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บทคัดย่อ
บทความนี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอแนวคิ ด การบริ ห ารอารมณ์ ข องผู้ สู ง อายุ ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา เพื่อรองรับสังคมของผูส้ งู อายุในสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านกายภาพที่เข้าสู่
ภาวะพึง่ พิงและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วทาให้ผูส้ งู อายุมภี าวะทางอารมณ์ทย่ี ากต่อการคาดเดา
จิตใจมีการแปรปรวน ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถปรับตัวกับอารมณ์ทม่ี ากระทบอาจทาให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด เศร้า
ซึม เกิดความรูส้ กึ ไปในทางโลภ โกรธ และหลง ซึง่ ถือเป็ นอารมณ์ทช่ี วร้
ั ่ าย เป็ นบ่อเกิดของความทุกข์ทอ่ี าจ
ส่งผลไปถึงร่างกายได้ในทีส่ ดุ การบริหารอารมณ์ตามหลักภาวนา คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ
ปั ญญาภาวนา เป็ นการบริหารอารมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีวธิ ปี ฏิบตั ิคอื “มองให้เห็นธรรมชาติ
สามารถอยู่อย่างพรหม ฝึ กลมหายใจอย่างฉลาด และไม่ประมาทในชีวติ ” จะช่วยให้ผูส้ งู อายุสามารถบริหาร
อารมณ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุ การบริหารอารมณ์ พระพุทธศาสนา

ABSTRACT
This article aims to present the concept of emotional management of the elderly in
accordance with Buddhism to support the society of the elderly in Thai society. The change of the
physical as well as the dependence and the rapid social change make the older have a difficult
emotional state to guess, the mind is warping. Elderly people who cannot adapt to the emotions that
affect can cause emotional irritability, sadness. Feelings go in greed, anger and delusion which are
an evil mood. It is the source of suffering that can affect the body. The 4 Emotional Managements of
Buddhism are: physical development, moral development, emotional development and intellectual
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development. Follow by the 4 methods are: natural seeing, Bhrommavihara living, intelligent breathe
and precaution life, help the elderly manage their emotions correctly and happiness in life.
Keywords: elderly, emotional management, Buddhism

บทนา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทล้วนมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุ ษย์ในทุกแง่ทุกมุม ทุกเพศ ทุก
วัย ทัง้ ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ่นื และสังคมส่วนรวม เป็ นหลักคาสอนทีเ่ น้นการพัฒนาโดยการฝึกฝนปฏิบตั ทิ างกาย
วาจา และจิตใจให้เกิดความรู้ มีพลังในการสร้างสรรค์แต่สงิ่ ทีด่ งี ามและมีประโยชน์ แม้จะมีแนวทางการที่
ครอบคลุมพฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน แต่เน้นไปที่การฝึ กอบรมทางจิตเป็ นสาคัญ เพราะจิตเป็ นจุ ดเริม่ ต้นแห่งการ
ประพฤติปฏิบตั ิ การกระทาการแสดงออกของมนุ ษย์และสัตว์ลว้ นเกิดมาจากจิ ตทัง้ สิน้ จิตทีด่ ที ฝ่ี ึ กมาแล้วเกิด
การกระทาดี ทาให้มคี วามสุข ในทางตรงกันข้ามจิตทีม่ ปี ั ญหาจะทาให้เกิดพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ก่อความ
ทุกข์ให้กบั ตัวเองและผูอ้ ่นื ดังทีด่ าไลลามะกล่าวว่า “ปั ญหาของมนุ ษย์ทุกวันนี้ คือความพร่องจิตวิญญาณ และ
1
การแก้ไขปั ญหาของมนุ ษยชาติคอื การปฏิวตั ทิ างจิตวิญญาณ (Spiritual Revolution)” เมื่อจิตได้รบั การ
พัฒนาแล้ว จะส่งผลไปถึงการพัฒนากายและวาจาไปโดยอัตโนมัติ
ในพระพุทธศาสนามีทรรศนะว่า ทัง้ ความสุขและความทุกข์ลว้ นมีสาเหตุมาจากภายในจิตใจของมวล
มนุ ษย์เอง ดังพุทธพจน์ทว่ี า่ “จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกสิ ฺสติ จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺ วคูติ
โลกอันจิตย่อมนาไป อันจิตย่อมเสือกไสไป โลกทัง้ หมดเป็ นไปตามอานาจของธรรมอย่างหนึ่ง คือ จิต”2 ความ
ทุกข์ทเ่ี กิดขึน้ กับมนุ ษย์เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดจากการทีจ่ ติ ใจไม่สามารถควบคุมรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะและ
ธรรมารมณ์ ทีโ่ ถมซัดเข้ามาสูช่ วี ติ ได้ จิตทีไ่ ม่เข้มแข็งจะไหลไปตามกระแสทีม่ ากระทบ หากเป็ นฝ่ ายทีน่ ่ าพึง
พอใจ (อิฏ ฐารมณ์ ) ก็ก่ อ ให้เ กิด ความสุข หากเป็ น ฝ่ ายที่ไ ม่พ อใจ (อนิ ฏ ฐารมณ์ ) ก็ก่ อ ให้ เ กิด ความทุ ก ข์
โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุ เนื่องจากเป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงต่างๆ เกิดขึน้ มากมายทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การมีโรคเรือ้ รังต่างๆ ทาให้กลายเป็ นภาวะพึง่ พิงในการดารงชีวติ
และต้องการได้รบั การดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคม 3 เพราะเมื่อผูส้ งู อายุมอี ายุเพิม่ มากขึน้ ร่างกายจะ
เสือ่ มถอยและอ่อนแอลง จิตใจมีการแปรปรวน4 ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถปรับตัวกับอารมณ์ทม่ี ากระทบอาจทาให้
เกิดอารมณ์หงุดหงิด เศร้าซึม เกิดความรูส้ กึ ไปในทางโลภ โกรธ และหลง5 ซึง่ ถือเป็ นอารมณ์ทช่ี วร้
ั ่ าย เป็ นบ่อ
เกิดของความทุกข์ทงั ้ หมด ทีก่ ่อตัวจากจิตใจและส่งผลไปถึงร่างกายได้ในทีส่ ดุ
1

