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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
  

ต้ังแตํสมัยพุทธกาลเป็นต๎นมาจะเห็นวําพระสงฆ์และวัดมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยําง
ใกล๎ชิด ทั้งสองฝ่ายตํางพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในฝ่ายชาวบ๎านการสร๎างวัดเกิดขึ้นจากความเลื่อมใส
ศรัทธา เพื่อให๎เกิดประโยชน์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์จะได๎มีที่พักอาศัย เพื่อปฏิบัติธรรม และสั่งสอน
เผยแผํพระธรรมค าสอน นอกจากน้ันพระสงฆ์ยังมีฐานะเป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พึ่ง
ทางด๎านจิตใจส าหรับชาวบ๎านด๎วย สํวนในด๎านพระสงฆ์นั้น นอกเหนือจากการมีสถานที่พ านักที่
เป็นหลักแหลํงส าหรับการปฏิบัติธรรมและประกอบกิจของสงฆ์แล๎ว ที่ส าคัญคือพระสงฆ์ต๎องพึ่งพา
ชาวบ๎านเรื่องปัจจัยตําง ๆ ที่ใช๎ในการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันพระสงฆ์เองก็สามารถสงเคราะห์
ชาวบ๎านที่มีจิตศรัทธาได๎มีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญ เพื่อให๎ได๎รับประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพ
หน๎า และประโยชน์ในระดับสูงสุด  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ๎ามีพระด ารัสสํงพระอรหันต์ 60 รูป ออกไป
ประกาศพระศาสนา พระองค์ทรงแสดงเจตนาไว๎ชัดเจนเรื่องการท าประโยชน์สุขของภิกษุสงฆ์ตํอ
ชาวโลกทั้งหลาย ดังนี้  

ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแกํชนจ านวนมาก เพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพือ่ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์ อยําไป
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต๎น มีความงามในทํามกลาง 
และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร๎อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณ์ครบถ๎วน  
            (พระวินัยปิฎก มหาวรรค 4/32/40) 

ในพหุการสูตร พระพุทธเจ๎าทรงตรัสทรงเตือนให๎ภิกษุสงฆ์ระลึกตระหนักถึงการอุปถัมภ์
ของชาวบ๎านและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวํางภิกษุสงฆ์กับชาวบ๎านซึ่งกํอให๎เกิดประโยชน์
แกํทั้งสองฝ่าย มีใจความดังนี้   
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ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายผู๎บ ารุงอุปถัมภ์เธอทั้งหลายด๎วยจีวร
บิณฑบาต  เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ชื่อวําเป็นผู๎มีอุปการะมากแกํเธอ
ทั้งหลาย 

ข๎อที่ เธอทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต๎น มีความงามใน
ทํามกลางและมีความงามในที่สุด  พร๎อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์ 
บริสุทธิ์บริบูรณ์    ครบถ๎วนแกํพราหมณ์และคหบดีเหลํานั้น ชื่อวําเธอทั้งหลายก็มี
อุปการะมากแกํพราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย 
           ภิกษุทั้ งหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิตตํางพึ่ งพาอาศัยกันและกันอยูํ    
ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต๎องการสลัดโอฆะออกให๎ได๎ เพื่อท าที่สุดแหํงทุกข์โดยชอบ
ด๎วยประการดังกลําวนี้ 
                    (พระสุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย  อิติวุตตกะ 25/107/486) 

ถ๎าพิจารณาในใจความแรก เมื่อพระพุทธเจ๎ากลําวถึงการอนุเคราะห์ชาวโลก ก็มิได๎ระบุไว๎
วําเป็นเรื่องทางด๎านจิตใจหรือด๎านวัตถุสิ่งของ  แตํมักเข๎าใจกันวําเป้าหมายของพระพุทธศาสนา
นําจะเป็นการชํวยสัตว์โลกให๎เกิดการพัฒนาทางจิตใจและปัญญามากกวําจะเป็นการชํวย
อนุเคราะห์ชํวยเหลือด๎านวัตถุซึ่งเป็นเรื่องทางโลก  สํวนในใจความที่สองดูจะเป็นการสนับสนุน
ความคิดที่วําการอนุเคราะห์ชํวยเหลือชาวโลกและการท าประโยชน์สุขแกํคนจ านวนมากของ
พระสงฆ์เป็นด๎าน ‚ธรรมทาน‛ คือให๎ความรู๎ พระธรรมหรืออบรมศีลธรรม สํวนคฤหัสถ์มีหน๎าที่ตํอ
พระสงฆ์ในทาง ‚อามิสทาน‛ คือถวายสิ่งของตําง ๆ แกํพระสงฆ์ เป็นการอุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ 
และศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับพระธรรมในขณะเดียวกัน ด๎วยเหตุนี้ เมื่อกลําวถึงการอนุเคราะห์ 
สงเคราะห์ หรือชํวยเหลือเกื้อกูลของพระสงฆ์ตํอชาวบ๎านในพระพุทธศาสนาจึงมักใช๎ตามจารีตที่
หมายถึงการชํวยเหลือด๎านการพัฒนาจิตใจและปัญญา 

ในประเทศไทยคณะสงฆ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนาแตํเดิมมิได๎มีธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการสร๎างสถานที่เพื่อสงเคราะห์ประชาชนทางด๎านวัตถุอยํางนักบวชคณะตําง ๆ ในศาสนาคริสต์ 
เชํน  การต้ังศูนย์ดูแลผู๎ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท๎าย  หรือศูนย์ดูแลเด็กก าพร๎า เป็นต๎น  การ
สงเคราะห์ชาวบ๎านของวัดและพระสงฆ์ในอดีตที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ก็คือเรื่องการศึกษา 
เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยูํแล๎ว วัดจึงท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎  โดยมี
พระสงฆ์เป็นทั้งผู๎สอนหนังสือและอบรมศีลธรรมแกํลูกหลานชาวบ๎านในชุมชนมาเป็นเวลานาน
จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริหารราชการแผํนดิน แยกเป็นกระทรวงทบวงกรม
ตําง ๆ แบบตะวันตก การศึกษาจึงเปลี่ยนไปอยูํในอ านาจหน๎าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ บทบาท



 3 

ของวัดในการให๎การศึกษาอบรมจึงคํอย ๆ ลดลงเป็นล าดับ  เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป คณะ
สงฆ์บางสํวนได๎พิจารณาเห็นความจ าเป็นในการที่สงฆ์ต๎องสงเคราะห์ประชาชนด๎านอ่ืน ๆ ด๎วย 
เชํน การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  การดูแลเด็กก าพร๎า  การรักษาพยาบาล ฯลฯ  แตํการที่สงฆ์
บางสํวนหันมาท างานด๎านการสงเคราะห์ประชาชนอยํางจริงจังเชํนนี้ ท าให๎เกิดค าถามจากบุคคล
ทั่วไปที่ยึดถือตามจารีตที่วําพระสงฆ์มีหน๎าที่อบรมสั่งสอนพระธรรมซึ่งเป็นการพัฒนาทางจิตใจ
และปัญญา ไมํมีหน๎าที่รักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย หรือชํวยสอนอาชีพแกํชาวบ๎าน งานเชํนนี้ควร
เป็นของคฤหัสถ์มากกวํา  ตัวอยํางเชํน กรณีการต้ังสถานที่พักฟื้นของผู๎ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท๎าย 
ของวัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทรซึ่งเป็นเจ๎าอาวาสวัดได๎กลําวถึงปัญหานี้วํา 
‚ชํวงแรกเราได๎รับการตํอต๎าน ชาวบ๎านและองค์กรศาสนาไมํเข๎าใจในบทบาท  เป็นแนวความคิดที่
ขัดแย๎งวําเป็นหน๎าที่ของพระหรือไมํ  แตํก็ตัดสินใจที่จะด าเนินการ ถึงแม๎จะถูกรังเกียจก็พยายามท า
ความเข๎าใจกับประชาชนทั่วไป‛  (http://sex.sanook.com/sex/safety)   

อีกตัวอยํางหนึ่งที่สมควรน ามากลําวถึงได๎แกํการด าเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของ
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว จังหวัดนนทบุรี ที่ริเริ่มด าเนินงาน
มาต้ังแตํ พ.ศ. 2529  และมีผู๎เข๎ามาขอรับการสงเคราะห์ในโครงการตําง ๆ ของมูลนิธิสวนแก๎ว
จ านวนมาก  ในระยะแรกของการด าเนินงานก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนเชํนกันวํา
ทํานท าในสิ่งที่มิใชํกิจของสงฆ์  และเป็นการท างานซ้ าซ๎อนกับภาครัฐ แตํค าวิจารณ์เหลํานั้นไมํได๎
ท าให๎พระราชธรรมนิเทศเกิดความท๎อถอย ยังคงท างานหนักตํอไปเพื่อสังคม จะเห็นได๎จากการต้ัง
โครงการตําง ๆ ของมูลนิธิสวนแก๎ว จ านวน 18 โครงการ เป็นการแสดงให๎เห็นความเอ้ืออาทรตํอเพื่อน
มนุษย์ทุกระดับชั้นที่ประสบเคราะห์กรรมตําง ๆ (ประวัติและผลงานพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม 
กลฺยาโณ) มูลนิธิสวนแก้ว. มปป.) 

