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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5 มีวัตถุประสงค์ 

คอื 1) เพือ่ศกึษาการเสริมสร้างคณุค่าชวีติของผู้สงูอาย ุ2) เพือ่ศกึษาหลกัธรรมอรยิวฑัฒิ 5 ในพระพทุธศาสนา 

3) เพื่อบูรณาการการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5 4) เพื่อน�าเสนอแนวทาง

การสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุด้วย

หลักธรรมอริยวัฑฒิ 5” การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้าง

คุณค่าชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางของสากลประเทศ ซึ่งได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก 

และนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้น สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้สูงอายุได้แต่จะยังไม่สมบูรณ์และ

ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหากผู้สูงอายุไม่ได้น�าหลักจริยธรรมและคุณธรรมมาใช้ร่วมในการเสริมสร้าง

คุณค่าชีวิตด้วย ดังน้ัน ในการบูรณาการแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรม

อริยวัฑฒิ 5 เป็นการน�าหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5 ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา

มาบูรณาการใช้ในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะสามารถสร้างรูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าชีวิต

ผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน คือ คุณค่าด้านสุขภาพ คุณค่าด้านการมีส่วนร่วม คุณค่าด้านการเรียนรู้เพื่อด�าเนินชีวิต 

และคุณค่าด้านการสร้างความมั่นคงของชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรียกองค์ความรู้

ใหม่นี้ว่า “ AHEPS Model”

ค�าส�าคัญ : การเสริมสร้างคุณค่าชีวิต ผู้สูงอายุ หลักธรรมอริยวัฑฒิ 5
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Abstract

 Research article of Reinforcement of Elders’ Life Value with The 5 Ariyavaddhis   

presented with the following objectives : 1) To study reinforcement of elders’ life value    

2) To study the  5 Ariyavaddhis principles in Buddhism 3) To integrating reinforcement of 

elders’ life value  with 5 Ariyavaddhis principles in Buddhism 4) To present guidelines  with  

knowledge creating about “Integration model for integrating reinforcement of elders’ life 

value  with 5 Ariyavaddhis “ Research is a qualitative research in documentary research. 

The results of the research found that reinforcement of elders’ life value according to the 

guidelines of international countries including the United Nations, World Health Organization 

and the Elderly policy of Thailand able to reinforcement of elders’ life value. However will 

not be complete and still not effective enough if the elderly do not implement the life activity 

with  ethical and moral principles to participate in the activity of reinforcement of elders’ 

life value  as well. Therefore, in integrating of reinforcement of elders’ life value with the 

5 Ariyavaddhis, which consists of the 5 principle of Dharma are Confidence, Morality, 

Learning, Liberality and Wisdom, To be integrated into the lifestyle of the elderly. That 

will create the new model of reinforcement of elders’ life value in 4 areas as Health value, 

Participation value, Learning value and the Security value in effective performance. This 

new knowledge call “AHEPS model”

Keywords: Reinforcement of Elders’ Life, Elder, 5 Ariyavaddhis
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บทน�ำ

	 ในปัจจุบันเรื่องสังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากแนวโน้ม

ของปริมาณผู้สูงอายุในโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญกับการสูงวัยของประชากร	ซึ่งย่อมมีผลอย่างมาก

ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ	 ในปี	พ.ศ.	2558	ประชากรทั่วโลกมีจ�านวน	

7,349	 ล้านคนและในจ�านวนนี้เป็นประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไปประมาณ	 901	 ล้านคน	 หรือคิดเป็น

ร้อยละ	12	ของประชากรทั้งหมด	ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า	จ�านวนประชากรรวมทั้งโลกเข้าเกณฑ์ในการ

เป็น	 “สังคมผู้สูงวัย”	 แล้ว	 ส่วนประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงวัยมาต้ังแต่	 พ.ศ.	 2548

เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ	 10	 ของประชากรทั่วประเทศ	 (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	 2559:	 7)	 และจ�านวนประชากรผู้สูงอายุก็ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วในอัตราที่สูงมากนั่นคือ	สูงกว่าร้อยละ	4	ต่อปี	เพราะฉะนั้น	ประเทศไทยจึงก�าลังจะกลายเป็น

สงัคมผู้สงูอายอุย่างสมบรณ์ูเมือ่สดัส่วนของประชากรอาย	ุ60	ปีขึน้ไปสงูถงึร้อยละ	20	ใน	พ.ศ.	2564	

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	 2559)	 และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อ

มสีดัส่วนประชากรอาย	ุ60	ปีขึน้ไปสงูถงึร้อยละ	28	ใน	พ.ศ.	2574	(ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ,	2556:	27)	การเพิม่ขึน้ของจ�านวนผู้สงูวยัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นอย่างมาก	 ประเทศไทยภายใต้นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่นยืนถูกผลัก

ดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	เป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสสร้างคุณค่าชีวิตได้ดีขึ้น	

	 การน�าหลกัพทุธธรรมซ่ึงเป็นองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการตรสัรูข้องมหาบรุษุพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

มาบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ	สามารถท�าให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์	

นั่นจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด	โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	อันประกอบด้วย	5	หลักธรรม	คือ	

ศรทัธา	ศีล	สตุะ	จาคะ	และ	ปัญญา	พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงตรสัไว้ว่าเป็นหลกัธรรมทีแ่ต่ละบคุคล

สามารถน�ามาใช้วัดความเจริญของจิตใจวัดความเจริญของคุณค่าในตัวเองและคุณค่าที่มีต่อสังคมได้

(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยตฺโต),	2556:168)

	 หลักธรรมอริยวัฑฒิเมื่อน�ามาบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุ	 จะท�าให้เกิด

คุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งต่อตนเองและสังคม	หากผู้สูงอายุท่านใดมีความเจริญในหลักธรรมทั้ง	5	ข้อนี้

ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วย

เหตุผลดังกล่าวมานี	้ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาวจัิยเรือ่ง	“การเสรมิสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สงูอายุ

ด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	 5”	 เพื่อท�าการเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบ

การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตในวัยสูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	ของพระพุทธศาสนา	อันจะน�ามาซึ่ง

แนวทางแห่งการเสรมิสร้างคุณค่าชีวิตแก่ผู้สงูอาย	ุและท�าให้ผู้สงูอายไุด้รูจั้กกระบวนการด�ารงชีวติอย่าง

มีคุณค่าเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในภาวะ	“สังคมผู้สูงอายุ”	ที่ก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน	
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ	

	 2.	เพื่อศึกษาหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	ในพระพุทธศาสนา	 	 	 	

	 3.	เพื่อบูรณาการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ	ด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	

	 4.	เพือ่น�าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรูใ้หม่เก่ียวกับ	“รปูแบบบรูณาการเสรมิสร้างคุณค่า

ชีวิตของผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5”	 	

ขอบเขตของกำรวิจัย 

	 1.	ขอบเขตด้านเนือ้หา	ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชิงคุณภาพแบบวจัิยเอกสารโดยการศึกษา

หลักการส่งเสริมคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้วิจัยได้แบ่งของเขตการศึกษาเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	

	 	 1.1	ขอบเขตด้านคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุ	 เป็นการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย	 วิทยานิพนธ์	

บทความและหนังสือที่เกี่ยวข้องในส่วนของคุณค่าผู้สูงอายุ	 โดยจะมีเรื่องค�านิยามผู้สูงอายุ	 สถานะ

การณ์ผู้สงูอายใุนปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของผู้สงูอาย	ุการเสรมิสร้างคุณค่าชีวติผู้สงูอายตุาม

แนวสากลประเทศ	และในประเทศไทย	

	 	 1.2	ขอบเขตเนื้อหาด้านหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	เป็นการศึกษาจากคมัภีร์พระไตรปิฎก	และ

คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องในพระพระพุทธศาสนา	ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่น	ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม	5	ข้อ

ประกอบกันคือ	ศรัทธา	ศีล	สุตะ	จาคะ	ปัญญา	และมีหลักธรรมอื่น	ๆ	ที่น�ามาสนับสนุนการเจริญของ

หลักอริยวัฑฒิ	 5	 เช่น	มงคลธรรม	 เป็นหลักธรรมที่ผู้สูงอายุใช้สนับสนุนหลักธรรมอริยวัฑฒิ	 5	 ใน

การสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สงูอายุอย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้นีเ้พือ่น�าหลกัธรรมอรยิวฑัฒ	ิ5	มาบรูณาการกบั

ทฤษฎีการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตต่อไป

	 2.	ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ	กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลกึ	(In-depth	Interview)	

มีจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 ท่าน	 โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ	 มีสุขภาพแข็งแรง	 มีส่วนร่วมในสังคม

มีความมั่นคงของชีวิต	 ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงถึงการมีคุณค่าชีวิตท่ีดีได้อย่างชัดเจน	 จ�านวน

6	 ท่าน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 และพระสงฆ์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ในพระพุทธศาสนาอีกจ�านวน	3	ท่าน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยมทีัง้แบบวิจัยเอกสารโดย

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 (Review	 Literature)	 เป็นหลัก	
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ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 ซ่ึงมีขั้นตอนและ

กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	การศึกษาเอกสาร	เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี	

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 1.1	รวบรวมและศึกษา	 เอกสารทางวิชาการ	 ต�ารา	 งานวิจัย	 ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	

คุณค่าชีวิตผู้สูงอายุ	หลักการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุ	และสถานการณ์ผู้สูงอายุปัจจุบัน

	 	 1.2	ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	คือ	คัมภีร์พระไตรปิฏก	พร้อมทั้งข้อมูลจากเอกสาร

ทติุยภูม	ิคือ	คัมภีร์อรรถกถา	ฎีกา	อนฎีุกา	ต�ารา	หนงัสอื	ทีเ่กีย่วกบัผู้สงูอายแุละหลกัธรรมอรยิวฑัฒ	ิ5	

