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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษากิจกรรมที่บูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม และ ๓) เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร และการศึกษา
ภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๕ รูป/คน น าผลมาสนทนา
กลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑๕ รูป/คน เพื่อสรุปผลการวิจัย  โดยผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
ใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ าฝึกด ารงตนอยู่ใน
ความ ไม่ประมาท รู้เท่าทัน มีสติ มีความรู้ความเข้าใจในตัวเอง มีเหตุผลมากขึ้น ส่วนกิจกรรมที่
บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
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จังหวัดนครปฐม  ใช้หลักไตรสิกขา พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ในด้านจิตใจ พัฒนา
ปัญญาช่วยให้ชีวิตประสบความส าเร็จ มีการสร้างสวนสุขภาพ ลานกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ และเสนอการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ใช้ การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่ง
ของคนอื่น  
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Abstract   
 

The objectives of this research were: (1) to study the process of 
enhancing the health of the elderly of the community organization in Sampran 
District, Nakhon Pathom (2) to study the activities of integration of Buddhist 
principles of in enhancing the health of the elderly of the community 
organization In Samphran District Nakhon Pathom and (3) to propose  
the integration of Buddhist principles and the enhancement of the well-being for 
the elderly. This research is qualitative research. Using the research method : 
document and field study by collecting data from in-depth interviews of 25 key 
informants, the research was conducted by sub-group members and 15 experts 
from each group to summarize the results. The  are as below  The enhancing of 
Health of the elderly of the community organization in Sampran District, Nakhon 
Pathom using the Threefold training which presented to promote the elderly to 
practice meditation regularly, to live more carefully, safety precautions, knowing, 
conscious, self-conscious, calm and more rational.  Activities that integrate Buddhist 
principles in enhancing the health of the elderly of the organization in 
Samphran Community, Nakhon Pathom using the Threefold training to develop 
physical, verbal and mental behavior. Improving intelligence helps life succeed . 
There is a health garden, a patio, local wisdom or villagers or trained farmers as  
a lecturer to give all the information, religious activities on special occasions. 
Proposing integration of Buddhist principles and enhancing the well-being of  
the elderly using the Three Noble Truth to be applied or used. Living a sufficient 
lifestyle. The elderly are able to support themselves and others. 

 

Keywords: Integration of Buddhist principles; health of the elderly 



     พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย และคณะ     ~ ๘๕ ~ ปีท่ี ๑๔  ฉบับที่ ๒ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑ 
  
 
๑. บทน า   

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว 
ชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะ และมีการ
พยากรณ์ในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ในอีกไม่
เกิน ๑๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น 
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” จากการฉายภาพ
ประชากรของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๓–
๒๕๘๓ พบว่ า จ า น วนและสั ดส่ วนขอ ง
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ที่จ านวนและสัดส่วนของประชากรวัยท างาน
ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน๔ นอกจากนี้
รู ป แบบของครอบครั ว ในสั ง คม ไทย ได้
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายซึ่งมีปูุ ย่า ตา 
ยาย บุตร หลานอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัว
เดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตร
เท่านั้น ซึ่งไม่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงวัย
ที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแลหรือคอยดูแลบุตร
หลานให้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้สูงวัยไม่
สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ เกิดความรู้สึก
ว่าตนเองขาดคุณค่าขาดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ท าให้เกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องกับกลุ่มผู้
สูงวัยในสังคมไทย๕ การเตรียมความพร้อม 

                                                      
๔รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, มโนทัศน์

ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยา
สังคมและสุขภาพ, (นครปฐม: สถาบันวิจัย
ประชากรและสั งคม มหาวิทยาลั ยมหิดล , 
๒๕๕๖), หน้า ๒๗.     

๕ศากุล ช่างไม้ , สังคมไทยกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต. 
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙.  

สั งคมไทยสู่ สั งคมผู้ สู ง วั ย "  เป็นหนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๐ ด้วยการมีแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕ ๖๔ )  เ พื่ อ ก า หน ดทิ ศ ท า งน โ ยบ า ย
ยุท ธศาสตร์ และมาตรการต่ า ง  ๆ  ที่ ใ ช้
ด า เนินการด้านผู้ สู งอายุ ให้ชัด เจน๖ การ
ด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงวัย เช่น  การให้บริการด้าน
สุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การ
ส่ง เสริมคุณภาพชีวิตที่ ดี  เพื่ อสร้าง เสริม
คุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และลด
การพึ่งพาผู้อื่น๗ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
สุข มีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่าง
มีความสุข๘ 

                                                      
๖ สุทธิพงศ์ บุญผดุง , รายงาน

ผลการวิจัยเ ร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ( ร ะ ย ะ ที่  ๑ ), 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔) ,  
หน้า ๑. 

๗ Beadle-Brown, J., Murphy, G., 
and DiTerlizzi, M. , Quality of Life for 
the Camberwell, (Beadle-Brown, J.and 
Other, 2008), pp.380-390.   

