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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ .และพัฒนา
คุณค่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ.1. ศึกษาความต้องการเผยแพร่ .และรวบรวมองค์ความรู้.ภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน.อ าเภอป่าบอน.จังหวัดพัทลุง.และ.2. จัดท าคู่มือ
ตัวอย่างการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ .สู่การยกระดับคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน.ได้แก่.1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้.บทบาทและศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ.โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบลักษณะของรูปแบบการจัดการความรู้ .และขอบเขต
ความสามารถของผู้สูงอายุ.2. รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้สูงอายุที่มี
ความรู้.และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 19 คน และ 3. สร้างคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ 
เพ่ือการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า  

1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความประสงค์จะเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ และพัฒนาคุณค่าคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนให้กับเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่ประสงค์จะให้รวบรวมข้อมูลเพ่ือการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา จ านวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การท าเหนียวกวน (2) การท าขนมเข่ง (3) การไหว้พระสวด
มนต์ (4) การปลูกถั่วฝักยาว (5) การท าดอกไม้จากใบเตย (6) การตัดผมแบบโบราณ (7) การท านา (8) 
การท าบายศรีบูชาครู/การท าขวัญนาค (9) การท าขนมโบราณ (10) การท าต้มสามเหลี่ยม (11) การเย็บผ้า 
(12) การท าเครื่องมือดักปลา/การจักรสาร (13) การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (14) การท ากะลาพาเพลิน 
(15) การจัดหมากพลูสู่ขอ/แต่งงาน   
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2. ผลจากการจัดท าคู่มือตัวอย่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ สู่การยกระดับคุณค่า
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  สามารถ
น าคู่มือที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เช่น เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ และยังสามารถเป็นประโยชน์ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนได้ในส่วนของการจัดท าโครงการขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในต าบลป่าบอนได้ตรงความต้องการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถน า
คู่มือนี้มาพัฒนาการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ในเรื่องของภูมิปัญญาที่จะสามารถน าตัว
คู่มือไปส่งเสริมด้านเรียนรู้ในห้องเรียนของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าบอน เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อยู่คู่กับท้องถิ่นไปยาวนาน และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่การ
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ตลอดจนสามารถถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลไปยังหน่วยงาน 
และพ้ืนที่อ่ืน.ๆ.ต่อไป  
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, ผู้สูงอายุ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
Abstract 

A study of the Requirement for Knowledge management and Wisdom for Knowledge 
Transformations and Improving Value the Quality of Life of the Elderly in Pa Bon Sub-district 
Administrative Organization, Pa Bon District, Phatthalung Province. The objective of research 
to 1. Study the Requirement for Dissemination and Gather Knowledge and Wisdom of the 
Elderly in Pa Bon Sub-district Administrative Organization, Pa Bon District, Phatthalung 
Province and 2. Create a guide Prepare a sample manual Knowledge transfer from the 
Elderly To Enhance the Quality of Life of the Elderly in Pa Bon Sub-district Administrative 
Organization, Pa Bon District, Phatthalung Province. The research process consists of 3 steps 
which are 1. Study the research papers related to Knowledge management. The Role and 
Potential of the Elderly the objective is to define the characteristics of the Knowledge 
management Model and the scope of the capabilities of the Elderly. 2. Collect data by 
interviewing the samples who are knowledgeable Elderly and Local Wisdom, amount 19 
people, and 3. Create a guide to transfer knowledge from the Elderly For creating value and 
improving the Quality of Life for the Elderly. The study found that;  