รวมถึงหลักธรรมที่ส่งเสริมการเจริญของหลักอริยวัฑฒิ	5	คือ	มงคลธรรม

	 	 1.3	น�าข้อมูลที่ได้มาจัดประเภทเป็นการวิเคราะห์	การอธิบายความ	การตีความ	แล้วน�ามา

สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 	 1.4	ขอค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และความคิดเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	

	 2.	การสัมภาษณ์	 ในการท�าวิจัยครั้งน้ี	 จะด�าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามในการสัมภาษณ์	

เชิงลึก	(In-depth	Interview)	เกี่ยวกับการน�าหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	ในพระพุทธศาสนามาประยุกต์

ใช้ในการด�าเนินชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ	โดยมีการวิจัย	ดังนี้

	 	 2.1	ท�าการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวฒุ	ิจ�านวนทัง้สิน้	12	ท่าน	โดยแบ่งเป็นกลุม่ผู้สงูอายุ	

ชายหรอืหญิงซ่ึงมอีายต้ัุงแต่	60	ปีขึน้ไป	ซ่ึงเป็นผู้สงูอายทุีม่กีารด�าเนินชีวติอย่างมคุีณค่าเป็นทีย่อมรบั

ในสังคม	จ�านวน	6	ท่าน	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้สูงอายุในสังคม	จ�านวน	

3	 ท่าน	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 จ�านวน	 3	 ท่าน	

เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่เป็นต้นแบบของผู้สูงอายุเหล่านั้น	 โดยในการติดต่อ

เพื่อขอสัมภาษณ์	ผู้วิจัยได้จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์	จากบัณฑิต

วิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่แต่ละ

ท่านก�าหนด	ในการสัมภาษณ์	ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงและน�ามาถอดบทสัมภาษณ์เป็นเอกสาร

ในภายหลัง	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 2.2	น�าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	 5

จากการวิจัย	วิเคราะห์	และสังเคราะห์	ข้อมูลจากพระไตรปิฎก	เอกสาร	ต�ารา	และผ่านข้อมูลคุณภาพ

แบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
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◆ นวรัตน์ ไกรษร พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ พระศรีวินยาภรณ์ สุวิญ รักสัตย์ ◆

สรุปผลกำรวิจัย

	 การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุในสากลประเทศมีความคิดหลัก	 3	 แนวคิดที่ส�าคัญและ

สอดคล้องกัน	 คือ	 การพัฒนาสังคมพฤฒพลังตามแนวองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	

Organization,	2545)	การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมผู้สูงอายุตามแนวองค์การสหประชาชาต	ิ(United	

Nation,	 2558)	 และนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยเพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ	 (กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ,	2562)

	 องค์การอนามยัโลกน�าเสนอกรอบแนวคิด	“Active	Ageing”	หรอื	“พฤฒพลงั”	ซ่ึงเป็นแนว

คิดเกีย่วกบัการยกระดับคุณภาพชีวติของผู้สงูอายุ	ทัง้ในระดับปัจเจกและระดับสงัคม	เพือ่ให้ผู้สงูอายุ

อยู่ดีมีสุขทั้งในด้านร่างกาย	จิตใจ	มีความมั่นคงในชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคม	เป็นแนวคิดที่แสดงถึง

ภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุ	 และเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลก	

ภาวะพฤฒพลังจะประกอบไปด้วย	 3	 เสาหลัก	 ได้แก่	 การมีสุขภาพท่ีดี	 (Health)	 การมีส่วนร่วม	

(Participation)	และการมีหลักประกันและความมั่นคง	(Security)	

	 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวคิดจากองค์การ

สหประชาชาติ	ที่รับรองหลักการ	18	ประการส�าหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า	United	Nations	Principles	

for	Older	Persons	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2515)	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2534	ไว้ดังนี้	“ผู้สูงอายุ

พึงมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร	น�้า	ที่อยู่อาศัย	 เครื่องนุ่งห่ม	และการดูแลสุขภาพ	อย่างเพียงพอ	ทั้งจาก

การจัดสรรรายได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชน	 ตลอดจนการช่วยเหลือตนเอง

ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและโอกาสได้ท�างาน	 หรือมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ทางอ่ืนให้กับตนเอง	 ผู้สูงอายุ

พึงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก�าหนดการเกษียณอายุการท�างาน	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงโครงการ

ฝึกอบรมและโครงการด้านการศึกษาที่เหมาะสม	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่ปลอดภัย	 และสามารถที่จะปรับให้เข้ากับความพึงพอใจส่วนบุคคลและความสามารถที่เปลี่ยนไป	

ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 การมีส่วนร่วม	

ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิคงอยู่ในสังคม	 และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก�าหนดและด�าเนินนโยบายท่ีมี

ผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่อันดีของผู้สูงอายุ	 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับคนรุ่นใหม่	

ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาและพัฒนาโอกาสในการให้บริการแก่ชุมชนและท�างานอาสาสมัคร

ในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะก่อต้ังขบวนการหรือ

สมาคมเพือ่ผู้สงูอายุการอุปการะเลีย้งดู	ผู้สงูอายพุงึมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการอุปการะเลีย้งดูและการปกป้อง

คุ้มครองจากครอบครัว	 และชุมชนตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิ

เข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้สามารถและคงไว้หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย	

จติใจ	และอารมณ์ให้อยูใ่นระดับทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ	และเพือ่ช่วยป้องกันหรอืชะลอการเกิด	ภาวะเจ็บป่วย
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◆ การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักอริยวัฑฒิ 5 ◆

อีกด้วย	ผู้สงูอายุพงึมสีทิธไิด้รบับรกิารทางด้านสงัคมและกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิอิสระภาพในการด�าเนนิ

ชีวติการปกป้องคุ้มครองและการอุปการะเลีย้งดู	ผู้สงูอายุพงึมสีทิธทิีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการเลีย้งดู

ในสถานสงเคราะห์	ซึ่งจะให้บริการด้านการปกป้องคุ้มครองการฟื้นฟูสมรรถภาพ	และการกระตุ้นทาง

ด้านจิตใจและสังคมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 และบรรยากาศที่เป็นมิตรตามความเหมาะสมกับ

สถานภาพและความต้องการ	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในขณะที่อยู่

ในสถานที่ใดใด	 หรือในสถานที่ให้บริการดูแลรักษา	 รวมทั้งพึงได้รับการยอมรับในศักด์ิศรี	 ความเช่ือ	

ความต้องการ	 และความเป็นส่วนตัว	 ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง	 การบรรลุความต้องการ	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่	 ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษาวัฒนธรรม	 ความเชื่อทาง

ศาสนา	และนนัทนาการในสงัคม	ความมศัีกด์ิศร	ีผู้สงูอายุพงึมสีทิธทิีจ่ะด�ารงชีวติอยู่อย่างมศัีกด์ิศรแีละ

มีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์	 ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางวัย

เช้ือชาติ	 เผ่าพันธุ์	 ภูมิหลัง	 ศาสนา	 ความพิการ	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 หรือสถานภาพอ่ืนใด	 ซ่ึงเป็น

การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในการลดความเหลื่อมล�้าเรื่องการศึกษา	 เรื่องเศรษฐกิจ

การสร้างความเป็นอยูท่ีดี่และสขุภาพดี	การสร้างนวัตกรรมเพือ่ผู้สงูอาย	ุและ	การสร้างสงัคมปลอดภัย

และสงบสุข	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	(United	Nation,	

2558).	

	 ส่วนในประเทศไทยนัน้	ประเด็นทีร่ฐับาลให้ความส�าคัญคือ	วางเป้าหมายทีจ่ะสร้างความมัน่คง

ให้เป็น	 “สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง”	 ใน	 7	 มิติ	 คือ	 1.	 ความสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขอย่างยั่งยืน

2.	สุขภาพเพื่อการแพทย์ปฐมภูมิเข้าถึงผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง	3.	ที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย

ที่มั่นคง	4.	การออมเพื่อให้มีเงินออมไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณที่เพียงพอ	5.	นวัตกรรมเพื่อสร้างตลาด

นวัตกรรมผู้สูงอายุ	 6.	 สภาพแวดล้อมปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัย	

7.	ความมั่นคง	เพื่อให้มีระบบสวัสดิการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562)	

	 ทั้งสามแนวคิดสรุปแนวทางการพัฒนาคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านสุขภาพ

ด้านการเรียนรู้	ด้านการมีส่วนร่วม	และด้านความมั่นคงของชีวิต

	 ความหมาย	อริยวัฑฒิ	อริยาวัฒิ	หรือ	อารยวัฒิ	5	หมายถึง	ความเจริญอย่างประเสริฐ	หลัก

ความเจรญิของอารยชน	ประกอบด้วย	ศรทัธา	คือ	ความเช่ือ	ความมัน่ใจในพระรตันตรยั	เป็นหลกัแห่ง

ความจรงิอย่างดีงามอันมเีหตุผล	ศีล	คือ	ความประพฤติดี	มวีนิยั	เลีย้งชีพสจุรติ	สตุะ	คือ	การเล่าเรยีน

สดับฟังศึกษาหาความรู้	จาคะ	คือ	การเผื่อแผ่เสียสละ	เอื้อเฟื้อ	มีน�้าใจช่วยเหลือ	ใจกว้าง	พร้อมที่จะ

รับฟังและร่วมมือ	ไม่คับแคบเอาแต่ตัว	ปัญญา	คือ	ความรอบรู้	รู้คิด	รู้พิจารณา	เข้าใจเหตุผล	รู้จักโลก
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และชีวิตตามความเป็นจรงิ	หมายถงึ	หลกัธรรมซ่ึงสามารถใช้ตรวจดูตัวเอง	ถ้าธรรมเหล่านีเ้กดิขึน้ในใจ

และการปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่อง	 ก็เป็นดัชนีช้ีวัดในตัวว่า	 เราก�าลังมีความเจริญงอกงามในธรรม

