 

หากสังคมไทยรูและตระหนักในเร่ืองของหนาท่ีผูวิจัยเห็นวาปญหาเร่ืองการทอดท้ิง
คนชราจะไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนก็นอย  แตท่ีเกิดปญหาเชนนี้อยูก็เปนเพราะสังคมไทยยังขาด
จิตสํานึกในเร่ืองหนาท่ีอยูนั่นเองเพราะวาการเล้ียงดูบิดามารดานั้นถือเปนเร่ืองหลักหากไมทําถือวา
เปนความผิด  ซ่ึงในหลักฐานคัมภีรพระพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 คนผูมีความสามารถเล้ียงตนและผูอ่ืนได  แตไมเล้ียงดูมารดาบิดาผูแกชรา  ผูผานวัยหนุม
วัยสาวแลวนั้นเปนทางแหงความเส่ือม 

 คนผูสามารถเล้ียงตนเองและผูอ่ืนไดแตไมเล้ียงดูมารดาบิดาของตน  ผูแกชรา  ผานวัยหนุม
วัยสาวแลว  พึงทราบวาเปนคนเลว๘๘ 

จะเห็นไดวาการทําหนาท่ีตามหลักทิศ  ๖  ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันถือได
วาเปนกระทําท่ีกอใหเกิดประโยชนและสามารถลดปญหาเร่ืองการทอดท้ิงคนชราในสังคมได 

๒)  ปญหาการทํารายคนชรา 

สําหรับปญหาคนชรานั้นนอกจากจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปญหาการทอดท้ิงแลวยังมี
ปญหาท่ีหนักกวาการทอดท้ิงอีกก็คือปญหาเร่ืองการทํารายรางกายคนชราซ่ึงจัดวาเปนปญหาในเชิง
ของความรุนแรง  โดยท่ีความรุนแรงดังกลาวเปนส่ิงท่ีไมควรทําเนื่องจากเปนเร่ืองท่ีผิดตอศีลธรรม  
เนื่องจากคนชรานันเปนผูท่ีออนแอและไมมีทางสู  การทํารายคนชราจึงเปนเร่ืองท่ีกระทบตอ
ความรูสึกทางดานจิตใจของสังคมเปนอยางยิ่ง  แมหากกลาวตามหลักการทางพระพุทธศาสนาก็จะ
พบวา  การทํารายรางกายคนชราหรือผูมีพระคุณนั้นเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิดความเสียหายแมผูท่ีทําราย
ก็จัดวาเปนคนเลว  ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา 

 คนผูทุบตี  ดุดามารดาบิดา  พี่นอง  พอตา  แมยาย  หรือพอผัว  แมผัว  พึงทราบวาเปนคน
เลว๘๙ 

                                                 
๘๗ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
๘๘ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๙๘/๕๒๕. 
๘๙ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๑๒๔/๕๓๐. 



 ๑๔๓ 

 นรชนผูปฏิบัติผิดในมารดาบิดา  ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา  หรือสาวกของตถาคตน้ัน  ยอม
ประสบส่ิงท่ีมิใชบุญเปนอันมาก  เพราะการไมประพฤติธรรมในมารดาบิดานั้น  บัณฑิต
ท้ังหลายจึงติเตียนนรชนนั้นในโลกนี้แล  เขาจากโลกน้ีไปแลวจึงไปสูอบาย๙๐ 

ดังนั้น  จึงจะเห็นไดวาการทํารายรางกายของคนชรานั้นจึงถือวาเปนเร่ืองท่ีผิดท้ังในแง
ของจารีตทางสังคมคือกฏหมายและก็ศีลธรรมอันดีงาม 

สําหรับสังคมไทยมีปญหาดานความรุนแรงในผูสูงอายุไมแพประเทศอ่ืนๆ  อีกหลายตอ
หลายประเทศ  เชนเดียวกับปญหาในผูหญิงในเด็กและเยาวชนสวนใหญเกิดจากสมาชิกใน
ครอบครัวดังปรากฏในส่ือแทบทุกวันเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศน  จึงจะเห็นไดวาการทํารายรางกาย
นั้นไดสรางบาดแผลทั้งทางกายและทางจิตใหกับคนชราและสังคมเปนอยางมาก 

อนึ่ง เม่ือเราหันมาพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการทํารายรางกายของคนชราตาม
แนวคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันผูวิจัยเห็นวาการแกไขปญหาการทํารายรางกายคนชราน้ันเรา
สามารถท่ีจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

๒.๑  การปลูกฝงคานิยมหรือความรูเร่ืองธรรมชาติของมนุษย  โดยคําวาธรรมชาติของ
มนุษยท่ีจะกลาวถึงนี้ก็คือธรรมชาติท่ีวามนุษยหรือสัตวทุกตัวตนนั้นมีความรูสึกท่ีสําคัญ  คือ  การ
รักสุข  เกลียดทุกข  และดูเหมือนวาธรรมชาติขอนี้จะเปนความรูสึกพื้นฐานของมนุษย๙๑  ซ่ึงแนวคิ
เร่ืองนี้พระพุทธศาสนาก็ไดเนนย้ําวามนุษยจะตองพิจารณาหรือสําเนียกอยูเปนประจําดวยการ
พิจารณาวา 

 เราอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รักสุขเกลียดทุกข  ขอท่ีบุคคลพึงปลงชีวิตเราผูอยากเปนอยู  
ไมอยากตาย  รักสุขเกลียดทุกขนั้น  ไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจของเรา  อนึ่ง  ขอท่ีเราพึงปลง
ชีวิตผูอ่ืน  ผูอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รักสุขเกลียดทุกขนั้น  ก็ไมเปนท่ีรัก  ไมเปนท่ีพอใจ
แมของผูอ่ืน  ส่ิงใดไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีพอใจของเรา  ส่ิงนั้นก็ไมเปนท่ีรัก  ไมเปนท่ีพอใจแม
ของผูอ่ืน  ส่ิงใดไมเปนท่ีรัก  ไมเปนท่ีพอใจของเรา  เราจะนําส่ิงนั้นไปผูกมัดกับผูอ่ืนได
อยางไร  อริยสาวกนั้นพิจารณา  อยางนี้แลว  เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเองดวย  ชักชวน
ผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตวดวย  กลาวสรรเสริญการงดเวนจากการ  ฆาสัตวดวย๙๒ 

                                                 
๙๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๔/๗. 
๙๑ สํ.ส. (ไทย)  ๑๘/๒๓๘/๒๓๖. 
๙๒ สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒. 



 ๑๔๔ 

จะเห็นไดวาจากกรอบแนวคิดดังกลาวการพิจารณาเห็นถึงสภาพของมนุษยโดย
ธรรมชาติวาถาเรารักสุขเกลียดทุกขอยางไร  คนอ่ืนก็จะรักสุขเกลียดทุกขเหมือนเชนกับเรา  ถาเรา
จะทํารายใคร  ใครเขาก็คงไมยอมเหมือนกับท่ีเราเองก็ไมยอมเม่ือมีคนมาทํารายเรา  การพิจารณา
เห็นถึงธรรมชาติเชนนี้ยอมเปนผลใหผูพิจารณาไมคิดท่ีจะทํารายผูอ่ืน  เนื่องจากเห็นถึงคุณและโทษ
ของการทํารายผูอ่ืนและตัวเองนั้น  ดังนั้น  การท่ีจะแกไขปญหาการทํารายรางกายของคนชราได
จะตองปลูกจิตสํานึกในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยเปนอันดับแรกกอน  เพราะเม่ือคนในสังคมมี
จิตสํานึกเร่ืองนี้แลวการทํารายรางกายคนชราก็จะไมเกิดข้ึน  หากแมจะเกิดสังคมก็จะมีมาตรการใน
การดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขได  อนึ่ง  แมในประเด็นเร่ืองการทํารายรางกายตนเองของผู
ชราก็เหมือนกันยอมถือวาเปนการทําท่ีไมถูตอง  ดังปรากฎในถอยคําท่ีวา 

 ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคล  ผูทําตนใหเดือดรอน  หม่ันประกอบในการทําตนให
เดือดรอน  ช่ือวาทําตนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน  ใหรอนรุม  เพราะเหตุนี้  ขา
พระองคจึงไมชอบใจบุคคลนี้  บุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  หม่ันประกอบในการทําผูอ่ืนให
เดือดรอน  ช่ือวาทํา  ผูอ่ืนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน  ใหรอนรุม  เพราะเหตุนี้  ขา
พระองคจึงไมชอบใจบุคคลนี้  สวนบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน  หม่ันประกอบในการทําตน
ใหเดือดรอน  และเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  หม่ันประกอบในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ช่ือ
วา  ทําตนและผูอ่ืนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน  ใหรอนรุม  เพราะเหตุนี้  ขาพระองคจึง
ไมชอบใจบุคคลนี้๙๓ 

จากขอความดังกลาวเห็นวา  หากจะนําประเด็นเร่ืองการทํารายรางกายของคนชรามา
พิจารณาโดยเฉพาะการทํารายรางกายจากผูอ่ืน  แนวคิดเร่ืองธรรมชาติรักสุขเกลียดทุกขของมนุษย
นั้นยอมแกไขปญหาไดแตก็ไมเฉพาะเร่ืองดังกลาว  แมการทํารายรางกายตนเองก็ถือวาสามารถนํา
แนวคิดเร่ืองธรรมชาติของความรักสุขเกลียดทุกขของมนุษยมาใชไดท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะปองกันและ
แกไขปญหาในการทํารายรางกายตนเองและจากผูอ่ืนนั่นเอง 

๒.๒  สงเสริมความเขาใจเร่ืองศีล  ๕  โดยเฉพาะศีลขอท่ี  ๑  สําหรับการแกไขปญหา
การทํารายรางกายคนชรานั้นเราสามารถท่ีจะนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชไดก็คือการ
เนนใหสังคมมีจิตสํานึกในเร่ืองของศีล  ไดแก  ศีล  ๕  คือขอปฏิบัติในการฝกตน  ๕  ประการ  โดย
ความเขาใจของคนท่ัวไปเปนศีลขอปฏิบัติของคฤหัสถ  ถาหากวาคฤหัสถทานใดปฏิบัติตามแลวก็
จะอยูเปนปกติสุข  ในคิหิสูตร  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  พระพุทธเจาตรัสถึงคฤหัสถท่ีสํารวม
ในสิกขาบท  ๕  ประการ และสิกขาบท  ๕  ประการหรือเบญจศีล ก็คือ 

                                                 
๙๓ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๕/๖. 



 ๑๔๕ 

๑.  เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว 
๒.  เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย 
๓.  เปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
๔.  เปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ  
๕. เปนผูเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ

ประมาท๙๔ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดใหความหมายและอธิบายถึงเบญจศีล  ดังนี้  ศีล  
๕  หรือเบญจศีล  คือ  ความประพฤติชอบทางกายวาจา  การรักษากายวาจาใหเรียบรอย  การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย  ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว  การควบคุมตนใหต้ังอยูในความไม
เบียดเบียน๙๕ 

ศีล  ๕  นั้นเปรียบเหมือนทรัพยอันเปนตนทุนในการดํารงชีวิตดังพุทธพจนท่ีตรัสแก
อุบาสกวา  นรชนใดในโลก  ฆาสัตว  ลักทรัพย  คบชูกับภรรยาของผูอ่ืน  พูดเท็จ  และหมกมุนใน
การดื่มสุราเมรัย  นรชนนั้นช่ือวา  ขุดทรัพยอันเปนตนทุนของตนในโลกน้ี๙๖  นอกจากศีล  ๕  แลว  
ยังมีธรรมะอันเปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาศีล  ๕  ผูรักษาศีล  ๕  จะตองประพฤติปฏิบัติควบคูกัน
ไป  หมวดธรรมนั้นก็คือ  “เบญจธรรม  หรือ  เรียกอีกอยางหน่ึงวา  เบญจกัลยาณธรรม  อันหมายถึง
ธรรมอันดีงาม  ๕  อยาง  คุณธรรม  ๕  ประการคูกับเบญจศีล  เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจ
ศีล  ผูรักษาเบญจศีลควรมีไวประจําใจ”๙๗  ธรรมท่ีทําหรือสงเสริมใหบุคคลมีความดีงาม  โดยเบญจ
ธรรม  คือ  ธรรม  ๕  ประการ  มีดังนี้ 

๑.  เมตตาและกรุณา  ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ  และความสงสาร
คิดชวยใหพนทุกข 

๒.  สัมมาอาชีวะ  การเล้ียงชีพในทางสุจริต 
๓.  กามสังวร  ความสังวรในกาม  ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนเองในทาง

กามารมณ  ไมใหหลงใหลในรูปเสียง  กล่ิน  รส  และสัมผัส 
๔.  สัจจะ  ความซ่ือสัตย  ความซ่ือตรง 

                                                 
๙๔ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๗๙/๓๐๐. 
๙๕ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๘,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกาณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  หนา ๑๗๕. 
๙๖ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๒๔๖-๒๔๗/๑๐๙. 
๙๗ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  หนา ๑๗๕. 