ประเวศ วะสี, “จิตวิญญาณในสังคมไทย”, ประชาไท, [ออนไลน์], สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 จากเว็ปไซต์
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ส.ส. (ไทย) 15/181/46.
3
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และคณะ, “ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวติ และปั จจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะซึมเศร้าในประชาชนทีม่ ี
อายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขน้ึ ไป ชุมชนมะกอก จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารสวนปรุง, ปี ท่ี 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560),
หน้า 14-30.
4
นภาภรณ์ หะวานนท์และธีรวัลย์ วรรธโนทัย, ทิ ศทางใหม่ในการพัฒนาการอยู่อาศัยสาหรับผูส้ งู อายุใน
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร,ี 2552), หน้า 10-11.
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การบริหารอารมณ์โดยเฉพาะกับผูส้ งู อายุ จงึ มีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิง่ ความสามารถควบคุมและ
กาจัดอารมณ์ตวั เอง รวมทัง้ รับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์คนอื่นเป็ นสิง่ ที่สาคัญยิง่ ในการดารงชีวติ ในปั จจุบนั ทัง้ นี้
เพราะอารมณ์เป็ นประสบการณ์เกีย่ วกับความรูส้ กึ ของมนุ ษย์ เกิดขึน้ พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงทางสรีระและ
พฤติกรรมของบุคคล อารมณ์ช่วยในการปรับปรุงตัวให้บุคคลดาเนินชีวติ ได้อย่างมีเป้ าหมายและเข้าถึง
เป้ าหมายอย่างมีระบบแบบแผน6 หลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นในการบริหารอารมณ์เพื่อให้พน้ ทุกข์
พบสุข โดยเน้นทีก่ ารเข้าใจตามสภาพอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ บนพืน้ ฐานแนวคิดว่า “จิตของผูค้ งที่นนั ้ เป็ นจิตตัง้ มัน่
ไม่หวันไหวไม่
่
เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ ”7 หลักการพัฒนาจิตทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถนามาเป็ นแนว
ทางการบริหารอารมณ์ของผูส้ งู วัยได้ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนี้
ได้อย่างมีความสุขเพราะจิตทีบ่ ริหารดีแล้ว พัฒนาดีแล้ว ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้.

