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แนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราในภูมิภาคตะวันตก 
Guidelines for Managing  and Development of  Nursing the elderly  

in a Buddhist Way in  the Nursing Home  

วรากรณ  พูลสวัสดิ์1*,  
Warakorn  Poolswat1* 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธเร่ือง สถานสงเคราะหคนชรา : การพัฒนาการจัดการดูแลตาม

วิถีพุทธในภูมิภาคตะวันตก โดยมุงนําเสนอขอคนพบจากขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุ
ตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราซึ่งหวังวาจะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาจัดการดูแลผูสูงอายุในสถาน
ดูแลผูสูงอายุตาง ๆโดยทําการสัมภาษณและสนทนากลุมผูรูและผูปฏิบัติจํานวน 69 คน ผลการศึกษาพบวามี
ประเด็นท่ีผูรู ผูเชี่ยวชาญเสนอแนวทางการนําวิถีพุทธมาจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราในภูมิภาค
ตะวันตก ดังน้ี 1) ปรับเปลี่ยนภาพลักษณและฐานคิดเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ 2) ปรับฐานคิดใหมใน
การจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 3) ปรับการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธตามหลัก
อริยสัจสี่ 4) ปรับคุณลักษณะบุคลากรในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 5) ปรับคุณลักษณะของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ 6) ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพตามวิถีพุทธ 7) ปรับวิถีชีวิตประจําวันของ
ผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 8) ปรับการบริการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 9) ปรับการดําเนินงานมูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ 
คําสําคัญ: สถานสงเคราะหคนชรา, การดูแลผูสูงอายตุามวิถีพุทธ  

Abstract  
. Research article is part of the dissertation, The Nursing Home  :  Managing  Development 
of  Nursing in Buddhist Way  The present findings from field data about the management of 
elderly care according to the Buddhist of the home for the aged, which hopefully will be useful 
in the development of management of elderly care in elderly care 

The results showed that there were issues that need enlightenment. Experts offer 
guidelines for the Buddhist way to take care of elderly persons in the region  1) modify the 
western image and base is the home for the aged, according to Buddhist 2) adjustable base ideas 
in management of elderly persons in 3) adjust the management according to Buddhist way 
according to the principle of the Four Noble Truths 4) adjust the personnel management features 
in elderly care according to Buddhist 5) adjust the characteristics of the elderly home for the 
aged in the Buddha. 6) adjust the physical environment according to Buddhist 7) adjust the daily 
life of the elderly in the Buddhist 8) adjust the elderly care services according to the Buddhist 9) 
adjust operation Aid Foundation elderly persons in the Buddhist way 
Keyword : the Nursing Home, Nursing in Buddhist Way 
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บทนํา 
สถานสงเคราะหคนชราเปนสถานบริการรูปแบบหน่ึงท่ีรัฐไดจัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการดูแลผูสูงอายุท่ีไดรับความ

เดือดรอน ขาดผูดูแล พ่ึงตนเองไมได ไรท่ีพ่ึง หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได ใหมีท่ีพักอาศัย โดยรัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา ผูสูงอายุในอดีตน้ันไดรับใชประเทศชาติมามาก เมื่อมีอายุมากขึ้นไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู รัฐก็ควรจะ
ชวยอุปการะเลี้ยงดูใหมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิต สถานสงเคราะหคนชราบานบางแคเปนสถานสงเคราะหคนชรา
แหงแรกในประเทศไทยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2496 (กรมประชาสงเคราะห. 2544  :  16-18) ตอมาไดมีการจัดตั้ง
สถานสงเคราะหคนชราขึ้นรวมท้ังหมด 20 แหง กระจายไปทุกภาคของประเทศ จิราลักษณ  จงสถิตมั่น และคณะ 
(2543  : 258 ) ไดอธิบายพัฒนาการของสถานสงเคราะหคนชราในประเทศไทยน้ันมีความพันผูกกับแนวคิดการ
จัดบริการสังคมสงเคราะหในรูปของสถานสงเคราะหคนชราของประเทศทุนนิยมตะวันตกกับอุดมการณสรางชาติ
สรางวัฒนธรรมใหมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปจจุบันไดมีการถายโอนสถานสงเคราะหคนชราจํานวน 13 แหง
จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีแนวคิดสําคัญ
คือ การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นชุมชนไดดูแลประชาชนอยางใกลชิด ซ่ึงภุชงค  เสนานุช และวนิดา  ดุรงคฤทธิ
ชัย.  (2555  :  7) ไดอฺธิบายถึงภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราภายหลังการถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นวา สถานสงเคราะหคนชรายังคงปฏิบัติภารกิจเดิมท้ังหมด สวนClarke (1984 : 161 – 162) กลาวถึงสถาน
สงเคราะหคนชราวาเนนการดูแลผูสูงอายุทางดานกายภาพเปนสําคัญ มีสถานสงเคราะหไมมากแหงนักท่ีพยายามจะ
พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุหรือใหโอกาสแกผูสูงอายุเพ่ือใหมีชีวิตอิสระเทาท่ีจะทําได จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา
ภาพลักษณของสถานสงเคราะหคนชราในทัศนะของนักวิชาการตะวันตกน้ันมีลักษณะออกมาในเชิงลบมากกวาเชิงบวก 

ปญหาการบริการดูแลผูสูงอายุท่ีสําคัญในประเทศไทยคือมีการดูแลทางดานกายภาพไดเปนอยางดีแตยังมี
ปญหาในการตอบสนองความตองการทางดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ สอดคลองกับจิราลักษณ  จงสถิตมั่น และ
คณะ (2543  :  บทคัดยอ, 269) ไดศึกษาพบวาจุดแข็งของสถานสงเคราะหคือสามารถตอบสนองความตองการดาน
กายภาพของผูสูงอายุไดเปนอยางดี แตขอจํากัดก็คือไมอาจตอบสนองความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณของ
ผูสูงอายุไดเทาท่ีควร ไดใหขอเสนอแนะวา สถานสงเคราะหคนชราควรใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ จิต
วิญญาณของผูสูงอายุ ดวยการเนนการจัดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาจิตวิญญาณของผูสงูอายุโดยตรง อาทิเชน  สงเสริมการ
ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานสําหรับผูนับถือพุทธศาสนา มีกิจกรรมเสริมในดานธรรมะ ประยุกต
ธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยนําวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะรายมาใชรวมดวย เพ่ือแกไขปญหาอารมณ 
จิตใจของผูสูงอายุ และมีการติดตามผลการปฏิบัติธรรม รวมท้ังการประยุกตใชธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตจริงอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือท่ีสถานสงเคราะหคนชราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีอยูอาศัยไดอยางสมบูรณ  