 ๑๔๖ 

๕.  สติสัมปชัญญะ  ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ  คือฝกฝนใหเปนคนรูจักยับยั้งคิด  
รูสึกตัวอยูเสมอวา  ส่ิงใดควรทําและไมควรทํา  ระวังไมใหเปนคนมัวเมาประมาท๙๘ 

เบญจธรรมนี้  จัดวาเปนธรรมท่ีทําใหบุคคลงาม  เพราะเม่ือบุคคลปฏิบัติไดจริงยอมเปน
คุณธรรมสงเสริมบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้นไดเปนอยางดี เปนท่ียกยองของสังคมท่ัวไป 

ในหลักการเร่ืองศีล  ๕  และธรรม  ๕  หรือท่ีเราเรียกกันวา  เบญจศีลเบญจธรรมนั้น  
เราจะพบวาหลักธรรมท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นมีความจําเปนสําหรับเร่ืองการปองกันการทํารายคนชรา
ไดเหมือนกัน  แตท่ีจะมีอิทธิพลมากก็คือ  ศีล ๕  ขอท่ี ๑  และ ธรรม ๕  ขอท่ีหนึ่ง  คือ 

ก.  เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว 
ข.  เมตตาและกรุณา  ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ  และความสงสาร

คิดชวยใหพนทุกข 

ในสองขอนี้ถือวามีความสําคัญตอการปองกันการทํารายคนชราไดเพราะศีลขอท่ี  ๑  
นั้นเปนการเวนจากเจตนาที่จะฆาหรือทําราย  ดังท่ีปรากฏในคําอธิบายวา “...ช่ือวา  ฆาสัตว  ดวย
องคประกอบคือผูกระทํามีเจตนาฆาสัตวท่ีมีชีวิตและรูวาสัตวนั้นมีชีวิต  ดวยความพยายามทาง
กายทวาร  วจีทวาร  ทวารใดทวารหน่ึง  จนสัตวนั้นตายไป...๙๙ 

เปนกิริยาท่ีทําใหมีการสรางความกลัวและเจตนาท่ีมุงตอการทํารายผูอ่ืน  ซ่ึงจะตองมาคู
กับธรรมขอท่ี  ๑  คือการเปนคนท่ีมีเมตตา  กรุณา  เม่ือเวนจากเจตนาที่จะทํารายแลวกลับกลายมา
เปนผูมีความเมตตาตาอผูอ่ืนการทํารายหรือมุงรายตอกันก็จะไมเกิดข้ึน  ดังนั้น  การที่สังคมไทยจะ
ปองกันและแกไขปญหาการทํารายคนชราในสังคมก็จะจองปลูกจิตสํานึกใหกับคนในสังคมในเร่ือง
ของศีล  ๕  และธรรม  ๕  เพราะเม่ือคนมีศีลมีธรรมแลวก็จะไมกลาท่ีจะทํารายผูอ่ืนสังคมก็จะอยูใน
ความสุขสงบและคนชราก็จะไมถูกทําราอีกตอไป 

๒.๓  สงเสริมความเขาใจเร่ืองกรรม 

สําหรับประเด็นตอมาท่ีจะมาพิจารณาเร่ืองของการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
แกไขปญหาการทํารายรางกายคนชรานั้น  จากการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพบวา  
หลักธรรมท่ีจะสามารถนํามาแกไขปญหาเร่ืองการทํารายคนชราไดก็คือ  หลักการเร่ืองกรรม  หรือ
หลักคําสอนเร่ืองกรรม  ท้ังนี้เพราะเร่ืองกรรมนั้นเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิดความสํานึกวาหากเราทํากรรม

                                                 
๙๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๕-๑๗๖. 
๙๙ ขุ.วิ.อ. (ไทย)  ๔๘/๑๒๑-๑๒๓. 



 ๑๔๗ 

ดีก็จะไดผลดีหากทํากรรมช่ัวก็จะไดรับผลชั่วตามมา  โดยหลักกรรมนั้นมีหลักการท่ีสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

๑.  ความหมายและประเภทของกรรม 

คําวากรรม  เปนคํากลางๆ  แปลวา  การกระทํา  หมายถึง  การกระทําท่ีประกอบดวย
เจตนา  จะแสดงออกทางกายก็ตาม  วาจาก็ตาม  หรือใจคิดก็ตาม  จัดเปนกรรมท้ังนั้น  ดังพระพุทธ
พจนท่ีวา  “เจตนาหํ     ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ”๑๐๐  แปลความวา  ภิกษุท้ังหลาย  เจตนานั่นเองเรา
เรียกวากรรม  บุคคลจงใจแลวจึงกระทํา  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ๑๐๑  และกรรมนั้นก็ไมได
หมายถึงเฉพาะกรรมช่ัว ท่ีบุคคลทําไวในอดีตตามท่ีคนท่ัวไปเขาใจเทานั้น  แตหมายถึงกรรมท้ังดี
และช่ัว  ท่ีบุคคลไดทําไวท้ังในอดีต  ปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  คือ  ถาพูดถึงการ
กระทําเม่ือไรก็เม่ือนั้นแหละ  จะเปนอดีต  ปจจุบัน  หรืออนาคตก็ตาม  การกระทํานั้นๆ  เปนกรรม
ท้ังส้ิน๑๐๒ 

นอกจากนี้  ยังทําใหทราบวา  พระพุทธองคทรงแสดงความหมายของกรรมไว  ๒  ข้ัน  
คือ  กรรมข้ันหยาบ  และกรรมข้ันละเอียด  ดังนี้ 

๑)  กรรมข้ันหยาบ  หมายถึง  กรรมท่ีเม่ือพระพุทธองคทรงแสดงแลว  คนท่ัวไป
สามารถเขาใจความหมายไดทันที  กรรมข้ันหยาบนี้  ทรงหมายถึง  “อาชีพการงานท่ีบุคคลทํา”  ดัง
ขอความในวาเสฏฐสูตร  ท่ีตรัสไววา  “บุคคลเปนชาวนาก็เพราะกรรม  เปนโจรก็เพราะกรรม  เปน
พราหมณก็เพราะกรรม  เปนกษัตริยก็เพราะกรรม”๑๐๓  หมายความวา  นายคนนี้  เขาดํานา หวาน
ขาว  ไถนา  เขาก็เปนชาวนา  การงานท่ีเขาทํานานั่นเอง  ทําใหเขาเปนชาวนา  คือเปนไปตามการ
กระทําหรืออาชีพการงานของเขา  เปนข้ันท่ีมองดูอยางหยาบ๑๐๔ 

๒)  กรรมข้ันละเอียด  หมายถึง  กรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแตละบุคคล  ซ่ึงพระ
พุทธองคทรงหมายถึง  เจตนา  ดังพระพุทธพจนท่ีกลาวไวขางตนวา  “เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทา
มิ”๑๐๕  เจตนา  ตัวความคิดจงใจ  เจตจํานงค  ความต้ังจิตคิดมุงหมาย  เปนตัวกรรม  เม่ือบุคคลจงใจ  

                                                 
๑๐๐ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๑๐๑ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๑๐๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  พิมพครั้งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),  หนา ๔๖. 
๑๐๓ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๔๖๐/๕๘๑-๕๘๒. 
๑๐๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  หนา ๔๖. 
๑๐๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๓๙๕. 



 ๑๔๘ 

มีเจตนาอยางใดแลว  ก็แสดงออกมาเปนการกระทําทางกายบาง  แสดงออกมาทางวาจาเปนการพูด
บาง  นี้คือความหมายของกรรมท่ีคอยๆ  มองละเอียดเขามา๑๐๖ 

กรรมนั้น  มีหลายประเภท  แตแบงออกเปนกลุมใหญ  ๆ  ได  ๒  กลุม๑๐๗  คือ  ประเภทของ
กรรมตามนัยแหงพระไตรปฎก  และประเภทของกรรมตามนัยแหงอรรถกถา  ดังนี้ 

ก.  ประเภทของกรรมตามนยัแหงพระไตรปฎก 

ในพระไตรปฎกสามารถจําแนกหรือแบงกรรมออกเปนประเภทตางๆ  ได  ๒  ประเภท
บาง  ๓  ประเภทบาง  ๔  ประเภทบาง  ดังนี้ 

๑.  กรรม  ๒  ประเภท  จําแนกตามคุณภาพ  หรือตามธรรมท่ีเปนมูลเหตุ  ไดแก 
๑)  อกุศลกรรม  กรรมท่ีเปนอกุศล  การกระทําท่ีไมดี  หรือกรรมช่ัว  หมายถึง  การ

กระทําท่ีเกิดจากอกุศลมูล  คือ  โลภะ  โทสะ  และโมหะ 
๒)  กุศลกรรม  กรรมท่ีเปนกุศล  การกระทําท่ีดี  หรือกรรมดี  หมายถึง  การกระทําท่ี

เกิดจากกุศลมูล  คือ  อโลภะ  อโทสะ  และอโมหะ 

๒.  กรรม  ๓  ประเภท  จําแนกตามทวาร  คือทางท่ีทํากรรม  หรือทางแสดงออกของ
กรรมไดแก 

๑)  กายกรรม  กรรมทําดวยกาย  หรือการกระทําทางกาย 
๒)  วจีกรรม  กรรมทําดวยวาจา  หรือการกระทําทางวาจา 
๓)  มโนกรรม  กรรมทําดวยใจ  หรือการกระทําทางใจ 

๓.  กรรม  ๔  ประเภท  จําแนกตามสภาพท่ีสัมพันธกับวิบากหรือการใหผล  ไดแก 
๑)  กรรมดํา  มีวิบากดํา  ไดแก  กายสังขาร  วจีสังขาร  และมโนสังขาร  ท่ีมีการเบียดเบียน  

ตัวอยางงายๆ  เชน  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  และด่ืมสุราเมรัย 
๒)  กรรมขาว  มีวิบากขาว  ไดแก  กายสังขาร  วจีสังขาร  และมโนสังขาร  ท่ีไมมีการ

เบียดเบียน  ตัวอยางคือ  การประพฤติตามกุศลกรรมบถ  ๑๐ 
๓)  กรรมท้ังดําและขาว  มีวิบากท้ังดําและขาว  ไดแก  กายสังขาร  วจีสังขาร  และมโน

สังขารท่ีมีการเบียดเบียนบาง  ไมมีการเบียดเบียนบาง  เชน  การกระทําของมนุษยท่ัวๆ  ไป 

                                                 
๑๐๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  หนา ๔๗. 
๑๐๗ เสฐียรพงษ  วรรณปก,  เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกรรม,  (กรุงเทพมหานคร : หจก. 

หอรัตนชัยการพิมพ, ๒๕๔๔),  หนา ๒๐. 



 ๑๔๙ 

๔)  กรรมไมดํา  ไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  เปนไปเพื่อความส้ินกรรม  ไดแก  เจตนา
เพื่อละกรรมท้ัง  ๓  อยางขางตน  หรือวาโดยองคธรรม  ไดแก  โพชฌงค  ๗  หรือมรรคมีองค  ๘๑๐๘ 

จากการศึกษาประเภทของกรรมในพระไตรปฎก  ทําใหทราบวาในบรรดากรรมท่ีกลาว
ไวขางตนท้ังหมด  กรรมท่ีจัดวาสําคัญท่ีสุด คือมโนกรรม  เหตุท่ีมโนกรรมสําคัญท่ีสุด  ก็เพราะวา
เปนจุดเร่ิมตน  คนคิดกอนแลวจึงพูดจึงกระทํา  คือแสดงออกทางกายและวาจา๑๐๙  ท้ังกรรมดีและ
กรรมช่ัว  

ข.  ประเภทของกรรมตามนยัแหงอรรถกถา  

คัมภีรอรรถกถา  หมายถึง  คัมภีรท่ีพระเถระผูเปนพหูสูตแตงข้ึนในภายหลัง  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่ออธิบายความในพระไตรปฎก  อรรถกถาท่ีแสดงเร่ืองกรรมและเปนท่ีนิยมกันมาก
ท่ีสุดในยุคหลังๆ  คือ  คัมภีรวิสุทธิมรรค  ซ่ึงแตงโดยพระพุทธโฆศาจารย  ในคัมภีรนี้  ทาน  ได
แบงกรรมไวถึง  ๑๒  ประเภท๑๑๐  หรือกรรมส่ี  ๓  หมวด  มีหัวขอและความหมายโดยยอ  ดังนี้๑๑๑ 

หมวดท่ี  ๑  วาโดยปากกาล  คือ  จําแนกตามเวลาท่ีใหผล 
๑)  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมใหผลในปจจุบันคือภพนี้  ไดแกกรรมดีก็ตาม  ช่ัวก็

ตาม  ท่ีกระทําในขณะแหงชวนจิตดวงแรก ในบรรดาชวนจิตท้ัง  ๗  แหงชวนวิถีหนึ่งๆ  พูดเปน
ภาษาวิชาการวา  ไดแกชวนเจตนาท่ีหนึ่ง  กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานั้น  ถาไมมีโอกาสใหผล
ในชาตินี้  ก็กลายเปนอโหสิกรรม  ไมมีผลตอไป  เหตุท่ีใหผลในชาตินี้  เพราะเปนเจตนาดวงแรก  
ไมถูกกรรมอ่ืนครอบงํา  เปนการปรุงแตงแตเร่ิมตน  จึงมีกําลังแรง  แตไมใหผลตอจากชาตินี้ไปอีก  
เพราะไมไดการเสพคุน  จึงมีผลเล็กนอย  ทานเปรียบวาเหมือนพรานเห็นเนื้อ  หยิบลูกศรยิงไปทันที  
ถาถูกเนื้อก็ลมท่ีนั่น  แตถาพลาด  เนื้อก็รอดไปเลย 

๒)  อุปปชชเวทนียกรรม  กรรมใหผลในภพท่ีจะไปเกิดคือในภพหนา  ไดแก  กรรมดีก็
ตาม  ช่ัวก็ตาม  ท่ีกระทําในขณะแหงชวนจิตดวงสุดทายในบรรดาชวนจิตท้ัง  ๗  แหงชวนวิถีหนึ่งๆ  
พูดเปนภาษาวิชาการวา  ไดแกชวนจิตท่ี  ๗  กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาติถัดจากน้ีไปเทานั้น  ถาไมมี
โอกาสใหผลในชาติหนา  ก็กลายเปนอโหสิกรรม  ท่ีเปนเชนนี้  เพราะเปนเจตนาทายสุดของชวนวิถี  

                                                 
๑๐๘ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  หนา  ๑๕๙-๑๖๐. 
๑๐๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๖๑. 
๑๑๐ เสฐียรพงษ  วรรณปก,  เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกรรม,  หนา ๒๒. 
๑๑๑ สมเด็จพระพุฒาจารย  (อาจ  อาสภมหาเถร) (ผูแปลและเรียบเรียง) คัมภีรวิสุทธิมรรค,  พิมพครั้งที่  

๔,  เน่ืองในงานอนุสรณ ๑๐๐  ป  สมเด็จพระพุฒาจารย  (อาจ  อาสภมหาเถร),  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
ประยูรวงศพริ้นต้ิง  จํากัด,  ๒๕๔๖),  หนา ๓๖๙-๓๗๐. 