ภาวะทางอารมณ์ของผูส้ งู อายุ
พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 ให้คานิยามว่า หมายถึง บุคคลผูม้ อี ายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์ขน้ึ
ไป สังคมไทยกาลังเข้าสูส่ งั คมของผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัว คาดว่าในปี 2573 จะมีจานวนผูส้ งู อายุคดิ เป็ นร้อยละ
19.12 โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปี หรือคิดเป็ น 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ หมด8 ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ
ส่วนมากเป็ นปั ญหาทางด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการถดถอยสมรรถภาพของร่างกาย ทาให้อยู่ในภาวะ
พึง่ พิง สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ผสู้ งู อายุมภี าวะทางอารมณ์ทย่ี ากต่อการคาดเดา และอาจส่งผลร้ายต่อผูส้ งู อายุ
ในระยะยาว
ภาวะทางอารมณ์ของผูส้ ูงอายุ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น พันธุกรรม การดารงชีวติ
การดาเนินชีวติ และสภาพจิตใจ การยอมรับการเปลีย่ นแปลงของผูส้ งู อายุจะขึน้ อยูก่ บั การได้รบั การสุขศึกษา
ให้รวู้ ่าเมื่อย่างเข้าสูว่ ยั สูงอายุ จะมีการเสื่อมของร่างกาย รูถ้ งึ การปรับตัวหรือสังเกตการเสื่อมของร่างกายได้
อย่า งไร ถ้า ขาดความรู้ ความเข้า ใจ อาจท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงของอารมณ์ อ ย่า งมากมายซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนัน่ เอง ผู้สูงอายุมกี ารเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ
1. การสูญเสีย เป็ นสาเหตุสาคัญมาก เช่น การสูญ เสียคนใกล้ชดิ จะทาให้อารมณ์ของผู้สูงอายุ
หวันไหวไปด้
่
วย ผูส้ งู อายุจะรูส้ กึ เศร้า ว้าเหว่ และมีความรูส้ กึ กลัวว่าจะเป็ นไปในสภาพอย่างนัน้ วัยสูง อายุพบ
การสูญเสียได้บ่อยทัง้ ด้านร่างกาย ได้แก่ กาลังวังชาลดลง เสียการได้ยนิ เสียการได้รบั กลิน่ เสียการลิ้มรส
เสียการสัมผัสทางผิวหนัง ซึง่ ส่งผลให้ความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเองลดลง และการสูญเสียคู่ชวี ติ บุคคลอันเป็ นที่
รัก เช่นเสียเพือ่ นฝูง ทาให้ขาดคนใกล้ชดิ เป็ นผลให้เกิดความเศร้า หว้าเหว่
2. พ้นจากหน้าทีก่ ารงาน ทาให้รสู้ กึ ว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้รบั การยกย่องนับถือเหมือนเดิม
ทาให้มคี วามรูส้ กึ ว่าคุณค่าในตนเองลดลง เนื่องจากหลายสาเหตุทงั ้ การเสื่อมถอยทางร่างกายและต้องพึง่ พา
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7

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/55/539.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การคาดประมาณประชากรประเทศไทย พ.ศ.

8

2543-2573.
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คนอื่น เป็ นภาระแก่ลกู หลานทาให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ สิน้ หวัง และวัยสูงอายุเป็ นวัยเกษียณอายุทาให้ขาดอานาจขาด
คนเคารพนับถือ