1. The majority of the Elderly wish to disseminate knowledge Local knowledge 
For knowledge transfer and improve the Quality of Life in the Pa Bon Sub-district 
Administration Organization for Local children and youth With a group of Elderly people 
with Knowledge and Wisdom that wishes to gather information for transferring Wisdom, 
consisting of 15 items, consisting of (1) Sticky making (2) Desserts making (3) Praying to 
Monks (4) Planting long beans (5) Flowers from pandan leaves making (6) Hair cutting 
ancient (7) Rice farming (8) Teacher Worshiping  / Offering to the Naga making (9) Antique 
desserts making (10) Triangles making (11) Sewing (12) Fish trap equipment / Machinery 
(13) Fish farming in Earthen Ponds Raising (14) Coconut Making Shells to Enjoy (15) Betel 
Arranging and Betel to Propose / Marry 
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2. The result of creating a sample guide Knowledge transfer from the Elderly to 
Enhance the Quality of Life of the Elderly in Pa Bon Sub-district Administrative 
Organization, Pa Bon District, Phatthalung Province. The manual can be used with a 
sample group, such as Children and Youth in the Locality and can also be a benefit for 
Pa Bon Sub-district Administration Organization. Regarding the Project Development, in 
order to meet the Requirement of the Elderly in Pa Bon Sub-district, there is a need for 
Preserving Culture, Local Wisdom and can use this guide to Improve the service of Pa 
Bon Sub-district Administration Organization In the matter of Wisdom, which can be used 
as a guide to Promote Learning in the Classroom of the School groups in the care of the 
Pa Bon Sub-district Administration Organization. So that Local Wisdom can be paired with 
the Locals for a long time and transfer knowledge from the Elderly to Create Value and 
Improve the Quality of Life for the Elderly As well as being able to take Lessons off to 
expand the results to the department and other Areas 
Keywords: Knowledge Management, Elderly, Local Wisdom Knowledge 
 
บทน า 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความส าคัญเรื่องการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ระบุชัดใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการ
พัฒนาที่ 3.6 คือการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
และเห็นคุณค่าความส าคัญ เนื่องจากมนุษย์ยังมีความต้องการทางสังคมและการเห็นคุณค่า ซึ่งผู้สูงอายุถือ
เป็นสมาชิกในสังคมท่ีเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การด าเนินชีวิต มีความ
เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ที่มีกรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21  
ในประเด็นด้านศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กรอบยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่นับวันยิ่งทวีคูณเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลส่งเสริม ที่สอดรับกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพเหล่ านั้นให้เป็น
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศ  ซึ่งนับวันผู้สูงอายุจะเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิด
ความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่าง.ๆ.มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกเหนือจากการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมแล้ว ควรสร้างคุณค่าโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางของการถ่ายทอดความรู้ต่าง.ๆ.เหล่านั้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการ
ถอดบทเรียนเช่นเดียวกับการศึกษาของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2552) ที่ศึกษาการถอดบทเรียน
ว่า เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า มีความรู้ที่
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เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งความรู้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เขียนอธิบาย
ออกมาเป็นตัวอักษร และความรู้โดยนัย  ซึ่งพบว่า ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ประเภทความรู้โดยนัยที่เกิด
จากประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติมากกว่าความรู้ประเภทที่ชัดแจ้งที่เป็นทฤษฎี ผู้จัดกิจกรรมควรท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง .ๆ.เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
โดยการถอดองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือ วิธีการหรือกิจกรรมต่าง .ๆ.ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
สภากาแฟ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง.ๆ.
เพราะผู้สูงอายุถือเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิ
ความรู้ และประสบการณ์การด าเนินชีวิต เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)  มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน 
คนในสังคม ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่าง .ๆ.มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ที่มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกเหนือจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้
มีความเหมาะสมแล้ว ควรสร้างคุณค่าโดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุท าหน้าที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอด
ความรู้ต่าง.ๆ.เหล่านั้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนเท่านั้นที่อาจ
อยู่ในภาวะยากล าบากที่ต้องการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มิใช่บุคคลด้อยโอกาส
หรือเป็นภาระของสังคม ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าในถ่ายทอดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ในลักษณะที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญหรือยัง
คุณประโยชน์ ดังทีศ่ศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549) กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะแสดงออกถึงคุณลักษณะที่
ส าคัญ 2 ประการคือ 1) เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) 2) เป็นผู้สูงอายุที่ประสบ
ความส าเร็จ (Successful Ageing) นั่นคือเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองได้และใช้ความสามารถของตน
ในทางสร้างสรรค์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและบุคคลอ่ืน  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมตาม
ความพึงพอใจและความปรารถนาของตน  ผู้สูงอายุที่มีลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั่วประเทศและมีเป็นจ านวน
มาก บ่งชี้ว่าผู้สูงอายุไทยยังมีความพร้อมในการใช้ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการดูแลตนเอง การ
พ่ึงตนเองและยังมีบทบาทเชิงอัตลักษณ์ที่สามารถท างานเอ้ือประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการให้บริการช่วยเหลือ จนได้รับการเชิดชูให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทรงคุณค่าในด้าน
ต่าง.ๆ.เป็นจ านวนมากทั้งในระดับจากชุมชนและระดับประเทศ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 2553) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในเขตอ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอป่าบอน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าบอนประมาณ 
9 กิโลเมตร .ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน .ตั้งอยู่ เลขที่ .196 .หมู่ที่ .1 .ถนนห้วยทราย 
ปากพะยูน.ต าบลป่าบอน.อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ห่างจากสามแยกห้วยทรายประมาณ 2.5 กิโลเมตร
โดยครอบคลุมเขตพ้ืนที่ ต าบลป่าบอน ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และเนื้อที่ทั้งสิ้น 77.85 ตารางกิโลเมตร  
มีจ านวนประชากรเพศชายและเพศหญิงรวมทั้งสิ้น 8,521 คนโดยจ าแนกผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป
จ านวน 1,247 คน (ส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอป่าบอนปี 2561) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล  
ป่าบอนเป็นหน่วยงานชุมชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการด้านผู้สูงอายุและใกล้ชิดกับ
ประชาชน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถรักษาและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุให้มีโอกาส ได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ และเก็บรวบรวม สร้างคู่มือตัวอย่างในการถ่ายทอด 
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องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพ่ือการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และยั่งยืนต่อไป  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการเผยแพร่ การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา เพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาคุณค่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยศึกษาความต้องการเผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และจัดท าคู่มือ
ตัวอย่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ สู่การยกระดับคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  รวมถึงการ
พัฒนากลยุทธ์และแนวทางส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้รักษาศักยภาพ มีก าลังใจที่ดีในการท าประโยชน์ให้กับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสู่การยกระดับคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามศักยภาพอันจะเป็นผลดี 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการจัดการความรู้และการเผยแพร่ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และ  