จากท่ีกลาวมาจึงเปนความจําเปนท่ีจะตองศึกษาเพ่ือคนหาแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ
ของสถานสงเคราะหคนชราซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญเพราะจะสามารถเติมเต็มการดูแลผูสูงอายุใหครบถวนสมบูรณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลทางดานจิตวิญญาณ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวถิีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราภูมิภาคตะวันตก 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 สังคมไทยเปนสังคมท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน วิถีชีวิตของประชาชนสวน
ใหญผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย (เสนาะ  ผดุงฉัตร.    2536  :  29) โดยเฉพาะอยางย่ิง
เมื่อมีอายุมากขึ้นท่ีพ่ึงทางจิตใจของประชาชนยามแกเฒาคือวัดและกิจกรรมบําเพ็ญบุญตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงคน
ไทยพุทธถูกปลูกฝงคานิยมในการทําบุญในรูปแบบตาง ๆ โดยหวังวาจะเปนท่ีพ่ึงท้ังในโลกน้ีและในโลกหนา แมยาม
ทุกขกายทุกขใจก็มีวัดเปนท่ีพ่ึง   ยามแกเฒาจึงหันหนาเขาหาวัด สังคมไทยไดรับการปลูกฝงอบรมสั่งสอนในการดูแล
ผูสูงอายุจากหลักธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาเปนอยางมากโดยเฉพาะหลักธรรมคําสอนในเร่ืองความ
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กตัญูกตเวที ดังมีพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “นิมิตฺตํ  สาธุ รูปานํ กตฺูกตเวทิตา” แปลวา ความกตัญูเปน
เคร่ืองหมายของคนดี คําสอนน้ีมีอิทธิพลตอความประพฤติปฏิบัติของคนไทยมายาวนาน ดังปรากฏออกมาเปน
รูปแบบและประเพณีตาง ๆ  เชน  วันสงกรานต เปนวันท่ีลูกหลานตองแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
รัฐบาลไดกําหนดใหวันน้ีเปนวันผูสูงอายุแหงชาติ การดําเนินชีวิตของคนไทยในอดีตเรียกไดวาเปนวิถีพุทธ เพราะยึด
มั่นในหลักธรรมและประเพณีวิถีปฏิบัติจนกลายเปนวิถีชีวิต การดําเนินชีวิตวิถีพุทธจึงเปนทางเลือกท่ีสังคมไทย
ปจจุบันเรียกรองกลับคืนมา เชน โรงเรียนวิถีพุทธ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.     2547  :  13)  
เปนตน  

ผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราแนวทางใหมท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการท่ีสมบูรณแกผูสูงอายุคือความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตวิญญาณโดยเห็นวาวิถีชีวิต
ของผูสูงอายุชาวไทยมีความผูกพันอยางย่ิงกับพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาในพระพุทธศาสนาและวิถีพุทธในสังคมไทย
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราได ซ่ึงวิถีพุทธจะสามารถสราง
ภาพลักษณใหมใหกับสถานสงเคราะหคนชราไดอีกดวย ท้ังนี้โดยอนุมานจากการท่ีโรงเรียนวิถีพุทธไดสราง
ภาพลักษณใหมใหกับโรงเรียนวัดและโรงแรมวิถีพุทธมาแลว ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเร่ือง “สถานสงเคราะหคนชรา : 
การพัฒนาการจัดการดูแลตามวิถีพุทธ” โดยเลือกสถานสงเคราะหคนชราในภูมิภาคตะวันตกดวยเหตุท่ีภูมิภาคน้ีเปน
จุดเร่ิมของประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย อีกท้ังมีสถานสงเคราะหคนชรา 3 แหงเปนสถานสงเคราะห
คนชราท่ีดําเนินการจัดตั้งโดยวัดและวัดเปนผูอุปถัมภอยู 2 แหง โดยนําวิถีพุทธ คือวิถีแหงการพัฒนาตนเพ่ือเขาถึง
ความเปนผูตื่น ผูรู ผูเบิกบาน ดวยการบําเพ็ญบุญตามหลักทาน ศีลภาวนา โดยมีการจัดสภาพท่ีเอื้อตอการสั่งสมบุญ
ปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะ 7 บูรณาการกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเขากับกิจกรรมการดูแลของสถานสงเคราะหท่ี
ดําเนินการอยู โดยเนนการดูแลทางดานจิตวิญญาณ มาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุ ผลจาก
การวิจัยคร้ังน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการการนําไปประยุกตใชในการจัดการสถานสงเคราะหรูปแบบใหมท่ี
เรียกวา สถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธ โดยท่ีการจัดการวิถีพุทธน้ีประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมมาแลวใน
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงแรมวิถีพุทธเปนตน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรผูใหขอมูลการวิจัยประกอบดวย กลุมผูรู  กลุมผูปฏิบัติ และกลุมท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในเขตภูมิภาค

ตะวันตกซ่ึงมีความเก่ียวของกับสถานสงเคราะหคนชรา ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสโนบอล 
(Snowball)  และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน  109 คน ไดแก กลุมผูรูประกอบดวย 
ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชรา, เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด (อ.บ.จ), เจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบล (อ.บ.ต) ผูรูดานวิถีพุทธ ผูรูดานการจัดการ และผูรูดานการดูแลผูสูงอายุรวมจํานวน 35 คน กลุมผูปฏิบัติ
ประกอบดวย เจาหนาท่ีในสถานสงเคราะหคนชรา ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
รวมจํานวน 34 คน และกลุมท่ัวไปประกอบดวยเจาภาพ ญาติของผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ประชาชนรวมจํานวน 40 คน  
 พ้ืนท่ีท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยคือ สถานสงเคราะหคนชราในภาคตะวันตกจํานวน 3 แหงคือ 1) สถานสงเคราะห
คนชรานครปฐม 2) สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมพระราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม และ3) สถาน
สงเคราะหคนชราเฉลิมพระราชกุมารี (หลวงพอลําใยอุปถัมภ) จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บขอมูลในภาคสนาม 
(Field Study) โดยใชเคร่ืองมือการวิจัย ไดแก การสัมภาษณ (Interview) การสังเกต (Observation) การสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยวิธี
พรรณนาวิเคราะห 
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สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภาคสนามเร่ืองแนวทางการจัดการดูแลผูสงูอายุในสถานสงเคราะหคนชราตามวิถี

พุทธ โดยใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณผูรูดานการจัดการวิถีพุทธ ไดแก พระสงฆ ปราชญทางพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญ ชํานาญการดานผูสูงอายุ และนักวิชาการดานการจัดการ พบวา มีประเด็นท่ีผูรู ผูเชี่ยวชาญเสนอแนว
ทางการนําวิถีพุทธมาจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังน้ี 