3. การผ่าตัด ทาให้มจี ติ ใจหดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เพราะโอกาสที่จะมีสภาพร่างกายเหมือนเดิมนัน้
เป็ นไปได้ยาก หรือการกลัวความตาย วัยสูงอายุเป็ นวัยทีพ่ บความตายทัง้ ของเพื่อนฝูง คู่สมรสเป็ นสาเหตุให้
เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ได้แก่ ตกใจกลัวจนอยู่เฉยๆ แยกตัวเองจากสังคมไม่ยอมรับรู้การตายของคน
ใกล้ชดิ และมีอารมณ์ฉุนเฉียวใครทาอะไรก็ไม่ถกู ใจเสียทุกอย่าง
4. ความเข้าใจ หรือความจามีน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความจาใหม่จะเสือ่ ม แต่เรื่องเก่าๆ จะจาได้
ดี
5. เก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม บางคนคิดว่าตัวเองแก่แล้ว จะรูส้ กึ ว่าหงุดหงิด
6. ทุกข์ใจ มักจะทุกข์ใจเรื่องในอดีตด้วยความเสียดาย คิดถึงปั จจุบนั และวิตกกังวลต่ออนาคต เกิด
ความเงียบเหงาจะพบได้มากในผูท้ ต่ี อ้ งสูญเสียคู่ชวี ติ เพราะขาดผูใ้ กล้ชดิ ทีป่ รึกษาอีกทัง้ ลูกหลานก็ไปทางาน
ทาให้ผสู้ งู อายุอยูบ่ า้ นคนเดียว
7. ตึงเครียด วิตกกังวล โกรธง่าย ความรูส้ กึ โกรธจะเกิดเมื่อผูส้ งู อายุถูกครอบครัวและสังคมทอดทิง้
ผูส้ งู อายุคดิ ว่าไม่มคี นสนใจ ตนเองไม่มคี วามสาคัญก็จะปฏิเสธการช่วยเหลือจากทุกคน พฤติกรรมที่ชดั เจน
ได้แก่ หงุดหงิดง่าย ไม่สนใจการกระทาของบุคคลรอบข้าง ขีโ้ มโห จูจ้ ้ี ขีบ้ ่น
นอกจากนี้ ความกลัวตาย ยังเป็ นอีกปั ญหาหนึ่งของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตอนปลายจะกลัวตายมาก
การยอมรับความตายว่าเป็ นธรรมชาติจะเริม่ เมื่ออายุ 55 ปี ขน้ึ ไป และเมื่อใกล้ 60 ปี หรือ 60 ปี ขน้ึ ไป จะลืม
ความตายกลับเป็ นความเข้าใจและพูดถึงความตายโดยไม่กลัว
โดยสรุปแล้ว ผูส้ งู อายุมกั จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือจิตใจ ส่วนมากเกิดจากความรูส้ กึ สูญเสีย
โดยเฉพาะการสูญเสียความสามารถของตนเอง เช่น การเคยเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นผูน้ าให้กบั คนอื่น การเป็ นทีย่ อมรับ
และยกย่องจากคนข้างเคียง เพื่อนฝูงหรือสังคม กลับกลายเป็ นต้องพึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่า
คุณค่าของตนเองลดลง ซึ่งขัดแย้งกับสามัญสานึกในตนเองที่คดิ ว่าประสบการณ์ทงั ้ หมดของตนนัน้ มีคุณค่า
ราบกับหนังสือทรงค่าเล่มหนึ่งทีเดียว9 นอกจากนัน้ การขาดทีพ่ ง่ึ เช่น ผูใ้ กล้ชดิ เพื่อนสนิทถึงแก่กรรม เป็ นต้น
ก็เป็ นเหตุบนทอนอารมณ์
ั่
หรือจิตใจของผูส้ ูงอายุ ประกอบกับการที่สุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวันได้ ขาดการติดต่อไปมาหาสูก่ บั ผูอ้ ่นื บุตรหลานก็เติบโตมีครอบครัวแยกย้ายกันไป ทา
ให้เกิดความรู้สกึ เหงา ว้าเหว่ ไม่สบายตามร่างกาย ปวดเมื่อย ไม่มแี รง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปั ญหา
ทางด้านสังคม ก็เป็ นอีกด้านหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความเครียดทางจิตใจได้มาก อารมณ์ของผูส้ งู อายุจงึ มักไม่คงที่
จนบางครัง้ มีคากล่าวว่า ผูใ้ หญ่กลายเป็ นเด็กอีกครัง้