2. จัดท าคู่มือตัวอย่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ สู่การยกระดับคุณค่าคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
ผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และสามารถถ่ายทอดเพ่ือยกระดับคุณค่าของผู้สูงอายุ รวมถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย พบว่ามีเนื้อหาสาระที่ส าคัญและมีคุณค่าซึ่งผู้วิจัยได้
คัดเลือกและสรุปน าเสนอพอสังเขป ดังนี้ 
1. ผู้สูงอาย ุ

1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุโดยทั่วไป หมายถึง บุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นวัยเสื่อมทางด้าน

ร่างกาย.จิตใจ.และหน้าที่การงานทางสังคม.ซ่ึงแต่ละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกต่างกัน.นอกจากอาการ
เสื่อมดังกล่าวแล้ว.ยังได้ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์สากล .เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้สูงอายุ 
ส าหรับความหมายผู้สูงอายุในทางวิชาการไทยนั้น ได้เริ่มมีการบัญญัติค าว่าผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี .2506 
ในการก่อตั้งชุมนุมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย.โดยนิยามว่า.ผู้สูงอายุ.หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นผู้ที่มีความเสื่อมตามสภาพ.มีก าลังลดลง.เชื่องช้าสมควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือ   

 ในปี พ.ศ. 2525.องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้จัดสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้น ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย โดยได้ให้ความหมายของค าว่า “ผู้สูงอายุ” คือบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป หลังจากนั้นก็มีผู้นิยามความหมายของผู้สูงอายุอีกหลายค านิยาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาทั้งที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน เช่น การให้ความหมายโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ การให้ความหมายตามการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม หรือการให้ความหมายที่ยึดเอาความยาวของชีวิตตามปฏิทิน
เป็นเกณฑ ์เป็นต้น ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
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ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2544) กล่าวว่าการท่ีจะก าหนดว่าผู้ใดชราภาพหรือ สูงอายุสามารถพิจารณา
จากองค์ประกอบต่าง.ๆ.ได้ดังนี้คือ.1. ประเพณีนิยม (Tradition) เป็นการก าหนดผู้สูงอายุ โดยยึดตาม
เกณฑ์อายุที่ออกจากงานเช่น ประเทศไทยก าหนดอายุวัยเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก าหนดอายุ 65 ปี เป็นต้น 2. การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (Body Functioning) เป็นการ
ก าหนดโดยยึดตามเกณฑ์ ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่
แตกต่างกันในวัยสูงอายุอวัยวะต่าง.ๆ.ในร่างกาย.จะท างานน้อยลงซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล .บางคน
อายุ 50 ปี ฟันอาจจะหลุดทั้งปากแต่บางคนอายุถึง 80 ปี ฟันจึงจะเริ่มหลุด เป็นต้น 3. การปฏิบัติหน้าที่
ทางด้านจิตใจ (Mental Functioning) เป็นการก าหนดตามเกณฑ์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
การจดจ า การเรียนรู้ และความเสื่อมทางด้านจิตใจ สิ่งที่พบมากที่สุดในผู้ที่สูงอายุคือ ความจ าเริ่มเสื่อม 
ขาดแรงจูงใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้สูงอายุทุกคนจะมีสภาพเช่นนี้ 4. ความคิ ดเกี่ยวกับตนเอง 
(Self - Concept) เป็นการก าหนดโดยยึดความคิดที่ผู้สูงอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติผู้สูงอายุมักจะเกิด
ความคิดว่า “ตนเองแก่ อายุมากแล้ว” และส่งผลต่อ บุคลิกภาพทางกาย ความรู้สึกทางด้านจิตใจ และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้น.ๆ.ได้ก าหนดขึ้น 
5. ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เป็นการก าหนดโดยยึดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ โดยใช้แนวความคิดจากการเสื่อมถอยของสภาพทางร่างกาย และจิตใจ คนทั่วไปจึงก าหนด
ว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องพักผ่อน หยุดการประกอบอาชีพ ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุ จึงหมายถึงบุคคล
ที่มีวัยเกินกว่าวัยที่จะอยู่ในก าลังแรงงาน 6. ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with 
Stress and Illness) เป็นการก าหนดโดยยึดตามสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับสภาพ
โรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเพราะสภาพทางร่างกายและอวัยวะต่าง.ๆ.เริ่มเสื่อมลง.นอกจากนั้นยังอาจเผชิญกับ