ปัจจุบันคนเริ่มเปรียบเทียบกิจกรรมของพระสงฆ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนากับ
นักบวชในศาสนาอ่ืนในแงํที่วํานอกจากการสอนศีลธรรมให๎แกํเด็กนักเรียนในบางโอกาส และแสดง
พระธรรมเทศนาแกํชาวบ๎านแล๎ว พระสงฆ์ไมํคํอยได๎ชํวยเหลือประชาชนมากนัก ทั้งนี้เพราะวัดก็
มิได๎เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎เชํนในอดีตอีกตํอไป  ดังนั้นจึงมีความเห็นจากบางฝ่ายวํา 
บทบาทด๎านการสังคมสงเคราะห์ของสงฆ์นําจะเป็นผลดีแกํพระพุทธศาสนามากกวําผลเสีย ทั้งนี้มี
ตัวอยํางจากกิจกรรมของนักบวชของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีการด าเนินการในลักษณะ
ของมูลนิธิเพื่อชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อน เชํน  Compassion Relief Tzu Chi 
Foundation ที่กํอต้ังโดยแมํชี Cheng Yen ในไต๎หวัน มีโครงการหลักด๎านยา การศึกษา การ
บริจาคไขกระดูก เป็นต๎น (Shih Cheng Yen: 2008)  ในประเทศไทยก็มีตัวอยํางงานสงเคราะห์
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ประชาชนที่พระสงฆ์เป็นผู๎ด าเนินการและได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางสํวน เชํน การสร๎าง
โรงพยาบาลบางปลาม๎าขนาด 60 เตียง และอุปกรณ์จ าเป็นในโรงพยาบาล ของพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. 
เจ๎าอาวาสวัดกลาง อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎รับการสนับสนุนในเบื้องต๎นด๎าน
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่คําใช๎จํายสํวนใหญํได๎มาจากการบริจาคของพระวิมล
ภาวนานุสิฐ วิ. ญาติโยมและผู๎มีจิตศรัทธา ปัจจุบันยกให๎ทางราชการไปแล๎ว (เอกสารของวัดกลาง, 
มปป. และ Nakasone: 2008)  

หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ๎าอาวาสวัดค าประมง จังหวัดสกลนคร เป็นพระสงฆ์อีกรูป
หนึ่งที่ด าเนินงานด๎านสงเคราะห์ประชาชนด๎วยการจัดต้ัง ‛อโรคยาศาล‛ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เป็น
สถานอภิบาลผู๎ป่วยมะเร็งที่เยียวยาผู๎ป่วยทั้งทางจิตใจและรํางกายโดยผู๎ป่วยไมํต๎องเสียคํารักษา 
คํายา คําที่พัก  คําแพทย์และพยาบาลแตํประการใด  ความเสียสละและเปี่ยมด๎วยเมตตาธรรมของ
ทํานท าให๎วัดค าประมงเป็นที่รู๎จักมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องการพยาบาลผู๎ป่วยมะเร็ง ทํานเจ๎าอาวาส
ให๎เหตุผลวําการกํอต้ังอโรคยาศาลเพื่อต๎องการตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนาและชาติ
บ๎านเมือง เป็นการชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนาที่มีความทุกข์เพราะความเจ็บป่วย
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ปัจจุบันมีผู๎ป่วยทั้งคนไทยและคนตํางชาติเข๎ารับการบ าบัดรักษามากกวํา 
1,600 คน (http://www.khampramong.org)  

นอกจากนั้นงานสังคมสงเคราะห์ที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาบางแหํงกระท ามิได๎
จ ากัดอยูเํฉพาะการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด๎วยกันเทํานั้น แตํยังเผื่อแผํออกไปถึงสัตว์ทั้งหลายด๎วย 
ตัวอยํางเชํนวัดเวฬุวนาราม จังหวัดล าปาง วัดเริ่มจากการดูแลสุนัขจรจัดที่มาอยูํที่วัดแตํในเวลา
ตํอมามีชาวบ๎านน าสุนัขมาทิ้งไว๎ในวัด พระมหาวิชัย อคฺคเตโช เจ๎าอาวาสวัดจึงรับภาระดูแลสุนัข
รวม 400 กวําตัว แมวอีก 40 กวําตัว (http://www.watwaru.com) ตัวอยํางเหลํานี้ยํอมแสดงให๎
เห็นวํางานสงเคราะห์ดังกลําวเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนได๎ 
 จากความเห็นตํางกันข๎างต๎นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านงาน
สังคมสงเคราะห์ จึงเป็นเรื่องที่สมควรศึกษาวํางานสังคมสงเคราะห์ที่พระสงฆ์และมูลนิธิที่วัดเป็น
ผู๎ด าเนินการควรพิจารณาอยํางไร  มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ๎าง และความพยายามในการ
แก๎ปัญหาเหลํานั้นเป็นไปในลักษณะใด  ทั้งนี้โดยพิจารณาจากกิจกรรมและโครงการตําง ๆ ของ
พระสงฆ์ที่ส าคัญบางรูป พร๎อมกับทัศนะของนักวิชาการทางด๎านพระพุทธศาสนา อนึ่งการวิจัยนี้
อาจครอบคลุมถึงองค์กร สมาคม หรือมูลนิธิทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินการโดยแมํชี หรือคฤหัสถ์
ด๎วยในแงํที่วํางานสังคมสงเคราะห์โดยแมํชีหรือคฤหัสถ์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกวํา ในกรณี
ที่ผลการวิจัยโน๎มไปในทางที่วําพระสงฆ์หรือมูลนิธิของวัดไมํควรท างานสังคมสงเคราะห์ 

http://www.khampramong.org/
http://www.watwaru.com/
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2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  

1. เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันทางพระพุทธศาสนาในการท างานสังคมสงเคราะห์ 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จของสถาบันทางพระพุทธศาสนาตามที่ได๎
ศึกษามาแล๎ว 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทของพระสงฆ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนา
กับงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยมักกลําววํา  ‚พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพื่อการสังคม
สงเคราะห์แนํนอน‛ แตํการสังคมสงเคราะห์ในใจความดังกลําวมักมีความหมายในลักษณะของการ
ชํวยเหลือด๎านพัฒนาจิตใจและปัญญาเพียงด๎านเดียว หรือบางครั้งก็หมายรวมทั้งการสงเคราะห์
ด๎านจิตใจและด๎านวัตถุพร๎อมกัน การพิจารณาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องจะเน๎นประเด็นการ
สงเคราะห์ตํอสาธารณชนมากกวําด๎านการเผยแผํและอบรมสั่งสอนธรรม ดังนี้  
 พระสาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร (2514) มีความเห็นวํา ในภาพรวมแม๎พระพุทธศาสนา
จะมีโลกุตรธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ไมํเอ้ือตํอสังคม แตํก็มีโลกียธรรมซึ่งมีค าสั่งสอนที่เป็นประโยชน์ตํอ
สังคม ท าให๎คนอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุขและท าให๎สังคมเจริญตํอไป ในด๎านงานสังคม
สงเคราะห์ที่เห็นได๎ชัดคือ  คณะสงฆ์ได๎มีสํวนชํวยการศึกษาของชาติมาแตํโบราณกาล แตํเป็นการ
กระท าเฉพาะบุคคล เฉพาะวัด มิใชํเป็นของหลวงหรือของแผํนดิน จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัวจึงได๎มีการเผยแผํพระพุทธศาสนาให๎ถึงพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปทั่ว
ราชอาณาจักร  คณะสงฆ์ในเวลาตํอมาก็ได๎ด าเนินรอยตามและขยายงานออกไปจนมีวิทยาลัย
สงฆ์ (มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปัจจุบัน) และงานธรรมทูต เป็นต๎น 