๘ วิไลวรรณ อาจาริยานนท์, “คู่มือการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนาส าหรับผู้สู งอายุ ,  วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ,  ปีที่  ๑๒ ฉบับที่  ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๘-๓๑. 
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 จากสภาพปัญหาข้างต้น ถ้าได้มีการ
เตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้เสียแต่ล่วงหน้า
ห รื อ ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น  ที่ ดี ย่ อ ม เ ป็ น ก า ร
เตรียมการอย่างชาญฉลาดช่วยให้รัฐไม่ต้องทุ่ม
งบประมาณจ านวนมหาศาลกับการฟื้นฟูดูแล
รักษาผู้สูงวัย ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันจะมี
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย
โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการพัฒนา 
โดยพระ เทพเวที ๙ กล่ า วว่ า  ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารูจักความจริง
ของธรรมชาติและชีวิต ให้รูจักตนเองพิจารณา
แก ไขปัญหาของตนด้วยหลักเหตุผล หลัก 
ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า 
พุทธธรรม เป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะ
การแนะแนวพุทธธรรมนี้ส่งเสริมให้ บุคคล 
รู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ใน
การแกไขปัญหาตลอดจนให้ รูจักในเงื่อนไข 
เหตุปัจจัยและวิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตาม
หลักการแนะแนว๑๐ ในการศึกษาหรือการ
พั ฒ น า ต า ม ห ลั ก พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า นั้ น  
พระพุทธเจ้าสอนให้คนได้พัฒนาอยู่ ๔ ด้าน 

                                                      
๙ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 

พุทธศาสนากับการแนะแนว. (กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้า 
ค าน า. 

๑๐ ภิรมย เจริญผล, ศึกษาวิเคราะห
หลักพุทธธรรมที่ใช ในการด าเนินชีวิตของผู
สูงอายุ : กรณีศึกษา   

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัด
นครปฐม, วิทยานิพนธ ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา้ ๒. 

คือ ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้าน
สติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์เป็นทั้ง
คนดีและคนเก่ง  มิใช่เป็นคนดีแต่โง่หรือเป็น
คนเก่งแต่โกง การจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดี
และคนเก่งนั้นจะต้องมีหลักในการศึกษาที่
ถูกต้องเหมาะสม นั่นคือสอนให้คนเรามี
คุณธรรมความดีงามก่อนแล้วจึงให้มีความรู้
ความเข้าใจหรือสติปัญญาภายหลัง ดังนั้นหลัก
ในการศึกษาของพระพุทธศาสนานั้นจะมี
ล าดับขั้นตอนการศึกษา โดยเริ่มจากสีลสิกขา 
ต่อด้วยจิตตสิกขาและขั้นตอนสุดท้ายคือ 
ปัญญาสิกขา ซึ่งขั้นตอนการศึกษาทั้ง ๓ นี้ 
รวมเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งมีความสัมพันธ์
แบบต่อเนื่อง ซึ่งในการศึกษา พุทธศาสนามุ่ง
สอนให้คนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข จากกระบวนการ
ศึกษาที่กล่าวมาทั้ง ๓ ขั้นตอนของพุทธศาสนา
นี้ หากสามารถน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะ
เกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งหลักการทั้ง ๓ นั้น เป็น
ที่ยอมรับจากชาวโลก ท าให้พุทธศาสนาได้
แพร่หลายไปในประเทศต่ าง  ๆ ทั่ ว โลก 
สามารถน ามาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา
ตนเอง มีทักษะการควบคุมตน และรู้จัก
พิจารณาอย่างมีสติรู้เท่าทัน๑๑ 

ในการน าหลักพุทธธรรมการบูรณา
การในการเสริมสร้ า งสุ ขภาวะผู้ สู งอายุ  
ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบ

                                                      
๑๑พระอธิการสุชาติ  จนฺทสโร และ 

วิโรจน์ อินทนนท์, “การพัฒนาทักษะชีวิตในการ
สร้างมิตร ตามหลักพระพุทธศาสนา”, วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๑๖-๑๒๗. 
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สุขในสังคม วิธีการดังกล่าวน่าจะให้ผลดีใน
กา รปลู กฝั ง แล ะพัฒนาการมี คุณธรรม
จริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจาก
ไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการใน
การฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน ๓ 
ด้านคือ พัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล
พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนา 
ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการด าเนิน
ชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามโดยน าหลักธรรม
พระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการเกิด
ความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา 
ในด้านของศีลสิกขา คือ ต้องศึกษาในเรื่องศีล 
อันได้แก่เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้าม
ด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติ
ของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าว
ได้ว่าในด้านนี้ เป็นการพัฒนาในเรื่องของ
พฤติกรรม ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาใน
เร่ืองจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของ
จิต การท างานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต 
เพื่อให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนา
จิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ และในด้านปัญญา
สิกขาคือศึกษาในเรื่องปัญญา พัฒนาด้าน
ปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการ
พัฒนาอยู่หลายระดับ มีความสามารถในการ
แสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิด
ได้ชัดเจน และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มา
เชื่อมโยงสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้าง
เป็นความรู้ความคิดใหม่ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์เป็นการรู้จักจัดการ 
ท ากิจให้ส าเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะน าไปสู่