ปัญหาทางด้านสังคมอ่ืน.ๆ.ท าให้เกิดความกดดันทางอารมณ์เพ่ิมขึ้นอีก ส่วนมากมักพบกับผู้มีอายุระหว่าง 
60 - 65 ปีขึ้นไป 

สุรกุล เจนอบรม (2541) ได้ก าหนดการเป็นบุคคลสูงอายุว่าบุคคลผู้จะเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ 
มีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะดังนี้ 
1. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) จากจ านวนปี หรืออายุที่
ปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไม่น าเอาปัจจัยอ่ืนมาร่วมพิจารณาด้วย 2. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจาก
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (Physiological.Aging.หรือ.Biological.Aging) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเพ่ิมขึ้นตามอายุขัยในแต่ละปี 3. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา 
การรับรู้ และเรียนรู้ที่ถดถอยลง 4. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociological 
Aging) จากบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล ตลอดจนความ
รับผิดชอบในการท างาน ลดลง เป็นต้น 
 1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ หรือ “ชราวิทยา”  หรือ “พฤฒาวิทยา”  ได้มีการศึกษากันอย่าง
กว้างขวาง เป็นการรวมวิทยาการหลายสาขาที่มาอธิบายความเป็นผู้สูงอายุ  แต่ก็ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ที่จะอธิบายความเป็นผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเป็นผู้สูงอายุเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กันตั้งแต่เซลล์ในร่างกายของบุคคล ไปจนถึงกลุ่มบุคคลและสังคม จึงต้องอาศัยหลาย ๆ ทฤษฎี
ร่วมกันอธิบายความเป็นผู้สูงอายุทั้งที่เกี่ยวกับด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม (ประนอม โอทกานนท์, 
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2537)  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม ดังนี้  
 1. ทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพ.(Biological.Theories) เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและทางสรีระวิทยาของผู้สูงอายุ .ที่อยู่บนพ้ืนฐานของยีน (Gene) และการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับเซลล์ (Cell) ระดับเนื้อเยื่อ (Tissue) เช่น ทฤษฎีพันธุศาสตร์ (Genetic Theory) ทฤษฎีเนื้อเยื่อ 
(Collagen Theory) . ทฤษฎีภูมิ คุ้ มกัน  (Auto Immune Theory)  ทฤษฎีความผิดพลาด ( Error 
Catastrophe Theory) และ ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Redical Theory) เป็นต้น 
  2. ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม (Psychosocial Theories) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ ที่มักจะเป็นไปพร้อม .ๆ.กัน และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ สถานภาพ วัฒนธรรม เจตคติ โครงสร้างของครอบครัว และการมีกิจกรรมใน
สังคม ทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฎีการถดถอย (Disengagement.Theory) ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ
ค่อย.ๆ.หนี.หรือถดถอยออกไป.จากคนอ่ืน.ๆ.ในสังคมทีละน้อย โดยมีความสุข ความพอใจและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน จากการได้รับอิสระจากกฎเกณฑ์ของสังคม ทฤษฎีกิจกรรม (Activity.Theory) ซึ่งเชื่อ
ว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ จากการมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ท าให้
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรู้สึกว่าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทฤษฎี
หนึ่งคือทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity.Theory) ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้กระท า
กิจกรรมหรือปฏิบัติตัวเช่นที่เคยกระท าตัวมาก่อน บุคคลใดคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากก็กระท า
ต่อไป บุคคลใดพอใจชีวิตที่อยู่อย่างสงบสันโดษก็อาจแยกตัวเองออกมาอยู่ตามล าพัง พฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ผู้สูงอายุแสดงออกมีหลายรูปแบบ และ
บางครั้งอาจเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality.Theory) (บุญศรี  นุเกตุ และคณะ, 2545)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าทั้งทฤษฎีเชิงชีวภาพ และทฤษฎีเชิงจิตสังคม สามารถอธิบายความเป็น
ผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามเนื้อหาสาระ ซึ่งแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเด่นจุดด้อยในตัวเอง และอาจเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุบางกลุ่มหรือบางช่วงเวลาเท่านั้น 