คามหุโณ (2519) มีความเห็นคล๎อยตามความคิดแบบจารีตที่วํา การสงเคราะห์ประชาชน
ของพระสงฆ์ท าได๎ด๎วยการอบรมสั่งสอนและเผยแผํธรรมะ และเป็นที่พึ่งให๎ความรํมเย็นด๎านจิตใจ  
แตํได๎เพิ่มเติมความคิดเรื่อง ‚สังคหวัตถุ 4‛ ซึ่งเป็นค าสอนที่มุํงชํวยเหลือประชาชนให๎มีความผูกพัน
กันด๎วย ‚ทาน ปิยวาจา  อัตถจริยา  และ สมานัตตตา‛ 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กลําวถึงบทบาทของวัดในประเทศไทยต้ังแตํอดีตวํามี
หลายด๎านที่นอกเหนือจากการเผยแผํพระธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และอบรมศีลธรรม 
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เนื่องจากวัดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสมบัติรํวมกันของชาวบ๎านในหมูํบ๎านนั้น ๆ  ในสํวน
บทบาทของวัดทีเ่กี่ยวข๎องกับงานสังคมสงเคราะห์สรุปได๎ดังนี้ 

1. เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ๎านสํงกุลบุตรมาอยูํรับใช๎พระ รับการฝึกอบรมทาง
ศีลธรรมและเลําเรียนวิชาการตําง ๆ ตามที่มีสอนสมัยนั้น  
2. เป็นสถานสงเคราะห์ที่บุตรหลานชาวบ๎านยากจนได๎มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูํ และ
ศึกษาเลําเรียนด๎วย  ตลอดถึงผู๎ใหญํที่ขัดสนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
3. เป็นสถานพยาบาลที่แจกจํายบอกยาและรักษาผู๎เจ็บป่วยตามภูมิรู๎ของคนสมัยนั้น   
4. เป็นที่พักคนเดินทาง 
5. เป็นสโมสร ที่ชาวบ๎านมาพบปะสังสรรค์ หยํอนใจหาความรู๎เพิ่มเติม 
6. เป็นสถานบันเทิง ที่จัดงานเทศกาล และมหรสพตําง ๆ ส าหรับชาวบ๎านทั้งหมด 
7. เป็นที่ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท เป็นที่ปรึกษา แก๎ปัญหาชีวิตครอบครัว และความทุกข์
ตําง ๆ   
8. เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมตําง ๆ ของชาติ ตลอดจนเป็น
เสมือนพิพิธภัณฑ์ 
9. เป็นคลังพัสด ุ ส าหรับเก็บของใช๎ตําง ๆ ซึ่งชาวบ๎านจะได๎ใช๎รํวมกันเมื่อมีงานที่วัด 
หรือยืมไปใช๎เม่ือตนมีงาน 
10. เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครอง ที่ก านันหรือผู๎ใหญํบ๎านจะเรียกลูกบ๎าน
มาประชุมกันบอกแจ๎งกิจการตําง ๆ (ในยามสงคราม อาจใช๎เป็นที่ชุมนุมทหารด๎วย) 
                                         พระราชวรมุนี (2530: 11-12) 

จะเห็นวําหน๎าที่ด๎านสงเคราะห์ของพระสงฆ์ไทยในอดีตที่เห็นได๎ชัดที่สุดนําจะเป็นด๎านการ
ให๎ที่พักอาศัยและให๎การอบรมศึกษาสั่งสอนบุตรหลานชาวบ๎านมากกวําด๎านอ่ืน สํวนการท าหน๎าที่
เป็นสถานพยาบาลคงมิได๎หมายถึงการสร๎างสุขศาลาหรือโรงพยาบาลตามความเข๎าใจในปัจจุบัน 
แตํนําจะเป็นลักษณะของการที่พระสงฆ์ชํวยเหลือชาวบ๎านที่เจ็บป่วยตามความรู๎และภูมิปัญญา
ของตนมากกวํา  นอกจากนั้นการที่ชาวบ๎านมาใช๎วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และหยํอนใจ หรือ 
เป็นสถานจัดงานเทศกาลและมหรสพตําง ๆ  เป็นศูนย์กลางการบริหารงานด๎านการปกครองที่
ก านันหรือ ผู๎ใหญํบ๎านใช๎ประชุมชาวบ๎าน อาจถือวําวัดสงเคราะห์ชาวบ๎านทางอ๎อม เนื่องจาก
ชาวบ๎านไดม๎าใช๎สถานที่ของวัดเป็นครั้งเป็นคราวเทํานั้น 

เนื่องจากปัจจุบันรัฐได๎เข๎ามาบริหารจัดการด๎านการสงเคราะห์ตําง ๆ ที่วัดและพระสงฆ์
เคยปฏิบัติมาเกือบทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นสถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ สถานพยาบาล  สถานสงเคราะห์
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และที่พักคนเดินทาง รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานด๎านปกครอง  จึงดูเหมือนวําบทบาท
และหน๎าที่ของพระสงฆ์และวัดในอดีตในฐานะศูนย์กลางของชุมชนเลือนหายไป   ในงานวิจัยของ
เนาวรักษ์ แสนสุพรรณ (2545)  พบวําการเปลี่ยนแปลงบทบาทและรูปแบบการให๎บริการชุมชน
ของวัดในเขตเมืองเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องปลีกยํอย แตํโดยหลักใหญํแล๎วยังพยายามยึด
แนวปฏิบัติเชํนเดียวกับวัดในอดีตได๎กระท า เพียงแตํไมํได๎มีบทบาทเต็มที่เหมือนในอดีต เชํนด๎าน
การเป็นสถานศึกษาและสังคมสงเคราะห์ นอกจากนั้นวัดยังเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของ
ประชาชนพอสมควร ส าหรับการอบรมสั่งสอนจริยธรรม ประชาชนคิดวําเป็นหน๎าที่ของโรงเรียน
หรือสถานศึกษามากกวํา สํวนความคิดของประชาชนทั่วไปยังมีแนวโน๎มในทางลบตํอบทบาทด๎าน
การสังคมสงเคราะห์บ๎าง  ตัวอยํางเชํน วัดสวนแก๎ว ถึงแม๎วําชาวบ๎านสํวนใหญํพอใจกับบทบาท
ด๎านการพัฒนาสังคมของวัดสวนแก๎ว แตํชาวบ๎านรอบวัดจ านวนหนึ่งยังมีความเห็นวําวัดควรท าให๎
พอเหมาะกับขอบเขตที่วัดควรจะท า เพราะมิฉะนั้นจะท าให๎วัดเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับทางโลกมาก
เกินไปและคนภายนอกอาจมองวําเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากขึ้น  
  
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

 
งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย 
1. วิจัยเอกสารได๎แกํการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่วําด๎วยบทบาทในการ

สังคมสงเคราะห์ เพื่อให๎ทราบในเบื้องต๎นวําในทางทฤษฎี พระพุทธศาสนาพิจารณาปัญหานี้
อยํางไร โดยแยกออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายนักบวช กับฝ่ายผู๎ครองเรือน และศึกษาเอกสารของ
สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ 

2. วิจัยภาคสนามได๎แกํการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับบทบาท และผลงานของสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญซึ่งเลือกแบบเจาะจงโดยการสัมภาษณ์ เจ๎าอาวาส หรือผู๎ที่รับผิดชอบ และ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของวัดหรือมูลนิธิของสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมด๎านสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้งสัมภาษณ์นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษางานสังคมสงเคราะห์ที่ด าเนินการโดยสถาบันทาง

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ซึ่งอาจหมายถึงวัด พระสงฆ์  มูลนิธิ  สมาคมหรือองค์กรที่ด าเนินการ
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โดยนักบวชหรือคฤหัสถ์ โดยเก็บตัวอยํางข๎อมูลจากวัดและมูลนิธิที่มีกิจกรรมด๎านสังคมสงเคราะห์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล๎เคียงจ านวน 6 แหํง ได๎แกํ 
 1. วัดกลาง อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี   
 2. วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ าเภอป่าโมก   จังหวัดอํางทอง 
 3. วัดทุํงเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 4. วัดพระบาทน้ าพุ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 5. วัดสวนแก๎ว อ าเภอบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี 
 6. เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งทัศนคติของนักวิชาการและของ
สาธารณชนตํอบทบาทของสถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านงานสังคมสงเคราะห์ 
 2. ข๎อเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหาของสถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านงานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 



