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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามหลักไตรสิกขาในการดูผสู้ งู อายุของชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่และ 2) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูง
อายุของชุมชน บ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส�ำหรับงานวิจัย จ�ำนวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้
สูงอายุ 3 ด้านคือ 1) ด้านศีล 2) ด้านสมาธิ และ 3) ด้านปัญญาทั้ง 3 ด้านนี้ ถูกน�ำไปใช้กับ
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุของชุมบ้านไร่ 3 ด้าน คือ
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1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ และ 3) ด้านปัญญา ผลการด�ำเนินงานชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้สูงอายุ
มีการประยุกต์ใช้หลักทางพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองคือ หลักไตรสิกขา ซึง่ เป็นหลักการในการดูแลตนเองและระวังตนเองในเรือ่ งของ
ร่างกายและจิตใจ
แนวทางแก้ไขควรเพิม่ คือ ลูกหลานควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ จัดสร้างกิจกรรม
เกีย่ วกับการอบรมธรรมะสูช่ มุ ชนให้แก่ผสู้ งู อายุ จัดกิจกรรมโครงการธรรมะเยียวยา กิจกรรม
การออกก�ำลังกายด้วยการฝึกโยคะเพื่อการก�ำหนดลมหายใจเข้าออก การดูแลเอาใจใส่ผู้สูง
อายุในชุมชนโดยเฉพาะผู้สงู อายุป่วยติดเตียงอยากให้หน่วยงานของภาครัฐเช่น สาธารณสุข
ต�ำบล เทศบาล สันป่าตองได้ดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ: การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา; ผู้สูงอายุ; ชุมชนบ้านไร่

Abstract

The purposes of this research are 1) to study the Buddhist principle of
Tri-sikkha in taking care of the elders in Baanrai community, Tungtom Sub-district,
Sanpatong District, Chiang Mai Province, 2) to study the application of Buddhist
principles in taking care of the elderly in Baanrai community, Tungtom
Sub-district, Sanpatong District, and Chiangmai Province. The Researcher collects
the data for research from 15 key informants.
The research is found that the application of Buddhist principles in taking
care for the elders in 3 aspects; 1) the precepts, 2) the meditation and 3) the
wisdom, which were applied to the application of Buddhist principles in taking
care of the elders in Baanrai community in 3 consistent aspects namely, 1) the
body, 2) the mind and 3) the intellect. The results of performance indicate
that when the elders have applied the Buddhist principle, that is, Buddhism
mentions about the concept of self-care that is Tri-sikkha which is the principle
of self-care and self-attention in body and mind.
The solution in addition is that the descendants should take care closely,
create activities related to the Dhamma practice to the elders’ community,
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arrange Dhamma- remedy project and exercise by Yoga activity for capturing
inhalation and exhalation. The care for the elders in the community, especially
the bed-bound patients requires the thorough care from the government
agencies such as district health office or Sanpatong municipality.