จุดหมาย หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา ๒ 
ด้านที่ส าคัญ คือปัญญาเข้าถึงความจริงแห่ง
ธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาที่สามารถใช้
ความรู้นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการ
ด า เนินชี วิ ต ได้  และสั งคมของมนุษย์ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น๑๒ หน้าที่
โดยตรงของการศึกษานั้นเป็นตัวแก้ปัญหา ถ้า
การศึกษาผิดพลาด กลายเป็นตัวก่อปัญหา 
เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ตัวการศึกษา เพื่อให้
ได้การศึกษาที่ถูกต้อง ให้เป็นการศึกษาที่
แท้จริงที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา๑๓ จากปัญหา
และความจ าเป็นที่ว่ามา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑ .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๒. เพื่อศึกษากิจกรรมที่บูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

                                                      
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๓๙), หน้า ๑๒๑. 

๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ,  
พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒). หน้า ๕๔. 
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๓. เพื่อเสนอการบูรณาการหลัก

พุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัย เอกสาร 
(Documentary Research) และเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document) 
การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) 
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้น า
องค์กรท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ใน
เทศบาล กลุ่มฆราวาสที่เป็นผู้สูงอายุ จาก ๓ 
ชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
การคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรชุมชน ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฏี 
(theoretical sampling) โดยผู้ให้ข้อมูล
จะต้องเป็นผู้สูงอายุและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ในองค์กรชุมชนที่ก าหนด รวมถึง
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีก
ด้วย เพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่วางไว้  เลือกผู้ให้ข้อมูล จาก
บุคคลภายนอกชมรมที่ มีปฏิสั มพันธ์กับ
ผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่ง
ข้อมูลจากทั้ง ๒ ส่วนนี้ จะท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และครบถ้วน  โดยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลจาก ๑) เอกสารที่ เกี่ยวกับสุขภาวะ
ผู้สู งอายุ  แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้วน าไป
ก าหนดกรอบในการวิจัย ๒) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหารองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ภาครัฐ ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและสถานการณ์
สุขภาวะผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  โดยผู้วิจัยจะ
ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เป็นแนวค าถาม 
(Guideline) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
หัวข้อค าถามที่ครอบคลุมรายละเอียดที่
ต้องการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้  และ๓) การจัด
สนทนากลุ่ มย่อย (Focus Group 
Discussion) จัดขึ้นหลังจากที่ได้เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว  โดย
ผู้วิจัยจะเข้าร่วมการสนทนากลุ่มกับอาจารย์
มหาวิทยาลัย พระวัดไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด เป็นต้น เพื่อน าข้อคิดเห็นที่ได้
จากการสนทนาไปปรับปรุ งพัฒนาแนว
ทางการจัดการตนเองของผู้สูงวัยโดยใช้หลัก
พุทธธรรม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดของ
แบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ก าหนดให้
กลุ่มตัวอย่าง องค์กรชุมชน ในอ า เภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เก่ียวกับประเด็นต่างๆ
ที่ผู้วิจัยต้องการทราบ และน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การศึกษาเชิงเอกสาร
และการศึกษาภาคสนามเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
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มาแยกวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการดังนี้ ๑) 
รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครั้งที่  ๑ 
จากกลุ่มเปูาหมาย มาวิเคราะห์เนื้อหา เป็น
แนวโน้มในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ด้วยการ
แบ่งกลุ่ม (Categorizing) ของความคิดและ
เนื้อหาที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เจาะลึกที่
เหมือนกันให้มาอยู่กลุ่มเดียวกัน ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ทิ้งประเด็นความคิดที่ต่างออกไป โดย
มุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มข้อมูลใน ๓ ลักษณะ 
ได้แก่ ความคิดที่เหมือนกัน (Thesis) ความคิด
ที่ตรงข้าม (Anti-thesis) และ ความคิดแบบ
ผสานกลมกลืน (Synthesis) น ามาเสนอใน
การประชุมกลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) การ
ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ร ว บ ย อ ด 
(Conceptualization) เป็นการสังเคราะห์
ข้อมูล ความคิดและเนื้อหาทั้งหมดรวมเป็น
ประเด็นหลัก น าผลที่สรุปจากการสัมภาษณ์
เสนอในที่ประชุมย่อยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พิจารณาวิเคราะห์ความถูกต้องยืนยันและ
เสนอแนะเพิ่มเติม และ๓) รวบรวมผลการ
ประชุมมาจัดกระท าข้อมูลตามขั้นตอนอีกครั้ง
และสรุปผลการด าเนินการวิจัยต่อไป 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๑. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ า เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ผู้ ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านศีล 