 ๑๕๐ 

เปนตัวใหสําเร็จความประสงค  และไดความเสพคุนจากชวนเจตนากอนๆ  มาแลว  แตในเวลา
เดียวกัน  ก็มีกําลังจํากัด  เพราะเปนขณะจิตท่ีกําลังส้ินสุดชวนวิถี  

๓)  อปราปริยเวทนียกรรม  กรรมใหผลในภพตอๆ  ไป  ไดแกกรรมดีก็ตาม  ช่ัวก็ตาม  
ท่ีทําในขณะแหงชวนจิตท้ัง  ๕  ในระหวางคือในชวนจิตท่ี  ๒-๖  แหงชวนวิถีหนึ่งๆ  พูดเปนภาษา
วิชาการวา  ไดแก  ชวนเจตนาท่ีสองถึงท่ีหก  กรรมนี้ใหผลไดเร่ือยไปในอนาคต  เม่ือเลยจากภพ
หนาไปแลว  คือไดโอกาสเม่ือใด  ก็ใหผลเม่ือนั้น  ไมเปนอโหสิกรรม  ตราบเทาท่ียังอยูในสังสารวัฏ  
ทานเปรียบเหมือนสุนัขไลเนื้อ  ตามทันเม่ือใด  ก็กัดเม่ือนั้น 

๔)  อโหสิกรรม  กรรมเลิกใหผล  ไดแกกรรมดีก็ตาม  ช่ัวก็ตาม  ซ่ึงไมไดโอกาสที่จะ
ใหผลภายในเวลาที่จะออกผลได  เม่ือผานลวงเวลานั้นไปแลว  ก็ไมใหผลอีกตอไป 

หมวดท่ี  ๒  วาโดยกิจ  คือจําแนกการใหผลตามหนาท่ี 

๕)  ชนกกรรม  กรรมแตงใหเกิด  หรือกรรมท่ีเปนตัวนําไปเกิด  ไดแก  กรรมคือเจตนา
ดีก็ตาม  ช่ัวก็ตาม  ท่ีเปนตัวทําใหเกิดขันธท่ีเปนวิบาก  ท้ังในขณะท่ีปฏิสนธิและในเวลาท่ีชีวิต
เปนไป  (ปวัตติกาล) 

๖)  อุปตถัมภกกรรม  กรรมสนับสนุน  ไดแก  กรรมพวกเดียวกับชนกกรรม ซ่ึงไม
สามารถใหเกิดวิบากเอง  แตเขาชวยสนับสนุนหรือซํ้าเติมตอจากชนกกรรม  ทําใหสุขหรือทุกขท่ี
เกิดข้ึนในขันธ  ซ่ึงเปนวิบากน้ันเปนไปนาน 

๗)  อุปปฬกกรรม  กรรมบีบค้ัน  ไดแกกรรมฝายตรงขามกับชนกกรรม  ซ่ึงใหผลบีบ
ค้ันผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม  ทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในขันธ  ซ่ึงเปนวิบากน้ัน  
ไมเปนไปนาน 

๘)  อุปฆาตกรรม  ไดแกกรรมฝายตรงขามท่ีมีกําลังแรง  เขาตัดรอนความสามารถของ
กรรมอ่ืนท่ีมีกําลังนอยกวาเสีย  หามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียว  แลวเปดชองแกวิบากของ
ตน  เชน  ปตุมาตกรรมของพระเจาอชาตศัตรู  ตัดรอนกุศลกรรมของพระองคเสีย  เปนตน 

หมวดท่ี  ๓  วาโดยปากทานปริยาย  คือจําแนกตามแงท่ียักเยื้องกันคือ  ลําดับความแรง
ในการใหผล 

๙)  ครุกกรรม  กรรมหนัก  ไดแกกรรมท่ีมีผลแรงมาก  ในฝายดีไดแกสมาบัติ  ๘  ใน
ฝายชั่วไดแก  อนันตริยกรรม  มีมาตุฆาต  เปนตน  ยอมใหผลกอนและครอบงํากรรมอ่ืนๆ  เสีย  
เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญไหลบามาทวมทับน้ํานอยไป 

๑๐)  พหุลกกรรม  หรืออาจิณณกรรม  กรรมทํามากหรือกรรมเคยชิน  ไดแก  กรรมดีหรื
อกรรมช่ัวท่ีประพฤติมาก  หรือทําบอยๆ  ส่ังสมเคยชินเปนนิสัย  เชน  เปนคนมีศีลดี  หรือเปนคน



 ๑๕๑ 

ทุศีล  เปนตน  กรรมไหนทําบอยทํามากเคยชิน  มีกําลังกวาก็ใหผลไดกอน  เหมือนนักมวยปลํ้าลงสู
กัน  คนไหนแข็งแรงเกงกวา  ก็ชนะไป  กรรมนี้ตอเม่ือไมมีครุกรรม  จึงจะใหผล 

๑๑)  อาสันนกรรม  กรรมจวนเจียน  หรือกรรมใกลตาย  ไดแกกรรมท่ีกระทําหรือระลึก
ข้ึนมาในเวลาใกลตาย  จับใจอยูใหมๆ  ถาไมมีกรรม  ๒  ขอกอน  ก็จะใหผลกอนกรรมอ่ืนๆ  เปรียบ
เหมือนโคแออัดอยูในคอก  พอนายโคบาลเปดประตูออก  โคใดอยูริมประตูคอก  แมเปนโคแก
ออนแอ  ก็ออกไปไดกอน 

๑๒)  กตัตตากรรม  หรือกตัตตาวาปนกรรม  กรรมสักวาทํา  ไดแกกรรมท่ีทําดวยเจตนา
อันออน  หรือมิใชเจตนาอยางนั้นๆ  โดยตรง  เปนกรรมที่เบา  เปรียบเหมือนลูกศรท่ีคนบายิง
ออกไป  ตอเม่ือไมมีกรรมสามขอกอน  กรรมนี้จึงจะใหผล 

กรรม  ๑๒  นี้ เรียกไดวาเปนมติของพระอรรถกถาจารยโดยแท  แมวาจะมีบางขอท่ีได
เคาความเดิมจากพระบาลี  คือพระไตรปฎก๑๑๒  และการแบงกรรมออกเปน  ๑๒  ประเภทนี้                  
ชวยทําใหผูศึกษาเร่ืองกรรมมองเห็นภาพของกรรมชัดเจนยิ่งข้ึน๑๑๓ 

๒.  การใหผลของกรรม 

หลักกรรม  หรือกฎแหงกรรมมีอยูวา  “บุคคลทํากรรมใดไว  ดีก็ตาม  ช่ัวก็ตาม  เขายอม
ตองรับผลแหงกรรมนั้น”๑๑๔  เพราะตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นไดอธิบายหรือให
คําตอบเอาไววาเราทํากรรมอยางใดก็จะไดรับกรรมนั้นการเห็นผลแหงกรรมก็เปนไปตามกาลท่ี
เหมาะสม  คือถากรรมดีมีกําลังก็จะใหผลเร็วกวากรรมช่ัวแตท้ังนี้ท้ังนั้นการท่ีมนุษยทํากรรมไปแลว
ไมวาจะทํากรรมดีหรือช่ัวก็ตามกรรมนั้นจะตองใหผลอยูแลวเพราะเร่ืองกรรมนั้นไมอาจจะมีการ
ลางไดแตอาจจะเพียงใหเบาบางไปไดเทานั้น 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาหลักคําสอนเร่ืองกรรมนั้นเปนหลักคําสอนท่ี
สามารถสรางจิตสํานึกใหมนุษยรูจักการยับยั้งช่ังใจท่ีจะไมทําช่ัวเพราะหากทําช่ัวแลวก็จะไดรับผล
ช่ัวเปนการตอบแทน  ดังนั้นการจะปองกันและแกไขปญหาเร่ืองการทํารายคนชราในสังคมไทยได  
สังคมจะตองนําเอาหลักคําสอนเร่ืองกรรมไปใชเพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึกรูผิดชอบช่ัวดีของคน
ในสังคมท้ังท่ีเปนบุตรหลานหรือบุคคลท่ัวไปไมใหมีการทํารายรางกายคนชรากันอีกตอไป 

 

                                                 
๑๑๒ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  หนา ๒๒๐. 
๑๑๓ เสฐียรพงษ  วรรณปก,  เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกรรม,  หนา ๒๒. 
๑๑๔ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๑๐๑. 



 ๑๕๒ 

๔.๓.๒  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความชราเชิงสุขภาพ 

สําหรับประเด็นตอมาที่จะตองพิจารณาเกี่ยวของกับความชราก็คือ  การนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเพ่ือแกไขปญหาความชราในเชิงสุขภาพเนื่องจากพบวาคนชรานั้นเม่ือยาง
เขาสูวัยชราก็จะตองเผชิญกับปญหาสุขภาพในดานตางๆ  มากมายท้ังท่ีเปนโรคทางกายและโรคทาง
จิต   ซ่ึงการรักษาหรือการบําบัดโรคหรือปญหาที่ เกี่ยวของกับคนชราเชิงสุขภาพ   ดังนั้น  
พระพุทธศาสนาไดวางแนวทางในการรักษาหรือบําบัดความทุกขท่ีเกิดข้ึนกับคนชราได  โดย
หลักธรรมท่ีสามารถนํามาแกไขปญหาสุขภาพของคนชราไดดังนี้ 

๑)  พุทธวิธีในการรักษาสุขภาพทางกาย 

แมเราจะทราบกันดีวาแทท่ีจริงพระพุทธองคก็ทรงเปนผูหนึ่งท่ีตกอยูในฐานะของสัตว
โลกท่ีสรีระรางกายหรือสังขารของพระองคจะตองตกอยูภายใตกฏเกณฑของธรรมชาติกลาวคือ
พระองคก็ตองแกสภาพรางกายเหี่ยวยนไปตามกาล  แตมีส่ิงหนึ่งท่ีพระพุทธองคทรงมีก็คือสุขภาพ
รางกายท่ีไมมีโรคทางกายพระพุทธองคทรงสามารถท่ีจะประกอบกิจไดตามท่ีทรงประสงค  ดังนั้น
การศึกษาพุทธวิธีในการรักษาสุขภาพก็จําเปนท่ีจะตองพิจารณาจากกรณีของพระพุทธองคเปนหลัก
และการรักษาสุขภาพของพระพุทธองคก็คือแบบแผนในการรักษาสุขภาพเชิงพุทธ 

ก.  การรักษาสุขภาพทางกายของพระพุทธองค 

จากการศึกษาหลักฐานในคัมภีรพระไตรปฎกหลายแหง  ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัย  
ของพระพุทธองคไวหลายประการ  เชน  บําเพ็ญพุทธกิจไดเกือบตลอดท้ังวัน  คือ  เวลาเชา  เสด็จ
บิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว  เวลาเย็นทรงแสดงธรรม  เวลาคํ่าทรงประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ  และ
จวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวท่ีสามารถและท่ียังไมสามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไป
โปรด๑๑๕  พระองคทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณดี  แมจะทรงมีพระชนมายุถึง  ๘๐  พรรษา ๑๑๖  แลว
ก็ตาม  ดังท่ีตรัสยืนยันวา  พระองคเปนคนแกชราแมวาจะทรงเจ็บปวยอยางหนัก  ก็ไมทําให
พระองคหลงลืมสติ  และปญญา๑๑๗  พระองคเสด็จดวยพระบาทจาริกไปเผยแผธรรมตามท่ีตางๆ  
จนชวงสุดทายแหงชีวิต  ขณะท่ีพระองคทรงประชวรหนัก  ดวยโลหิตปกขันทิกาพาธ  (ถายเปน
พระโลหิต)  ยังทรงสามารถเดินทางไกล  จากเมืองปาวา  สูเมืองกุสินาราอันเปนสถานท่ีปรินิพพาน

                                                 
 ๑๑๕ ที.สี.อ. (บาลี)  ๑/๖๑,  และใน  พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธ-ศาสตร  ฉบับ

ประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  หนา ๑๘๙. 
 ๑๑๖ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๖๕/๑๑๐. 
 ๑๑๗  ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๑๖๑/๑๖๔-๑๖๕. 