เป็นอย่างดี	ใช้วัดความเจริญของจิตใจของแต่ละคน	เรียกว่า	อริยวัฒิ	หรืออริยวัฑฒิ	หรือจะเรียกว่า	

อารยวัฒิก็ได้	 แปลว่า	 ความเจริญอย่างอริยชน	 หรือความเจริญของอริยชน	 หลักความเจริญของ

อริยชนนี้เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของพทุธศาสนิกชนได้ทั่วไป	 (พระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.	ปยตฺุโต),	2558:	522)

	 ความส�าคัญของหลกัธรรมอรยิวฑัฒ	ิ5	จากคัมภีร์ทางพระพทุธศาสนาได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ของอริยวัฑฒิ	5	ไว้ดังต่อไปนี้	

	 1.	เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยคุณค่าชีวิต	 	

	 ดังค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า	“ผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ 5 ประการชื่อว่าย่อมเจริญ

ด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระและยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย ธรรม

เป็นเหตุเจริญ 5 ประการ เป็นไฉน คือ ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ย่อมเจริญด้วยศีล ย่อมเจริญ ด้วยสุตะ 

ย่อมเจริญด้วยจาคะ ย่อมเจริญด้วยปัญญา ผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ 5 ประการนี้แล ชื่อว่าย่อม

เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย ”	

(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)22/63/111)

	 เหตุแห่งความเจริญของชีวิตผู้สูงอายุ	 คือ	 การด�าเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมอริยวัฑฒิ	 5	

ผู้สูงอายุที่มีความศรัทธาในความดี	 มีความตระหนักถึงภูมิธรรมและภูมิปัญญาที่สูงของตนเอง	 ก็จะ

ปฏิบัติตนไปด้วยวิถีของความดีเป็นแบบอย่าง	 เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยศรัทธา	 ไม่สร้างความ

เดือดร้อนเบียดเบียน	 มีวินัยในการด�ารงชีวิต	 ศีลจะเป็นหลักประกันเรื่องจริยธรรม	 เป็นหลักประกัน

ความมั่นคงของชีวิตและหลักประกันของสุขภาพ	 เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยศีล	 มีการเสียสละให้

อภัยให้ความร่วมมือในครอบครัวและสังคม	 มีปฏิสัมพันธ์อันดีช่วยเหลือเกื้อกูล	 เป็นเหตุแห่ง

ความเจริญด้วยจาคะ	 มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อความเข้าใจในการด�ารงชีวิต	 เป็นเหตุแห่ง

ความเจรญิด้วยสตุะ	ตลอดจนด�ารงชีวติด้วยความมัน่คงจะเป็นเป้าหมายทีผู้่สงูอายตุ้องการความเจรญิ

ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 เข้าใจโลก	 เข้าใจชีวิต	 เจริญด้วยการท�าความดี	 และไม่หวั่นไหวยามมีเรื่องมากระทบ

เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยปัญญา

	 2.	เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการตรวจสอบความเจริญของคุณค่าชีวิต

	 พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอัตถัญญูในพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญว่า	 ภิกษุในธรรมวินัย	

ต้องรู้จักตนว่าเรามีศรัทธา	 ศีล	 สุตะ	 จาคะ	 ปัญญา	 อยู่ประมาณเท่าไร	 เพื่อใช้ในการประเมินวัดผล

ในการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไป	
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	 “ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัฑฒิธรรม 5 ประการ ย่อมเจริญด้วยวัฑฒิธรรม

อันเป็นอริยะ เป็นผู้ถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐของกายไว้ได้ วัฑฒิธรรม 5 ประการเป็นไฉน 

คือ อริยสาวิกาย่อมเจริญด้วยศรัทธา 1 ศีล 1 สุตะ 1 จาคะ 1 ปัญญา 1 ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกา 

เมื่อเจริญด้วยวัฑฒิธรรม 5 ประการนี้แล ย่อมเจริญด้วยวัฑฒิธรรมอันเป็นอริยะ เป็นผู้ถือเอาสาระ

และถือเอาสิ่งประเสริฐแห่งกายไว้ได้ ฯ สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา สตรี

เช่นนั้น เป็นอุบาสิกาผู้มีศีล ย่อมถือสาระของตนในโลกนี้ไว้ได้ ฯ ”	(ส�.สฬา.	(ไทย)	18/313/334)

	 ผู้สูงอายุควรมีการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่า	 มีความเจริญมากขึ้นขนาดเท่าใดในแต่ละวัน

มคีวามเข้าใจชีวติเข้าใจโลกมากขึน้หรอืไม่	การเข้าใจโลกและชีวติ	มสีขุมทีกุข์	มไีด้มสีญูเสยี	มสีรรเสรญิ	

มีนินทา	 จะท�าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจ	 ผู้สูงอายุต้องคิดบวก	 ไม่ใช่การ