บทที่ 2 
 

มโนทัศน์และบทบาทของรฐักับสังคม/ชุมชนในงานสงัคมสงเคราะห ์
 

ปัจจุบันในประเทศไทย จะพบวํามีวัด สถาบันของนักบวชในพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
มูลนิธิ และองค์กรเอกชนอาสาสมัครตําง ๆ ด าเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห์แกํชุมชน/สังคมใน
ลักษณะที่แตกตํางกัน บางองค์กรเป็นการท างานแก๎ปัญหาเฉพาะกิจ บางองค์กรด าเนินงานระยะยาว 
ดังนั้นเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านงานสังคม
สงเคราะห์ ในบทนี้จะเสนอความคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข๎อง 3 ประเด็นได๎แกํ ความหมายของการสังคม
สงเคราะห์ หน๎าที่และบทบาทของรัฐด๎านการสังคมสงเคราะห์  บทบาทของชุมชนและองค์กรเอกชน
ด๎านการสังคมสงเคราะห์ 

 
1. ความหมายและความส าคัญของการสังคมสงเคราะห์ (Social Work) 
 

1.1 ความหมายของการสังคมสงเคราะห ์

การสังคมสงเคราะห์มีความหมายกว๎าง นักวิชาการและผู๎ทรงคุณวุฒิอธิบายความหมาย
ไว๎หลายด๎าน คล๎ายกันบ๎าง คาบเกี่ยวกันบ๎าง หรือตํางกันในรายละเอียด ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชด ารัสในพิธีเปิดการประชุมการ
สังคมสงเคราะห์แหํงชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2505 ความวํา  

การสังคมสงเคราะห์นั้น มีความหมายกว๎างขวางมาก กินความถึงการด าเนินการทุก
อยํางที่จะชํวยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย ์หรือกลุํมชนที่รํวมกันเป็นสังคม เป็นชาติ และผู๎ไมํ
สามารถชํวยตัวเองได๎ ให๎มีความสุขทั้งทางกายและจิต ใจ ให๎ได๎มีปัจจัยอันจ าเป็นแกํ
การครองชีพคือ อาหาร เครื่องนุํงหํม ที่อยูํ อาศัย และการบ าบัดโรคภัยไข๎เจ็บ ได๎รับ
การศึกษาอบรมตามควร ตลอดจนมีความรู๎ที่จะน ามาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เพื่อความ
เรียบร๎อยและความเป็นปึกแผํนของสังคม 
                     (Thai Junior Encyclopedia Project http://kanchanapisek.or.th) 
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คณะกรรมการสํงเสริมสวัสดิการสังคมแหํงชาติ ได๎อธิบายความหมายของการสังคม
สงเคราะห์ไว๎ในแผนพัฒนางานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์แหํงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545-
2549) ดังนี้ 

สังคมสงเคราะห์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ทางวิชาชีพในการป้องกัน แก๎ไข ฟื้นฟู 
และพัฒนาบุคคล กลุํม ชุมชน ทั้งที่ประสบและไมํประสบปัญหาความเดือดร๎อน ให๎
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ทางสังคมเพื่อชํวยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
สามารถปรับตนเองให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม เพื่อชีวิตความเป็นอยูํที่ดีในสังคมตํอไป 
                                                                            (http://www.dsdw.go.th) 

รองศาสตราจารยน์ันทนีย์ ไชยสุต  อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ อธิบายวํา  

การสังคมสงเคราะห์หมายถึง การจัดให๎มีมาตรการตํางๆ เพื่อป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นรายบุคคล เป็นกลุํมหรือทั้งชุมชน โดยใช๎

หลักทฤษฎีของการสังคมสงเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติ . . . กลําวคือใช๎หลักการ วิธีการ
และกระบวนการของการสังคมสงเคราะห์ซึ่งไมํใชํเพียงแคํหยิบยื่นสิ่งที่ผู๎มีปัญหา
ต๎องการแล๎วถือวําการให๎เป็นบริการทางสังคมสงเคราะห์แล๎ว 
                                                           (อ๎างในทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช  2542: 5) 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของการสังคมสงเคราะห์ไว๎ใน ‚คืนสูํ
ความหมายแท๎ของสังคมสงเคราะห์,‛ นิตยสารการประชาสงเคราะห์ มีใจความตรงกันกับรอง
ศาสตราจารย์นันทนีย์ ไชยสุต ที่เห็นวําการสังคมสงเคราะห์ไมํใชํเพียงการเอาสิ่งของ ทรัพย์สิน 
หรือบริการไปให๎เทํานั้น พระเทพเวทีมีความเห็นเพิ่มอีกวํา การสังคมสงเคราะห์หมายถึงการท าให๎
สังคมมีความผูกพันกัน ยึดเหนี่ยวกันไว๎ 

ตามศัพท์ (สังคมสงเคราะห์) แปลงํายๆ วํา การสงเคราะห์สังคม แตํถ๎าจะแปลให๎ลึก
กวํานั้น ก็มีความหมายทางธรรม สงเคราะห์ ค าบาลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลวํา 
ประมวล รวบรวม จับมา รวมเข๎าด๎วยกัน ยึดเหนื่ยวจิตใจให๎รวมกันเป็นหนึ่ง  ผูกใจ
กันไว๎ สังคห ที่แปลวํา ยึดเข๎าไว๎ด๎วยกันนั้น หมายถึง ยึดในแงํนามธรรมและยึดในแงํ
รูปธรรม ทางนามธรรม คือ ยึดเหนี่ยวผูกจิตใจให๎รวมกันเป็นหนึ่ง ทางรูปธรรม คือ 
ให๎คนมารวมกัน ประสานเข๎าด๎วยกัน ดังนั้น ความมุํงหมายของสังคมสงเคราะห์ จึง
ไมํใชํเป็นเพียงเอาอะไรไปให๎เขา ไมํใชํเอาบริการไปให๎ เอาทรัพย์สินเงินทองไปให๎ แตํ

http://www.dsdw.go.th/
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หมายถึงท าให๎สังคมรวมใจกัน ผนึกยึดเหนี่ยวกันไว๎ให๎ได๎ ถ๎ามองในแงํนี้ หน๎าที่ของ
เรา จึงไมํใชํเป็นเพียงเอาอะไรไปหยิบยื่นให๎ 

                                                           (พระเทพเวที 2532: 69-73) 

วันทนีย์ วาสิกะสิน มีความเห็นวําการให๎ความหมายของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สะท๎อนคุณคําของการสังคมสงเคราะห์ได๎ตรงและชัดเจน สอดคล๎องกับหลักการสังคมสงเคราะห์
สากลในเชิงวิชาชีพ เนื่องจากการท างานสังคมสงเคราะห์มิใชํการ ‚ท าให๎‛ แตํเป็นการ ‚ท างาน
ด๎วยกัน‛ หรือเป็นการชํวยมนุษย์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด๎วยกันอยํางเทําเทียม หรือเป็น ‚การชํวยเขา
เพื่อให๎ชํวยตนเองได๎‛ ค ากลําวนี้สะท๎อนให๎เห็นความเชื่อที่วํา มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะ
พึ่งตนเองได๎ (วันทนีย์ วาสิกะสิน 2547:29)  

จากใจความที่ยกมาข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วําการสังคมสงเคราะห์ครอบคลุมการกระท า
หรืองานที่ต๎องการชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎ที่ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ทั้งด๎านวัตถุ สิ่งของ การ
บริการ ฯลฯ เพื่อให๎พวกเขาเหลํานั้นสามารถด ารงชีวิตอยูํและสามารถชํวยเหลือตนเองตํอไปได๎โดยไมํ
ต๎องพึ่งพาผู๎อ่ืน การสังคมสงเคราะห์จึงยึดเหนี่ยวใจคนในสังคมไว๎และท าให๎สังคมมีความสงบสุข  

 
1.2 ความส าคัญของการสังคมสงเคราะห์  

จากความหมายของการสังคมสงเคราะห์แสดงให๎เห็นวําการสังคมสงเคราะห์เป็นการ
ท างานอยํางครอบคลุมกว๎างขวาง มีลักษณะเชิงบูรณาการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์จึงมี
ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ไมํเพียงแตํสามารถชํวยเหลือบุคคลที่ได๎รับความ
เดือดร๎อนเทํานั้น แตํยังท าให๎ประชาชนในชุมชน/สังคมประสานสัมพันธ์ตํอกันผํานกิจกรรมหรือ
โครงการด๎านสังคมสงเคราะห์ตําง ๆ การสังคมสงเคราะห์จึงมีสํวนชํวยในการแก๎ไขปัญหาความ
แตกแยกในสังคม และพัฒนาคนในสังคมให๎สามารถชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว และชํวยสังคมได๎
ในขณะเดียวกัน  