 ๑๕๓ 

ได๑๑๘  แสดงใหเห็นวาพระองคทรงสุขภาพท่ีแข็งแรงเปนเลิศ  ดังท่ีพระอานนทไดกลาววา  ทรงเปน
ผูมีพระโรคาพาธนอย  ทรงกระปรี้กระเปรา  มีพระพลานามัยสมบูรณ  อยูสําราญดี๑๑๙  โดยการ
รักษาสุขภาพของพระพุทธองคใหมีสุขภาพดีแข็งแรงนั้นดวยการดูแลเร่ืองตางๆ  ดังนี้ 

๑.  การบริโภคอาหาร  การฉันอาหารม้ือเดียวนอกจากจะทรงถือหลักในการฉันอาหาร
ม้ือเดียวตลอดชีวิตพรหมจรรยแลว  พระองคยังทรงพรํ่าสอนและแนะนําใหเหลาภิกษุสงฆฉัน
อาหารมื้อเดียวดวย  ดังพุทธพจนวา  “ตถาคตฉันม้ือเดียว  ไมฉันในเวลาวิกาล  พระองครูสึกวา  
กระปร้ีกระเปราทําใหมีโรคนอย  ภิกษุท้ังหลาย  มาเถิด  แมเธอท้ังหลาย  ก็จงฉันอาหารม้ือเดียวเถิด  
เธอท้ังหลายฉันอาหารม้ือเดียว  จักรูสึกวา  มีโรคนอย”๑๒๐  พิจารณาอาหารกอนฉันอยางมีสติ๑๒๑  
ไมเปนไปเพื่อการประดับตกแตงแตเปนไปเพื่อความอยูรอดของกายเทานั้น  และอาหารท่ีฉันก็เปน
อาหารที่เปนประโยชนไมกอโทษตอรางกายเทานั้น  ดังท่ีทรงหามภิกษุดื่มสุราและเมรัย  เพราะเปน
บอเกิดของการเกิดโรค๑๒๒  มีสติในการฉันอาหาร  พระองคตรัสแนะนําพระเจาปเสนทิโกศลและ
ภิกษุท้ังหลายใหเปนผูมีสติในการบริโภค  ดังพุทธพจนวา  “มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ  รูประมาณใน
การบริโภคท่ีไดแลว  ยอมมีเวทนาเบาบาง  เขายอมแกชา  อายุยั่งยืน”๑๒๓  “เราท้ังหลาย  จักเปนผูมี
สติสัมปชัญญะ  ทําความรูสึกตัวในการกาวไป..การฉัน  การดื่ม  การเค้ียว  การล้ิม”๑๒๔  รูประมาณ
ในการฉัน  ดังพุทธพจนวา  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาโดยแยบคายวา  เราบริโภคอาหารไมใช
เพื่อเลน  เพื่อความมัวเมา  เพื่อประเทืองผิว  และเพื่อความอวนพี  แตเพื่อกายนี้ดํารงอยู  การ
พิจารณาในการบริโภค  นี้เรียกวา  ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค”๑๒๕ 

จะเห็นไดวา  การดูแลสุขภาพใหมีพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงจะตองดูแลเร่ืองอาหาร
เปนเร่ืองหลักกอน  ดังจะเห็นจากกรณีหลักการบริโภคอาหารตามแนวพุทธเพราะเปนการสงเสริม
การมีสุขภาพท่ีดีและเปนแนวทางท่ีจะทําใหคนเราอายุยืนไมเปนโรคดังท่ีพระพุทธองคปฏิบัติ
มาแลว 

                                                 
 ๑๑๘  ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๘๙/๑๓๗-๑๔๗. 
๑๑๙ ที. ม. (ไทย)  ๑๐/๑๓๒/๗๗.,  สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๐,๔๘/๕๗๑. 
๑๒๐ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๒๕/๒๓๖.,  ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๑๓๔,๑๗๔/๑๕๐,๒๐๑,  องฺ.ทสก. (ไทย)  ๒๔/

๙๙/๒๓๖. 
๑๒๑ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๗/๒๓,  ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๗๕,๔๒๒/๘๐,๔๕๖. 
๑๒๒ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๔๗/๒๐๒-๒๐๓. 
๑๒๓  สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
๑๒๔ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๒๔/๔๕๗. 
๑๒๕ ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๔๒๒/๔๕๖, องฺ.ทสก. (ไทย)  ๒๔/๒๓๙/๒๔๐, อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/๕๑๘/๓๙๑. 



 ๑๕๔ 

๒.  การออกกําลังกาย  หลักการบริหารรางกายถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจาก
การออกกําลังกายเปนการรักษาสุขภาพอยางหนึ่ง  พระพุทธเจาทรงใชวิธีออกกําลังกายเพื่อรักษา
สุขภาพเชนกัน  โดยทรงอาศัยวิธการคือการออกกําลังกายดวยการเดิน  โดยการเดินออกกําลังกาย
นั้นมีอยู  ๒  ประการคือ  (๑)  ออกกําลังกายดวยการเดินรับบิณฑบาต  และ  (๒)  การออกําลังกาย
ดวยการเดินจงกรม  โดยขอท่ี  ๑  นั้น  พระองคไดปฏิบัติทุกวันดวยการออกรับบิณฑบาตตามท่ี
ตางๆ  เปนประจํา  ดังปรากฏในพุทธกิจท่ีทรงปฏิบัติวา 

คร้ันเวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก  ถือบาตรและจวีร เสดจ็เขาไปยงั....ลําดับ
นั้น อุทัยพราหมณตักขาวใสบาตรถวายจนเต็ม๑๒๖   

คร้ันเวลาเชา  ทานพระอานนทครองอันตรวาสก  ถือบาตรและจวีร  เสดจ็เขาไปบิณฑบาตยัง
กรุงสาวัตถี๑๒๗ 

สวนการออกกําลังกายประการท่ี  ๒  คือการเดินจงกรมนั้น  เปนการเดินเพื่อบริหารจิต
ใหสมดุลกับกายเปนการเดินไปมาโดยมีสติกํากับ  พระพุทธเจาและพระสาวกจะปฏิบัติธรรมดวย
การเดินจงกรมเปนประจํา  เชน  “สมัยนั้น  ทานพระสารีบุตร....ทานพระมหาโมคคัลลานะ.....ทาน
พระมหากัสสปะ...ทานพระอนุรุทธะ...ทานพระปุณณมันตานีบุตร...ทานพระอุบาลี...ทานพระ
อานนท....แมพระเทวทัตก็กําลังเดินจงกรมอยูกับภิกษุจํานวนมาก  ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค”๑๒๘  
โดยท่ีการเดินจงกรมนั้นมีประโยชนอยู  ๕  ประการ  คือ 

๑)  เปนผูมีความอดทนตอการเดินทางไกล 
๒)  เปนผูมีความอดทนตอการบําเพ็ญ 
๓)  เปนผูมีอาพาธนอย 
๔)  อาหารที่กิน  ดื่ม  เค้ียว  ล้ิมแลวยอยงาย 
๕)  สมาธิท่ีไดเพราะการเดินจงกรมต้ังอยูไดนาน๑๒๙ 

ดังนั้นเราจึงจะพบวา  การรักษาสุขภาพทางกายประการหนึ่งตามแนวทางของพุทธวิธี  
จึงสามารถทําไดโดยการเดินออกกําลังกายเปนประจําและสมํ่าเสมอ  ดั่งท่ีพระพุทธองคและเหลา
สาวกไดปฏิบัติมาและพบวาการเดินออกกําลังกายนั้นกอใหเกิดความแข็งแรงของกลามเน้ือและ

                                                 
๑๒๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๕-๒๘๖. 
๑๒๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๗/๒๙๙. 
๑๒๘ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗. 
๑๒๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑. 



 ๑๕๕ 

สติปญญา  ท่ีเกิดจากการมีสติ  ดังนั้น  การรักษาสุขภาพวะเชิงพุทธประการหน่ึงก็คือ  การออกกําลัง
กายอยางสมํ่าเสมอ 

๓.  การบริหารจิต  ความคิดถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของรางกายเขาทํานองวาจิต
เปนนายกายเปนบาวเมื่อไหรจิตหวั่นไหวกายก็จะเศราหมอง  ดังนั้น  การรักษาสุขภาพกายท่ีดี
จะตองดูแลควบคูไปพรอมๆ  กับการรักษาสุขภาพจิต  โดยการบริหารจิตท่ีพระพุทธองคไดตรัสไว
ก็คือ  การละช่ัว  ทําดี  และทําจิตใหผองแผว”๑๓๐ โดยการรักษาจิตดวยการทําจิตใหผองแผวนั้นก็ทํา
ไดดวยการเจริญสติกรรมมัฏฐานตามหลักสติปฏฐาน ๔ ดวยการมีจิตท่ีไมอยูปราศจากสติ                   
ดังปรากฏในพุทธพจนวา “...ภิกษุท้ังหลาย ไมเศราโศกถึงอดีต ไมคิดถึงอนาคต กําหนดรูปจจุบัน
...”๑๓๑ 

การรักษาจิตนั้นถือเปนอุบายวิธีอยางหน่ึงท่ีจะสามารถทําใหสุขภาพองครวมหรือสุข
ภาวะท้ังหมดท้ังกายและจิตอยูในภาวะท่ีเปนไปได กลาวคือมีสุขภาพแข็งแรง  หากเม่ือไหรก็ตาม
ความสมดุลตางๆ  ในรางกายท้ังกายและจิตสุขภาพรางกายก็จะไมเกิดข้ึน 

๔)  การอยูกับธรรมชาติ  ประการตอมาสําหรับการดูแลสุขภาพทางกายใหดีนั้นก็คือ
จะตองอยูกับธรรมชาติ  คําวาอยูกับธรรมชาตินั้นหมายถึงการอยูกับส่ิงแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ  
เชน  ปาไม  แมน้ํา  ภูเขา  เปนตน  พระพุทธองคก็ทรงดําเนินวิถีในการรักษาสุขภาพของพระองค
ดวยการอยูกับธรรมชาติ ดังปรากฏในคัมภีรตอนหนึ่งวา “...สมัยนั้น  มาณพหลายคน.... พากันเขา
ไปยังปานั้นแลว  ไดเห็น  พระผูมีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังกต้ังพระกายตรง....อยูในราวปานั้น....
และถามวา  ภิกษุ  ทานทํางานอะไร  จึงอยูในปาสาละ  พระโคดมอยูในปาแต ผูเดียว  ไดความยินดี
อะไรหรือ...”๑๓๒ 

การอยูกับธรรมชาตินั้นพระพุทธองคทรงทราบวามีประโยชนเพราะธรรมชาติใหอากาศ
บริสุทธ์ิทําใหมีสุขภาพดี  เอ้ือตอการบําเพ็ญสมณธรรมเม่ือเขาสูปายอมงายตอการรักาษาและจิตให
สงบ  ซ่ึงการทําเชนนี้ภาษาการแพทยปจจุบันเรียกวาการใชธรรมชาติบําบัด  ซ่ึงถือเปนวิธีท่ีพระพุทธ
องคทรงใชมาแลว ดังนั้น  การท่ีจะทําใหคนชรามีสุขภาพดีท้ังทางกายและทางจิตจะตองเนนการอยู
กับธรรมชาติเพื่อเปนการสรางความเขาใจในเรื่องของชีวิตและใหธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญในการ
บําบัดความทุกขอันเนื่องมาจากความเดียวดายและการเส่ือมถอยของรางกาย 

                                                 
๑๓๐ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๕๔/๕๗,  ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๒๔/๓๓. 
๑๓๑ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๐/๑๐. 
๑๓๒ สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๒๐๓-๒๐๔/๒๙๔-๒๙๖. 