การบริ หารอารมณ์ในพระพุทธศาสนา
ในพระอภิธรรมได้กล่าวว่าอารมณ์เป็ นธรรมทีป่ ั จจัยปรุงแต่งและถือว่าธรรมหรืออารมณ์นนั ้ เป็ นได้ทงั ้
ความดี (กุศล) ทัง้ บาป ความชัวร้
่ าย (อกุศล) และความเป็ นกลางๆ ไม่ดไี ม่ชวั ่ ไม่เป็ นกุศลหรืออกุศลใดๆ (อัพ
10
ยากฤต) เป็ นอาการทีจ่ ติ ยึดเหนี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ทีผ่ ่านเข้ามาทางอายตนะภายใน อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้
9

ประมวล คิดคินสัน, วัยท้าย วัยทอง, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พทิ ยา, 2520).
อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1/1.

10
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กายและใจ โดยมีการกระทบ สัมผัสประจวบเข้ากับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ซง่ึ เรียกว่า
อายตนะภายนอก เกิดเป็ นเวทนา ความรูส้ กึ ต่างๆ ขึน้ มา เช่น อยากได้ อยากมี อยากเป็ น ไม่อยากพบเจอ
และไม่อยากเป็ น เป็ นต้น11 อารมณ์จงึ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกรูห้ รือถูกรับรู้ ได้แก่ อายตนะภายนอก ๖ คือ รูปารมณ์
อารมณ์ คือ รูป, สัททารมณ์ อารมณ์ คือ เสียง, คันธารมณ์ อารมณ์ คือ กลิน่ , รสารมณ์ อารมณ์ คือ รส,
โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์ คือ การสัมผัสทางกาย สิง่ ทีถ่ ูกต้องกาย และธรรมารมณ์ คือ อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับใจ
สิง่ ทีใ่ จนึกคิด12 กระบวนการทางานของประสาทสัมผัสทัง้ 6 โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้13
ขัน้ ตอนที่ 1 ประสาททางกายไปกระทบหรือสัมผัสกับวัตถุภายนอก (อายตนะภายนอก: อารมณ์)
ก่อให้เกิดความรูข้ นั ้ ต้นเรียกว่าความรูส้ กึ กระบวนการขัน้ นี้ (เช่น ตา+วัตถุ = จักขุวญ
ิ ญาณ) รวมเรียกว่า
ผัสสะ คือ ความรูส้ กึ กระทบหรือความรูส้ กึ สัมผัส
ขัน้ ตอนที่ 2 คือ ความรูส้ กึ ทีก่ ระทบนัน้ ไหลไปสูป่ ระสาทใจ (มนอายตนะ) หรือจิตใจรับรูผ้ สั สะนัน้ จึง
เกิดเป็ นการรับรูท้ างใจเรียกว่า มโนวิญญาณ เป็ นความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง
ดังนัน้ ความรู้ (วิญญาณ) ของมนุ ษย์จงึ เกิดจากปั จจัย 2 ส่วนกระทบกัน ทาให้เกิดผัสสะ จากผัสสะ
จึงก่อให้เกิดความรูแ้ บบเวทนา ความรูแ้ บบเจตนา (คิด) และความรูแ้ บบสัญญา (จา) ตามมา ฉะนัน้ ผัสสะจึง
เป็ นฐานของความรูท้ ุกรูปแบบทีท่ าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ทัง้ ดีและไม่ดี
อารมณ์ ท่มี ากระทบดังกล่าวข้างต้นนัน้ จาแนกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) อิฏฐารมณ์ หมายถึง
อารมณ์ทน่ี ่าปรารถนา ต้องการอยากได้ อยากมี อยากพบเห็น ได้แก่ กามคุณ 5 คือรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
ที่ดี ชวนให้ร กั ให้ช อบใจ รวมทัง้ โลกธรรมฝ่ ายดี คือ สุข ลาภ ยศ สรรเสริญ ด้ว ย และ 2) อนิ ฏ ฐารมณ์
หมายถึง อารมณ์ทไ่ี ม่น่าปรารถนา ได้แก่ กามคุณ 5 คือรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสทีไ่ ม่ดี ไม่ชวนให้รกั ให้ชอบใจ
และโลกธรรมในส่วนทีไ่ ม่ดี 4 คือ เสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา ทุกข์ จะเห็นได้วา่ อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนานัน้ ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ตามการรับรูข้ องจิต จิตที่ไม่สามารถรูท้ นั อารมณ์ย่อม
แปรปรวน มีสภาพเป็ นทุกข์ ความทุกข์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ ทางพระพุทธศาสนาจัดเป็ นโรคทางใจ14 การแก้โรคทางใจ
นัน้ ย่อมมุ่งไปทีก่ ารบริหารจิตใจอย่างถูกต้อง นัน่ คือการรับรูอ้ ารมณ์ นัน่ เอง ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของจิตกับอารมณ์และเครือ่ งมือในการบริหารอารมณ์ไว้วา่ “นรชน เมื่อจะฝึกลูกโค พึงผูกติดไว้ท่ี
หลัก ฉันใด ภิกษุในศาสนานี้ พึงเอาสติผกู จิตของตนไว้ทอ่ี ารมณ์ให้มนั ่ ฉันนัน้ ”15
พระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญกับจิตนี้ว่าเป็ นบ่อเกิดของทุกสิง่ ทุกอย่าง ดังพุทธพจน์ ว่า “ธรรม
ทัง้ หลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจประเสริฐทีส่ ดุ สาเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยูก่ ็
ตาม ทาอยูก่ ต็ าม ทุกข์ยอ่ มไปตามบุคคลนัน้ เพราะทุจริต 3 อย่างนัน้ เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผูล้ าก
เกวียนไปอยู่ ฉะนัน้ ฯ ธรรมทัง้ หลาย มีใจเป็ นหัวหน้า มีใจประเสริฐทีส่ ดุ สาเร็จได้แต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส
11