 
1.3 วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

วิธีการปฏิบัติงานที่ถือวําเป็นพี้นฐานการท างานสังคมสงเคราะห์ต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบันมี
หลายวิธี ได๎แกํ การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย  (Social Case Work) การสังคมสงเคราะห์กลุํมชน 
(Social Group Work) หรือการสังคมสงเคราะห์ชุมชน (Community Work) การจัดระเบียบชุมชน 
(Community Organization) การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ (Social Work Administration) และ
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การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Work Research)1 ในที่นี้ จะสรุปเฉพาะการสังคมสงเคราะห์ที่
อยูํในรูปของการชํวยเหลือบุคคล 3 กลุํม ดังนี้ 

การสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายเป็นวิธีการปฏิบัติงานท่ีมุํงแก๎ไขตัวผู๎เดือดร๎อนแตํละราย
และรวมทั้งครอบครัวของบุคคลนั้นโดยตรง เชํน ปัญหาสุขภาพ การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเงิน 
บริการสังคมตามความจ าเป็น  

การสังคมสงเคราะห์กลุํมชน เป็น ‚การให๎ความชํวยเหลือโดยใช๎ กระบวนการกลุํม จึงเป็น
การท าให๎บุคคลได๎รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพด๎วยกิจกรรมและอิทธิพลของ
กลุํม‛ เชํน ต้ังหนํวยงานให๎บริการสังคมในชุมชนคนยากจน หรือท างานรํวมกันคนยากจนทั้งชุมชน  

การสังคมสงเคราะห์ชุมชน (Community Work) หรือการจัดระเบียบชุมชน (Community 
Organization) (ดูค าอธิบายในข๎อ 2 ข๎างลําง) 

                                      
2. ความหมายของชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 

  
2.1 ความหมายของ “ชุมชน” 

คนทั่วไปมักเข๎าใจวําชุมชนแบํงออกได๎ เป็น 2 แบบคือ สังคมเมืองกับสังคมชนบท แตํใน
ปัจจุบัน ชุมชนมีความหมายกว๎างกวํานั้น สุริชัย หวันแก๎ว อธิบายวํา  

ในระยะหลังประมาณ 3 ทศวรรษมานี้ ผลการวิจัยของวิชาการวงสังคมวิทยาและ
การพินิจพิจารณาทางทฤษฎีตําง ๆ ในโลกสํวนสํอถึงบรรยากาศในการทบทวนใหมํ 
เชํนในยุโรป อเมริกา อินเดีย และญี่ปุ่น ก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นวํา การพิจารณาแบบ
ทวิทัศน์ที่แบํงความเป็นชนบทความเป็นเมืองเป็นสองขั้ว เป็นเมืองกับชนบทที่มี
ลักษณะตายตัวนั้นงํายดายเกินไป และไมํมีคุณประโยชน์ตํอการท าความเข๎า
ใจความเป็นจริงทางสังคมได๎ดีเทําที่ควร ทั้งนี้เพราะความแตกตํางระหวํางความเป็น
เมืองและชนบทนั้นมิใชํขาวกับด า หากเป็นองศาของความเข๎มข๎น ในขณะเดียวกัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันก็ท าให๎สิ่งที่เรียกวําความเป็นเมืองกับชนบท
นั้นมีอิทธิพลตํอกัน . . .  

                                                           
1 โปรดดูรายละเอียดใน วันทนีย์ วาสิกะสิน  สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์  ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล.  ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), 
หน๎า 45-59. 
 



 13 

 ในบริบทแหํงโลกาภิวัตน์นี้ ปรากฏการณ์ ‚ชุมชน‛ นี้ได๎เกิดมิติใหมํขึ้นหลาย
ประการ มีการกํอรูปกํอรํางของชุมชนขึ้นใหมํหลายรูปแบบภายใต๎เงื่อนไขใหมํ ๆ ของการ
สื่อสารและเทคโนโลยี โทรคมนาคม รวมทั้ง ชุมชนเหมือนจริง (virtual community) 
ตําง ๆ นั้น ในบางกรณีการมีพื้นที่ในทางกายภาพไมํมีความส าคัญ แตํในบางกรณี
ยังต๎องยึดพื้นที่บ๎าง แตํก็ไมํได๎ขีดวงจ ากัดแตํภายในประเทศเชํนแตํกํอน 
             (สุริชัย หวันแก๎ว 2543: 29-32)  

จะเห็นวําปัจจุบันการแบํงความเป็นเมืองกับชนบทท่ีแยกกันอยํางตายตัวได๎รับการยอมรับ
น๎อยลง ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตํางในวิถีชีวิตระหวํางกลุํมสังคมมิได๎เกิดจากท าเลที่ต้ังซึ่งเป็น
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์แตํประการเดียว แตํปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
โลกได๎เข๎ามามีบทบาทท าให๎วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป  

 
2.2 ความหมายของ “ชุมชน” ในงานสังคมสงเคราะห์ 

ค าวํา ‚ชุมชน‛ ตามความหมายของนักสังคมสงเคราะห์แบํงได๎เป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
ชุมชนตามพื้นที่ (Place or Geographical Area) และ ชุมชนตามหน๎าที่ (Interest Groups of 
Functional Community) แตํในทางปฏิบัติ การท างานสังคมสงเคราะห์ยํอมเกี่ยวข๎องกับ ‚ชุมชน‛ 
ทั้งสองประเภท ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช อธิบายชุมชนทั้งสองประเภทดังนี้ 

ชุมชนตามพื้นที่ (Place or Geographical Areas) ได๎แกํ หมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด ประเทศ นานาประเทศ โลก ซึ่งถือขนาดพื้นที่และจ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ 
ชุมชนตามหน๎าที่ (Interest Groups of Functional Community) ได๎แกํ กลุํมบุคคล
ที่มารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ การรวมกลุํม
บุคคลที่มีหน๎าทางสังคมหรือสถานภาพเดียวกันเข๎าไว๎เป็นชุมชนเดียวกัน เชํน กลุํม
เด็ก เยาวชน สตรี กลุํมพํอค๎าแมํค๎า หาบเรํแผงลอย กลุํมสหภาพแรงงาน กลุํม
ผู๎บริโภค กลุํมชาวนา กลุํมลูกจ๎างแรงงาน กลุํมผู๎ประกอบการค๎า กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม
แมํชี และอื่น ๆ 

ในบางกรณี ผู๎ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนจ าเป็นต๎องจ าเป็นต๎อง
ติดตํอสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับชุมชนทั้งสองประเภทในขณะเดียวกัน เชํน การท างาน
รํวมกับกลุํมเด็ก-เยาวชน–สตรีในหมูํบ๎าน เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตําง ๆ อาทิ 

การอบรมผู๎น าเยาวชน การสํงเสริมอาชีพสตรี . . . การจ าแนกลักษณะของชุมชน
ดังกลําวนี้ จึงเป็นการจ าแนกในเชิงการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึงขอบเขตของการ
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เข๎าไปท างานรํวมกับชุมชนตํอไปได๎อยํางถูกต๎องตามหลักและวิธีการของการสังคม
สงเคราะห์ชุมชน 
                       (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช  2542: 126) 
 
2.3 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน  

การสังคมสงเคราะห์ชุมชน เป็นกระบวนการระหวํางกลุํม (intergroup process) ที่ท าให๎
ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาสังคมที่เผชิญหน๎าอยํู และชุมชนได๎ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์
ในการป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบตํอทั้งชุมชนและเพื่อความสุขของประชาชนโดยสํวนรวม (Garvin 
and Tropman 1991:184)    

จากค าจ ากัดความของ Garvin and Tropman จะเห็นวําสิ่งส าคัญของการสังคม
สงเคราะห์ชุมชนคือ การท าให๎คนในชุมชนมีความรู๎ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน และการใช๎
ทรัพยากรของชุมชน ไมํวําจะเป็นด๎านทุน คน บริการ องค์กรตําง ๆ ให๎สามารถสนองตอบความ
ต๎องการของชุมชน (social needs) โดยสํวนรวมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ งานสงเคราะห์ชุมชนจึง
เป็นงานที่องค์กร มูลนิธิ สถาบัน หรือบุคคล ฯลฯ เข๎าไปด าเนินการให๎ความชํวยเหลือประชาชนใน
ชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชํวยให๎ประชาชนในชุมชน
นั้นมีความเป็นอยูํดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได๎ และสามารถชํวยเหลือ
เพื่อนบ๎านและประชาชนในชุมชนได๎ ด๎วยเหตุนี้ ‚การสังคมสงเคราะห์ชุมชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
น าไปสูํการสร๎างสวัสดิการทางสังคม และการพัฒนาสังคมของประเทศได๎‛ (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 
2545:123)  