 ๑๕๖ 

 ๕)  สุขลักษณะ  คําวาสุขลักษณะ  หมายถึง  การปฏิบัติตนใหถูกตองคือการรักษา
สะอาดพระพุทธองคทรงคํานึงถึงสุขลักษณะใน  ๒  ดาน  คือ  สุขอนามัยดานรางกาย  และ
สุขอนามัยดานส่ิงแวดลอม  ดังนี้  โดยสุขลักษณะดานรางกายน้ันทรงเนนการรักษาความสะอาด
รางกายใหเรียบรอยเสมอโดยเฉพาะการขับถายท่ีทรงบัญญัติเร่ืองนี้ไวหลายแหงเปนตนวา 

-  ทรงบัญญัติใหภิกษุสวมรองเทาในขณะขับถายได  ซ่ึงตามปกติพระพุทธเจาจะทรง
หามการสวมรองเทา  ยกเวนกรณีท่ีเจ็บปวยหรือเทาแตก๑๓๓ 

-  ทรงบัญญัติในเร่ืองการขับถายของภิกษุไววา  หามไมใหภิกษุเบงแรงๆ๑๓๔  เปนการ
ปองกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารและโรคหัวใจวาย 

-  ทรงบัญญัติไมใหเค้ียวไมชําระฟนขณะขับถาย  และไมใหถายอุจจาระ  ปสสาวะนอก
ราง ๑๓๕ 

-  ทรงบัญญัติใหเค้ียวไมชําระฟน  เพื่อประโยชนตอสุขภาพในชองปาก๑๓๖ 

สวนสุขลักษณะดานส่ิงแวดลอมนั้นทรงบัญญัติเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีไมให
สกปรกวา  ภิกษุท้ังหลาย  ตนอยูในวิหารใด  ถาวิหารนั้นสกปรก  ถาสามารถพึงชําระใหสะอาด”๑๓๗  
การที่พระพุทธองคทรงเนนเร่ืองสุขลักษณะเพราะสุขลักษณะท่ีดีสามารถท่ีจะทําใหสุขภาพดีได 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการรักษาสุขภาพกายใหดีตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนานั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญก็คือ  การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  
การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  การควบคุมจิต  และการอยูกับธรรมชาติ  ซ่ึงกระบวนการตางๆ  
ดังกลาวมาแลวนั้นถือวาเปนกระบวนการท่ีพระพุทธองคไดทรงวางรากฐานและปฎิบัติมาต้ังแตคร้ัง
สมัยพุทธกาล  หากคนชราในสมัยปจจุบันจะนํามาเปนกรอบในการดําเนินการรักษาสุขภาพของ
คนชราก็จะถือวาเปนส่ิงท่ีมีประโยชนตอการรักษาสุขภาพเปนอยางยิ่ง 

ข.   การรักษาสุขภาพจิตตามแนวทางพุทธวิธี  ดังไดกลาวมาแลวในเบ้ืองตนวาการ
รักษาสุขภาพนั้นมีอยู  ๒  ประการหลักคือสุขภาพทางกาย  และสุขภาพทางจิต  การรักษาสุขภาพ
ทางจิตนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญเนื่องจากจิตนั้นถือวาเปนนายของกายเม่ือจิตปวยกายก็พลอยจะปวย

                                                 
๑๓๓ วิ.ม. (ไทย)  ๕/๒๔๖-๒๔๙, ๒๕๑/๑๓-๑๙. 
๑๓๔ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๗๔/๒๔๓. 
๑๓๕ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๗๔/๒๔๓,  องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๒๐๘/๓๕๑. 
๑๓๖ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๘๒/๖๙. 
๑๓๗ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๗๐-๓๗๒/๒๘๓-๒๔๑. 



 ๑๕๗ 

ไปดวย  ดังนั้น  การรักษาสุขภาพทางจิตจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงการรักษาสุขภาพทางจิต
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นจะตองใชหลักธรรมท่ีเรียกวาธรรมโอสถซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

๑.  การใชหลัการภาวนาหรือกรรมฐานเปนวีธีการใหการฝกหัดจิตใจหรือเปนอุบายเพื่อ
ฝกจิตใหเปนสมาธิเห็นแจงในเร่ืองความจริงของสรรพส่ิงและสังขารท้ังปวง  โดยกรรมฐานท่ีจะ
นํามาใชในการฝกจิตนั้นมีอยู  ๒  ประเภท  คือ 

๑.๑  สมถกรรมฐาน  ไดแก  การฝกจิตใหสงบจนเกิดสมาธิโดยใชส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อให
จิตยึดเกาะเปนอารมณ เชน  การเพงดวงกสิณ  การเพงซากศพ  เปนตน  หรือการกําหนดจิตใหระลึก
ถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยมิใหมีเร่ืองอ่ืนแทรกเขามาในระหวางจนจิตสงบ  เชน  การระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  การระลึกถึงพระนิพพาน  เปนตน 

๑.๒ วิปสสนากรรมฐาน  ไดแก  การฝกจิตใหมีสติสัมปชัญญะรูเทาทันตอปรากฏการณ
ทุกอยางท่ีเขาไปเกี่ยวของโดยไมตกเปนทาสของปรากฏการณเหลานั้น  หรือการฝกจิตใหมีสติ  
สัมปชัญญะรับรูอารมณตรงตามความเปนจริงไมเขาไปปรุงแตงและยึดม่ันถือม่ันดวยอํานาจ  
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  การเจริญวิปสสนากรรมฐานมีจุดมุงหมายเพื่อทําลายกิเลสอันเปนสาเหตุ
ใหเกิดทุกขและนิสัยความเคยชินแบบปุถุชนท่ีรับรูตอปรากฏการณภายนอก  โดยมีอนุสัยกิเลสเปน
ตัวคอยกํากับอยูทําใหการรับรูตอปรากฏการณตางๆ  เปนไปอยางมีอคติและบิดเบือนจากความจริง  
การเจริญวิปสสนากรรมฐานจึงมีหลักการปฏิบัติคือการการพิจารณาสังเกตตนเองและปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองท้ังภายในตัวและภายนอกตัวอยางมีสติสัมปชัญญะ  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาการ
เจริญวิปสสนากรรมฐานก็คือการเจริญปญญา 

สําหรับหลักการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาจิตไดนั้นก็ไดแก
หลัก  สติปฏฐาน  ๔  โดยคําวา  สติปฏฐาน  ๔  นั้นหมายถึง  ท่ีต้ังของสติ  การตั้งสติ  กําหนด
พิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง  คือ  ตามท่ีส่ิงนั้นๆ  มันเปนของมันเอง  มี  ๔  
ประการ  คือ 

ก.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย  ใหรูเห็นตามเปนจริงวาเปน
แตเพียงกาย  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  วิธีพิจารณากายมีหลายประการ  ดังนี้ 

๑)  อานาปานสติ  คือ  มีสติกําหนดลมหายใจเขาออก 
๒)  อิริยาบถ  คือ  กําหนดรูทันอิริยาบถ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน 
๓)  สัมปชัญญะ คือ  กําหนดรูเทาทันในความรูสึกในการกระทําความเคล่ือนไหวทุก

อยาง  เชน  การเดิน  การมอง  การกิน  ดื่ม  เค้ียว  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ 



 ๑๕๘ 

๔)  ปฏิกูลมนสิการ  คือ  การพิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดในรางกาย  เชน  
น้ําลาย  น้ํามูก  เลือด 

๕)  ธาตุมนสิการ  คือ  การพิจารณาเห็นรางกายเปนเพียงธาตุแตละอยาง  คือ  ดิน  น้ํา  
ลม  ไฟ  มาชุมนุมกัน 

๖)  นวสีวถิกา  คือ  พิจารณาซากศพใหเห็นคติธรรมดาของรางกาย  ของผูอ่ืน  เชนใด  
ของตนก็จักเปนเชนนั้น 

ข.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา  ใหรูเห็นตามเปนจริงวา  
เปนเพียงเวทนา  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  คือ  มีสติกํากับดูรูเทาทันเวทนา  เม่ือเกิดความ   รูสึกสุข  
ทุกข  เฉย  ๆ ก็รูชัดตามท่ีเปนอยูในขณะน้ัน  ๆ

ค.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต  ใหรูเห็นตามความเปนจริง
วา  เปนเพียงจิต  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  คือ  การมีสติกํากับดูรูเทาทันจิต  สภาพและอาการ
ของจิตตน  ในขณะนั้นๆ  เปนอยางไร  เชน  มีราคะ  ไมมีราคะ  มีโทสะ  ไมมีโทสะ  ฟุงซาน   เปน
สมาธิฯลฯ  ก็รูชัดตามท่ีมันเปนอยูในขณะน้ันๆ 

ง.  ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม  ใหรูเห็นตามความเปน
จริงวา  เปนเพียงธรรม  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  คือ  การมีสติรูชัดธรรมท้ังหลาย  ไดแก  
นิวรณ  ๕  ขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค  ๗  อริยสัจ  ๔  วาคืออะไร  มีในตนหรือไม  เกิดข้ึน  
เจริญบริบูรณ  และดับไดอยางไร  ตามท่ีเปนจริงของมันอยางนั้นๆ๑๓๘ 

ในการรักษาโรคทางจิตท่ีสําคัญของคนชราจะตองอาศัยกรรมฐานท้ัง  ๒  ประเภทนี้เปน
ท่ีต้ังแหงการภาวนา  เพราะกรรมฐาน  เปนงานสําหรับฝกฝนพัฒนาจิตใจใหสงบและใหเกิดปญญาจน
สามารถขมและทําลายกิเลสไดในท่ีสุด  ดวยวิธีการปฏิบัติท่ีเปนหลัก  ๒  วิธีกลาวคือเบ้ืองตนทําจิต
ใหสงบระงับกอน  แลวจึงใชจิตท่ีสงบระงับนั้นเปนพื้นฐานหรือสนามเปนท่ีปฏิบัติการของปญญา
เพื่อใหเกิดความเห็นแจงตอไป  สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานที่แทจริงตามแนวท่ีพระ 
พุทธองคทรงส่ังสอนน้ันตางเก้ือกูลอาศัยซ่ึงกันและกันโดยมีจุดมุงหมายหลักสําคัญคือการดับทุกข
ไดส้ินเชิง 

 

 

                                                 
 ๑๓๘  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔-๓๘๒/๓๐๒-๓๒๔, และใน  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรม

พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  หนา ๑๖๕-๑๖๖. 



 ๑๕๙ 

๒)  พุทธวิธีในการชะลอความชรา 

เปนขอเท็จจริงทีเดียววาพระพุทธศาสนาน้ันไดยืนยันในหลัการที่วาไมมีใครท่ีสามารถ
จะหลีกพนความแกไปได  หรือไมสามารถที่หนีจากความแกไปไดทุกคนตองแก  แตถึงอยางนั้น
พระพุทธศาสนาก็เห็นวาแมเราจะตองแก  แตเรากก็สามารถท่ีจะชะลอความแกนั้นลงได  กลาวคือ
การพยายามทําใหความแกนั้นลดระยะทางหรือความชาของความแกใหเกิดข้ึนกับเราใหชาท่ีสุดได  
แตไมใชดวยวีการทางวิทยาสาสตรหากแตเปนวิธีการทางธรรม  โดยหลักธรรมท่ีสามารถจะนํามา
เปนกรอบปฏิบัติเพื่อลดความแกหรือชลอความชราไดนั้นมีดังตอไปนี้ 

๑.  หลักอิทธิบาท  ๔ 

คําวา  อิทธิบาท  ๔  หมายถึง  คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ  คุณธรรมท่ีนําไปสู
ความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย  โดยท่ีหลักธรรมขอนี้มีความสําคัญในฐานะท่ีเปนหลักธรรมท่ี
สามารถท่ีจะตออายุหรือชลอความชราของคนชราใหอยูตอไปได  ดังปรากฏในพระพุทธประวัติใน
พระไตรปฎกความตอนหน่ึงวา 

 อานนท…... อิทธิบาท  ๔  ผูใดผูหนึ่งเจริญ  ทําใหมากแลว  ทําใหเปนดุจยานแลว  ทําให
เปน  ท่ีต้ังแลว  ใหต้ังม่ันแลว  ส่ังสมแลว  ปรารภดีแลว  ผูนั้นเม่ือมุงหวัง  พึงดํารงอยูได  ๑  
กัป  ๒  หรือเกินกวา  ๑  กัป  อิทธิบาท  ๔  ตถาคตเจริญ  ทําใหมากแลว  ทําใหเปน  ดุจยาน
แลว  ทําใหเปนท่ีต้ังแลว  ใหต้ังม่ันแลว  ส่ังสมแลว  ปรารภดีแลว  ตถาคต  เม่ือมุงหวัง  พึง
ดํารงอยูได  ๑  กัป หรือเกินกวา  ๑  กัป๑๓๙ 

แสดงใหเห็นวาหลักธรรมขอนี้สามารถท่ีจะชลอความชราหรือเพิ่มความเปนหนุมสาว
ข้ึนมาไดอีกหลายป  โดยหลักอิทธิบาท  ๔  ประการ  นั้นมีดังตอไปนี้  คือ 

๑.  ฉันทะ  (ความพอใจ)  คือ  ความตองการท่ีจะทํา  ใฝรักจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอและ
ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ  ข้ึนไป 

๒.  วิริยะ  (ความเพียร)  คือ  ขยันหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม  เขมแข็ง  
อดทน  เอาธุระไมทอถอย 

 ๓.  จิตตะ  (ความเอาจิตใจฝกใฝ)  คือ  ต้ังจิตรับรูในทางท่ีทําและทําส่ิงนั้นดวยความคิด  
เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือยลอยไป 

                                                 
๑๓๙ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๖๖/๑๑๓. 