หลอกตัวเองแต่เป็นการคิดด้วยเหตุผลเป็นการตรวจสอบด้านปัญญา	มีคนรักใคร่เกื้อกูล	 มีลูกหลาน

เพื่อนและบริวาร	คือ	 เจริญด้วยจาคะ	การด�าเนินชีวิตด้วยกุศลกรรมจัดเป็นดัชนีการประเมินด้วยศีล	

การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและศาสตร์แห่งการด�ารงชพี	ผู้สูงอายุบางทา่นสนุกกับการเรียนในวัยสงูอายุ

เป็นการประเมินด้านสุตะ

	 3.	เป็นหลักธรรมที่ท�าให้มนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการสร้างคุณค่าชีวิต

	 พระพทุธองค์ได้กล่าวถึงประโยชน์ในภายหน้าของผู้เจรญิอรยิวัฑฒ	ิ5	ไว้ในสปุปพทุธกฏุฐสิตูร	

ว่า	

	 “อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา หลังจากตาย

แล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ และรุ่งโรจน์เหนือ

กว่าเทวดาเหล่าอื่น ในชั้นดาวดึงส์นั้น ด้วยวรรณและยศ”	(ขุ.อุ.(ไทย)	25/43/258)

	 “ผู้เจริญอนุสติระลึกถึงเทวดาทั้งหลายซึ่งท่านประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 

จิตของผู้นั้นย่อมไม่ถูกราคะโทสะ และโมหะ กลุ้มรุม สามารถหลุดพ้นจากกามคุณ 5 ได้”	(องฺ.ฉกฺก.	

(ไทย)	22/25/458)

	 สรุปความส�าคัญของหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	คือ	1.	 เป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยคุณค่าชีวิต	

ไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุเพศชายหรือหญิงใด	 เมื่อปฏิบัติด้วยหลักอริยวัฑฒิแล้วถือได้ว่าเป็นเหตุแห่ง

ความเจริญ	 2.	 เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการตรวจสอบความเจริญของคุณค่าชีวิตหากผู้สูงอายุท่านได้มี

ความเจริญด้วยอริยวัฑฒิ	5	แล้วก็เปรียบเสมือนท่านได้เจริญในการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตด้วยเช่นกัน	

3.	เป็นหลักธรรมที่ท�าให้มนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการสร้างคุณค่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้าน

พฒันาพฤติกรรม	ด้านจิตใจและด้านปัญญาจะท�าให้ผู้สงูอายสุามารถดูแลสขุภาพตัวเอง	สร้างความสขุ

กายสบายใจ	 มีกัลยาณมิตรในสังคมสร้างความภูมิใจในการช่วยเหลือแบ่งปันและให้อภัย	 เพื่อความ
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มั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญ	

	 การบรูณาการเสรมิสร้างคุณค่าชีวติของผู้สงูอาย	ุด้วยหลกัธรรมอรยิวัฑฒ	ิ5	นัน้ประกอบด้วย

คุณค่าชีวติในผู้สงูอายุ	4	ด้านคือ	ด้านสขุภาพ	ด้านการมส่ีวนร่วมในสงัคม	ด้านการเรยีนรูเ้พือ่การด�าเนนิ

ชีวิต	และด้านความมั่นคงของชีวิต	เมื่อน�าหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5	มาบูรณาการจะได้กระบวนการเสริม

สร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุทั้ง	4	ด้าน	ดังต่อไปนี้

	 ด้านสุขภาพ	(Health	:	H)	

	 เพื่อให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี	 ผู้สูงอายุต้องเช่ือมั่นว่า	 สุขภาพดีคือสิ่งที่ผู้สูงอายุ

ต้องการ	 รับประทานอาหารเพื่อบ�ารุงร่างกายไม่ใช่ตามความอยาก	 ควรหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขาดสติ	 การเบียดเบียนทะเลาะวิวาท	 มีการรักษาสุขภาพจิต

ด้วยการรู้จักปฎิบัติธรรม	ให้อภัย	และแบ่งปัน	และหมั่นเจริญสติภาวนา	มีการหาความรู้เรื่องสุขภาพ

เพือ่การดูแลร่างกาย	และหมัน่ตรวจสขุภาพอยู่เป็นประจ�า	ใช้ปัญญาในการด�าเนินชีวติทีล่ดความเสีย่ง

	 ด้านการมีส่วนร่วม	(Participation	:	P)

	 เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ตัวผู้สูงอายุและคุณค่าต่อสังคมในการมีส่วนร่วม	 ผู้สูงอายุควรมั่นใจใน

ประสบการณ์ดี	ๆ 	ทีผ่่านมา	สามารถแบ่งปันด้วยแนวคิดดี	ๆ 	แก่สงัคม	มคีวามคิดกลัน่กรอง	น�าความคิด

ที่ดีและเหมาะยุคสมัยเพื่อเป็นแนวทาง	 นอกจากนั้น	 ผู้สูงอายุยังควรเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นที่ดี	

เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สร้างสรรค์	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและกิจกรรมทางศาสนาเป็น

เรื่องที่ผู้สูงอายุควรท�าเป็นแบบอย่างตามประเพณีอันดีงามสร้างความภูมิใจให้แก่ตนและสังคม

	 ด้านการเรียนรู้	(Education	:	E)	

	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 และเกิดปัญญาในการน�าประโยชน์จากจากเรียนรู้

ไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ตนและสังคม	 การเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุควรพิจารณาเติมเต็มที่คือ	

ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	 ด้านสุขภาพ	 ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง	 รวมทั้งการเรียนรู้

เรื่องศึกษาธรรมและปฏิบัติ	เพื่อพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา

	 ด้านความมั่นคง	(Security	:	S)	

	 เพือ่ความมัน่คงของชีวติ	ผู้สงูอายตุ้องรูจั้กการวางแผนเรือ่งทรพัย์สนิทีห่าได้มาด้วยความสจุรติ	

ไม่ยึดติดในสมบัติ	สามารถปล่อยวางและแบ่งปัน	การบริโภคอาหาร	ไม่ควรบริโภคตามความอยากแต่

ควรเป็นอาหารที่บ�ารุงสุขภาพของผู้สูงอายุ	 ไม่จัดหาหรือรับประทานเนื้อสัตว์ที่ต้องห้าม	 เช่น	 สัตว์ป่า

สงวน	 ผู้สูงอายุบางท่านบริโภคเฉพาะพืชผักผลไม้เท่านั้น	 การแต่งกายต้องเหมาะสมกาลเทศะ

หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้และเครื่องนุ่งห่มที่มาจากการท�าลายชีวิตสัตว์	 ที่อยู่อาศัยต้องสะอาดและ
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ปลอดภัยและสะดวก	 การเข้าใจเป้าหมายชีวิตที่จะสร้างความดีเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและมีการ

เตรียมการในเรื่องความตายและชีวิตในโลกหน้า

	 สิ่งทีส�าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	 เพื่อให้มีพลังที่จะ	 “ก้าวเดินไป

ข้างหน้า”	แทนทีจ่ะเริม่	“ย�า่ถอยหลงั”	ซ่ึงเป็นมมุมองต่อการด�าเนนิชีวติทีแ่ตกต่างกนั	นัน่คือ	การด�ารง

ชีวิตอยู่บนความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน	การจะสร้างคุณค่าด้านอื่น	ๆ 	ได้นั้น	ผู้สูงอายุควรดูแล

ตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจ	หมั่นตรวจติดตามสุขภาพอย่าได้ขาด	การมีสุขภาพดีช่วยเหลือ

ตนเองได้จะท�าให้ผู้สูงอายุสามารถต่อยอดการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตต่อสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นการแสดง

ความคิดเหน็การร่วมกิจกรรมทัง้ในทางสงัคมและทางศาสนา	เพือ่สร้างความภูมใิจและน�าไปสูพ่ลงัสงัคม

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้	การเติมเต็มสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือเติมเต็มสิ่งใหม่ในการด�าเนินชีวิตจะช่วยให้ผู้สูง

อายสุามารถด�าเนนิชีวิตด้วยการสร้างคุณค่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	ไม่ว่าจะเป็นด้านการสือ่สาร	

การพัฒนาจิตใจ	 และการสร้างความมั่นคงในชีวิต	 เพื่อการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและสามารถ

เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต	 ทางเศรษฐกิจ	 มั่นคงในปัจจัย	 4	 มั่นคงในเป้าหมายชีวิต	 หลักธรรม

อรยิวฑัฒ	ิ5	เมือ่น�ามาบรูณาการในการปฏิบติัจะเพิม่ประสทิธภิาพและความสมบรูณ์ของคุณค่าชีวติใน

แต่ละด้านตามวตัถปุระสงค์ทางด้านจรยิธรรม	การไม่ละเมดิหรอืเบียดเบยีน	เป็นแนวทางทีส่ร้างสรรค์

ด�าเนินชีวิตในสิ่งที่ดีงามต่อตนเองและสังคมด้วยคุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์	สรุปดังภาพที่	1	ต่อไปนี้

ภำพที่ 1	การบูรณาการแนวคิดการเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมอริยวัฑฒิ	5

Value of Elders’ Life by 5 ARIYAVADDHIS: AHEPS Model 

 A	 =	 5	 ARIYAVADDHIS	 หมายถึง	 หลักธรรมท่ีเสริมสร้างความเจริญของชีวิต

ประกอบด้วย	 ศรัทธา	 (ความเช่ือมั่นในเรื่องที่ถูกต้อง)	 ศีล	 (การประกอบกิจอันมีวินัยไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น)	สุตะ	(การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)	จาคะ	(การมีน�้าใจ	ให้อภัย	ช่วยเหลือ	ร่วมมือ	บริจากทรัพย์)	

ปัญญา	(การรู้เข้าใจโลกและชีวิตเข้าใจการเปลี่ยนแปลง)

	 H	=	Health	หมายถึง	การมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ	อันเป็นรากฐานที่จะท�า