1. ปรับเปลี่ยนภาพลักษณและฐานคิดเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ 
 ควรปรับเปลี่ยนภาพลักษณจากสถานสงเคราะหผูตกทุกขไดยากขาดคนดูแลไรท่ีพ่ึง ใหเปนสถานแหง

การสั่งสมบุญเพ่ือเตรียมตัวกอนตายใชชีวิตอยางมีความหมายในชวงสุดทายของชีวิตโดยจัดใหเปนสถานสงเคราะห
วิถีพุทธหรือวิถีจิตวิญญาณ จากการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดใหผูรู ผูเชี่ยวชาญไดจินตนาการถึงภาพลักษณหรือภาพฝน
อันสวยงามของสถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธท่ีควรจะเปนหรืออยากใหเปนซ่ึงสามารถสรุปภาพลักษณใหมของ
สถานสงเคราะหคนชรา โดยการเปลี่ยนสถานสงเคราะหใหเปนสถานปฏิบัติธรรมปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินชีวิต
ใหอยูบนฐานของการบําเพ็ญบุญตามหลักทาน ศีล ภาวนา ควรจะเปนเหมือนคนแกมาเขาวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรม
ตาง ๆ เนนการดูแลใหเกิดความสมดุลกายสมดุลจิต ดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคาและมีความหมาย  
 2. ปรับฐานคิดใหมในการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 

 ผูรู ผูเชี่ยวชาญ ไดเสนอฐานคิดในการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธวาควร
จะเนนการดูแลดานจิตใจของผูสูงอายุเปนสําคัญ เพราะถาจิตใจเขมแข็งสุขภาพรางกายก็จะดีไปดวย ฐานคิดในการ
จัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราควรเนนการดูแลจิตเปนสําคัญ โดยยึดหลักการสําคัญของคําวาพุทธ ท่ี
แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ผูสูงอายุตองมาดํารงชีวิตอยูในสถานสงเคราะหคนชราเพ่ือฝกฝนพัฒนาตนเองใหเขาถึง
ความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานใหมากท่ีสุดโดยนําหลักธรรมและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการดูแลคือ หลักอริยสัจสี่ หลักอิทธิบาทสี่ หลักพรหมวิหารสี่ หลักบุญกิริยาวัตถุสามและสัปปายะเจ็ด
มาเปนกรอบฐานคิดในการดูแลผูสูงอายุ  
 จากการศึกษาขอเสนอแนะฐานคิดในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธพบวาผูรูและผูเชี่ยวชาญจะ
เนนฐานคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานจิตวิญญาณเปนสําคัญโดยเนนใหผูสูงอายุไดรับการปฏิบัติ
ธรรมท่ีจะใหผลในการพัฒนาจิตวิญญาณอยางแทจริงจึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบ้ันปลายของ
ชีวิตเปนไปอยางสมบูรณโดยนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขา คือศีลสมาธิปญญา บุญกิริยาวัตถุคือทาน
ศีลภาวนา และสรางบรรยากาศแหงการสั่งสมบุญตามหลักสัปปายะ 7  มาใชเปนแนวทางในการจัดการดูแลผูสูงอายุ 
เนนใหผูสูงอายุไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาดวยการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตเปนการดํารงชีวิตอยางมีจุดมุงหมายคือการ
สั่งสมบุญและเตรียมตัวกอนตาย ดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคาและมีความหมาย 

3. ปรับการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธตามหลักอริยสัจสี ่
 ในการเสนอแนวทางการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราดานการ

บริหารจัดการน้ันผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางในการบริหารจัดการสอดคลองกันโดยมีความเห็นวาโครงสราง
ในการบริหารจัดการของสถานสงเคราะหคนชราน้ันมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูแลดานนโยบาย มี
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลและมีผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราเปน
ผูบริหารจัดการ ตามโครงสรางไดออกเปนสองฝายคือฝายบริหารงาน และฝายสวัสดิการสงเคราะหซ่ึงเปนฝาย
บริการดูแลผูสูงอายุ ดังน้ันในการพัฒนาการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ จะตองมีการบริหารจัดการท่ีนําหลักวิถีพุทธ
เขามาสอดแทรกท้ังฝายบริหารและฝายบริการดูแล โดยจะตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรูปแบบใหมเนน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีประสานความสัมพันธของบุคคลสามกลุม
คือ ฝายบริหารซ่ึงเปนฝายเจาหนาท่ีบริหารงานดานตาง ๆ  ฝายผูบริการดูแลคือ เจาหนาท่ีสวัสดิการสงเคราะหพ่ี
เลี้ยง ซ่ึงเปนบุคลากรในสถานสงเคราะหคนชรา  และบุคคลภายนอก ท้ังสามภาคสวนมีสวนอยางสัมพันธเกื้อกูลกัน
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายคือคุณภาพชีวิตของสูงอายุ  
 สวนแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานสงเคราะหคนชราท่ัวไปใหเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ
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น้ันผูรูและผูเชี่ยวชาญบางทานไดเสนอแนวทางวาควรนําหลักอริยสัจ 4 มาเปนฐานคิดในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และนําแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมาปรับใชในการบริหารจัดการสถานสงเคราะหคนชรา  

4. ปรับคุณลักษณะบุคลากรในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 
 ผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธดานบุคลากรใน
สถานสงเคราะหคนชรา ดังนี้ 
 4.1 ปรับปรุงคุณลักษณะของบุคลากรตามวิถีพุทธ โดยมีความเห็นวาบุคคลากรมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการดูแลผูสูงอายุโดยเสนอแนวทางการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติท่ีสําคัญของบุคคลากรคือ ผูปกครอง
สถานสงเคราะหคนชราควรจะมีคุณลักษณะตามวิถีพุทธคือยึดหลักอิทธิบาทสี่ เปนผูมีความมุงมั่นในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานสงเคราะหตามวิถีพุทธ สวนบุคคลากรจะตองมีคุณลักษณะตามวิถีพุทธคือยึดหลักพรหม
วิหารสี่ในการดูแลผูสูงอายุ คือเปนผูท่ีมีใจรักในงานการดูแลผูสูงอายุ มีความโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ ท่ีสําคัญ
ตองทําดวยใจและเขาใจจิตวิทยาผูสูงอายุซ่ึงเปนไปตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4   
 4.2 เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรดานวิถีพุทธ ในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะห
คนชราน้ันบุคลากรมีความสําคัญเปนอยางมากตองมีการเตรียมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะตามวิถีพุทธ และ
เพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิถีพุทธเขามารับผิดชอบดําเนินการดูแลผูสูงอายุดานจิตวิญญาณเพ่ิม  
 4.3 สรางระบบจิตอาสาและเครือขายดูแลผูสูงอายุใหมีคุณลักษณะวิถีพุทธตามหลักสังคหวัตถุ 4 
นอกจากน้ีควรสรางระบบจิตอาสาเขามาชวยเหลือดูแลผูสูงอายุเพ่ือชวยผอนเบาภาระของพ่ีเลี้ยงท่ีมีภาระหนักใน
การดูแลผูสูงอายุ พ่ีเลี้ยงเหลาน้ี เมื่อทํางานไปนานเขาก็จะแกชราไปดวยทําใหไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางเต็ม
ความสามารถเหมือนตอนยังหนุมสาว จึงควรหาอาสาสมัครมาชวยดูแลผูสูงอายุ  
 ดังน้ันจากการศึกษาแนวทางในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหชราจะเห็นไดวา 
ผูรูและผูเชี่ยวชาญเสนอใหบุคลากรมีคุณสมบัติท่ีพรอมในการดูแลผูสูงอายุดวยใจและมีความรู และปฏิบัติตนตาม
หลักวิถีพุทธ พรอมท้ังตองมีศาสนาจารยหรือบุคคลากรทางศาสนาเปนผูรับผิดชอบและเปนผูนําในการทํากิจกรรม
ดูแลทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุและสรางระบบจิตอาสามาสั่งสมบุญในการดูแลผูสูงอายุ 

5. ปรับคุณลักษณะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธ 
 ในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอ

แนวทางในการปรับคุณลักษณะของผูสูงอายุใหมดังน้ี 
 5.1 ปรับวัฒนธรรมการใชชีวิต โดยการกําหนดเง่ือนไขในการเขาอยูสถานสงเคราะหคนชราและสราง

วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตใหมในการเขามาดําเนินชีวิตในสถานสงเคราะหโดยใหมีการสรางความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมและสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุไดมีพลังใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเต็มใจโดยถือ
เปนกิจวัตรท่ีตองทํา มีจุดมุงหมายชีวิตใหมท่ีมุงพัฒนาจิตใจเพ่ือเขาใจชีวิตตามความเปนจริง มุงสั่งสมบุญเพ่ือเตรียม
ตัวกอนตายมุง รักษาสุขภายกายและสุขภาพใจ ดังน้ันจะตองมีการสรางภาพของผูมาอยูในสถานสงเคราะหคนชรา
ใหมโดยใหมีภาพในใจตรงกันวานอกจากมารับบริการในสถานสงเคราะหคนชราเพราะตองการท่ีพักกายแลวยังมุง
หมายเพ่ือพักใจในวัยชราดวย  

 5.2 ปรับเปาหมายการใชชีวิต  โดยเปลี่ยนเปาหมายเปนการมาอยูในสถานสงเคราะหคนชราเปนการ
เปดโอกาสใหผูสูงอายุมีโอกาสไดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีความหมายไดดําเนินชีวิต
อยางมีคุณคา ไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา และตองมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑและกติกาในการรับผูสูงอายุท่ีเขามารับ
บริการในสถานสงเคราะหคนชราใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม ดังท่ีพระ
มหาสมัคร  ธมมิโกเสนอวาในการท่ีจะใหผูสูงอายุมาอยูในสถานสงเคราะหอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข  
 6. ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพตามวิถีพุทธ 

 ผูรูและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวาสภาพแวดลอมมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุเน่ืองจากผูสูงอายุมีสุขภาพกายออนแอ หากอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมดียอมสงผลตอปญหาท้ังสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ ผูรูและผู เชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางในการจัดการสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธดาน
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สภาพแวดลอมดังน้ี 
 6.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใหม โดยมีความเห็นวาสภาพแวดลอมในสถานสงเคราะหคนชรา
จะตองมีความสงบรมเย็น สะอาด ปลอดโปรง ปลอดภัยใกลชิดธรรมชาติ ไรมลภาวะรบกวนท้ังมลภาวะทางเสียง
และกลิ่น ใหความรูสึกท่ีผอนคลายสบายกายสบายใจ  

 6.2 จัดบรรยากาศแหงการสั่งสมบุญ ควรจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการสั่งสมบุญตาม
หลักทาน ศีล ภาวนา และมีบรรยากาศแหงการเจริญจิตปญญาเพ่ือเขาสูความสงบสุขและการเขาใจชีวิตตามความ
เปนจริง จัดใหมีศูนยรวมศรัทธาของผูสูงอายุ เจาหนาท่ีและแขกผูมาเยือนคือมีพระพุทธรูปประดิษฐานไวใหกราบ
ไหวบูชาเพ่ือระลึกถึงพระรัตนตรัย มีปายนิเทศ ปายแสดงธรรม บรรยากาศในหองพักมีความสงบสะอาดมี
บรรยากาศแหงการระลึกตรึกธรรม  
 ดังน้ันในการจัดบรรยากาศใหเปนวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันตองมีสิ่งแวดลอมท่ีดีใหอยูกับ
ธรรมชาติ มีรูปเคารพท่ีพอเหมาะพอควรเพ่ือสรางใหเกิดบรรยากาศแหงการบําเพ็ญบุญ  
 7. ปรับวิถีชีวิตประจําวันของผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 

 ในการจัดการดูผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราดานชีวิตประจําวันนั้นผูรูและผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะใหมีการออกแบบรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันใหเปนไปเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและมี
ความหมาย จัดสรรเวลาใหผูสูงอายุไดพัฒนาคุณภาพกาย สังคม จิตใจและปญญาอยางสมดุลกัน โดยเฉพาะการได
ศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือการทําความเขาใจชีวิต การฝกฝนการดําเนินชีวิตอยางมีสติ เนนการบริหารจิตเจริญปญญา
อยางเปนรูปธรรมสม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมตัวกอนตาย เมื่อยามปวยไขจะไดมีสติและสมาธิ มีสภาพจิตใจท่ีมั่นคงไม
หวั่นไหวหว่ันกลัวพรอมท่ีจะตอสูกับโรคและความตายอยางสงบ ควรสอดแทรกการดําเนินชีวิตวิถีพุทธโดยการศึกษา
ธรรมะหลายชวงเวลาและหลายรูปแบบ และใชเวลาวางใหเปนประโยชนเกิดความสัมพันธอันดีตอการอยูรวมกันใน
สังคมผูสูงอายุ ใหไดดํารงอยูในสังคมกัลยาณมิตรมีการชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน  

 ดังน้ันการดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธควรออกแบบชีวิตให
เปนไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหครบท้ังสี่ดานคือพัฒนาคุณภาพกาย สังคม จิตใจและปญญาโดยเฉพาะการฝก
ปฏิบัติธรรมเจริญสติใหมีความสุขในปจจุบันและเพ่ือเตรียมตัวตอนรับความตายอยางสงบเย็นโดยเนนการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิตไมใชทําตามพิธีกรรม 

8. ปรับการบริการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 
 ในการปรับเปลี่ยนสถานสงเคราะหคนชราท่ัวไปใหเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธน้ันผูวิจัย

ศึกษาแนวทางการบริการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธจากการสัมภาษณผูรูและผูเชี่ยวชาญและการศึกษาเอกสารตาง ๆ 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวาแนวทางการบริการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราแตละดาน ดังน้ี 

 8.1 บริการดานการเลี้ยงดู การเลี้ยงดูผูสูงอายุท่ีสําคัญในสถานสงเคราะหคนชราคือการใหบริการ
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตคือท่ีอยู อาหารและเคร่ืองใชจําเปนเชนเสื้อผา เคร่ืองนุงหม เปนตน ผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางในการนําวิถีพุทธมาปรับใชในการเลี้ยงดูผูสูงอายุดานปจจัยพ้ืนฐาน ดังน้ี  

  1) ท่ีอยูอาศัย การจัดการดูแลผูสูงอายุดานท่ีอยูอาศัยตามวิถีพุทธน้ันเนนใหอยูอยางสบาย ปลอด
โปรง ปลอดภัย สัญจรไปมาสะดวก เปนท่ีพักท่ีมีอากาศถายเทดี สงบ สะอาดและหากเปนไปไดสําหรับผูสูงอายุท่ี
พ่ึงตนเองไดควรเปนหองพักท่ีอยูคนเดียวเพ่ือใหมีโอกาสในการฝกจิตเจริญภาวนา 

  2) อาหาร การจัดการดูแลผูสูงอายุดานอาหารวิถีพุทธน้ันเนนการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพถูก
สุขลักษณะเนนคุณคาแทคือบํารุงสุขภาพ ปองกันโรค เปนอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุคือรสไมจัดเกินไป ออนนุม
ยอยงาย มีสารอาหารครบหาหมู ดังท่ีผูสูงอายุไดเสนอแนะถึงอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุในการสนทนากลุมวา 
อยาหวานอยาเผ็ด ตองรสจืดไมมันไมเค็ม ยอยงาย  สอดคลองกับขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีท่ีใหขอมูลในการ
สนทนากลุมวา ตามหลักโภชนาการครบหาหมู รสชาติกลางไมเค็มไมเผ็ดไมหวาน ในการรับประทานอาหารน้ันควร
รับประทานอาหารรวมกันและในการรับประทานอาหารน้ันใหใชเปนโอกาสในการปฏิบัติธรรมเพ่ือพิจารณาอาหารให
เกิดปญญาในการกินเปนเห็นคุณคาไมยึดติดอยูในรสอาหาร แกปญหาการเบ่ืออาหารของผูสูงอายุและการ
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รับประทานอาหารแสลงโรคไปดวย 
  3) เคร่ืองนุงหม การจัดการดูแลผูสูงอายุดานเคร่ืองนุงหมวิถีพุทธนั้นเนนการใชเคร่ืองนุงหมท่ี

สะอาด ออนนุมระบายอากาศไดดี ไมมากชิ้น งายตอการรักษาดูแล หากเปนไปไดการใสชุดขาวจะทําใหรูสึกบริสุทธ์ิ
สบายนอมนําใหจิตใจใฝธรรม ดังท่ีเจาหนาท่ีไดเสนอแนะเร่ืองเคร่ืองนุงหมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุในการสนทนากลุม
วา สวมใสสบาย ๆ สวมใสงาย ดูแลทําความสะอาดงาย ไมระคายผิว ผาไมหนาเกินไป ในการใชเคร่ืองนุงหมวิถีพุทธ
เนนการพิจารณาการใชเสื้อผาเคร่ืองนุงตามหลักคุณคาแทโดยพิจารณาใหเกิดปญญาของการใชเปนคือเพ่ือปองกัน
เหลือบยุงลมแดดปกปดความละอายไมไดใชเพ่ือความสวยงามตามคานิยมเนนการใชเปนเห็นคุณคาแท 

 8.2 บริการดูแลดานการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลผูสูงอายุวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชรา
ควรมุงเนนใหผูสูงอายุตระหนักถึงความทรุดโทรมของสังขารรางกายท่ีจะตองไดรับการเยียวยาซอมแซมดูแล ระวัง
ปองกัน รักษาสุขภาพโดยเนนการดูแลสุขภาพตนเอง โดยนําหลักการพุทธธรรมบําบัดและแพทยวิถีธรรม แพทย
ทางเลือกมาปรับใชในการดูแลรักษาพยาบาลผูสูงอายุ พรอมท้ังสงเสริมใหมีแพทยพยาบาลอาสาเขามารักษาดูแล
ผูสูงอายุพรอมท้ังทําใหสถานสงเคราะหคนชราเปนศูนยบริการทางการแพทยแกผูสูงอายุในชุมชนก็จะชวยให
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราไดรับการรักษาพยาบาลไปดวยอยางเพียงพอท่ัวถึงไปดวย แพทยพงษ  วรพงษ
พิเชษฐไดเสนอแนวทางการรักษาพยาบาลวิถีพุทธไววาในการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุน้ันนอกจากการรักษาดวย
การแพทยแผนปจจุบันแลวควรนําหลักการดูแลสุขภาพทางจิตวิญญาณมาใชในการรักษาพยาบาลผูสูงอายุดวยซึ่ง
การรักษาพยาบาลดานสุขภาพจิตวิญญาณน้ันมีผลอยางยิ่งตอการรักษาสุขภาพกายและการปองกันรักษาเยียวยาโรค
ทางกายดวย การรักษาพยาบาลวิถีพุทธน้ันมีวิธีการหลากหลายท่ีจะนํามาปรับใชกับการรักษาพยาบาลผูสูงอายุเชน 
การสวดมนตบําบัดโรค การผอนคลายบําบัดโรค สมาธิบําบัดโรค วิปสสนากรรมฐานบําบัดโรค  ความคิดและ
จินตนาการบําบัดโรค เปนตนซ่ึงการนําพุทธธรรมมาบําบัดโรคน้ีไดรับการพิสูจนวาไดผลดีจากนักวิทยาศาสตรทาง
การแพทยตะวันตกมาเปนอยางดีแลว  ดังน้ันในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธดานการรักษาพยาบาลผูสูงอายุ
จึงตองนําหลักพุทธธรรมบําบัดมาประยุกตใชใหเหมาะสม 