1.3 แนวคิดผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) 
แนวคิดผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) เป็นแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิง

สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือแก้ไขทัศนคติทาง
ลบต่าง.ๆ.ที่มีต่อผู้สูงอายุและเพ่ือลดอุปสรรคต่าง.ๆ.ที่มีต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดที่ให้
จุดเด่นกับการน าความสามารถของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ (Scott et.al,.2001.อ้างถึงใน.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 
2542) 

เล็ก สมบัติ และคณะ (2554) ได้รวบรวมความหมายของผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive 
Ageing) ที่นักวิชาการจ านวนมากได้ให้ความหมายไว้ ทั้งในลักษณะของผู้สูงอายุที่มีความสามารถที่จะ
ท างานต่อไปได้หลังการการเกษียณอายุเป็นทั้งงานที่ได้รับค่าตอบแทน หรืองานอาสาสมัคร .ที่เป็น
ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ หรือการกล่าวถึงกิจกรรมใด .ๆ.ที่ผู้สูงอายุ
ได้ผลิตสินค้า บริการหรือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของทั้งสองอย่าง ไม่ว่าผู้สูงอายุจะได้เงินจากกิจกรรม
นี้หรือไม่ก็ตาม ซึ่ง เล็ก สมบัติ และคณะ (2554) สรุปว่าผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing)  
ครอบคลุมถึงลักษณะต่าง.ๆ.ดังนี้ 
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1..ผู้ที่เกษียณอายุหรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และยังท างานอยู่ 
2..ลักษณะการท างานนั้น การผลิตสินค้า/บริการ หรือการท างานที่เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของทั้งสองอย่าง กิจกรรมทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น งานบ้าน การดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร 
หรือการช่วยเหลือครอบครัว หรือเพ่ือน โดยจะได้รับเงินค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ และ
ค่าตอบแทนที่ได้รับอาจเพ่ิมขึ้นตามลักษณะงาน ส่วนใหญ่มักจะมีบทบาทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน อันเป็น
การอุทิศเพ่ือครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3..วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ท า เพ่ือการฝึกทักษะ พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ หรือบทบาทของบุคคลเมื่อสูงอายุ หรืองานที่สอดคล้องระหว่างสังคมและความคาดหวัง
ส่วนบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) ยังหมายถึง ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรม
และบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความพอใจในการเป็นผู้สูงวัย วางตัวเหมาะสม มีการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความหมาย สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งจะอิทธิพลทางบวกต่อสภาวะทางจิตใจและสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ 