พระครูสริ พิ ชั รากร (พงศกร ลาคา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรือ่ งอารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิ ทยานิ พนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย, 2556), หน้า 29.
12
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ ที่ 8, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 411.
13
พระครูสริ พิ ชั รากร (พงศกร ลาคา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรือ่ งอารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิ ทยานิ พนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย, 2556), หน้า 59.
14
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/157/237.
15
วิ.มหา.อ. (บาลี) 1/5/99.
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แล้ว พูดอยูก่ ด็ ี ทาอยูก่ ด็ ี ความสุขย่อมไปตามบุคคลนัน้ เหมือนเงาไปตามตัว ฉันนัน้ ”16 สุข-ทุกข์ จึงเป็ นเรื่อง
ของจิตใจหรือารมณ์ การบริหารอารมณ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจึงเป็ นการพัฒนาจิตนันเอง
่
รูปแบบการพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนาปรากฏอยูใ่ นคาสอนเรื่องสติปัฏฐานเป็ นหลัก โดยเฉพาะใน
จิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ซึง่ มีหลักการว่า “มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้”17 วิธพี ฒ
ั นาจิตตามหลักการนี้ ได้แก่ การใช้สติกาหนดรูอ้ าการทีป่ รากฏทาง
จิต ถ้าความคิดเกิดขึน้ พึงพิจารณาให้ทนั ว่าความคิดนัน้ จะเป็ นไปในทางทีด่ หี รือไม่ดี ให้กาหนดสติรวู้ ่ากาลัง
คิด ควรเตือนจิตของตนว่า สิง่ ทีล่ ่วงมาแล้วอย่าได้เก็บเอามาคิด สิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ ก็อย่าคิด ให้ใช้สติกาหนดอยู่
กับปั จจุบนั ให้ดที ่สี ุด โดยพิจารณาเห็นในจิตเนืองๆ การปฏิบตั ใิ นข้อนี้กเ็ พื่อจะกาจัดความเห็นว่า เป็ นของ
เทีย่ ง หรือบรรเทาความเทีย่ งทีจ่ ะเข้าไปยึดไปถือความเทีย่ งนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นความเปลีย่ นแปลงอันใดทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ ก็ตาม ผู้ปฏิบตั ิจะได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยไม่รู้สกึ เสียใจอะไร จะอย่างไรก็ได้ เพราะ
พิจารณาแล้วว่าในชีวติ ของคนเรา ย่อมมีความเปลีย่ นแปลง แล้วก็มองดูดว้ ยสติวา่ มันเป็ นอย่างนี้ การกาหนด
ต้นจิตเป็ นการกาหนดรูน้ ามที่เป็ นใหญ่ในกองสังขาร ซึ่งทาหน้าที่สงการควบคุ
ั่
มพฤติกรรมทัง้ หมดของรูป 18
การกาหนดรูด้ ว้ ยสติ สัมปชัญญะและปั ญญาในลักษณะนี้ เป็ นการพัฒนาอารมณ์อย่างสมบูรณ์แบบตามหลัก
พระพุทธศาสนา

การบริ หารอารมณ์ของผูส้ งู อายุตามแนวทางพระพุทธศาสนา
รูปแบบการบริหารอารมณ์ของผูส้ งู วัยตามแนวพระพุทธศาสนา ควรเป็ นการประยุกต์ใช้หลักจิตตา
นุ ปัสสนาสติปัฏฐานมาใช้ในชีวติ ประจาวัน ให้ครอบคลุมหลักการพัฒนาตนเองทัง้ 4 ด้าน คือหลักภาวนา อัน
เป็ นหลักของการพัฒนาแบบองค์รวม มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้19
1. กายภาวนา (Physical development) คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให้รจู้ กั ติดต่อ
เกีย่ วกับสิง่ ทัง้ หลายภายนอกทางอินทรียท์ งั ้ ห้าด้วยดี และปฏิบตั ติ ่อสิง่ เหล่านัน้ ในทางทีเ่ ป็ นคุณ มิให้เกิดโทษ
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ อันเป็ นการพัฒนาตนไปสูก่ ระบวนการทางความสัมพันธ์กบั
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีอ่ ยู่รอบตัว คือ ความสัมพันธ์กบั วัตถุและธรรมชาติทไ่ี ม่ใช่มนุ ษย์ รูจ้ กั ใช้อนิ ทรียค์ อื
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อย่างมีสติ มีปัญญา บริโภคปั จจัย 4 และสิง่ ของเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีให้ได้ผล
ตรงเต็มคุณค่า รูจ้ กั ควบคุมตนเองให้มคี วามพอประมาณ ไม่ฟ่ ุมเฟื อย เมื่อประสบกับอารมณ์ ต่างๆ คือ รูป
เสียง กลิน่ รส สัมผัส อารมณ์ทใ่ี จรับรู้ ไม่ถูกครอบงาทัง้ โดยอารมณ์ทพ่ี งึ พอใจและอารมณ์ทไ่ี ม่พงึ พอใจ กาย
ภาวนาจึงเป็ นการบริหารปั จจัยภายนอกที่จะมากระทบหรือสัมผัสกับอายตนะภายในที่เป็ นเหตุแห่งสภาวะ
อารมณ์
2. ศีลภาวนา (Moral development) คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้
ตัง้ อยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่รว่ มกันกับผูอ้ ่นื ได้ดว้ ยดีเกื้อกูลแก่กนั
16