Keywords: Application of Buddhist Principle; the elders; Baanrai Community
บทน�ำ

สังคมไทยในในปัจจุบนั ได้มอี ตั ราผูส้ งู อายุทถี่ กู ทอดทิง้ เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากขณะ
นีค้ รอบครัวไม่สามารถดูแลผูส้ งู อายุเหมือนในอดีตแล้ว ซึง่ อาจเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากสภาวะ
ทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สังคมไทยเคยอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวขยายแต่
ปัจจุบันกลายมา เป็นครอบครัวหนึ่งมากขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วครอบครัวควรจะมีลักษณะของ
สายใย (Bond) ที่เกิดท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุซึ่งได้แก่ (นพคุณ ดีสุคนธ์
2538: 1) โดยที่สมาชิก ในครอบครัวจะมีความรู้สึกเอื้ออาทร (affection) มีความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน ความสนิทสนมระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะลดน้อยลงเมือ่ สมาชิกคนใดคน
หนึ่งในครอบครัวแยกตัวออกไปความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (belonging) ซึ่งปัจจุบันปัญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ในครอบครัว ของผู้สูงอายุน้ันพบว่า การที่บุตรหลานส่วนใหญ่ออก
ไปท�ำงานนอกบ้าน ส่งผลให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานน้อยลงและความ
สัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานเปลีย่ นแปลงไปเป็นความสัมพันธ์แบบห่าง
เหินไม่ใกล้ชดิ สนิทสนมและยังพบว่าปัญหาด้านความสัมพันธ์เกิดทัง้ จากบุตรหลานและจากผู้
สูงอายุโดยปัญหาทีเ่ กิดจากตัวผูส้ งู อายุนนั้ เกิดจากผูส้ งู อายุบางคนนิสยั อ่อนโยน ส่วนปัญหาที่
เกิดจากบุตรหลานมักเกิดจากการทีบ่ ตุ รหลานไม่คอ่ ยเอาใจใส่ผสู้ งู อายุเท่าทีค่ วร ผูส้ งู อายุคอื
ผู้สูงอายุที่ได้พักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 250 คน จากประชากรทัง้ หมด 865 คน ทีม่ อี ายุอยูใ่ นช่วงปลายของชีวติ ผูส้ งู อายุอาจ
แตกต่างกันไป ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุ 60 - 65 ปีขึ้นไป ส�ำหรับประเทศไทย
ก�ำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศก�ำลังพัฒนาส�ำหรับประเทศไทยมี
สัดส่วน ของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการท�ำวิจัยในเรื่อง การประยุกต์ใช้
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นการน�ำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยยึดเอา
หลักธรรมไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิและปัญญาเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุของ
ชุมชนบ้านไร่ ให้มสี ขุ ภาพร่างกาย ทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ มีจติ ใจทีด่ ี ไม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตก
กังวลให้มอี ายุยนื นาน โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาในการดูผสู้ งู อายุของ
ชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่และ
2. เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุของ
ชุมชน บ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย

การด�ำเนินวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 865 คน ซึ่งเคยได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านและได้มี
โอกาสพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมไตรสิกขาในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลทุ่งต้อม
อ�ำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1. กลุม่ ตัวอย่าง เลือกประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั มุง่ ท�ำการศึกษา
คือ ผูส้ งู อายุทอี่ าศัย อยูใ่ นชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลในการศึกษาจ�ำนวน 15 คน ซึง่ เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ผูว้ จิ ยั เลือกจาก
ผูร้ ใู้ นท้องถิน่ เช่น พระสงฆ์ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ำ� ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นายกเทศบาล รองนายก
เทศบาล สาธารณสุขต�ำบล แพทย์ประจ�ำต�ำบล ผู้สูงอายุ ครู พ่อบ้าน แม่บ้านและเยาวชน
2. ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นบุคคล
วัตถุสงิ่ ของและสถานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั เก็บข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลตามทีป่ รากฏ
ในบทที่ 4 สภาพพื้นที่ศึกษา
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ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำการวิจัยแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญได้แก่ ที่
ว่าการอ�ำเภอ สันป่าตอง เทศบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การส�ำรวจพื้นที่วิจัย (Survey) ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ศึกษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมของ
ชุมชนเป็นต้น
การสัมภาษณ์ (Interview) โดยจะเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
กับผูส้ งู อายุทวั่ ไปและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการกับชาวบ้านขึ้นอยู่กับความสะดวกของชาวบ้าน ซึ่งอาจเป็นตามบ้านใต้ถุนบ้าน
ตามสถานที่ท�ำงานหรือระหว่างที่มีเวลานั่งพักผ่อนรอการท�ำงานเป็นต้น
การเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยได้มีการท�ำการเสวนากลุ่มย่อยกับ
ประชากร โดยเน้นไปที่การสนทนากลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มย่อยที่รวมกันอยู่
แล้วเช่น ออกหนังสือเชิญตัวแทนชาวบ้านหรือผูเ้ กีย่ วข้องมานัง่ เสวนารวมกลุม่ กันช่วงวันหยุด
ที่วัดเพราะถือเป็นจุดรวมศูนย์กลางของชุมชนบ้านไร่ ผู้วิจัยก็จะขออนุญาตเข้าไปนั่งร่วมวง
สนทนาจัดเก็บข้อมูลด้วย ซึง่ วิธกี ารนีช้ ว่ ยท�ำให้ชาวบ้านไม่เกิดความรูส้ กึ แปลกแยกกับผูว้ จิ ยั
การศึกษาเอกสาร (Documentary study) ได้ทำ� การศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุตลอดจนถึง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านไร่ในลักษณะเกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแนวคิด
เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการดูแลผูส้ งู อายุตามหลักไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและการดูแลสุขภาพผู้อายุแบบองค์รวม 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านปัญญา รวมถึงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวคิด
และประเด็นข้อค�ำถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์แล้วน�ำมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
น�ำแบบสัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน พิจารณาเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหาและความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์
แล้วน�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน�ำเครื่องมือไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยต่อไป
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเองมีขอ้ มูลหลายส่วนทีต่ อ้ งการรวบรวมข้อมูลมาประกอบกันให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ด�ำเนิน การรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยผู้วิจัยได้แจ้งความประสงค์ให้
ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นทราบเพือ่ ขอความอนุเคราะห์เกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นของชุมชนหรือบริบทชุมชน
และเพื่อขออนุญาตท�ำการวิจัยเป็นต้น
ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลในประเด็นที่จะศึกษา โดยก�ำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า
การออกแบบสัมภาษณ์ โดยการส�ำรวจพืน้ ที่ การสัมภาษณ์เป็นต้น ทัง้ เจาะลึกทัง้ แบบมีสว่ น
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ระยะที่ 3 ระยะตรวจสอบข้อมูลและน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษา
งานวิจยั เพือ่ รับฟังค�ำแนะน�ำและหาแนวทางให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธวิธีในหลักของ
ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญากับการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุแบบองค์รวม 3 ด้านอันประกอบ
ไปด้วยด้านทางกายด้านจิตใจและด้านปัญญาเพื่อที่จะบรรยายและอธิบายประกอบข้อเท็จ
จริงตลอดจนการแปลความหมายตามเนือ้ หาสาระจากการรวบรวมข้อมูลตามเทคนิคของการ
มีสว่ นร่วมอย่างใกล้ชดิ จากการสัมภาษณ์ มีการจดบันทึกการถ่ายภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์
เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ตลอดจนถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุ
ของชุมชนบ้านไร่ เพือ่ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุและพร้อมกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ศึกษาโดยมองในบริบทขององค์รวม (Holistic) มีการอ้างอิงเปรียบเทียบข้อมูลในเอกสารงาน
วิจยั ทีผ่ อู้ นื่ ได้ศกึ ษาไว้กบั ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากงานภาคสนามซึง่ ระหว่างเขียนรายงานการ
วิจัยนั้นเพื่อให้งานวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ปฏิบัติดังนี้ คือมีการตรวจ
สอบข้อมูลซ�ำ้ ด้วยเพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปวิเคราะห์ความถูกต้องร่วมกับผูส้ งู อายุในชุมชนอีกครัง้
7. การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการวิจัยและผู้วิจัยด�ำเนินการ โดยน�ำข้อมูลจากผลการศึกษามาวิเคราะห์น�ำผลการ
วิเคราะห์มาเขียนเรียบเรียงโดยการบรรยายสรุปเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ขอบเขตของการวิจัย
วิทยานิพนธ์นี้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยเป็น 4 ด้านดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านไร่ ต�ำบล
ทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 865 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
Informants) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกจากผู้รู้ ในชุมชนเช่น พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน พ่อบ้านแม่บ้าน สาธารณสุขต�ำบล แพทย์ประจ�ำต�ำบล นายกเทศบาล
สันป่าตอง รองนายกเทศบาลสันป่าตอง ครู ผู้สูงอายุและเยาวชน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ขั้นปฐมภูมิ (Primary data) เนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
พุทธลีลาการสอนของพระพุทธองค์ตามหลักไตรสิกขาอันประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
- ขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) เนื้อหาด้านปัจจัยหรือสาเหตุได้ก�ำหนด
ขอบเขตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเข้าใจในหลักธรรมของผู้สูงอายุซึ่งแบ่ง
ออก ได้เป็น 3 คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านปัญญาเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
เอกสารสิง่ พิมพ์ และรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีท่ ำ� การวิจยั แหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญได้แก่
เทศบาลต�ำบลสันป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
3. ขอบเขตด้านพืน้ ทื่ ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ และผู้วจิ ัยเอง เป็นผูไ้ ด้อาศัยอยู่ในพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านไร่ ได้มีโอกาสศึกษาถึงวิถีชวี ิต
ของผูค้ นในชุมชน ได้เห็นสภาพความเป็นอยูข่ องชุมชน ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึน้ กับชุมชนบ้านไร่และการเป็นอยู่ ของผูส้ งู อายุในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
บ้านไร่ ต�ำบลทุ่งต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เนือ่ งจากการวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เน้นศึกษา
เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุของชุมชนบ้านไร่
ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผูส้ งู อายุ 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจและปัญญา โดยน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิและปัญญา ผู้วิจัยจึงก�ำหนดระยะเวลาไว้ประมาณ 6 เดือน
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั แนวทางการดูแลผูส้ งู อายุชายหรือหญิงผูท้ มี่ อี ายุ
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60 ปีขนึ้ ไป ในชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยผูร้ ใู้ น
ชุมชนบ้านไร่ อันประกอบไปด้วย พระสงฆ์ ผูใ้ หญ่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ชุมชน พ่อบ้าน
แม่บา้ น สาธารณสุขต�ำบล แพทย์ประจ�ำต�ำบล นายกเทศบาลสันป่าตอง รองนายกเทศบาล
สันป่าตอง ครู ผู้สูงอายุและเยาวชน เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิและปัญญา ในการดูแลสุขภาพผู้สูงแบบ
องค์รวม 3 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านปัญญา
ศีล คือ พื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติ เป็นหลักของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและ
วาจาให้ตงั้ อยูใ่ นความดีงามมีความปกติสขุ เพือ่ ให้เป็นกติกาข้อห้ามทีใ่ ช้แก้ปญ
ั หาขัน้ พืน้ ฐาน
ซึ่งท�ำให้เกิดความสงบสุขและไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
สมาธิ คือ เป็นทีต่ งั้ มัน่ แห่งจิตเช่น กิจกรรมฝึกโยคะในชุมชนบ้านไร่ ซึง่ เป็นการฝึก
ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกแต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติคือการท�ำใจให้นิ่งซึ่งต่าง
จากร่างกายทีย่ งิ่ เคลือ่ นไหวยิง่ แข็งแรงแต่จติ ใจนัน้ ตรงกันข้ามคือ จิตใจหวัน่ ไหวย่อมอ่อนแอ
แต่หากหยุดนิง่ เฉยได้แล้วจะยิง่ มีพลังเหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกันย่อมมี
พลังที่จะจุดไฟให้ติดได้
ปัญญา คือ ความรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเช่น การ
รักษาศีลทัง้ 5 ข้อ ท�ำให้เรารูส้ งิ่ ทีค่ วรท�ำควรเว้นเป็นต้นเป็นธรรมทีค่ อยก�ำกับศรัทธาเพือ่ ให้
เชื่อประกอบด้วยเหตุผลไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย

ผลการวิจัย

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ 3 ด้านคือ
1. ด้านศีล 2. ด้านสมาธิ และ 3. ด้านปัญญาทัง้ 3 ด้านนี้ ถูกน�ำไปใช้กบั การประยุกต์ใช้หลัก
ธรรม ทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุของชุมบ้านไร่ 3 ด้านคือ 1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ และ 3. ด้านปัญญา ผลการด�ำเนินงานชีใ้ ห้เห็นว่า เมือ่ ผูส้ งู อายุมกี ารประยุกต์ใช้
หลักทางพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับการดูแลตนเองคือ หลัก
ไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักการ ในการดูแลตนเองและระวังตนเองในเรื่องของร่างกายและจิตใจ
โดยหลักของศีลช่วยให้บุคคลส�ำรวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางร่างกาย วาจา ให้มี
ความเป็นปกติ ส่วนหลักของสมาธิช่วยให้บุคคลส�ำรวมพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
พัฒนาปัญญารวมทัง้ การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันเช่น การปรับตัวเพือ่ เตรียมรับสภาพร่างกายทีเ่ ริม่
เสือ่ มโทรมลงการปรับตัวยอมรับภาวะความเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ การท�ำใจยอมรับการพลัดพราก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การสูญเสียรวมถึงการไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ พร้อมกับมีวนิ ยั ในการด�ำรงชีวติ เช่น การรับประทาน
อาหารที่ครบหลัก 5 หมู่ การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ

อภิปรายผล

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุด้านร่างกาย
(ศีล) การประพฤติปฏิบัติตนเองของผู้สูงอายุสิ่งส�ำคัญคือ การด�ำเนินชีวิตด้วยหลักของศีล
5 ผู้สูงอายุท่ีบ้านใกล้วัดหรือบางท่านไกลจากวัดก็ตามควรไปท�ำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญ
สมาธิภาวนา ศีลคือการควบคุมกายวาจาหากเราใช้ชีวิตอยู่ในหลักของศีลธรรมความดีชีวิต
ของเราก็จะอยูเ่ ผชิญกับสิง่ แวดล้อมและชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ (ยาจินต์ สินสุภา, 2554: 54) ศึกษาความคิดเห็นของผูส้ งู อายุตอ่ การจักกิจกรรมของวัด
เพื่อสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ความส�ำคัญของผู้สูงอายุกับ
สังคมไทยตัง้ แต่ดงั้ เดิมนัน้ เป็นสังคมทีย่ ดึ ถือผูส้ งู อายุเป็นหลักส�ำคัญของครอบครัวและบรรดา
ลูกหลานก็ให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวเปรียบเสมือน
ปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุด้านจิตใจ
(สมาธิ) วัดคือ จุดศูนย์รวมหรือการพบปะกันในกลุ่มของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุประพฤติ
ปฏิบัติด้วยการรักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้การควบคุมอารมณ์ด้านจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ผู้
สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อได้เข้าวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือได้มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมที่ทาง
วัดและชุมชนได้จัดขึ้นผู้สูงอายุดูมีสมาธิหรือจิตใจที่ดีมีความกระตือรือร้นในการท�ำงานมาก
ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรเทพ สาระหงส์, 2540: 33) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง พุทธจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเป็นเพศหญิง
ทัง้ หมดให้การดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยหลักการด้านสังคมสงเคราะห์ประกอบกับการใช้พทุ ธจริยธรรม
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุด้านปัญญา
(ปัญญา) การรักษาศีล เจริญสมาธิ ภาวนาเพือ่ การก�ำหนดสภาวะจิตใจของผูส้ งู อายุในการได้
ฝึกประพฤติปฏิบตั ติ นเองอย่างสม�ำ่ เสมอและอยากให้มโี รงเรียนผูส้ งู อายุเกิดขึน้ ในชุมชนให้ผู้
สูงอายุได้มกี ารเรียนรูท้ ำ� กิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนบ้านไร่
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการยึดเอาหลักของศีล สมาธิและปัญญาการประยุกต์
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาคือ ท�ำให้ผสู้ งู อายุเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นบ้านหรืออยูร่ ว่ มกันกับคนในชุมชนก็จะใช้สติปญ
ั ญาในการคิด
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พิจารณาอย่างระมัดระวังมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, 2541: 48-49) ได้ทรงอธิบายสรุปเรือ่ ง ไตรสิกขา
ว่า ไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ ศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษา ปัญญา

สรุป

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
ดูแลผูส้ งู อายุ : ศึกษาเฉพาะกรณี ผูส้ งู อายุของชุมชนบ้านไร่ ต�ำบลทุง่ ต้อม อ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเพือ่ ท�ำความเข้าใจตลอดถึงการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้านไร่ว่า เมื่อผู้
สูงอายุมีการประยุกต์ใช้หลักทางพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยว
กับการดูแลตนเอง หลักไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิและปัญญาโดยหลักของศีลช่วย
ให้บุคคลส�ำรวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางร่างกาย วาจา ให้มีความเป็นปกติ ผู้สูง
อายุในชุมชนบ้านไร่จะสุขใจได้ตอ้ งเริม่ ทีม่ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนาก่อนหลังจากนัน้ ศรัทธา
จะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้บรรเทาลงด้วยการพัฒนาด้าน
ปัญญาทุกสิ่งตามความเป็นจริงเกิดความเข้าใจและสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีได้
มีจิตใจเป็นสุขไร้ทุกข์ ผู้สูงอายุก็จะสามารถด�ำเนินชีวิตประวันได้อย่างมีความสุข
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