ในประเทศไทยการสังคมสงเคราะห์ไมํปรากฏหลักฐานชัดเจนวําเริ่มขึ้นต้ังแตํเมื่อใด แตํถ๎า
พิจารณาแนวความคิดของการสงเคราะห์ชุมชนที่กลําวถึงการระดมทรัพยากรในชุมชนหรือการ
ท างานรํวมกันระหวํางกลุํมบุคคลเพื่อชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ตอบสนองความต๎องการของคนใน
ชุมชนด๎านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะพบวําการสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศไทยมีมานานแล๎ว เพียงแตํไมํได๎เป็นการบริหารจัดการของรัฐหรือของเอกชนแบบที่ท ากัน
ในทุกวันนี้  ในสมัยกํอนเราสามารถเห็นการสังคมสงเคราะห์บุคคลหรือชุมชนผํานทางจารีต
ประเพณีและศาสนา เชํน วัดและพระภิกษุสงฆ์ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน นายอ าเภอ ครู ฯลฯ คหบดี ผู๎มี
จิตกุศล มักจะให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎เดือดร๎อนที่เข๎ามาขอความชํวยเหลือด๎านปัจจัยสี่ที่จ าเป็นบ๎าง 
ให๎ค าแนะน าในการประกอบอาชีพ หรือจัดการบริการตําง ๆ ถ๎ากลุํมบุคคลเหลํานี้ไมํสามารถให๎
ความชํวยเหลือด๎วยตนเองได๎ ก็อาจไปขอความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืนที่สามารถชํวยได๎ การท างานใน
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ลักษณะนี้ท าให๎เกิดการประสานงานกัน มีความรํวมมือซึ่งกันและกัน และคํอย ๆ ขยายตัวมาเป็น
การท ากิจกรรมตําง ๆ เพื่อชํวยเหลือคนในชุมชนตามความเหมาะสม  

การสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยพัฒนาเป็นระบบมากขึ้นเมื่อมีการจัดต้ังคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู๎รับผิดชอบในการผลิตนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพในปี พ.ศ. 2497 และตํอมาในปี 2503 มีการจัดต้ังสภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ท าหน๎าที่ในการสํงเสริมและประสานการด าเนินงานสังคม
สงเคราะห์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน มีบทบาทในการบ าบัดและบรรเทาทุกข์ยากของผู๎เดือดร๎อน 
ปัจจุบันสภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทยมีองค์การสมาชิกทั่วประเทศ ได๎แกํมูลนิธิ สมาคม 
สโมสร ศูนย์ชุมชน ฯลฯ 
 
3. หน้าทีแ่ละบทบาทของรัฐด้านการสังคมสงเคราะห์ 
 
 ปรากฏการณ์อยํางหนึ่งที่เห็นได๎ชัดในสังคมไทยขณะนี้ได๎แกํปัญหาทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น 
อาทิ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กด๎อยโอกาส ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความยากจน ปัญหาคนวํางงาน คนพิการ และผู๎สูงอายุ งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานด๎าน
บริการที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ต้ังแตํเกิดจนตาย เป็นการจัดบริการให๎ทั้งผู๎ที่มีปัญหาหรือไมํมีปัญหา 
เป็นงานที่ชํวยให๎บุคคลสามารถชํวยตนเองและด าเนินชีวิตอยูํในสังคมตํอไปได๎และมีสํวนชํวย
พัฒนาสังคม/ชุมชนได๎ตามก าลังความสามารถของตน 
 ในประเทศไทยหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านสังคมสงเคราะห์มี 2 สํวนคือภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ส าหรับภาครัฐ หนํวยงานที่มีหน๎าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความ
ผาสุกของประชาชนโดยตรงได๎แกํ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํวนหนํวยงานที่เข๎ามามีสํวนรํวมกับการสังคมสงเคราะห์ใน
ระดับท๎องถิ่นได๎แกํ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนํวยงานที่
ก ากับดูแลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนจังหวัด องค์การบริหารสํวนต าบล 
เทศบาล เมืองพัทยา เป็นต๎น 

 
3.1 การสังคมสงเคราะห์ที่ด าเนินงานโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   

งานสังคมสงเคราะห์ภาครัฐภายใต๎ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันมีความเป็นมาถอยกลับไปถึง พ.ศ 
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2476 เมื่อมีการต้ังแผนกจัดหางาน ของกระทรวงเศรษฐการ ตํอมาในปี พ.ศ. 2483 กองอาชีพ
สงเคราะห์ กองประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู๎รับผิดชอบ หลังจากนั้นมีการ
จัดต้ังกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ ฯลฯ จะเห็นวําหนํวยงานที่
รับผิดชอบการสังคมสงเคราะห์ภาครัฐปรับเปลี่ยนไปตามระบบการบริหารของรัฐในแตํละยุคแตํละ
สมัย จนกระทั่งเมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐในปี พ.ศ. 2542 มีการจัดต้ังกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจของ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม และกรมการเรํงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยเฉพาะในสํวนงานสํงเสริมอาชีพและ
รายได๎ โดยมีภารกิจตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 

ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีดังตํอไปนี้  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจเกี่ยวกับการให๎บริการสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์แกํผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ คนไร๎ที่พึ่ง ผู๎ประสบปัญหาทางสังคม และ
การประสานงานสํงตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งการสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชน
และท๎องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถ
ด ารงชีวิตและพึ่งตนเองได๎อยํางมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
               (http://www.m-society.go.th) 

งานสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการสังคมสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได๎แกํการ
ชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาของประชาชนในรูปแบบของ สถานสงเคราะห์ สถานแรกรับ สถาน
ค๎ุมครอง และศูนย์ตํางๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ คนไร๎ที่พึ่ง ผู๎ติดเชื้อเอดส์  
และชาวไทยภูเขา ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

1. สถานสงเคราะห์เด็ก 20 แหํง  
2. สถานแรกรับเด็ก 2 แหํง 
3. สถานสงเคราะห์คนชรา 20 แหํง 
4. ศูนย์บริการทางสังคมผู๎สูงอาย/ุศูนย์บริการผู๎สูงอาย ุ3 แหํง 
5. สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แหํง 
6. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 9 แหํง 
7. สถานสงเคราะห์คนไร๎ที่พึ่ง 9 แหํง 
8. สถานแรกรับคนไร๎ที่พึ่ง 2 แหํง 
9. สถานแรกรับ/ค๎ุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหํง 
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10. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 7 แหํง 
11. บ๎านพักเด็กและครอบครัว 24 แหํง 

 นอกจากนั้นยังมีงานด๎านการให๎บริการในชุมชนส าหรับกลุํมเป้าหมายด๎วย เชํน การฝึก
อาชีพตามความต๎องการของท๎องถิ่น สํงเสริมทักษะการรวมกลุํมประกอบอาชีพ สงเคราะห์เงินทุน
ส าหรับประกอบอาชีพ สํงเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแกํเด็กและเยาวชนในวัยเรียน การจัดคําย
พัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ 
 ในภาพรวมดูเหมือนวํางานสังคมสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการด าเนินอยูํมี
จ านวนมากและให๎บริการเพื่อแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนเกือบทุกด๎านส าหรับกลุํมเป้าหมายแตํละ
กลุํม แตํถ๎าเทียบกับจ านวนคนในประเทศที่ยังเดือดร๎อนและต๎องการความชํวยเหลือแล๎ว งานที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังมีปริมาณไมํเพียงพอ และสถานที่ของสถานสงเคราะห์เหลํานั้น
แม๎วําจะมีอยูํทั้งในกรุงเทพมหานครและตํางจังหวัด แตํสํวนใหญํอยูํในเมืองใหญํ เชํน เชียงใหมํ 
สงขลา ขอนแกํน นครสวรรค์ ชลบุรี เป็นต๎น การสังคมสงเคราะห์มิได๎กระจายไปอยํางทั่วถึงทั้ง
ประเทศ การเข๎าถึงบริการเหลํานี้ของประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ธุรกันดารมีข๎อจ ากัดมาก ด๎วย
เหตุนี้ รัฐจึงมีนโยบายให๎หนํวยงานสํวนท๎องถิ่นซึ่งได๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวน
รํวมในการจัดการสังคมสงเคราะห์ให๎แกํประชาชนโดยน าความคิดเรื่องการใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
(Community-Based Approach) ในการบริหารจัดการมาประยุกต์ในการพัฒนาคน ครอบครัว
และชุมชน 
 