คือกิจกรรมการสร้างสวนสุขภาพ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มา
ร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย 
สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออก
ก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์
ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน การจัด
กิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมี
สุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอน
ธรรมะ การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  
จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัด ทุกวันพระ สวด
มนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรม
ร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติ
ธรรม  ในโอกาสพิ เศษต่ า งๆร่ วมกัน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่
เข้ า ร่ วมสนทนากลุ่ มย่อยไปในแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาโยทิน ละมูล๑๔ เรื่องบทบาทพระสงฆ์ใน
ฐ า นะ ทรั พ ย าก รม นุ ษ ย์ แ ล ะ นั ก พัฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ศีล เป็นเรื่องของการ
ฝึกฝนในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรม
เคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล ก็คือ วินัย 
เพราะว่าวินัยเป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ใน
สภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา ในจัดระเบียบความ
เป็นอยู่ การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน

                                                      
๑๔พระมหาโยธิน ละมูล. บทบาทพระ

สงฆในฐานะทรัพยากรมนุษยและนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม). กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร  
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สังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
พุทธินันท์ บุญเรือง๑๕ ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนตาม
หลักพระพุทธศาสนา พบว่า ศีลเป็นการ
พัฒนากาย ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความ
เดือนร้อนแก่ผู้อื่น แก่สังคม ศีลในทางพุทธ
ศาสน า ไม่ ใ ช่ เพี ย งแต่ ก า ร เ ว้ น จา กกา ร
เบียดเบียนกันทางกาย วาจาเท่านั้น การ
พัฒนาศีลก็คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยดีอย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมี
อาชีพที่ถูกต้อง การพัฒนาศีลนี้ปัจจุบันเรียก
กันว่า “พัฒนาการทางสังคม”  

๒. กิจกรรมการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ า เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ผู้ ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้าน
สมาธิ คือ การท าสมาธิหลังจากการสวดมนต์
ไหว้พระ เดินจงกรม และมีการประยุกต์ ใน
รูปแบบกิจกรรมการเปิดห้องสวดมนต์ หรือ
ห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  ระหว่างรอ
แพทย์ตรวจ การฝึกการเย็บปักถักร้อย การท า
ขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซม

                                                      
๑๕ พระพุทธินันท์ บุญเรือง, การพัฒนา

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ บ บ ยั่ ง ยื น ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, มหา
วิทยาราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๙, หน้า ๑๔๙-๑๕๐. 

เสื้ อผ้ า  เพื่ อ ให้จิ ตใจ เกิดความสงบ เกิด
ความสุขสบายและที่ส าคัญเกิดความอดทนต่อ
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ย่อยไปในแนวทางเดียวกันและยังสอดคลอง
กับแนวคิด พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่
กล่าวว่า สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต 
หรือระดับจิตใจ ทั้งในด้านคุณธรรม ด้าน
ความสามารถของจิต และในด้านความสุข ยัง
มี ค ว า มส อด คล้ อ ง กั บ ภิ ร มย์  เ จ ริ ญ ผ ล 
ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ใน
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา 
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม 
พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การคบ
หากัลยาณมิตร  มีเมตตา กรุณาต่อกัน มีความ
อดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ เมื่อ
ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ทั้ งจากตนเอง 
ครอบครัว องค์กรชุมชน โดยใช้สมาธิเป็นที่ตั้ง 
ท าให้จิตสงบ เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ ใจมี
ความสุข เมื่อปล่อยวาง มีสมาธิ และความจ า
ที่ดี  ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว ฟังคนใน
ครอบครัวมากขึ้น สมาธิ จึงเป็นภาวะจิตที่ตั้ง
มั่น  แน่วแน่  ได้ที่  อยู่ ตัว  สงบอยู่กับสิ่ งที่
ต้องการท า ไม่ฟุูงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไร
รบกวนได้ 
   ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 ผลการวิจัย พบว่า การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล  สมาธิ 
ปัญญา) ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านปัญญา คือ ธรรมะ
ในทุกๆวัน ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ กิจกรรม
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การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ 
(๐-๓ ปี)  โดยผู้อยู่ ในวัยก่อนสูงอายุ หรือ
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อม เพื่อการแสดงคุณค่า 
และมีการอยู่ ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของ
ทรัพยากรในชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้
ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจ
ฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุก
เดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากร
มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพกาย และจิตใจ และการจัดกิจกรรม
ศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเอง
จนเป็นที่พึ่ งของคนอื่นได้ เป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา 
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วง
อายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ  ๘๐-๙๐ ปี 
เพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้ าร่วม
สนทนากลุ่มย่อยไปในแนวทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ) 
กล่าวว่า ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือ
พัฒนาในด้านการรูความจริง เฉพาะอย่างยิ่ง
เน้นการรูตรงตามความเป็นจริง หรือรู เห็น
ตามที่มันเป็นตลอดจนรูแจ้งความจริงที่เป็น
สากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเท่าทันธรรมดา
ของโลกและชีวิตที่ท าให้ มีจิตใจเป็นอิสระ
ปลอดปัญหา ไรทุกข์ (คิดเป็น แกปัญหาเป็น 
ดับทุกข์เป็น) นอกจากนี้ยังสอดคล องกับ
ผลงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง
พบว่า การใช้ปัญญาคิดวินิจฉัยการต่างๆ 

จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไมถูกครอบง า
บัญชาโดยกิเลสและสร้างสรรค์ความส าเร็จที่
ท าให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญ
ดีงามยิ่งๆขึ้น  
 สรุปผลที่ ได้จากการศึกษาครั้ งนี้  
ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนา
กลุ่มย่อยสามารถเข้าใจและน าหลักพุทธธรรม
ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใชใ้นการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ได้อย่างเหมาะสม  ผล
ของการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ า เภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ตามแนวไตรสิกขาท าให้เกิด ความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี เสียสละ ให้อภัย 
เข้ า ใ จ เมื่ อผู้ อื่ น ไ ด้ รั บทุ กข์  เป็ นสุ ขที่ ไ ด้
ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการมี
กิจกรรมร่วมกัน (The Activity Theory) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งร่างกาย
และจิต  จากการมีกิ จกรรมร่วมกัน  การ
เคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา ท าให้ สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างกระฉับกระเฉง 
และมีความรูสึกว่าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
มีความเชื่อว่าสุขภาพมีผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคม ถ้ากิจกรรมในสังคมหนึ่ง
ลดลงก็จะมีผลต่ออีกสังคมหนึ่งด้วย ผู้สูงอายุที่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือไดท าประโยชน์
ให้ กับสังคมจะท าให้ผู้ สูงอายุมีการพัฒนา
ตนเองต่อบทบาทใหม่อยู่เสมอ ซึ่งมีแนวคิดว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะด าเนินชีวิตเหมือนช่วง
วัยที่อยู่วัยกลางคน และจะปฏิเสธที่จะใช้ชีวิต
แบบผู้ สู งอายุ  ด า เนินกิจกรรมได เท่าวัย
กลางคน มีความสนใจเกี่ยวข้องกับสมาชิกวัย
เดียวกัน การมีกิจกรรมจะท าให้สภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้นมาก ผู้สูงอายุที่
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มีกิจกรรมสูง จะมีการปรับตัวไดดีทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม และผู้สามารถรักษา
ระดับของตนเองไวตามบทบาทและสถานภาพ 
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีบทบาทและมีคุณค่า
เป็นที่ยอมรับของสังคมจะมีความสุขและมี
ความพอใจในชี วิ ตสู ง ๑๖ ผู้ สู งอายุควรมี
กิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่ผ่านมา ควรพอใจ
สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆ 
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะอีกว่า การคงไว
ซึ่งกิจกรรมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรท าเพื่อ
ชดเชยความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
กระบวนการสูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย 
เมื่อความสามารถทางร่างกายลดลง การมีงาน
หรือบทบาทใหม่แทนงานเก่าหลังเกษียณอายุ 
หาเพื่อนใหม่แทนเพื่อนเก่าที่เสียชีวิตไป ท า
ชีวิตให้ร่าเริง สดชื่น เพื่อการยอมรับของสังคม 
เป็นต้น๑๗ การดูแลผู้สูงอายุจะต้องปรับการ
ดูแลให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่แตกต่าง
กันหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ เท่ากัน โดย
ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผา่นมา 
ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพการณ์ใน
ชีวิต ควรจะหางานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆ 
ท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การ
อ่านเขียนหนังสือ ท าบุญท าทาน ออกก าลัง
กาย การรดน้ าต้นไม้ และเก็บกวาดบ้าน ต้อง

                                                      
๑๖Hanvighurst, R. J.; & Albrecht, 

R.. Older People. (New York: Long-mans. 
1953),  p. 107. 

๑๗Charlotte, E. . Geriatric 
Nursing. (London: Harpen & Row, 1979), 
p. 28.  

ท างานเพื่อเป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุด๑๘ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
บทบาทหลักในการจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ 
และประสานการจัดสวัสดิการตามปัญหา
ความเดือดร้อนกรณีต่างๆ บทบาทรองคือ 
สนับสนุนการรวมกลุ่ม/จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานใน
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา วันผู้สูงอายุ วัน
สงกรานต์ จัดหาเครื่องออกก าลังกายและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชน การประสานความ
ร่วมมือกับกลุ่ม อสม. ผู้สูงอายุ และผู้น าชุมชน
ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
จัดบริการเชิงรุกในชุมชน ให้ความรู้และ
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ครอบครัว และ 
อสม. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญ
ต่างๆ องค์กรศาสนาจะเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญ
ต่างๆ รวมทั้งการดูแลสุขภาพกายและใจ 
ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
และฝึกงานด้านส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและ
คนในชุมชน๑๙  

                                                      
๑๘เกรียงศักดิ์  ซื่อเลื่อม สมชาย วิริ

ภิรมย์กูล ปราณี สุทธิสุคนธ์ และจ ารูญ มีขนอน, 
บทความฟื้นวิชา “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
ไทย”. วารสารควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.ปีที่ 
๓๗ ฉบับที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย. ๕๔) หน้า ๒๒๓-๒๒๕. 