ดังนั้น เล็ก สมบัติ และคณะ (2554) จึงสรุปได้ ว่า นิยามของผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ 
(Productive Ageing) จึงหมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังคงท างานหรือกิจกรรมในลักษณะของ
กิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการก็ได้ กิจกรรมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน งานหรือกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

1.4 แนวคิดผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) 
ค าว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active.Ageing) ได้ถูกเสนอโดยองค์การอนามัยโลก เพ่ือหาแนว

ทางการแก้ปัญหาประชากรสูงอายุท่ีก าลังเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต.เป็นความพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก 
“ความต้องการพื้นฐาน (need-based)” ที่มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบถูกกระท า (passive targets) 
เป็นแนวคิด “สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (rights-based)” จากหลักการพ้ืนฐานผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ 
ประกอบด้วย หลักการมีเสรีภาพ (independent) หลักการมีส่วนร่วม (participation) การได้รับการดูแล 
(care) การบรรลุความพึงพอใจในตนเอง (selffulfillment) และ ความมีศักดิ์ศรี (dignity) ที่ได้ตระหนัก
ถึงสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นการปฏิบัติ ในทุกมิติของชีวิต ตามวัยหรือเหมาะสมกับอายุของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองและมิติอ่ืน.ๆ.ของวิถีชุมชน  

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ได้เสนอกรอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ (Active Ageing) ไว้ 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. สุขภาพ (health) สุขภาพส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นเงื่อนไขของการด ารงอยู่อย่าง
เป็นอิสระและพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้มีความเก่ียวข้องกับทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคมแวดล้อม  
 2. การมีส่วนร่วม (participation) ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งกิจกรรมต่าง.ๆ 
จะช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่า มีเกียรติศักดิ์ศรี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุตรหลาน ท าให้สุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุดีและจะส่งผลต่อสุขภาพกายด้วย 

3. การมีหลักประกันความมั่นคง (security) ของผู้สูงอายุ คือมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
ร่างกาย มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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เล็ก สมบัติ และคณะ (2554) กล่าวว่า ความหมายของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ให้
หนักที่ปัจจัยด้านสังคมเป็นหลัก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การมีสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว เพ่ือน และชุมชน หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง .ๆ ประเด็นที่ให้ความสนใจถัดมาคือประเด็น
ทางเศรษฐกิจ ทั้งการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และเป็นความมั่นคงในชีวิต ขณะที่ให้ความสนใจด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นล าดับหลัง  

ส าหรับประเทศไทย ค าว่า Active Ageing มีผู้แปลเป็นภาษาไทยแตกต่างกันไป เช่น“สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ” “พฤฒิพลัง” และ “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” กล่าวได้ว่า นักวิชาการของไทยให้ความหมายของ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดยให้ส าคัญกับสุขภาพกายเป็นหลัก ความสามารถในการดูแลพ่ึงตนเองได้ ตลอดจน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ชุมชน และสังคม อีกทั้งการมี
อิสระ ความพอใจในชีวิต ตลอดจน การพัฒนาทางจิตและปัญญา     
 ศักยภาพของผู้สูงอายุไทยพิจารณาจากการที่ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมต่าง .ๆ.เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาของตนให้เป็น
ประโยชน์ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 2553) 

1.5 แนวคิดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
ความหมาย ค าว่า “ภูมิปัญญา” (Wisdom) แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 

2542 จากความหมายของค าว่า “ภูมิ” มีความหมายว่า พ้ืน ชั้น ส่วน “ปัญญา” มีหมายความว่า ความ
รอบรู้  ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด ดังนั้นภูมิปัญญา จึงหมายถึง พ้ืนความรู้ 
ความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีค าที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปญัญาไทย เป็นต้น       

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะของคนไทยที่เกิดจากการส่งเสริม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยดังนั้น ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ จึงหมายถึง ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง
ความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