 8.3 บริการดานกายบริหารและกายภาพบําบัด การดูแลผูสูงอายุในการบริหารรางกายและทํา
กายภาพบําบัดมีแนวคิดสําคัญคือการทําใหรางกายไดรับการเคลื่อนไหวปองกันและแกไขรางกายใหแข็งแรงหรือคืน
สภาพในการดําเนินชีวิตดีขึ้น ผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหนําหลักการบริหารรางกายวิถีพุทธท่ีเรียกวาหลักการ
ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธซ่ึงเปนทาการบริหารรางกายควบคูไปกับการเจริญสติ เชน การเดินจงกรม การฝกโยคะ จ้ี
กง โดยฝกใหเกิดความสมดุลกันระหวางการบริหารรางกายและจิตใจคือการฝกสติใหรูเทาทันการเคลื่อนไหวของ
รางกายทําใหรางกายและจิตใจแข็งแรง การบริหารรางกายและกายภาพบําบัดวิถีพุทธเนนการฝกลมหายใจเพราะ
การหายใจถูกตองจะชวยเย่ียวยาสุขภาพใหแข็งแรง การฝกกายบริหารดวยวิธีการขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธเปนการ
บริหารกายควบคูไปกับการบริหารจิตดวยศาสตรและศิลปของกายานุปสนาสติปฏฐาน การบริหารรางกายวิถีพุทธท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 8.4 บริการดานอาชีวบําบัดและงานอดิเรก ควรเนนการทํางานกิจกรรมกลุมเพ่ือการผอนคลายไดรวม
คิดรวมทํารวมแกปญหาเปนงานท่ีทําเพ่ือฝกสติอยูกับปจจุบันไมเนนผลกําไรกระตุนความโลภความอยากได และได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน สวนงานอดิเรกน้ันควรมีการจัดตามความเหมาะสมและสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนงานท่ีไดฝกทาน ศีล ภาวนาและการชวยเหลือสังคมสวนรวม รวมพัฒนา
สถานสงเคราะหรวมท้ังไดออกกําลังกายไปในตัว ดังน้ันการเสริมวิถีพุทธเขาในการบริการดานอาชีวบําบัดและงาน
อดิเรกจึงควรสรางขึ้นเพ่ือเนนการฝกฝนพัฒนาจิตวิญญาณดวยการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา และพัฒนาคุณคาของ
ชีวิตเชนการทํางานอาชีวะบําบัดเพ่ือไปบริจาคใหเด็กออน เด็กกําพราหรือการบริจาคชวยเหลือวัดตาง ๆ เปนตน 

 8.5 บริการดานสังคมสงเคราะห แนวทางการจัดการดานการสังคมสงเคราะหซ่ึงเนนการชวยเหลือให
ผูสูงอายุไดรับการบริการใหคําปรึกษาแกปญหาทางดานตาง ๆ เมื่อผูสูงอายุประสบปญหาจะไดมีชองทางในการเขา
รับการปรึกษาเพ่ือหาทางแกปญหาและเยียวยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม ผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ
แนวทางในการบริการดานสังคมสงเคราะหวิถีพุทธโดยการเนนใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเปนประโยชนเหมาะสม
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กับความตองการของผูสูงอายุ ควรเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีทําใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยกันดวย
สุนทรียสนทนาทําใหเกิดความเขาใจเห็นอกเห็นใจและใหอภัยตอกัน เมื่อมีการกระทบท่ังหรือทะเลาะเบาะแวงกันจะ
ไดใหอภัยตอกันควรทําใหผูสูงอายุอยูรวมกันแบบพ่ีนองครอบครัวเดียวกัน มีกระบวนการจัดการความขัดแยงหรือ
หาทางออกจากความขัดแยงดวยความรักความเมตตาและใหอภัย สรางกิจกรรมท่ีใหเจาหนาท่ี ผูดูแลและผูสูงอายุได
พบปะสังสรรคพูดคุยกันสม่ําเสมอจนเกิดความคุนเคยกันเพราะตามหลักวิถีพุทธถือวาความคุนเคยเปนญาติอยาง
สนิท ควรนําหลักอปริหานิยธรรมและเมตตาธรรมมาประยุกตในการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ 

 8.6 บริการดานนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุท่ีมุงเนนใหผูสูงอายุได
พักผอนหยอนใจ ผอนคลาย เกิดความร่ืนเริงบันเทิงใจมุงหมายใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินชั่วคร้ังชั่วคราว ผูรู
และผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวากิจกรรมนันทนาการตามแนววิถีพุทธนอกจากจะใหผูสูงอายุไดผอนคลายร่ืนเริง
ใจชั่วคร้ังชั่วคราวแลวควรจะเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ อารมณความรูสึก ความอบอุนใจ 
คลายความเหงาอางวางโดดเดี่ยวและสงเสริมปญญา สงเสริมคุณคาของชีวิตเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูสูงอายุ
กับบุคคลภายนอกซ่ึงจากการสนทนากลุมผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) 
ไดสะทอนกิจกรรมท่ีชอบวา ชอบกิจกรรมตอนเชาประมาณเกาโมงมีนักสังคมสงเคราะหมาน่ังอานขาวใหคุณยายนั่ง
ฟงทําใหคุณยายไดรับทราบขอมูลขาวสารเหตุการณภายนอกภายใน ชอบท่ีนักสังคมมาอานขาวใหฟงเพราะอานเอง
มองไมเห็น บางคนอานเองไมได” สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
นครปฐมท่ีสะทอนกิจกรรมนันทนาการท่ีชอบวา “เลนเกม เกมบิงโกมันตื่นเตนดี ชอบใหมาแสดงใหดู เลนกลใหดู 
อยางน้ีชอบ รําวงน้ีไมชอบสังขารไมไหว มันไมสนุกแลวแตตองทําไปเพ่ือองคกร” กิจกรรมเหลาน้ีทําใหผูสูงอายุรูสึก
อบอุนไดรับการเอาใจใสมีความใกลชิดและเปนกันเอง คลายความขัดแยงในกลุมผูสูงอายุไดดวย ดังน้ันกิจกรรม
นันทนาการจึงควรจะตอบสนองความตองการท้ังทางดานจิตใจและพัฒนาปญญาเพ่ือการใครครวญตรึกตรองชีวิต
และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

 8.7 บริการดานศาสนกิจ ผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางในการปรับการบริการดานศาสนกิจตาม
วิถีพุทธดังน้ี 