ขุ.ธ. (ไทย) 25/11/15.
ม.ม. (บาลี) 12/131/1013
18
พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตนิ นฺ โท, “การพัฒนาจิ ตตามหลักพระพุทธศาสนา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
2560, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560), หน้า 208-220.
19
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิ ม), พิมพ์ครัง้ ที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว, 2544),
หน้า 151.
17
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เป็ นการพัฒ นาความสัม พันธ์ก บั เพื่อนมนุ ษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี สร้างความเป็ นกัลยาณมิตร
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ไม่เกิดความครัน้ คร้าม หวาดหวันภั
่ ยอันจะเกิดจากเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเอง
3. จิตตภาวนา (Emotional development) คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็ม
แข็งมันคงเจริ
่
ญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้ หลาย เช่น มีการเมตตา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพี
่ ยร อดทน มีสมาธิและ
สดชื่นเบิกบาน เป็ นสุขผ่องใส เป็ นต้น เมื่อจิตพัฒนาอย่างเต็มทีจ่ ะทาให้เกิดเป็ นสมาธิ และพัฒนาเป็ นปั ญญา
อุปมาเหมือนน้ าใสทีต่ ะกอนนอนก้นย่อมแสดงสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่ในน้ าได้ ปั ญญาทีเ่ กิดขึน้ จากสติน้ีจะพัฒนามาก
ขึน้ จนกระทังเห็
่ นความเกิดดับของสภาวะธรรมเบาหนักได้ ดังพุทธดารัสว่า “พวกเธอจงพึงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้
มีจติ ตัง้ มันย่
่ อมรูแ้ จ้งตามความเป็ นจริง เธอย่อมรูแ้ จ้งอะไรตามความเป็ นจริง เธอย่อมรูแ้ จ้งความเกิดขึน้ และ
ดับไปของรูป ความเกิดขึน้ และดับไปของเวทนา ความเกิดขึน้ และดับไปของสัญญา ความเกิดและดับไปของ
วิญญาณ”20 จะเห็นได้วา่ สมาธิจะทาให้มคี ุณภาพจิตดี สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี มีความผ่องใส ร่าเริง
เบิกบาน ไม่หวันไหววอกแวก
่
ดังพุทธพจน์ ว่า “ธรรมชาติเครื่องปรุงแต่งย่อมไม่มแี ก่ผู้มจี ติ ไม่ หวันไหว
่
ผู้รู้
21
แจ้ง” จิตทีพ่ ฒ
ั นาจนสมบูรณ์น้ีจะเหมาะแก่การเจริญปั ญญาต่อไป
4. ปั ญญาภาวนา (Wisdom development) คือ การเจริญปั ญญา พัฒนาปั ญญา การฝึกอบรมปั ญญา
ให้รเู้ ข้าใจสิง่ ทัง้ หลายตามเป็ นจริง รูเ้ ท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวติ ตามสภาวะ สามารถทาให้เป็ นอิสระทาตนให้
บริสุทธิ ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ดว้ ยปั ญญาความหมายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานัน้ ต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น การพัฒนากายการพัฒนาจิต
การพัฒนาปั ญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ ง ปั ญญาภาวนาเป็ น
การเสริมสร้างความรู้ ความคิด
เมื่อจะประมวลสรุปลงในการพัฒนาอารมณ์ของผูส้ งู วัยแล้ว สามารถประมวลเอาจิตภาวนาเป็ นแกน
หลักแล้วบูรณาการกับกายภาวนา ศีลภาวนา และปั ญญาภาวนา เพื่อความสมบูรณ์และยังยื
่ น โดยมีแผนภูม ิ
ดังนี้
กาย
ภาวนา