๑๙สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
บูรณาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
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๕. บทสรุป  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้าน
ปัญญาสิกขาเน้นไปในเรื่องการพัฒนาปัญญา 
เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุในขั้นสูงสุดและมี
ความส าคัญสูงสุด ทั้งนี้เพราะปัญญาถือเป็น
ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ซึ่ง
คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่
ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้
เท่ า ใด  ขณะ เดี ย วกั นปัญญายั ง เป็ นตั ว
ปลดปล่อยจิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น 
เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่  พอเกิด
ปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระ
ได้   ซึ่ง ในการพัฒนาทางด้านปัญญาของ
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องกว้างขวาง ช่วยให้ด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สู่วิถีชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม และช่วยให้ผู้สูงอายุเดินไปสู่
เปูาหมายสูงสุด หรือ บรรลุจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑)  องค์ กรชุมชน  ควรปรับปรุ ง
นโยบายและแผนยุทธศาสตรในการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สู งอายุ  เพื่ อยกระดับการ
ส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 
 ๒) ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ โดยองค์กรท้องถิ่นและผู้น า

                                                                  
แบบองค์รวม,  (นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖) หน้า ๘๗-
๑๑๘.   

ชุมชน ควรสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การ
ฝึกอาชีพที่ผู้สูงอายุสนใจ เพื่อผลดีต่อสุขภาพ
การสุขภาพจิต และเพิ่มรายได้ ท าให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้และรู้สึกมีค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 
 ๓ )  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมที่อื้ออ านวย ซึ่งจะเป็นสิ่ ง
จรรโลงใจให้ผู้ สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได
อย่างเป็นปกตอสุขเต็มไปด้วยความสุขและ
ความสบายใจตลอดช่วงอายุขัย อย่างต่อเนื่อง 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านศีลพบว่า ผลการน าศีล
เป็นหลักส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม การสร้าง
สวนสุขภาพ มีสนามออกก าลังกาย ลาน
กิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรม สุขภาวะแบบ
องค์รวม จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์
ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา ท าให้มี
การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
มีผลดี คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อน
มนุษย์  และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย 
๔  เครื่ อ ง ใช้ วั ส ดุ อุ ปกรณ์ต่ า งๆ  รวมทั้ ง
เทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มี ในธรรมชาติ
 ๒) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ พบว่า ผลการน า
สมาธิเป็นหลักส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสาม
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พราน จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม การ
เปิดห้องสวดมนต์  หรือห้องท าสมาธิ  ใน
โรงพยาบาล  การฝึกการเย็บปักถักร้อย การ
ท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซม
เสื้อผ้า การเดินจงกรม การจัดดอกไม้ การถัก
ไหมพรม การอ่านหนังสือ การท างานบ้าน 
การประกอบอาหาร ท าให้จิตใจลดวิตกกังวล 
เครียด เศร้าโศก ให้ได้พบความสงบ ผ่อน
คลาย พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน กิจกรรมต่างๆ 
มุ่งสู่การมีจิตจดจ่อในสิ่งที่ท า สมาธิก็เกิดขึ้น 
 ๓) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา พบว่า  ผลการ
น าสมาธิเป็นหลักส าคัญในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม 
จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยผู้อยู่ในวัยก่อน
สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  ปราชญ์

ชาวบ้าน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ การ
จัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ท าให้เข้าใจ
ชีวิตมากขึ้น  มองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ไม่ควรยึดติด ปัญหามีทางแก้ไข
เสมอ  ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องมี
สติไม่ประมาท  
 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรท าวิจัยเชิงส ารวจการบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชนต่างๆ  
 ๒) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
หรือศึกษาหลักพุทธธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติเกี่ยวกับสังคม
ผู้สูงอายุ  
 ๓) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 
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สารจากอธิการบด ี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ นับได้ว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาจนได้การยอมรับในระดับชาติ  คือมีฐานข้อมูลปรากฏในศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้  ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม  และการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป 

สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคู่ไปกับวิชาการคือความมีศีลธรรมและจรรยาบรรณของ
ความเป็นนักวิชาการแบบพุทธ  กล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถึงแหล่ง 
ปฐมภูมิ  เคารพกฎกติกา และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยและข้อที่
ค้นพบตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์  วิพากษ์วิจารณ์อยู่บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผล  
ที่ส าคัญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาพึงปลูกศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  สร้างสรรค์งาน
เพื่อให้สามารถน าไปพัฒนาประเทศชาติ และเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ขออนุโมทนาทีมงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงาน
วิชาการแก่สังคม  สร้างองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ชาวโลกได้ศึกษาและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสืบไป 

 

        
         
(พระพรหมบัณฑติ) 

                                   อธิการบดี 
      มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทบรรณาธิการ 