3.2 การสังคมสงเคราะห์ที่ด าเนินงานโดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ‚องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หมายความวํา องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง‛ (ราชกิจจานุเบกษา เลํม 116/ตอนที่ 114 ก/หน๎า 48/17 พฤศจิกายน 2542) 
โดยอยูํภายใต๎การก ากับดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ การสังคมสงเคราะห์ประชาชนปรากฏอยูํในมาตรา 16 และ
มาตรา 17 ดังนี้ 

มาตรา 16 ให๎ ‚เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบล มี
อ านาจหน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
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  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
  (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
  (14) การสํงเสริมกีฬา 
    ฯลฯ‛ 
 มาตรา 17 ‚ภายใต๎บังคับมาตรา 16 ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด มี
อ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (6) การจัดการศึกษา 
  (18) การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท๎องถิ่น 
  (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
    ฯลฯ‛ 

เมื่อพิจารณาในด๎านกฎหมาย งานสังคมสงเคราะห์ภาครัฐในด๎านตําง ๆ ภายใต๎ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนําจะมีการกระจายสูํกลุํมเป้าหมายที่มีภูมิล าเนาหรือที่
พักอาศัยในท๎องถิ่นที่หํางไกลจากชุมชนใหญํได๎ทั่วถึงมากขึ้น เพราะการให๎การสงเคราะห์จะเริ่มที่
ชุมชน การมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน และความต๎องการของชุมชนเป็นหลัก 

เพื่อให๎การท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ประชาชนได๎มาตรฐานทั่วประเทศ กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได๎ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด การบริการสาธารณะทุกด๎าน
เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าไปใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะตาม
ภารกิจหน๎าที่และภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนจากรัฐ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับบริการที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน เชํนมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐานการสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น  

ในการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกลําว เทศบาล
หรือองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ส าหรับสงเคราะห์คนในชุมชนได๎มากมายหลายประเภท งานที่เทศบาลหรืออบต.ด าเนินการมีทั้ง
โครงการที่ริเร่ิมเอง เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ ชมรมศิลปวัฒนธรรม การต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเด็ก
กํอนวัยเรียน บางโครงการเป็นงานที่สัมพันธ์กับหนํวยงานอ่ืน เชํน  โครงการจัดหนํวยแพทย์



 19 

เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชน เป็นการท างานที่รํวมมือกับโรงพยาบาลหรือหนํวยอนามัยใน
ท๎องที่ออกให๎บริการตรวจสุขภาพแกํประชาชนโดยผลัดเปลี่ยนไปตามชุมชนในเขตความรับผิดชอบ
ตลอดปี นอกจากน้ันเนื่องจากอบต.มีงบประมาณส าหรับอุดหนุนหนํวยงานอ่ืน (ตามมาตรา 85 วํา
ด๎วยรายจํายของอบต.) ถ๎าโรงเรียนในเขตท๎องที่มีโครงการส าหรับนักเรียนก็สามารถขอความ
ชํวยเหลือด๎านงบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานท๎องถิ่นเหลํานี้ได๎ เชํน งบประมาณสนับสนุน
การพานักเรียนไปแขํงขันการประกวดมารยาท หรือทัศนศึกษา เป็นต๎น 
 ถ๎าพิจารณาการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเหลํานี้เป็น
การท างานที่ใช๎ชุมชนเป็นพื้นฐาน ในแงํหลักการจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อยํางมากส าหรับ
ชุมชน แตํในทางปฏิบัติอาจกลําวได๎วําความส าเร็จของงานสังคมสงเคราะห์นําจะขึ้นกับหนํวยงาน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํงวํามีวิสัยทัศน์กว๎างไกลเพียงไร มีความสามารถในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได๎มาอยํางไร มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมด๎านสังคม
สงเคราะห์อะไรบ๎าง และเข๎าใจหรือทราบความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริงหรือไมํ ส าหรับ
ด๎านประชาชนเองมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน๎าที่ และความรับผิดชอบตํอตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนมากน๎อยเพียงไร และถ๎าเกิดปัญหามีความเดือดร๎อนจะด าเนินการอยํางไร 
กลําวอีกนัยหนึ่งคือ ท าอยํางไรประชาชนในชุมชนจึงจะเกิดความรู๎ตระหนักในการมีสํวนรํวมใน
ชุมชนของตน เพราะในหลักการของการสังคมสงเคราะห์ชุมชน ประชาชนมิใชํ ‚ผู๎รอการให๎‛ หรือ 
ขอรับการสงเคราะห์จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํประชาชนต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมใน
กระบวนการปฏิบัติงานเหลํานั้นด๎วยเทําที่จะท าได๎ตามศักยภาพของตน ค าถามคือ ท าอยํางไรจึง
จะเรียกวํา ‚การมีสํวนรํวมของประชาชน‛  
 
4. บทบาทของชุมชน/สังคม และองค์กรเอกชนด้านงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 คนทั่วไปมักเข๎าใจวํางานสังคมสงเคราะห์เป็นหน๎าที่ของภาครัฐเทํานั้น แตํในความเป็นจริง 
งานสังคมสงเคราะห์มีความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชนอยํางใกล๎ชิด ในวิสัยทัศน์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลําวไว๎ชัดเจนวํา กระทรวงฯ ‚เป็นองค์การและกลไก
ระดับชาติที่เอื้ออ านวยและประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคสํวน เพื่อให๎ประชาชนมีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิต มีบริการสวัสดิการและค๎ุมครองอยํางทั่วถึง . . .‛ (http://www.m-society.go.th) 
ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีกลยุทธ์ในการสนับสนุน สํงเสริม 
บูรณาการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคีเครือขํายมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมการ

http://www.m-society.go.th/
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บริการสังคม จะเห็นวําในปัจจุบัน องค์กรภาคประชาชนก็เริ่มเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดบริการเพื่อ
คนในชุมชนด๎วยตนเอง ซึ่งจะท าให๎ประชาชนได๎รับบริการทางสังคมได๎ตรงกับความต๎องการมากขึ้น 
 

4.1 บทบาทของชุมชน/สังคม     

ในปัจจุบันการใช๎ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติงานชํวยเหลือประชาชนในชุมชนได๎รับความ
สนใจเป็นอยํางมาก หนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎น าความคิดนี้มาประยุกต์ในงานตําง ๆ 
เชํน งานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูํบ๎าน  การจัดการฝึกอบรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ของมูลนิธิอนุเคราะห์และฟื้นฟูคนพิการ สภาสังคม
สังเคราะห์แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์  เป็นต๎น   

องค์ประกอบส าคัญของการใช๎ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปประกอบด๎วย  

1. การสร๎างองค์กรประชาชน (local people’s organization) โดยการรวมกลุํม
ประชาชนในชุมชนแบบเป็นทางการหรือแบบไมํเป็นทางการก็ได๎ 
2. การสร๎างเครือขํายในการติดตํอสื่อสารกันระหวํางบุคคลและกลุํมบุคคลที่อยูํใน
ชุมชนนั้น (social network) 
3. จัดการฝึกอบรมให๎องค์กรประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจและความสามารถใน
การท างานเฉพาะด๎าน (specific training) 
4. การแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (set up committee) โดยให๎ประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกตามระบอบประชาธิปไตยและก าหนดบทบาทหน๎าที่
ความรับผิดชอบ 
5. ก าหนดกรอบกิจกรรมหรือลักษณะของงานที่จะท า (specific activities) 
6. การติดตํอประสานงานและรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง(coordination 
and cooperation) 
7. การติดตํอประเมินผล (monitoring and evaluating) เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

        (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 2542: 119-120) 

ในการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎ชุมชนเป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของประชาชนถือวําเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนมีหลายระดับและหลายรูปแบบ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในระดับการให๎อ านาจ เชํน การลง
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ประชามติ การมีสํวนรํวมในระดับการสร๎างความรํวมมือ เชํน การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน การมี
สํวนรํวมในระดับการเข๎าไปมีบทบาท เชํน การต้ังศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ที่ให๎ตัวแทนชุมชนเป็น
ผู๎รับเรื่องและติดตามการแก๎ไขปัญหา การมีสํวนรํวมในระดับการหารือสามารถท าได๎โดยเปิด
โอกาสให๎ประชาชนได๎ ให๎ข๎อมูล แสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ เป็นต๎น  