 ๑๖๐ 

 ๔.  วิมังสา  (ความไตรตรอง)  คือ  หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา  หา
เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงท่ีทํานั้น  มีการวางแผน  วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง๑๔๐ 

พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดกลาววา  คนชราท่ีอยากจะอายุยืนจะตอง  (๑)  มี
ฉันทะคือความพอใจกอน  คือรักปรารถนาท่ีจะเปนอะไรก็ไดท่ีดีงามสักอยางหน่ึงกอนเพราะคนท่ีมี
จิตต้ังม่ันยอมท่ีจะมีพลังเพราะฉันทะน้ีจัดเปนกําลังใจท่ีแรงสามารถกอใหเกิดพลังอยางอ่ืนๆ  ได  
(๒)  ตองมีวิริยะ คือความเพียร  หม่ันขยันท่ีจะเปนจะไดดั่งท่ีหวังท่ีต้ังใจหรือท่ีชอบ  อีกอยางหนึ่ง
วิริยะคือความแกลวกลาสามารถทําใหใจฮึกเหิม  (๓)  มีจิตตะคือมีใจจดจออยูกับเร่ืองนั้นดวยความ
ต้ังใจใสใจและ  (๔)  วิมังสา  คือการใชปญญาในการพิจารณาส่ิงตางท่ีเกิดข้ึนอยางรูเทาทัน อยางนี้
ทานวาสามารถที่จะชลอความชราทําใหมีอายุยืนนานได๑๔๑ 

๒.  หลักความเปนผูใหญ  คอื  พรหมวิหาร  ๔ 

การมีพรหมวิหาร  ๔  ประการนั้นเปนหลักการอยางหน่ึงของผูสูงอายุหรือผูชรา
สามารถท่ีจะนํามาเปนกรอบในการชลอความชราได  โดยคําวา  พรหมวิหาร  นั้นแปลวา  ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ  หรือคุณธรรมประจําตัวของทาน  ผูมีจิตใจกวางขวาง  มี  ๔  ประการ  คือ 

๑.  เมตตา  คือ  ความรักใคร  ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข  มีจิตอันแผไมตรีและ
คิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา 

๒.  กรุณา  คือ  ความปรารถนาใหพนจากทุกข 
๓.  มุทิตา  คือ  ความยินดี 
๔.  อุเบกขา  คือ  ความวางใจเปนกลาง  อันจะใหดํารงอยูในธรรมดาท่ีพิจารณาเห็นดวย

ปญญา  คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตาช่ัง  ไมเอนเอียงดวยความรักและชัง  พิจารณาเห็นกรรมท่ี
สัตวท้ังหลายกระทําแลว  อันควรไดรับผลดีหรือช่ัว  สมควรแกเหตุอันตนประกอบ  พรอมท่ีจะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม  รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู  ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทํา  เพราะเขา
รับผิดชอบตนไดดีแลว๑๔๒ 

การที่คนเราสามารถจะมีอายุยืนนั้นจะตองมีพรหมวิหารคือมีหลักการของการเปน
ผูใหญท่ีเหมาะสมการวางตัวเหมาะสมหรือการมองโลกที่ไมเปนแบบการเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง

                                                 
๑๔๐ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๒๘๗/๒๑๘. 
๑๔๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ธรรมะสําหรับผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๗), หนา ๑๖-๑๘. 
๑๔๒ องฺ.เอกก. (ไทย)  ๒๐/๒๑-๒๒,๓๐๙/๓๗๓-๓๗๔,  และใน  พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธ-

ธรรม : ฉบับขยายความ,  หนา ๑๔๘. 



 ๑๖๑ 

ดวยอํานาจของกิเลสยอมทําใหผูนั้นเปนท่ีเคารพของผูอ่ืน  เม่ือเปนท่ีเคารพยอมมีกําลังใจและม่ันคง
ท้ังทางกายและทางจิต  ความเปนผูม่ันคงท้ังทางกายและทางจิตนี้ยอมเปนเหตุทําใหผูนั้นอายุยืน
หรือไมแกเฒางายได 

๓.  หลักการรูกฏธรรมชาติของชีวิตและหลักการปลงตอกระบวนการชีวิต  คือหลัก  
ไตรลักษณ 

การที่มนุษยจะเปนผูท่ีมีอายุยืนนานและไมแกนั้นสาเหตุหนึ่งก็คือ  การที่คนชรา       
หรือบุคคลนั้นรูจักและเขาในเทาทันในกฏเกณฑของธรรมชาติและความจริงของชีวิตอันเปนเหตุให
สามารถปลงตอชีวิตไมยึดม่ันถือม่ันยอมทําใหมีอายุยืนนานไดโดย  คําวาไตรลักษณ  แปลวา  
ลักษณะ  ๓  ประการ  แหงสังขารธรรมท้ังหลาย  มุงแสดงลักษณะของส่ิงท้ังหลายซ่ึงปรากฏใหเห็น
วาเปนอยางนั้น  คือ  ๑.  อนิจจตา  คือ  ความไมเท่ียง  ความไมคงท่ี  ความไมยั่งยืน  ภาวะท่ีเกิดข้ึน
แลว  เส่ือมสลายไป  ๒.  ทุกขตา  คือ  ความเปนทุกข  ภาวะท่ีถูกบีบค้ัน  เกิดข้ึนแลวสลายตัว  ภาวะ
ท่ีกดดัน  ฝนและขัดแยงอยูในตัว  เพราะปจจัยปรุงแตงใหมีสภาพเปล่ียนแปลง  คงอยูในสภาพเดิม
ไมได  ภาวะท่ีไมสมบูรณบกพรอ ง กอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปยึดดวยตัณหา  อุปาทาน  ๓.  อนัตตตา  
คือ  ความเปนของไมใชตน  ความไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมันเอง๑๔๓ 

ซ่ึงการพิจารณาเห็นหลักไตรลักษณนั้นยอมใหประโยชนแกผูพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

๑.  รูความจริงของธรรมดามหรือความจริงของธรรมชาติ  กฎธรรมชาติเปนความจริงท่ี
เราท้ังหลายจะตองรูไวเพราะมีแตประโยชน  แมจะเปนกฎธรรมชาติในสวนท่ีไมถูกใจเรา  ไมนา
ปราถนา  เราก็ตองรูเพื่อจะปฏิบัติใหถูกตอง  ความรูกฎธรรมชาติ  หรือความจริงของส่ิงท้ังหลาย
ตามธรรมดาน้ี  อาจแบงงายๆ  วามีประโยชนได  ๓  ข้ัน 

ข้ันท่ี  ๑  เปนประโยชนสําหรับท่ีจะปฏิบัติตามไดถูกตอง  เพื่อจะดํารงชีวิตอยูไดดวยดี  
มิใหเกิดทุกขโทษภัย 

ข้ันท่ี  ๒  เปนประโยชนในการที่จะนํามาใช  มาจัด  มาทํา  หรือสรางสรรคอะไรของเรา
เองใหสําเร็จประโยชนข้ึนมาตามตองการ 

                                                 
๑๔๓ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๒๐/๒๗-๓๑,  สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๕๙/๕๕,  และใน    พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  

พุทธธรรม : ฉบับขยายความ,  หนา ๑๐๔. 



 ๑๖๒ 

ข้ันท่ี  ๓  เปนประโยชนในทางความรูเทาทันท่ีจะดําเนินชีวิตดานใน  ทําใหรูจักวางทาที
ของจิตใจไดถูกตอง  ทําใหมีความสุขและไรทุกขอยางแทจริง๑๔๔ 

๒.   ไมหลงชีวิต  บุคคลท่ีไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต  อยางท่ี
เรียกไดวา  หลงโลก  เมาชีวิต  ก็เพราะมีสติ  รูจักมอง  รูจักพิจารณา  รูจักวางตัววางใจตอความจริง
ตางๆ  อันมีประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา  ดังนี้ 

ก.  รูทันโลกธรรม  คือ  รูจักพิจารณารูเทาทัน  ต้ังสติใหถูกตองตอสภาวะอันหมุนเวียน
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ในชีวิตท่ีอยูทามกลางโลก  ซ่ึงเรียกวา  โลกธรรม๑๔๕  (ธรรมดาของโลกหรือ
ความเปนไปตามคติธรรมดา  ซ่ึงหมุนเวียนมาหาชาวโลก  และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป)  ๘  
ประการ  คือ  ช่ืนชม  ขมข่ืน 

๑.  ไดลาภ  ๒.  เส่ือมลาภ 
๓.  ไดยศ  ๔.  เส่ือมยศ 
๕.  สุข  ๖.  ทุกข 
๗.  สรรเสริญ  ๘.  นินทา 

โลกธรรม  ๘  นี้  จัดเปน  ๒  ฝาย  คือ  ท่ีนาชม  นาปรารถนานาชอบใจคนท่ัวไปอยาก
ได  เรียกวา  อิฏฐารมณ  พวกหนึ่งท่ีขมข่ืนไมนาปรารถนา  ไมนาพอใจ  คนท่ัวไปเกลียดกลัว  
เรียกวาอนิฏฐารมณ  พวกหนึ่ง  แตจะชอบใจอยากไดหรือไมก็ตาม  โลกธรรมเหลานี้เปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนไดแกทุกคน 

ข.  ไมมองขามเทวทูต  คือ  รูจักมอง  รูจักพิจารณาสภาวะท่ีปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษย  
อันเปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต  ท่ีไมควรลุมหลงมัวเมา  ซ่ึงเรียกวา  เทวทูต  
(ส่ือแจงขาวของยมเทพ  หรือตัวแทนของพญายม)  ๕  อยาง  คือ 

๑.  เด็กออน  วาคนเราทุกคนเกิดมา  ก็อยางนี้  เพียงเทานี้ 
๒.  คนแก  วาทุกคน  หากมีชีวิตอยูไดนานก็ตองประสบภาวะเชนนี้ 
๓.  คนเจ็บ  วาภาวะเชนนี่  เราทุกคนอาจประสบไดดวยกันท้ังนั้น 
๔.  คนตองโทษ วากรรมช่ัวนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แมในบัดนี้ก็มีผลเดือดรอนเปน

ทุกข 

                                                 
๑๔๔ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  คติธรรมแหงชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๗),  หนา ๑๓๐. 
๑๔๕ องฺ.อฏก. (ไทย)  ๒๓/๕-๖/๒๐๒-๒๐๖. 



 ๑๖๓ 

๕.  คนตาย  วาภาวะน้ี  เราทุกคนตองไดพบ  ไมมีใครพน  และกําหนดไมไดวาท่ีไหน  
เม่ือใด 

มองเห็นสภาพเชนนี้เม่ือใด  เชน  เม่ือผานเขาไปในสุสาน  ทัณฑสถานและโรงพยาบาล  
เปนตน  ก็มิใหมีใจหดหูหรือหวาดกลัว  แตใหมีสติ  รูจักใชปญญาพิจารณา  จะไดเกิดความสังเวช  
เรงขวนขวายประกอบแตกัลยาณกรรม  คือ  การทําท่ีดีงาม  ดําเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา  ไม
ประมาท 

๓.  พิจารณาสังขาร  คือการคํานึงชีวิต  แมไมใชเวลาท่ีมองเห็นเทวทูตก็ควรพิจารณาอยู
เสมอตามหลักท่ีเรียกวา  อภิณหปจจเวกขณ๑๔๖  หมายถึงส่ิงท่ีทุกคน  ไมวาหญิง  ไมวาชาย  ไมวา
ชาวบาน  ไมวาชาววัด  ควรหัดพิจารณาเนืองๆ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาอยูเสมออยางนี้  ก็จะชวยปองกัน
ความมัวเมา  ในความเปนหนุมสาว  ในทรัพยสมบัติ  และในชีวิต  เปนตน  บรรเทาความลุมหลง
ความถือม่ันยึดติด  และปองกันการทําความทุจริต  ทําใหเรงขวนขวายทําแตส่ิงท่ีดีงามเปน
ประโยชน๑๔๗ 

หากคนเรารูจักการพิจารณาหลักไตรลักษณแลวยอมท่ีจะสามารถพิจารณาเห็นความจริง
อยางเทาท่ันเม่ือนั้นยอมปลงตอเร่ืองราวตางๆ  และรางกายไดเม่ือเปนเชนนั้นเขายอมจะสามารถ
รักษากายใจใหสงบเม่ือกายใจสงบก็สามารถท่ีจะมีอายุยืนยาวตอไปได  โดยเฉพาะคนชราจําเปนท่ี
จะตองพิจารณาในเร่ืองไตรลักษณนี้จะไดมีอายุยืนยาวเนื่องจากไมอาลัยหรือครํ่าครวญถึงเร่ืองราว
ตางๆ  ท่ีผานมาจนเปนเหตุท่ีกอใหเกิดทุกขได 

 ๔. หลักการสรางความสัมพนัธกับสังคม (สังคหวัตถุ ๔)  คําวาสังคหวัตถุ หมายถึง 
การสงเคราะหผูอ่ืน ความมีน้าํใจท่ีงดงาม มีความเอ้ืออาทรแกผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนหลักอีกประการหนึ่งท่ี
คนชราพึงกระทํา เพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับสังคมและกอใหเกดิความสุขทางจิตใจและ
ความสุขทางสังคมคือมีผูใหความเคารพมากข้ึนซ่ึงจะทําใหไมเกดิความทุกขทางจิต เม่ือความทุกข
ทางจิตไมมีความทุกขทางกายไมมีก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหเปนคนท่ีมีอายุยืน ซ่ึงสังคหวัตถุ นั้นมี
อยู ๔ ประการ คือ 

๑. ทาน หมายถึง การให เสียสละ แบงปนชวยเหลือดวยปจจยัส่ี ดวยทุนหรือทรัพยสิน
ส่ิงของ ตลอดจนใหความรูความเขาใจตางๆ 

                                                 
๑๔๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๔. 
๑๔๗ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๔๖-๔๘. 