  1) ปรับฐานคิดตามวิถีพุทธ เน่ืองจากการบริการดานศาสนกิจตามความหมายของการจัดการ
ดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราท่ัวไปยังมีฐานอยูในกรอบคิดเพียงพิธีกรรมทางศาสนาหรือทําตามประเพณียัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจและจิตวิญญาณคือการพัฒนาผูสูงอายุใหเขาถึงแกนธรรมท่ีจะนํามาใช
ในการดําเนินชีวิตเพ่ือปลดปลงปลอยวางและเตรียมตัวตายอยางสงบเย็นและเปนสุขได ผู รูและผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันวาการบริการศาสนกิจเปนหัวใจสําคัญของการจัดการดูแลผูสูงอายุวิถีพุทธในสถานสงเคราะห
คนชรา การจัดบริการดานศาสนกิจจะตองตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณทําใหผูสูงอายุไดปฏิบัติธรรมเปน
วิถีชีวิตจนถึงขั้นเกิดปญญาทางธรรมท่ีทําใหเขาใจความจริงของโลกและชีวิต เพ่ือท่ีจะไดปลดปลงปลอยวางกับสิ่ง
ตาง ๆ ได ดังท่ีผูสูงอายุไดสะทอนความตองการในการสนทนากลุมผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี 
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) วา “อยากใหเนนการปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ อยากใหทําทุกคนรวมกัน ใหพระมาสอนปฏิบัติ
นําทําสมาธิ ยายเคยไปรวมปฏิบัติท่ีวัดพระธรรมกายปฏิบัติกันพรอมเพรียงสวยงาม อยากใหปฏิบัติกันทุกคน” 
สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรานครปฐมท่ีเห็นวา “ถาในดานการให
ทาน รักษาศีลน่ียังพอไปกันได แตถาในดานภาวนาการทําสมาธิน่ีสวนใหญยังไมคอยยอมรับ คือความเขาใจยังมีนอย
ก็วาได” จากการสนทนากลุม และสัมภาษณผูสูงอายพุบวาการปฺฏิบัติศาสนกิจยังเปนเพียงพิธีกรรมยังไมถึงขั้นปฏิบัติ
ทางจิตใจและปญญา สอดคลองกับความเห็นของคุณตาทานหน่ึงในสถานสงเคราะหคนชราใหความเห็นจากการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการวา “การปฏิบัติศาสนากิจยังเปนเพียงพิธีกรรมใสบาตรสวดมนต ยังไมมีกิจกรรมท่ีเนน
การปฏิบัติเจริญจิตภาวนาอยางจริงจัง อยากใหมีหลักสูตรปฏิบัติท่ีชัดเจนอยางเชนหลักสูตรสมาธิของหลวงพอวิริยังค 
คุณตาไปเขาอบรมมาดีมาก”  

  2) ปรับรูปแบบกิจกรรมดานศาสนกิจตามวิถีพุทธ เนนการบูรณาการการฝกจิตและเจริญปญญา 
และสงเสริมการปฏิบัติธรรมอยางตอเน่ืองจริงจังโดยใหบุคคลภายนอกไดเขามารวมปฏิบัติธรรมจนเปนวิถีชีวิต และ
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ควรปรับสองอยางคือสิ่งแวดลอมภายนอกคือบรรยากาศ สองตัวท่ีแสดงวาเปนวิถีพุทธคือตัวกิจกรรมท่ีใชอยูในสถาน
แหงน้ัน สิ่งแวดลอมภายนอกตองเหมาะกับผูสูงอายุ มีการสอนเร่ืองความตาย ใหผูสูงอายุเขาใจเร่ืองของความตาย 
สิ่งแวดลอมภายนอกตองปรากฏออกมาเปนเคร่ืองสอนสติใหคนนึกถึงความตาย เชนตนไมพูดได โดยรูปลักษณหรือ
คําเตือนใจท่ีทําใหนึกถึงธรรม รวมถึงบรรยากาศของการกลอมเกลาจิตใจใหพรอมและเตรียมตัวตายไดทุกเมื่อ  
กิจกรรมออกกําลังตามความเหมาะสมแตละบุคคลเชน ไทเกก โยคะและกิจกรรมท่ีนาจะทําคือเร่ืองของธรรมะมี
ชั่วโมงแตละวันท่ีชัดเจนยืดหยุนไมถึงกับตายตัวนัก สิ่งท่ีตองสอนอยางมากคือทําอยางไรใหผูสูงอายุเขาใจเร่ืองของ
ความตายทําใจยอมรับและอยูกับมันได กิจกรรมตาง ๆ ท่ีนาจะทําตามหลักทาน ศีลภาวนาคือ การรักษาศีล ไหว
พระสวดมนตก็เปนการสั่งสมบุญกุศล ย่ิงภาวนาน่ีถามีคนคอยจัดกิจกรรม เชาสวดมนตเย็นสวดมนต ถามีคนนํา วาง
ก็น่ังภาวนาพุทโธพิจารณาดูความตายทําจิตใจใหสงบผอนคลายเหลาน้ีเปนบุญกุศลท้ังน้ันการอยูท่ีน่ีจึงมาอยูเพ่ือสั่ง
สมบุญ สรางบรรยากาศแหงการสั่งสมบุญใหเกิดขึ้น 

  3) เพ่ิมตําแหนงอนุศาสนาจารยในสถานสงเคราะหคนชรา ในการจัดกิจกรรมทางศาสนกิจท่ีจะ
ใหเกิดผลพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณของผูสูงอายุตามจุดมุงหมายท่ีวางไวน้ัน ผูรูและผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวาจะตอง
มีผูทําหนาท่ีในการบริหารจัดการซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญโดยตรงผูรับผิดชอบงานดานศาสนกิจอยางนอยตองเปน
คนท่ีเขาใจแนวทางปฏิบัติของศาสนาพอสมควร ตองมีลักษณะเหมือนเปนอนุศาสนาจารย ทําหนาท่ีเปน
อนุศาสนาจารยในสถานสงเคราะห มีหนาท่ีออกแบบกิจกรรมและนําปฏิบัติ เพราะขนาดทหารตํารวจหรือเรือนจํายัง
มีอนุศาสน หรือไมอยางน้ันก็ใหสถานสงเคราะหคนชราแตละแหงทํา MOU กับมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือขอพระนิสิตมา
ฝกงานในสถานสงเคราะหโดยมีการอบรมเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมดูแลผูสูงอายุทางดานจิต
วิญญาณซึ่งจะทําใหมีพระนิสิตมาปฏิบัติงานตอเน่ืองทุกป ดังน้ันจากการศึกษาแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตาม
วิถีพุทธจะเห็นไดวาบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมศาสนกิจมีความสําคัญอยางยิ่งในการดูแลดานจิตวิญญาณ
ของผูสูงอายุ  