ปั ญญา
ภาวนา

จิต
ภาวนา

ศีล
ภาวนา

ภาพประกอบที่ 1: จิตภาวนาแกนหลักบูรณาการกับกายภาวนา ศีลภาวนา และปั ญญาภาวนา
20
21

ส.ข. (ไทย) 17/5/12.
ขุ.สุ. (ไทย) 25/422/519.
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จะเห็นได้การพัฒนาอารมณ์ของผูส้ งู วัยในทางพระพุทธศาสนาเป็ นกระบวนการควบคู่กบั ไปพร้อม
กับการพัฒนากาย การพัฒนาพฤติกรรม และการพัฒนาปั ญญาด้วย เมื่อพัฒนาจิตได้ตามหลักการข้างต้นนี้ได้
แล้ว จึงอาศัยอานาจของการพัฒนาจิตนัน้ มาพัฒนาอารมณ์ได้ดงั นี้
1. “มองให้ เห็นธรรมชาติ ” ฝึ กมองให้เห็นว่า รูป เสียง กลิน่ รส และผัสสะที่น่าพอใจทัง้ ปวงนัน้
เป็ นของไม่มคี วามสวยงามที่แท้จริง ไม่คงทนถาวรอย่างที่คิด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ เสือ่ มสลายไปตามกฎของธรรมชาติ เมื่อฝึกฝนความคิดมองให้เห็นความจริงเช่นนี้ จิตทีเ่ คยยึดมันถื
่ อ
มัน่ ลุ่มหลง ก็จะค่อยๆ คลายจากความยึดถือน้อยลงไปบ้าง การปล่อยวางจากเรื่องต่างๆ จะทาได้ง่ายขึ้น
กว่าเดิม
2. “สามารถอยู่อย่างพรหม” ฝึกจิตให้มแี ต่ความเมตตา กรุณา ไม่ให้มคี วามขัดเคือง ไม่มองคนอื่น
ในแง่รา้ ย ไม่มองโลกในแง่ลบ ฝึกปลูกกัลยาณจิตทีม่ แี ต่เมตตา รูจ้ กั รักผูอ้ ่นื ปรารถนาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ ่นื ยินดี
เมื่อผูอ้ ่นื มีความสุข และไม่ซ้าเติมผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุกข์ นอกจากนัน้ ยังต้องเมตตาต่อตนเองด้วย เมื่อฝึ กพรหมวิหาร
เช่นนี้บ่อยๆ จะทาให้จติ ที่ชอบขัดเคือง โกรธง่าย อิจฉา ริษยามีกาลังน้อยลง จิตจะมีความเอิบอิม่ ใจ มีความ
ยินดีเพิม่ ขึน้ ความโกรธ ความขัดเคืองทีเ่ คยมีมาก่อนก็จะค่อยๆ จางหายไป
3. “ฝึ กลมหายใจอย่างฉลาด” จิตไม่ให้ถูกถีนมิทธะอันเป็ นภาวะทีจ่ ติ ง่วงนอนเศร้าซึมเข้าครอบงา
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งฝึกหัดการกาหนดลมหายใจเข้า หายใจออก อยู่กบั ตัวเองตลอดเวลา ไม่ปล่อยลมหายทิง้ ไปอย่าง
ไร้ค่า ไม่ให้จติ ตกอยู่ในมุมอับ เพราะผูส้ งู อายุมกั ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว จึงควรพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส อาศัย
ความสงบนัน้ กาหนดลมหายใจของตนเอง เมื่อฝึกบ่อยๆ จิตใจก็จะเข้มแข็ง ไม่งว่ งนอน ไม่เศร้าซึม เป็ นจิตมี
สมาธิเพิม่ ขึน้
4. “ไม่ประมาทในชี วิต” จิตที่พฒ
ั นาอย่างเต็มที่ มีสติสมบูรณ์จะทาให้มสี มาธิและปั ญญา ผู้สูงวัย
ควรฝึกจิตไม่ให้ความสงสัยเข้าครอบงา เพราะจะกลายเป็ นคนเจ้าความคิด ปริวติ ก ทาให้เกิดความเครียดและ
ความเศร้าซึม ต้องฝึ กหัดให้เป็ นคนมีเหตุผลตามหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ การทีจ่ ะพัฒนาความสามารถ
ทางปั ญญาตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า ก็จะทาให้พบอุปสรรคน้อยลงจนหมดอุปสรรคในทีส่ ดุ
การพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุตามกระบวนการและวิธกี ารฝึ กเหล่านี้ จาเป็ นต้ องใช้เวลาและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ การได้สนทนาปราศรัยกับคน
ในช่วงวัยเดียวกัน มีปัญหาเหมือนกันจะช่วยบรรเทาความเครียดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธกี ารทาง
พระพุทธศาสนา ผูส้ งู อายุสามารถพัฒนาจิตของตนเองได้ดว้ ยตนเองด้วยหลักการและวิธกี ารฝึ กจิตดังทีเ่ สนอ
ไว้ขา้ งต้น

บทสรุป
ผู้สูงอายุคอื ทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็ นคลังสมองของสังคม แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สังคมและความเสือ่ มลงของสังขารทีเ่ ป็ นไปตามกฎธรรมชาติทาให้ผสู้ งู อายุตอ้ งมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ให้ทนั ถ่วงที หลักพระพุทธศาสนากล่าวว่า อนิจจังคือความไม่เทีย่ งหรือ
การเปลีย่ นแปลงนี้ทาให้เกิดความทุกข์ (สภาพทีท่ นได้ยาก) การเปลีย่ นแปลงทางด้านกายภาพส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจอย่างหลักเลีย่ งไม่ได้ ผูส้ งู อายุจงึ จาเป็ นต้องพัฒนาอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลง
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เหล่านี้ โดยควรพัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตและพัฒนาปั ญญาควบคู่กนั ไปอย่างสมดุล ด้วย “การ
มองให้เห็นธรรมชาติ สามารถอยู่อย่างพรหม ฝึ กลมหายใจอย่างฉลาด ไม่ประมาทในชีวติ ” องค์ประกอบ
เหล่านี้จะทาให้ผสู้ งู วัยสามารถอยูใ่ นสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิง่ ขึน้
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