 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 

๒๕๖๑  เร่ิมต้นด้วยบทความวิชาการของมนตรี เพชรนาจักร เร่ือง “ท าไม? ฉันจึงต้องเป็นแม่ที่ดี: 
แนวคิดในพุทธศาสนาเถรวาท” จากค าถามที่น าไปสู่การพิจารณาการกระท าของหญิงผู้เป็นแม่  
๒ กลุ่ม คือกลุ่มแม่ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความประพฤติที่ดี จะมาจากพื้นฐานชีวิตที่ดี (กุศลมูล) 
เรียกว่า “แม่แบบแห่งความดี” และกลุ่มแม่ผู้ประพฤติไม่ดี จะมาจากพื้นฐานที่ไม่ดี (อกุศลมูล) 
เรียกว่า “แม่แบบแห่งความไม่ดี” ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถค้นหาค าตอบจากบทความนี้ได้ในเนื้อหา
ฉบับนี้ และยังมีบทความวิจัยที่ได้รับคัดเลือกและผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ า 
กองบรรณาธิการวารสาร ซึ่งบางบทความได้รับการพิจารณากรั่นกรองมาตั้งแต่กลางปี ๒๕๖๐ 
บางบทความได้รับพิจารณากรั่นกรองในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ ภาพรวมของบทความวิชาการและ
บทความวิจัยของฉบับนี้จึงมีความหลากหลายจากมิติต่าง ๆ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
และปรัชญา โดยเฉพาะงานวิจัยกลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์และเชิงบูรณาการ 

บทความวิจัยของแม่ชีสุดา โรจนอุทัย เร่ือง “การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นตาม
หลักพุทธธรรม” ท าให้ทราบว่า การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่น เรื่ องผัสสะ สติ  
โยนิโสมนสิการ เป็นการพัฒนาเชาวน์อารมณ์อย่างเป็นองค์รวมมีผลท าให้กลุ่มทดลอง “รู้กระทบ 
รู้เท่าทัน รู้สร้างสรรค์สิ่งดีงาม” ท าให้เกิดการ “กระชับ ฉับไว อยู่ในใจ และเป็นตัวของตัวเอง” 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

บทความวิจัยของจินดา  หวังวรวงศ์ และคณะ เรื่อง “แนวทางพุทธวิธีอาหาร
ปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยสัมมาอาชีวะส าหรับสังคมไทย” ผลของการวิจัยนี้ ท าให้ทราบว่าการท า
หน้าที่ด้วยสัมมาอาชีวะที่สังคมไทยพึงส่งเสริมอย่างยิ่ง ก็คือ การไม่ค้าขายเนื้อสัตว์และยาพิษซึ่ง
เป็นมิจฉาอาชีวะในพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริม การเกษตร การผลิต การบริโภค อาหาร
มังสวิรัติและอาหารอินทรีย์ อันเป็นหนทางหรือแนวทางส าคัญที่จะน าไปสู่การมีอาหารปลอดภัย
ได้ตามหลักคิดข้างต้น 

บทความวิจัยต่อมาเกี่ยวข้องทางด้านอาหารเช่นกันได้แก่ผลงานจากบทความวิจัย
ของรจิต  สิทธิศาสตร์สกุล  เรื่อง “กระบวนการส่งเสริมการบริโภคอาหารเจตามหลัก
พระพุทธศาสนา” โดยพบว่าหลักการส่งเสริมการบริโภคอาหารเจเป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริม 
บนฐานของ “ความรู้” “คุณธรรม” และ “พฤติกรรม”(CAP) โดยจะมุ่งเน้นการเกิดความรู้ความ 
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เข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเจ (Cognitive Domain), การปลูกฝังคุณธรรมด้านเมตตาและ
ความต้องการบริโภคอาหารเจ (Affective Domain) และการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ
ตามหลักพระพุทธศาสนา (Performance) โดยมีรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ เรื่องเล่า , การ
อภิปราย, การสาธิตและฝึกหัด, การฝึกเจริญเมตตาภาวนาและสร้างกุศล  และ สื่อน าเสนอและ
การฟังเพลงสื่อธรรมตามกระบวนการตามหลักคิดที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในบทความนี้ไว้อย่าง
น่าสนใจ 

นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพเชิงพุทธ ได้แก่บทความวิจัยของ 
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) และคณะ เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผู้อ่านสามารถ
จะศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุดังกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาได้ดังปรากฎใน
รายละเอียดบทความฉบับนี้ 

บทความวิจัยของสุชาดา  วงศ์สืบชาติ และคณะ เรื่อง “แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะการเป็นกัลยาณมิตรส าหรับเยาวชนตามหลักพุทธธรรม” ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบว่า 
องค์ความรู้คุณลักษณะการเป็นกัลยาณมิตรส าหรับเยาวชนตามหลักพุทธธรรม สรุปได้ จาก
ผลการวิจัยที่เรียกว่า  SBMW MODEL FOR GOOD FRIEND QUALITY อันเป็นแนวคิดในการ 
บูรณาการคุณลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตร ๗ ประการ เช่นด้านปิโย (น่ารัก หรือเป็นที่รัก) 
ด้านครุ (น่าเคารพ) ด้านภาวนีโย (น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่องในฐานทรงคุณ) เป็นต้น มา 
บูรณาการกับหลักพุทธธรรม โดยสรุปเป็น ๔ มิติ  คือ  S = Social  ปรับตัวเข้ากับสังคม 
B = Behavior  พฤติกรรมดี เด่น M = Mental จิตใจสงบเย็น  W = Wisdom มีปัญญา
พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล 