 ๑๖๔ 

๒. ปยวาจา หมายถึง พูดดวยวาจาท่ีสุภาพออนหวาน นาฟง ช้ีแจงในส่ิงท่ีเปนประโยชน 
มีเหตุผลเปนหลักฐานชักจูงใจไปในทางท่ีดงีาม 

๓.อัตถจริยา หมายถึง การขวนขวายชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ บําเพ็ญ
สาธารณประโยชนใหแกสังคม ประเทศชาติ เปนตน 

๔. สมานัตตา หมายถึง คนชราจะตองวางตนใหเหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง คือ 
ทําตัวใหเขากบัสังคมได วางตนใหเสมอตนเสมอปลายและเปนตัวอยางท่ีดีแกบุคคลอ่ืน ๑๔๘ 

จะเห็นไดวาหลักธรรมขอนี้ เม่ือนําไปปกิบัติแลวยอมทําใหผูปฏิบัติเปนท่ีรักท่ีเคารพ
ของบุคคล ดังนั้น เม่ือทานคนชราไดปฏิบัติตามหลักธรรมดังกลาวก็ยอมจะทําใหเปนท่ีรักยิ่งของ
ผูอ่ืน เปนบุพการีท่ีบุตรธิดาหรือผูเคยไดรับอุปการะจะระลึกนึกถึงบุญคุณและตอบแทน ไมทอดท้ิง
ไวใหเปลาเปล่ียวเดียวดาย ไรท่ีพึ่งพิง  

๕. หลักการทําบุญสรางกุศลเพื่อเปนเสบียงในโลกหนา (หลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)คนชรา
ดํารงอยูในฐานะเปนสวนหน่ึงของพุทธบริษัท อีกท้ังดํารงอยูในปจฉิมวัยท่ีจะตองละจากโลกน้ีไป 
ดังนั้นการเตรียมตัวกอนตายจึงถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูมีปญญา การดํารงตนและแนะนําผูอ่ืนให
อยูในหลักการบําเพ็ญบุญกุศลหรือบุญกิริยาวัตถุถือเปนการเร่ิมตนท่ีพึงปฏิบัติ หลักบุญกิริยาวัตถุ  
๑๐ อยางท่ีพึงปฏิบัติ คือ  

๑. ทานมัย  บุญเกิดจากการใหทาน 
๒. สีลมัย  บุญเกิดจากการรักษาศีล 
๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากเจริญภาวนา 
๔. อปจายนมัย บุญเกิดจากการออนนอมถอมตนตอผูใหญ 
๕. เวยยาวัจจมัย บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจท่ีชอบ 
๖. ปตติทานมัย บุญเกิดจากการใหสวนบุญ 
๗. ปตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาสวนบุญ 
๘. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากฟงธรรม 
๙. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม 
๑๐. ทิฏุชุกรรม การทําความเห็นใหตรง ๑๔๙ 
 

                                                 
๑๔๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐, ๓๑๓/๒๙๕. 
๑๔๙ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๐/๔๑๕.  



 ๑๖๕ 

บุญกิริยาวัตถุท้ัง๑๐ขอนี้เปนแนวทางใหคนชรามีการบําเพ็ญถูกตองตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาและเปนท่ีต้ังแหงการบําเพ็ญบุญท่ีถูกตองครบทุกดานของการทําบุญท้ังในสวนท่ี
เปนการทําบุญท่ีเนื่องดวยอามิสและการทําบุญท่ีเนื่องดวยจิต เชน การทําความเห็นใหถูกตอง หรือ
การอนุโมทนาในสวนบุญ เปนตน 

๔.๔.๓  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาการแกปญหาความชราเชิงเศรษฐกิจ 

สําหรับปญหาเร่ืองความชรากับเศรษฐกิจนั้นหากพิจารณาจากกรอบของสังคมปจจุบัน
ก็ดุเหมือนวาจะเปนเร่ืองท่ีเปนปญหาเนื่องกันเพราะแตละปรัฐจะตองสูญเสียคาใชจายในการดูแล
และรักษาคนชรานี้เปนจํานวนมาก  แตนั้นก็ถือวาเปนหนาท่ีของรัฐอยูแลวในการท่ีจะดูแลและ
คุมครองคนชรา  แตถาหากเราพิจารณาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาแลวประเด็นเร่ืองคนชรา
นั้นไมใชเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเศรษฐกิจมากนัก  แตถึงอยางนั้น  เราก็สามารถท่ีจะนาํหลักการ
คําสอนทางพระพุทธศาสนามาใชเพื่อเปนการดูแลคนชราได  โดยในแงของเศรษฐกิจจะเปนการ
พิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อนํามาใชในการดูแลรักษาคนชรา  ซ่ึงในสมัย
พุทธกาลนั้นการดูแลรักษาคุมครองคนชราถือไดวาเปนหนาท่ีของรัฐโดยตรงดังท่ีปรากฏอยูใน     
อปริหานิยธรรมวา 

 อานนท เธอไดยินไหมวา “พวกเจาวัชชี สักการะ เคารพ นับถือ  บูชา เจาวัชชีผูมีพระชนมา
ยุมากของชาววัชชี และสําคัญถอยคําของทานเหลานั้นวาเปนส่ิงควรรับฟง 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดยินวา พวกเจาวัชชี สักการะ  เคารพ นับถือ บูชาเจาวัช
ชีผูมีพระชนมายุมากของชาววัชชี และสําคัญถอยคําของทานเหลานั้น  วาเปนส่ิงควรรับฟง 

 อานนท  พวกเจาวัชชีพงึหวังไดแตความเจริญอยางเดียว  ไมมีความเส่ือมเลย  ตราบเทาท่ี
พวกเจาวัชชียงัสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเจาวัชชีผูมีพระชนมายมุากของชาววชัชี  และ
สําคัญถอยคําของทานเหลานัน้วาเปนส่ิงควรรับฟง๑๕๐ 

ดังนั้น  ในสมัยปจจุบันนี้รัฐจะตองใหการรักษาคุมครองคนชราโดยการจัดรัฐสวัสดิการ
ตางๆ  มาใหและดูแลคุมครองในเร่ืองอ่ืนเพื่ออํานวยประโยชนใหคนชราอยูอยางมีความสุขและไม
มีปญหา  และหากจะเปนขอแนะนํารัฐ  การที่รัฐจะสามารถดูแลรักษาคุมครองคนชราไดจะตองรูจัก
การจัดสรรงบประมาณและแบงทรัพยใหเปนสัดสวนอันจะเอ้ือประโยชนตอการคุมครองรักษานั้น
ไดดวยหลักโภควิภาค  ๔  หมายถึงการแบงสรรงบประมาณเพ่ือการใชจายท่ีเปนธรรม  ซ่ึงมีอยู  ๔  
สวน  คือ  ๑  สวน  ใชจายเล้ียงตน  เล้ียงคนท่ีควรบํารุง  และทําประโยชน  หมายความวารัฐจักตอง

                                                 
๑๕๐  ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๓๔/๗๘-๗๙. 



 ๑๖๖ 

แบงงบประมาณสวนหน่ึงในการบริหารประเทศ  มีการแบงลงไปในสวนงานตางๆ  รวมถึงเปน
สวัสดิการใหกับผูสูงอายุหรือคนชราดวย  จากนั้นจัดแบงอีก  ๒  สวน ใชลงทุนประกอบการงาน  
หมายถึงการนําไปลงทุนคาขายกับตางประเทศ  และ  อีก  ๑  สวนหนึ่งก็  เก็บไวใชในคราวจําเปน  
หมายความวางบประมาณสวนนี้จะเก็บเปนเงินออมของรัฐ  ซ่ึงก็หมายความวาเงินสวนนี้รัฐสามารถ
ท่ีจะเก็บไวในคราวจําเปน  และหากจะพิจารณาในแงขององคกรสวนยอยอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดสรรงบประมาณในการดูแลคนชราก็จะตองใหความสําคัญและมีงบประมาณเพียงพอในการดูแล
คนชรา  เม่ือเปนเชนนั้นปญหาท่ีเกี่ยวของกับคนชราในดานเศรษฐกิจก็จะหมดไป 



บทท่ี  ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยเร่ือง  การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหา
เกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน  นั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว  ๓  ประการ  
(๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองความชราในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับ
ความชราในสังคมไทยปจจุบัน (๓)  เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
แกปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน  ซ่ึงจากการดําเนินการวิจัยมาท้ังหมดนั้นสามารถที่
จะสรุปเนื้อหาและผลท่ีไดรับจากการวิจัยท้ังหมดตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวไดดังตอไปนี้ 

กรอบแนวคิดเร่ืองความชราในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเปนแนวคิดท่ีไดอธิบายถึงความชราในแนวทางของความจริง  กลาวคือ  
หากจะกลาวถึงความหมาย  ความชรานั้นมีความหมายอยู  ๒  นัย  คือ  ความหมายเชิงภาวะ  
หมายถึงสภาพท่ีแก  ครําคราเพราะอวัยวะสวนตางๆ  ไมอาจจะดํารงอยูในสภาพเดิมเหมือนตอนท่ี
เปนหนุมได  และนัยแหงตัวบุคคล  และความหมายในเชิงบุคคล  หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุผาน
กาลเวลามานานและกาวเขาสูความชรา โดยมากจะมีรางกายท่ีทรุดโทรมไมเหมือนกับตอนท่ียังเปน
หนุมสาว หากจะกลาวถึงบอเกิดความชรานั้น เกิดมาจากกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทท้ัง ๑๒  
ข้ันตอนโดยชราเกิดมาจากชาติ  คือการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความชรา  และความชรานี้ถือเปนส่ิง
ท่ีมีมาคูกับโลกพระพุทธศาสนากลาววาเพราะมีการเกิด  การแก  และการตายจึงมีพระพุทธศาสนา  
หากไมมีองคประกอบท้ัง  ๓  ประการนั้นก็ไมจําเปนตองมีพระพุทธศาสนาเลย  อนึ่ง  หากจะ
พิจารณาในแงของบุคคลและสถานะของบุคคลผูชราในทางพระพุทธศาสนาถือวาคนชรานั้นเปน
รัตตัญูคือผูมีประสบการณชีวิต คนในสังคมตองยอมรับในฐานะเปนปราชญของสังคมดังปรากฏ
ในกฎหมายธรรมนูญของชาววัชชี เปนตัวอยาง   ในแงของสิทธิและหนา ท่ีของคนชรา
พระพุทธศาสนาเห็นวาคนชรานั้นมีสิทธิท่ีจะไดรับการดูแลท้ังจากสังคมและครอบครัวดังปรากฏ
ในหลักทิศ  ๖  และหากพิจารณาในแงของคุณและโทษ พระพุทธศาสนาไดแสดงทรรศนะวาความ
ชราน้ันมีท้ังคุณและโทษ  โดยลักษณะท่ีเปนคุณคือเปนนิมิตหรือเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเห็นวากฎ
ของธรรมดาตามธรรมชาติคือกฎของความไมเท่ียงมีอยูจริง  และเปนเคร่ืองยืนยันวาความชรานี้
ยุติธรรมสําหรับทุกคนเพราะทุกชีวิตท่ีเกิดมาจะตองแกเปนธรรมดาไมมีใครหลีกพนไดเม่ือรูเชนนี้



 ๑๖๘ 

มนุษยจึงไมควรประมาทท้ังในวัย ในความไมมีโรคและความมีชีวิต  สวนลักษณะท่ีเปนโทษก็คือ
เปนเคร่ืองตัดรอนชีวิตใหส้ันและเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตและตอการปฏิบัติธรรมเปนตน
เพราะคนชรานั้นยอมไมสามารถท่ีจะปฏิบัติธรรมไดเหมือนคนหนุมสาว  เปนตน 

สังคมไทยไดใหความหมายคําวาชราวา  หมายถึงคนผูสูงอายุ  คือมีอายุประมาณ  ๖๐  ป
ข้ึนไป  และมีอวัยวะรางกายท่ีไมเหมือนคนหนุมสาวเนื่องจากการเปนคนแกนั้น  สังคมไทยได
พยายามใหคําอธิบายความชราวามาจากสาเหตุตางๆ  มากมาย   เชน   สาเหตุท่ีมาจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางรางกาย  ทางสังคม  และทางจิตจิตโดยคําอธิบายตางๆ  นั้นเปนคําอธิบายท่ีมา
จากรากฐานความคิดของตะวันตก  ในอดีตคนไทยมีความกตัญูและเห็นวาคนแกมีคุณคาเปน       
ปูชนียบุคคล  เพราะเช่ือในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเร่ืองความกตัญูและทิศหก  และ
เนื่องจากสังคมไทยนั้น  ไดอธิบายแนวคิดเร่ือง  ความกตัญู ทิศหกและเร่ืองกรรมเปนตน ทําใหคน
ไทยในสมัยกอนปฏิบัติตอคนชราดวยดี  แตพอมาถึงสังคมไทยในสมัยปจจุบัน  เนื่องจากสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไปสังคมไทยตกอยูในสภาวะการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมเปนผลทําให  คนในสังคมหางเหินเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเปนเหตุใหมีการปฏิบัติตอ
คนชราท้ังในสวนท่ีเปนไปในทางบวกและทางลบ  โดยทางแงบวกคือการพยายามปกปองดูแล
คนชรา  และในทางดานแงลบกลับพบวาสังคมไทยบางสวนพากันทอดท้ิงคนชรา  หรือทําราย
คนชราดวยการอางเหตุผลตาง ๆ  มากมายอันเปนภาวะที่แสดงใหเห็นถึงสภาพจิตใจของผูคนใน
สังคมไดเปนอยางดีวาไมไดเปนเหมือนอยางท่ีเคยเปน  ซ่ึงปจจุบันน้ีมีแนวโนมท่ีคนชราจะถูก
ทอดท้ิงมากข้ึนซ่ึงทางรัฐก็พยายามท่ีจะหาทางปองกันมาโดยตลอด  ดวยการสนับสนุนใหหนวย
ยอยของสังคมไมวาจะเปนหนวยวงานของรัฐหรือแมกระท่ังคนในครอบครัวหันมาสนใจและดูแล
คนชรามากข้ึน 