การจ าแนกสาขาตามภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน 
กระทรวงฯ ได้จัดท าโครงการ “คลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน” โดยเล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาหรือ
ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สมควรจะอนุรักษ์ไว้ และสร้างช่องทางหรือ
โอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่กลุ่มวัยอ่ืน .ๆ.ในปี.2553.ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้บูรณาการความร่วมมือ
กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
และได้จ าแนกสาขาภูมิปัญญาด้านต่าง.ๆ.23.สาขา ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านด้านการศึกษา ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน ด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด้านศาสนา จริยธรรม.ด้านพาณิชย์และบริการ ด้านความมั่นคง 
ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ  ด้านการประชาสัมพันธ์ .ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร 
ด้านพลังงาน ด้านต่างประเทศ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านภาษา วรรณคดี และวรรณศิลป์  
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ด้านวาทศิลป์ และด้านอื่น.ๆ.ที่ไม่สามารถจัดเข้ากับ.22.ด้านข้างต้น 
จากการด าเนินงานโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุที่กล่าวมา สามารถสืบค้นคัดเลือกผู้สูงอายุที่มี

ความรู้และมีจิตอาสา พร้อมที่จะท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ ด้วยภูมิปัญญาได้ จ านวนมากและได้บันทึก
ประวัติเข้าระบบฐานข้อมูลเวปไซต์ และสนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดท าหนังสือ ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือชุมชน ได้รู้จักและเชิญชวนให้น าศักยภาพผู้สูงอายุออกมาใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม 

1.6 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม (Social Activity Theory)  
Havighurst (1967, p.96) อธิบายว่าถ้าบุคคลใดมีกิจกรรมมากอย่างจะสามารถปรับตัวได้มากขึ้น

เท่านั้น และมีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่ท าให้เกิดความสุขในการด าเนินชีวิตต่อไป แนวคิดนี้จะเห็นว่า
กิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุมากกว่าการลดบทบาท (Role.Loss) ทางสังคมลง และจะพบว่า
ผู้สูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับตนเองในทางบวกและมองโลกในแง่ดีจะมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
และบทบาทใหม.่ๆ.ให้กับผู้สูงอายุพอสมควร กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาในส่วนต่าง.ๆ.ของ
ร่างกายให้สมวัย กิจกรรมที่น่าจะจัดให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรกต่าง.ๆ.งานอาสาสมัคร.เป็นที่ปรึกษา
ให้กับหน่วยงานต่าง.ๆ.และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือเกษียณอายุงานแล้วเวลาว่าง
หาได้ง่ายและมีมาก กิจกรรมยามว่างเพ่ือนันทนาการหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อ่ืน จึงเป็น
เรื่องส าคัญซ่ึงน าความพึงพอใจมาให้ท าให้มีชีวิตชีวาและมีความหมาย การที่เกษียณอายุการงานอย่างไม่มี
จุดหมายจะน าไปสู่ความเซ็ง เบื่อหน่าย และแยกตัวออกจากสังคม ความจริงนั้นกายและจิตใจเจริญงอก
งามข้ึนตามแรงกระตุ้นของ กิจกรรมต่าง.ๆ.จึงเป็นการดีที่เราควรจะมีกิจกรรมมากระตุ้นชีวิตของผู้สูงวัยให้
เจริญงอกงาม 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้สูงอายุถือได้ว่ายังเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและยังสามารถน าความรู้ ความสามารถ ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่า และรวบรวมน าองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนเพื่อธ ารงรักษาความรู้และภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และยัง
สามารถเป็นอาชีพในการประกอบรายได้ให้กับผู้สูงอายุเองและเยาวชนได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง เพ่ือจัดการความรู้ และรวบรวมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ สมาชิกชมรมกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต บ้านป่าบอนต่ า) ที่อยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยจะมีเป็นประธาน รองประธาน อดีตประธานชมรม
ผู้สูงอายุ และผู้รับผิดชอบ (ผู้ดูแลชมรม) ชมรมผู้สูงอายุ  จ านวน 4 คน และตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จ านวน 15 กลุ่ม รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน 19 คน  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม และค้นหาจากเอกสารและต ารา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับประธานกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต.บ้านป่าบอน
ต่ า เพ่ือให้ประธานกลุ่มผู้สูงอายุไปประสานงานกับตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) และนัด
เวลาท าการที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) หลังจากนั้นด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ดังนี้ 
   3.1 จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์  
   3.2 น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต.
บ้านป่าบอนต่ า) 
   3.3 หลังจากสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์ ทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และครบถ้วน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก โดยการน าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล 
โดยการพรรณนาข้อมูล และการเขียนน าเสนอผลการการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการเผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา.ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พบว่า จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์
ของกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ (รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) จ าวนวน 4 คน ได้แก่ .1. ประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ 
(รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) 2. รองประธานกลุ่มชมรม (รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) 3. ผู้ดูแลและรับผิดชอบงาน
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ (รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า) 4. อดีตประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความต้องการที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง 
เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อยู่กับท้องถิ่นไปยาวนาน เนื่องจากผู้สูงอายุมองว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
น ามาประยุกต์เป็นแหล่งวิชาการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อีกด้วย และเยาวชนจะสามารถเป็นตัวแทนของ
ท้องถิ่นท่ีจะสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้น่าสนใจในแบบฉบับ
ของเยาวชน เพราะเด็กรุ่นหลังยังมีอายุน้อยในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเผยแพร่ภูมิปัญญาซึ่งจะสามารถรักษา และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นได้ รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นนี้ยังสามารถเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ไว้โดยการจัดท าคู่มือขึ้น และน าไปใช้กับ
นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจและสนใจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงได ้