บทความวิจัยที่เกี่ยวกับเยาวชนอีกเรื่องหนึ่ง  คือบทความวิจัยของธีรตา ข านอง  
และคณะ  เรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการปลูกฝังความซื่อสัตย์ของเด็กโดยครอบครัว 
ตามแนวทางพุทธธรรม” งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ  
วิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ  ครอบครัวที่มีลูกอายุ 
๙–๑๐ ปี จ านวน ๑๐ ครอบครัว ประกอบด้วยผู้ปกครองจ านวน ๑๐ คน ใช้การสัมภาษณ์ ส่วน
เด็ก ๑๐ คน ใช้การวิจัยกึ่งทดลองแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-
Posttest Design)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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และ  Sign test  ผลการวิจัย พบว่า เด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบการปลูกฝังความซื่อสัตย์ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  ส่วนการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการปลูกฝังความซื่อสัตย์ฯ โดยครอบครัว พบว่า  อยู่ในระดับดี ถึง  
ดีมาก 

บทความวิจัยเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธมี ๒ บทความ ได้แก่บทความของ
แม่ชีกาญจนา  เตรียมธนาโชค เรื่อง “การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ” และ
บทความวิจัยของพระมหาวชิราวุธ  หนองสูง และคณะ  เรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรรม : 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม” ทั้งสองบทความมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งท่านผู้อ่าน
สามารถอ่านในรายละเอียดของบทความฉบับนี้ได้ 

บทความวิจัยที่น่าสนใจซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้แก่บทความวิจัยของปาณจิตร สุกุมาลย์ และคณะ เรื่อง “อนาคตภาพมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)” ผลการวิจัยดังกล่าว 
ท าให้ทราบว่าภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  มีจ านวน ๕ ภาพ  
เมื่อน าภาพที่มีโอกาสในการเกิดสูงและระดับของผลกระทบปานกลางมาสร้างภาพอนาคต  
เชิงตรรกะโดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่มีแรงขับสูงคือ การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและ  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท าให้ได้ภาพอนาคตทางเลือกของภาพมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)  มีจ านวน ๔ ภาพ ซึ่ง
ภาพอนาคตทางเลือกที่ควรเร่งรัดให้เกิด คือ ภาพอนาคตด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับ
มาก และมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสูง  

นอกจากนี้  ยังมีบทความวิจัยอีกหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ  ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่ม
พระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ และกลุ่มพระพุทธศาสนแนวบูรณาการ เช่นบทความวิจัยของ  
พระเทพปริยัติมุนี เรื่อง “การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ศีล ๕ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖”  บทความวิจัยของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. 
(ประเสริฐ มนฺตเสวี) และคณะ เรื่อง “การเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบถเดินจงกรมตามหลัก
อนุปัสสนา ๗”  บทความวิจัยของวิเชียร  นามการ และคณะเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝึก 
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อาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจ าการ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา”  บทความวิจัย
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกบทความได้แก่ผลงานวิจัยของพระณปวร โทวาท 
เร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”  บทความวิจัยของวัลลภ มณีเชษฐา เร่ือง “กระบวนการถ่ายทอด
อักษรธรรมล้านนา” ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการถ่ายทอดอักษรธรรม
ล้านนา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข ผู้ เรียน ผู้สอนและชุมชนที่ให้การ
สนับสนุนการถ่ายทอดอักษรธรรมล้านนา   และบทความของสมพร เหลาฉลาด และคณะ เรื่อง 
“ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)” ซึ่งบทความ 
ที่ได้น าเสนอในวารสารฉบับนี้ล้วนเป็นผลวิจัยที่ได้สะท้อนองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่จะ
น าไปสู่การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

บทวิจารณ์หนังสือประจ าฉบับนี้ เป็นบทวิจารณ์ของบุญเลิศ โอฐสู ซึ่งได้น าประเด็นที่
ปรากฏในหนังสือเรื่อง “พุทธปรัชญา” เขียนโดยพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์), ศ.ดร. 
ซึ่งผู้วิจารณ์ต้องการเสนอมุมมองเนื้อหาของพุทธธรรมที่มีนัยเชิงปรัชญาบางหลักธรรม เช่น เรื่อง
ขันธ์ ๕ ที่ถูกหยิบยกเอาประเด็นที่มีค าถามมาเป็นอภิปรัชญา อาจท าให้เข้าใจว่า เรื่องหลักธรรม
นั้นยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจนได้ เนื่องจากผู้เร่ิมเรียนปรัชญาหรือพระพุทธศาสนา อาจมองว่า เนื้อหา
พุทธธรรม ยังไม่ใช่ค าตอบจริง ต้องแสวงหาค าตอบที่แท้จริงต่อไป อันเป็นที่มาของบทวิจารณ์
ดังกล่าวนี้ 
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