กิจกรรมที่ดีงามมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป
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	 E	=	Education	หมายถึง	การเจริญงอกงาม	การเรียนรู้ตลอดชีวิต	เรียนรู้เรื่องความเข้าใจ

โลกเข้าใจชีวิตเพื่อให้เกิดปัญญาในการด�าเนินชีวิต	เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	เรียนรู้ธรรมเพื่อ

พัฒนาจิตใจ	เรียนรู้ศาสตรอื่นตามความเหมาะสมเพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิต

	 P	=	Participation	หมายถึง	การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	ที่ผ่านการกลั่นกรองว่า

สร้างสรรค์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและกิจกรรมทาง

พระศาสนา	เป็นแบบอย่างที่ดีงามในสังคมและสร้างสังคมที่มีศักยภาพ

	 S	=	Security	หมายถงึ	ชีวิตทีม่ัน่คงอย่างยัง่ยนืตามแนวอรยิวฑัฒิ	5	เป็นการสร้างความยัง่ยนื

บนพื้นฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ	ด้านปัจจัยสี่และเป้าหมายชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1	นโยบายส�าหรบัผู้รบัผิดชอบขัน้ต้น	เพือ่ส่งเสรมิให้เสรมิสร้างคุณค่าชีวติผู้สงูอายุแบบ

ปัจเจกบุคคล	 กระบวนการเสริมสร้างนี้ควรเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เป็นระบบ	 เช่น	 คนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุใน

ครอบครัวให้ดีขึ้น

	 	 1.2	นโยบายส�าหรับผู้รับผิดชอบขั้นกลาง	เพื่อส่งเสริมให้น�ากระบวนการเสริมสร้างคุณค่า

ชีวิตที่ได้นี้ไปใช้ในองค์กรที่มีผู้สูงอายุหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผู้สูงอายุ	เช่น	ชมรมผู้สูงอายุ	สมาคม

ผูสู้งอายเุพื่อเป็นแนวทางน�าไปใช้อย่างมีระบบเพื่อช่วยสนุนสนนุการเสริมสรา้งคณุค่าชวีติผู้สงูอายุใน

สังคม	

	 	 1.3	นโยบายส�าหรบัผู้รบัผิดชอบขัน้สงู	เพือ่ส่งเสรมิให้น�ากระบวนการเสรมิสร้างคุณค่าชีวติ

ทีไ่ด้นีไ้ปใช้ในเขตมหภาพ	เช่น	ระดับจังหวดั	ระดับประเทศ	เช่น	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

มนษุย์	กระทรวงวิทยาศาสตร์	กระทรวงแรงงาน	ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ	

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	ส�านักงานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องเป็นนโยบายของ

การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีแบบแผน

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ๆได้อีกดังจะกล่าวต่อไปนี้
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	 	 2.1	การวจัิยเชิงปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วม	ส่วนการวจัิยเชิงปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วมเป็นการ

วิจัยโดยใช้ผู้สูงอายุในชุมชน	ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง	เห็นปัญหาของตัวเอง	เห็นทางออก	

หรอืทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน	และทกุคนในชุมชนร่วมกนัแก้ปัญหาและรบัผลของการแก้ปัญหา

ร่วมกนั	ซ่ึงเป็นการปรบัปรงุวธิกีารวจัิยด้ังเดิมให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	หากน�าเอาเรือ่งการส่งเสรมิคุณค่า

ชีวิตด้วยหลักอริยวัฑฒิ	 5	 มาท�าการวิจัยโดยใช้คนในชุมชนร่วมกันมีโอกาสได้ต�าตอบในแง่มุมใหม่ที่

สามารถน�าไปพัฒนาได้มากขึ้น

	 	 2.2	การเสรมิสร้างคุณค่าชีวิตด้วยหลกัอรยิวัฑฒ	ิ5	ในวยัรุน่เป็นการน�าหลกัธรรมอรยิวฑัฒิ	

5	มาศึกษาบูรณาการร่วมกับการสนับสนุนการสร้างคุณค่าชีวิตในวัยรุ่น	เพื่อสนับสนับคุณค่าชีวิตผู้สูง

อาย	ุผลจาการวจัิยจะได้แนวทางของกระบวนการทีว่ยัรุน่จะมกีระบวนการอย่างไรในการสนบัสนนุคุณค่า

ชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นวัยที่มีความแตกต่างในเรื่องแนวความคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมความมีศักยภาพ

ของการอยู่ร่วมกันในวัยที่แตกต่าง

	 	 2.3	การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตด้วยหลักอริยวัฑฒิ	 5	 ในวัยผู้ใหญ่	 เป็นการน�าหลักธรรม

อริยวัฑฒ	ิ 5	 มาศึกษาบูรณาการร่วมกับการสร้างคุณค่าชีวิตในวัยผู้ใหญ	่ ผลจาการวิจัยจะได้แนวทาง

ของกระบวนการที่พัฒนาคุณค่าชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นรากฐานที่ดีใน

การเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ
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