สภาพสังคมไทยนั้นเอ้ืออํานวยตอการตกอยูภายใตอํานาจของกระแสวัฒนธรรมทางวัตถุ
มากกวาการมีวัฒนธรรมทางจิตใจจากการวิจัยพบวาปจจุบันสังคมไทยมีทัศนคติตอคนชรา
เปล่ียนแปลงไป กลาวคือไมสนใจดูแลคนชราแมวาผูนั้นจะเปนบุพการีของตนก็ตามดังนั้นหนทางท่ี
จะสามารถฟนฟูจิตสํานึกของสังคมไดก็ตองดําเนินการสรางกระบวนการเพื่อใหสังคมเขาใจในความ
จริงเร่ืองความชราวาแทจริงแลวความชราคืออะไรเพราะปจจุบันนั้นสังคมไทยยังขาดความเขาใจเร่ือง
ความชราทําใหเปนคนหลงวัยประมาทมัวเมาในเร่ืองตางๆ  อยู  ดังนั้น การสรางความเขาใจเร่ืองความ
ชราจึงเร่ิมดวยการใหความรูเร่ืองความชรา  ธรรมชาติของชีวิตและความชรา รวมถึงการปฏิบัติตัวตอ
ความชราวาผูท่ีกําลังกาวเขาสูความเปนคนชรานั้นจะตองทําอะไรบาง  นอกจากนั้นในสวนท่ีเปน
ปญหาเรายังสามารถท่ีจะนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไขปญหาสังคมได  เชน  ปญหา
เชิงสังคมและจริยธรรมเกี่ยวกับการทอดทิ้งทํารายคนชรานั้นดวยหลักคําสอนเร่ืองความกตัญู     



 ๑๖๙ 

เบญจศีล  เบญจธรรม  ทิศหก เร่ืองกรรม  เปนตน  ปญหาเชิงสุขภาพก็สามารถนําหลักการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมเชิงพุทธมาปรับใชใหคนชราสามารถท่ีจะชะลอความชราได  เชน หลักดูแลสุขภาพ ก็จะ
มีการพักผอนใหเพียงพออกกําลังกายอยูเสมอ  รับประทานอาหารถูกหลัก  รักษาและควบคุมจิต อยูกับ
ธรรมชาติและดูแลเร่ืองสุขภาวะ เปนตนก็จะสามารถรักษาและบรรเทาได  สวนปญหาเชิงเศรษฐกจินัน้
ก็สามารถนําหลักการแบงทรัพยเพื่อใชใหเกิดประโยชนคุมคามากท่ีสุดในการดูแลคนชราก็คือหลัก
โภควิภาคก็จะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

๕.๒  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษามาท้ังหมดในเร่ืองการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
แกปญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปจจุบัน  นั้นผูวิจัยเห็นวามีขอท่ีเราจะสามารถนําแนวคิด
เร่ืองความชรานี้ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได  โดยผูวิจัยเห็นวาการท่ีคนใน
สังคมไทยปจจุบันนี้มีความคิดและทาทีตอคนชราในบางมิติดูเหมือนเปนการไมเห็นคุณคาของ
คนชราซ่ึงเราถือวาเปนภาพลักษณท่ีไมดีของสังคมในฐานะที่เปนสังคมของชาวพุทธ  ดังนั้น  ใน
ฐานะของผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของสังคมและไดดําเนินการวิจัยมาเกี่ยวกับเร่ืองปญหาของคนชราและ
การนําหลักธรรมมาแกไขปญหาดังกลาวนั้นเห็นวายังมีประเด็นท่ีสังคมนาจะนําไปประยุกตใชได
ดังตอไปนี้ 

๕.๒.๑  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 สําหรับส่ิงท่ีสังคมควรนําไปปฏิบัติในประเด็นเร่ืองของความชราและการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใชแกไขปญหาคนชรานั้น  ผูวิจัยเห็นวาสังคมควรท่ีจะนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในสังคมดวยการสรางจิตสํานึกในเร่ืองดังกลาวตอไปนี้คือ  (๑)  การสรางความเขาใจใน
เร่ืองขอเท็จจริงเร่ืองความชราวามีเนื้อหาสาระโทษและประโยชนอยางไรกอนเปนอันดับแรก  ท้ังนี้
ก็เพื่อท่ีจะใหสังคมเห็นถึงความจริงเหลานี้แลวจะไดไมประมาทและหลงมัวเมาในชีวิต  วัยใหหัน
กลับมาเรงสรางความเพียรหรือทําบุญกุศลเพ่ือจะไดเปนประโยชนใหกับตนเองและสังคม          
(๒)  การสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนกับสังคมในเร่ืองสามัญสํานึกแหงชีวิตก็คือความกตัญูท่ีควรมี
ตอคนชราในฐานะตางๆ  กันมีฐานะของบิดามารดาเปนตน  และนอกจากนั้นก็ใหสังคมไดรับรูถึง
สภาพปญหาของความชราเพื่อท่ีจะไดมีแนวทางในการปฏิบัติตอความชราใหถูกตองมากข้ึน       
(๓)  รัฐหรือสังคมควรจัดใหมีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความชราแกคนใน
สังคมมากข้ึนดวยการกําหนดกรอบหลักสูตรในการสอนความรูเร่ืองคนชรา  ความสําคัญและการ
ปฏิบัติตอการรักษาคนชราควบคูไปกับการใหการดูแลรักษาและแกไขปญหาคนชราในโรงเรียน
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หรือสถานศึกษาดวยเพราะประเด็นเร่ืองนี้เปนประเด็นทางดานจริยธรรมมากกวาท่ีจะปลอยให
แพทยพยาบาลเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว 

๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการทําวิทยานิพนธตอไป 

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความชราคนชราใน
แงมุมท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและสังคมไทยเทานั้น  ซ่ึงนอกจากประเด็นนี้แลวผูวิจัยเห็นวาผู
ท่ีตองการที่จะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ  สามารถท่ีจะศึกษาไดดังตอไปนี้ 

๑)  ควรนําประเด็นเร่ืองความชราไปศึกษาในมุมมองเร่ืองกรอบกระบวนการ  ขัดเกลา
ใหความรูเร่ืองความชรากับสังคมในเฉพาะท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเพ่ือท่ีจะคนหาวาการ
แสดงธรรมหรือการส่ังสอนประชาชนน้ันพระพุทธศาสนามีกรอบในการนําเสนอแนวทางในการ
สอนเร่ืองความชรานั้นอยางไร 

๒)  ควรนําแนวคิดเร่ืองการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปแกไขปญหาความชรานี้
ไปวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดของศาสนาอ่ืนๆ  เชน  ศาสนาคริสต  อิสลามหรือศาสนา
พราหมณท่ีมีคําสอนท่ีปรากฏในเร่ืองนี้อยูแลววามุมมองของนักศาสนาอ่ืนๆ  นั้นไดวางกรอบการ
นําหลักธรรมในศาสนาของตนไปแกไขปญหาความชราไดอยางไร 

๓)  ควรศึกษาตอในประเด็นเร่ืองความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางกรอบแนวคิดเร่ือง
ความเกิดแก  เจ็บและตายในทางพระพุทธศาสนามาศึกษาในภาพรวมเพ่ือท่ีจะใหทราบถึงองครวม
ของคําวาชีวิตใหมากท่ีสุดอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาและทําความเขาใจในเร่ืองของการ
ดําเนินชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนา 
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ชัยการพิมพ, ๒๕๔๔.  
แสง  จันทรงาม.  ประทีปธรรม.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระการพิมพ, ๒๕๔๔. 
สุรกุล  เจนอบรม.  วิทยาการผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๔. 
โสรัจจ  หงศลดารมณ.  ความตายกับการตาย : มุมมองจากศาสนาและวิทยาศาสตร. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
หลวงตาแพรเยื่อไม.  มหาเวสสันดรชาดก.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗.  

(๒)  บทความ : 
จิตฤดี  วีระเวสส.  “ความรุนแรงในครอบครัว  (Domestic Violence)”.  บทบัณฑิตย.  เลมท่ี ๕๖  

ตอน ๓  (กันยายน ๒๕๔๓).  

ศรีทับทิม  รัตนโกศล.  “สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว”,  ใน รวมบทความวิทยุเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวและเด็ก และอ่ืน ๆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๒๗. 

สุนทร  ณ รังสี.  “ภาวะใกลดับจิตของมนุษยคามทรรศนะของพุทธปรัชญา”.  วารสารบัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (๗ ธันวาคม ๒๕๒๙) : ๑๓. 

 



 ๑๗๕ 

(๓)  วิทยานิพนธและงานวิจัย : 

กมลพรรณ หอมนวน. “ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูสมรรถนะใน
ตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ”. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต. สาขาการพยาบาลผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 

กันยารัตน อุบลวรรณ. “พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาคกลางของ
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการพยาบาลผูใหญ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐.  

เขมิกา  ยามะรัต.  “ความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา : ศึกษากรณี ขาราชการบํานาญกระทรวง
เกษตรและสหกรณ”.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗. 

จันทรพลอย สินสุขเศรษฐ. “ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม”. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต .  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔. 

นันทพล  โรจนโกศล.  “แนวคิดเร่ืองขันธ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.  วิทยานิพนธพุทธ- 
ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
๒๕๕๐. 

ฤตินันท  นันทธีโร.  “บทบาทของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร”. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๔๓. 

สมประสงค  พันธุประยูร.  “การปฏิบัติตนเม่ือเขาสูวัยสูงอายุของชาวชนบท”.  วิทยานิพนธศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘.  

อุราเพ็ญ  ตรียางคกุล.  “จริยธรรมของผูผลิตขาวอาชญากรรมทางโทรทัศนตอการเสนอขาวความ
รุนแรง”.  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

อรศรี  เสง่ียมศักดิ์  และคณะ.  “การศึกษาโครงสรางองคกรท่ีมีอิทธิพลตอเสถียรภาพของชมรม
ผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานวิจัยสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
อุบลราชธานี, ๒๕๓๙. 

 
 



 ๑๗๖ 

(๔)  เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

กรมประชาสัมพันธ.  คนชราที่ถูกทอดท้ิงท่ี  จ.บุรีรัมย  ยังตองการความรักความอบอุนจากบุตร
หลานในวันแหงความรัก.  <http://news.sanook.com/scoop/scoop_๓๔๕๔๔๔,php>, 
๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒. 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด.  <http://www.cm๑๐๘.com/bbb/index.php?showtopic=๑๕๐๕๑>,  
๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 

พระราชสุทธิญาณมงคล.  เม่ือสูงอายุเม่ือสูงวัย.  <http://www.jarun.org/contact-webmaster.html>,  
๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ.  ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว.  <http://www.thainhf.org/index.php? 
module=news&page๒=detail&id=๓๘>,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒. 

วราห  เหงพุม,  การคุมครองคนชราในการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรมโดยบุคคล
ในครอบครั ว ,   <http://www.aoa.gov/abuse/report/default.htm>,   ๑๕  มกราคม  
๒๕๕๓. 

วารุณี สิทธิรังสรรค, พรอมแคไหน...กับปญหาผูสูงอายขุาดผูดูแล,  
http://office.nu.ac.th/gentle/elder.htm, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒. 

ศศิพัฒน ยอดเพชร, รศ. ปญหาคนชราขาดคนดูแล, 
http://www.thainhf.org/index.php?module=news&page2=detail&id=38  ๙ กันยายน 
๒๕๕๒. 

โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันท ดร.  วิกฤติสังคมไทยและทางออก : มุมมองทางจิตวิทยา.  
<http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/1386_7173.pdf>, ๑๒ มีนาคม  
๒๕๕๑. 

หนังสือพิมพสยามรัฐ.  กําจัดปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุจริงๆ ซะที.   
<http://www.thaihealth.or.th/node/11307>,  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓. 

อําไพรัตน  อักษรพรหม, รศ.  การรับมือของผูสูงอายุเม่ือเผชิญกับภาวะสูญเสีย.  
<www.stou.ac.th/thai/Research/Group>, ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒,  <www.brdb. 
osrd.go.th./varied/varied ๓ php>,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒. 

 

 

 



 ๑๗๗ 

๒.  ภาษาอังกฤษ 
Jacobson Nolan Pliny. Understanding Buddhism. Southern Illinois University Press, 1986.  
Malalasekera , G.P. (Editors) Encyclopaedia  of  Buddhism  Volume  I-VII.  Ceylon : the  

Government  of  Ceylon, 1961.   
Rhys  Davids T.W. and William Stede ,  The Pali Text Societies : Pali - English  Dictionary,   

         Delhi :Munshiram  Manoharlal  Publishers  Pvt. Ltd,  1989.  
 



 ๑๗๘ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ   :   นางสาวกาญจนาณัฐ  ชนะศักดิ ์

เกิด   :   วันศุกรท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓ 

สถานท่ีเกิด :    บานเลขท่ี  ๗๑  หมู ๓  ตําบลหวยรวม  อําเภอหนองบัว   
 จังหวดันครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐ 

การศึกษา :    ปริญญาตรี  การบริการธุรกิจ  (การบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

   :    ปริญญาโท  การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เขาศึกษา :    พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ภูมิลําเนาปจจุบัน :    บานเลขท่ี  ๑๒๗ / ๖  หมู  ๑๐  ตําบลวัดไทร  อําเภอเมืองฯ   
 จังหวดันครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐ 

ประวัติการทํางาน :    พ.ศ. ๒๕๔๑  วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  เลขท่ี  ๙๙๙  หมู  ๖   
 ตําบลนครสวรรคออก  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค   
 รหัสไปรษณยี  ๖๐๐๐๐   

       โทร.  ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙  โทรสาร.  ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

ตําแหนงงาน :   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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