 8.8 บริการชุมชน การจัดการสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธจะมีการจัดการท่ีทําใหสถาน
สงเคราะหคนชราเปนสถานท่ีเปดคือเกิดความรวมมือในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะอยางย่ิงบาน วัด โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ จะตองเขามามีสวนรวมโดยเห็นวาสถาน
สงเคราะหคนชราเปนแหลงสะสมบุญ เปนสถานท่ีของทุกคน เปนสถานท่ีของชุมชนท่ีทุกคนจะตองชวยกันดูแล การ
จัดการบริการชุมชนของสถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธจะตองเปนการบริการเชิงรุกและรับคือเปนท้ังผูรับและผูให 
ผูรูและผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการวาจะตองนําศักยภาพของผูสูงอายุมาสรางคุณคาใหแกตนเอง
และชุมชนและใหสถานสงเคราะหเปนสถานท่ีท่ีชุมชนจะมาจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับสถานสงเคราะหคนชราและ
สถานสงเคราะหคนชราออกไปรวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ 
 8.9  การดําเนินงานมูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา งานมูลนิธิสงเคราะหคนชรา
ตั้งขึ้นเพ่ือหาทุนมาสนับสนุนในการดูแลผูสูงอายุ ในการจัดการดูแลผูสูงอายุวิถีพุทธน้ันในการหาทุนมาสนับสนุน
สถานสงเคราะหคนชราน้ันมีทุนแหงความศรัทธาอยูเปนจํานวนมากยิ่งเมื่อปรับเปลี่ยนจากสถานสงเคราะหธรรมดา
มาเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธซ่ึงจะกลายเปนวาผูสูงอายุดํารงชีวิตอยูเพ่ือสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมก็จะ
ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกศรัทธาพรอมท่ีจะมาทําบุญดูแลผูสูงอายุใหไดอานิสงส เมื่อคนมีศรัทธาการทําบุญใน
สถานสงเคราะหคนชราก็จะมีชองทางมากมายในการระดมทุนเชน การทอดผาปาสามัคคี การตั้งกองทุนตาง ๆ เปน
ตนก็จะมีผูมารวมทําบุญมากขึ้น 
  จากการศึกษาแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธจากผูรูผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติและ
ผูเก่ียวของพบวาในการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราน้ันแบงฝายงานออกเปนสองฝายคือ
ฝายบริหารงานสถานสงเคราะหและฝายบริการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ดังน้ันในการเสนอแนวทางในการ
จัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราจึงตองนําวิถีพุทธเขาไปบูรณาการหรือประยุกตใชท้ังสอง
ฝายคือฝายบริหารจะตองนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนฐานคิดในการบริหารจัดการและฝายบริการดูแลก็
จะตองนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริการดูแลดวยเชนกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธน้ันพบวาบุคคลากรมีความสําคัญตอ

การปรับเปลี่ยนสถานสงเคราะหชราท่ัวไปใหเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธโดยจะตองมีการกําหนด
คุณลักษณะของบุคลากรวิถีพุทธท่ีมีคุณสมบัติพรอมในการดูแลผูสูงอายุดวยใจ มีความรู และปฏิบัติตนตามหลักวิถี
พุทธ พรอมท้ังตองมีอนุศาสนาจารยหรือบุคคลากรทางศาสนาเปนผูรับผิดชอบและเปนผูนําในการทํากิจกรรมดูแล
ทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุและสรางระบบจิตอาสามาสั่งสมบุญในการดูแลผูสูงอายุ การพัฒนาบุคลากรในสถาน
สงเคราะหใหมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการดูแลผูสงูอายุตามวิถีพุทธจําเปนตองมีวิธีการท่ีหลากและตอเน่ือง ในการ
ปรับเปลี่ยนสถานสงเคราะหคนชราท่ัวไปใหเปนสถานสงเคราะหคนชราตามวิถีพุทธน้ันบุคลากรทุกฝายความสําคัญ
เปนอยางมากตอความเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ คุณลักษณะ
ของบุคลากรทุกภาคสวนจะตองมีคุณลักษณะและดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธเพ่ือเปนแบบอยางและเปนเคร่ืองจูงใจ
ผูสูงอายุใหดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ดังน้ันบุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาตนตามวิถีพุทธเปนเบ้ืองตน 

สอดคลองกับขอเสนอแนะของจิราลักษณ จงสถิตมั่น และคณะ (2543 : 268) ท่ีเสนอวา การพัฒนา
บุคลากรของสถานสงเคราะหคนชราในหลายระดับ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับลางผูใหบริการ ดวยการจัดใหมีการ
อบรมอยางสม่ําเสมอ และมีมาตรการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารสถาน
สงเคราะหจะตองสามารถใหคุณใหโทษแกเจาหนาท่ีของสถานสงเคราะหไดดวย 
  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุดานการบริการดูแลน้ันพบวาตองมีการบูรณาการ
วิถีพุทธคือบุญกิริยาวัตถุ 3 และสัปปายะ 7 เขาสูกิจกรรมการบริการดูแลผูสูงอายุท้ัง 9 ดานโดยใชหลักบุญกิริยาวัตถุ 
คือ ทาน ศีล ภาวนามาบูรณาการกับกิจกรรมการบริการดูแลผูสูงอายุดานตาง  ๆ  อยางมีดุลยภาพ นําหลักพุทธ
ธรรมบําบัดมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพกายของผูสูงอายุ เชน การทําสมาธิบําบัดโรค สวดมนตบําบัดโรค การ
บริหารกายวิถีพุทธ นําหลักการสัปปายะมาประยุกตใชในการดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุน้ันควรเนนการดูแล
อยางเปนองครวมท้ังทางดานกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การบริการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
เดิมน้ันใหความสําคัญกับการดูแลทางดายกายภาพคือดูแลใหมีความสุขทางกายตามอัตภาพ แตยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณไดอยางเพียงพอ ดังน้ัน แนวทางการนําวิถีพุทธคือ บุญกิริยาวัตถุสาม 
และสัปปายะมาปรับใชซ่ึงเปนการบูรณาการการฝกฝนการพัฒนาจิตวิญญาณของผูสูงอายุซ่ึงสามารถบูรณาการการ
ฝกจิต การฝกสติ สมาธิภาวนาเขากับกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุท้ัง 9 ดาน สอดคลองกับขอเสนอแนะของจิราลักษณ  
จงสถิตมั่น  และคณะ  (2543  :   269)  ท่ีเสนอใหสถานสงเคราะหคนชราควรใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ 
จิตวิญญาณของผูสูงอายุ เนนการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาจิตใจ จิตวิญญาณของผูสูงอายุโดยตรง อาทิเชน สงเสริมการ
ปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐาน มีกิจกรรมเสริมในดานธรรมะ เชน กลุมสนทนาธรรม กลุมแกไขปญหาในทางธรรม 
กลุมประยุกตธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มีการติดตามผลการปฏิบัติธรรม รวมท้ังการประยุกตใชธรรมะมา
ปฏิบัติในชีวิตจริงอยางเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราเพ่ีอ
ปรับเปลี่ยนจากสถานสงเคราะหคนชราท่ัวไปเปนสถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนเจาภาพจัดประชุมเวทีสาธารณะ
เพ่ือระดมสมองในการนําแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธไปปฏิบัติและใหทุกภาคสวนมีความรูความ

เขาใจและเห็นเปาหมายตรงกัน และควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธเพราะผูดูแลมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ โดยหารูปแบบ
และแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาใหผูดูแลมีคุณลักษณะวิถีพุทธท่ีสมบูรณ 
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