2. เพ่ือจัดท าคู่มือตัวอย่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ สู่การยกระดับคุณค่าคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  พบว่า คู่มือการ
จัดการความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน สามารถ
เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้รู้ถึงวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผู้สูงอายุสามารถน าความรู้หรือวิธีการมาเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้ ส่วน
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน สามารถแก้ไขและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในต าบลป่าบอน
ไดต้รงจุด และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โดยลักษณะของคู่มือนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมเป็นลักษณะเล่มเล็กฉบับ
พกพาได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในต าบลป่าบอน ทั้งหมด 15 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ 1.การท าเหนียวกวน 2.การท าขนมเข่ง 3.การไหว้พระสวดมนต์ 4.การปลูกถั่วฝักยาว 5.การท า
ดอกไม้จากใบเตย 6.การตัดผมแบบโบราณ 7.การท านา 8.การท าบายศรีบูชาครู/การท าขวัญนาค  
9.การท าขนมโบราณ 10. การท าต้มสามเหลี่ยม 11.การเย็บผ้า 12.การท าเครื่องมือดักปลา/การจักรสาร 
13.การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 14.การท ากะลาพาเพลิน 15.การจัดหมากพลูสู่ขอ/แต่งงาน โดยแต่ละ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีวิธีการ ขั้นตอนในการท าทั้งหมด เพ่ือความสะดวกในการอ่านและสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่ายและสะดวก ผลจากการรวบรวมข้อมูล ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่ โดยการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนา 3 ปี ของงบประมาณในปี 2562 

โดยผู้วิจัยได้น าคู่มือนี้ มาจัดท าโครงการ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุได้ เพ่ือความสะดวก สบายใจของผู้สูงอายุในความต้องการที่จะเผยแพร่และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุที่อยากจะถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อยู่คู่กับท้องถิ่นไปยาวนานและต่อไป โดยโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ จะน าเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลป่าบอน มาเข้าร่วม โครงการ.และจะมีวิทยากรมาแสดงขั้นตอนและวิธีการท า
ต่าง.ๆ.ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรเป็นผู้สูงอายุในต าบลป่าบอน โดยจะน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 2 ภูมิปัญญา 
คือ การท าต้มสามเหลี่ยม โดยผู้ที่เป็นวิทยากรคือ นางแดง บุญราม กับ การท ากะลาพาเพลิน คือ นาง
ดารา สุดราม เป็นวิทยากร โดยจัดโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง โดยโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาปี.3.ของงบประมาณปี 
2562.ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน และโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สามารถจัดท าใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มีประโยชน์ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ และทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ให้กับองค์การด้วยในการจัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุใน
อย่างดี และในกลุ่มของเด็กและเยาวชนสามารถได้รับความรู้ในการเรียนรู้ขั้นตอนต่าง.ๆ.ของภูมิปัญญา
เพ่ือน าไปอนุรักษแ์ละสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่นไปยาวนานได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการสนับสนุนผู้สูงอายุในเรื่องเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้รู้สึกว่า
ตนเองยังมีความส าคัญในสังคม และควรจัดให้มีการประกอบอาชีพ และจัดตั้งกลุ่มให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น 
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