การใช๎ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติงานเป็นการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง ท าให๎ภาคประชาชน
สามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมกับหนํวยงานอ่ืนของท๎องถิ่นในการวางแผน การตัดสินใจ การแก๎ปัญหา 
การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารในด๎านตําง ๆ ส าหรับในประเทศไทยภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม
มากท่ีสุดคือสภาองค์กรชุมชน  

สภาองค์กรชุมชนเกิดจากการพัฒนาของภาคประชาชน โดยได๎รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนท าให๎เกิดการรวมตัวของกลุํมตําง ๆ จนกลายเป็นพื้นที่รูปธรรมในลักษณะ
ของเวทีปรึกษาหารือรํวมกันของกลุํมคนในหมูํบ๎านและต าบลตําง ๆ ท าให๎เกิดผลดีส าหรับการ
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ ง ขึ้น  ในที่สุดได๎มีความรํวมมือกันรําง
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนขึ้น ส าหรับรองรับให๎การท างานแบบมีเวทีปรึกษาหารือกันอยําง
ตํอเนื่องได๎รับการยอมรับรํวมกันของทุกฝ่าย จนเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช๎ต้ังแตํวันที่  9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน นิยามค าวํา ‚ชุมชน‛ ดังนี้ 

ชุมชน หมายความวํา กลุํมประชาชนที่ รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และ
วัตถุประสงค์รํวมกันเพื่อชํวยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด๎วย
กฎหมายและศีลธรรมรํวมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์รํวมกันของสมาชิก 
มีการด าเนินการอยํางตํอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทน
กลุํมได๎  

‚ชุมชน‛ ในความหมายตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนสอดคล๎องกับ ‚ชุมชน‛ ใน
ความหมายที่ 2 ของนักสังคมสงเคราะห์โดยตรงที่เน๎นผลประโยชน์ของประชาชนที่เข๎ามารวมกัน
ท ากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งตํอเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง แตํอยํางไรก็ตามในการรวมกันของ
ประชาชนมักรวมตัวกันในท๎องที่ของตนเป็นหลักกํอนแล๎วจึงขยายขอบเขตออกไปภายนอก ดังนั้น 
‚ชุมชน‛ ตามค านิยามในพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนจึงมีนัยครอบคลุมชุมชนตามพื้นที่ใน
ความหมายที่ 1 ด๎วย  
 สิ่งที่ตามมาหลังจากที่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนประกาศใช๎ คือ ประชาชนใน
ชุมชนมีความสนใจในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลขึ้นในจังหวัดตําง ๆ ทั่วประเทศ สภา
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องค์กรชุมชนต าบลได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานของภาครัฐและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เป็นอยํางดี ในชํวงแรกของการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล ชุมชนเหลํานี้มีการรวมตัวที่เข๎มแข็ง
และมีการพัฒนาด๎านตําง ๆ อยูํกํอนแล๎ว เชํนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การจัดการป่าชุมชน 
การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดกองทุนของชุมชน เป็นต๎น สภาองค์กรชุมชนต าบลสํวนใหญํท างาน
รํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน เทศบาล และ อบต. ทั้งในการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความรํวมมือเพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาด๎านตําง ๆ ซึ่งสิ่งนี้คือการสร๎างเป้าหมายรํวมกันของการ
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ตัวอยํางเชํน สภาองค์กรชุมชนต าบลที่มีสํวนชํวยในการจัดท าแผนของอบต. 
คลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว ให๎ครอบคลุมขึ้น เนื่องจากอบต.เปิดรับ
แผนพัฒนาจากกลุํมหรือองค์กรชุมชนที่มาจากสภาองค์กรชุมชนอยูํแล๎ว และยังได๎จัดต้ังศูนย์
ประสานงานระดับอ าเภออรัญประเทศขึ้นเพื่อประสานการท างานของสภาองค์กรชุมชนต าบลตําง ๆ 
ในอ าเภอด๎วย 

จึงเห็นได๎วําการสร๎างชุมชนให๎ เข๎มแข็งจ าเป็นต๎องมีการประสานงานกันกับภาครัฐ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และการสร๎างเครือขํายชุมชน นอกจากนั้นยังต๎องมี
ความรํวมมือกับภาคเอกชน พยายามให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับชุมชนให๎มากที่สุด 
เนื่องจากการท างานของเอกชนบางประเภทยังขึ้นกับชุมชนตามพื้นที่ด๎วย เชํนการท าฟาร์มไกํของ
บริษัทเอกชน จ าเป็นต๎องมีพื้นที่การท างานในชุมชน การประกอบการอุตสาหกรรมขนาดตําง ๆ 
ยํอมมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนนั้นมากบ๎างน๎อยบ๎าง การมี
สํวนรํวมของภาคเอกชนในชุมชนนําจะท าให๎การแก๎ปัญหาระหวํางภาคเอกชนและประชาชนใน
ท๎องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดปัญหาความขัดแย๎งลงได๎ในระดับหนึ่ง 

ในภาพรวมการใช๎ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมนําจะเป็นแนวความคิด
ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากสังคมแบบชํวยเหลือ
เกื้อกูลกันในระบบเครือญาติและความสัมพันธ์ระหวํางสถาบันทางสังคมตําง ๆ ได๎แกํสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา แม๎วําความสัมพันธ์ระหวํางสถาบันเหลํานี้อาจไมํ
หนักแนํนเหมือนสมัยกํอนก็ตาม 
 

4.2 บทบาทขององค์กรเอกชน  

ปัจจุบันภาคเอกชนเข๎ามามีบทบาทในการสังคมสงเคราะห์ประเภทตําง ๆ มากขึ้น ขณะนี้
ประเทศไทยมีสมาคมและมูลนิธิตําง ๆ ที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ประมาณ 10,000 แหํง 
หนํวยงานเหลํานี้ล๎วนแตํมีวัตถุประสงค์ในการให๎การสงเคราะห์และพัฒนาประชาชน  หนํวยงาน
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เอกชนหนํวยงานแรกของประเทศที่ท างานสังคมสงเคราะห์คือ สภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทยมีองค์การสมาชิกทั่วประเทศ ได๎แกํ
มูลนิธิ สมาคม สโมสร ศูนย์ชุมชน ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1 .สํงเสริมและประสานการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
2. สํงเสริมการจัดองค์การและจัดให๎มีบริการสังคมสงเคราะห์ 
3. สํงเสริมและด าเนินการส ารวจและวิจัยปัญหาสังคม 
4. เผยแพรํความรู๎ด๎านสังคมสงเคราะห์ 
5. จัดหาทุนเพื่ออุดหนุนองค์การสมาชิก 
6. เป็นตัวแทนองค์การสังคมสงเคราะห์ในประเทศในการติดตํอและให๎ความรํวมมือกับ

องค์การสงเคราะห์ระหวํางประเทศหรือตํางประเทศ 
การด าเนินงานของภาคเอกชนในการให๎การชํวยเหลือประชาชนสํวนใหญํอยูํในรูปของ

กลุํมอาสาสมัครที่ท างานโดยไมํหวังผลก าไรหรือที่เรียกวําองค์การประชาสังคม (Civil Society 
Organization)2  เนื่องจากการท างานของภาคประชาสังคมเป็นการท างานโดยไมํหวังผลก าไร เป็น
การท างานด๎วยอุดมการณ์ จึงมิได๎มุํงหาประโยชน์ใสํตน แตํท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
สํวนรวม การท างานขององค์การประชาสังคมครอบคลุมหลายด๎าน ขึ้นอยูํกับก าลังความสามารถ
ของหนํวยงาน การสนับสนุนทางการเงิน และสมาชิกที่เป็นอาสาสมัคร  การรวมกลุํมกันท างาน
ของอาสาสมัครมักเป็นองค์กรการกุศล องค์กรพัฒนาสังคมที่ไมํเกี่ยวข๎องกับภาครัฐ  กลุํมชุมชน 
กลุํมสตรี กลุํมศาสนา สมาคมวิชาชีพ กลุํมการค๎า กลุํมขบวนการทางสังคม สมาคมธุรกิจ และ
กลุํมพิทักษ์ผลประโยชน์ เป็นต๎น (London School of Economics Centre for Civil Society’s 
Definition ใน http://www.wikipedia.com) 

งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยสํวนใหญํที่ด าเนินงานโดยภาคอาสาสมัครเป็นการ
ด าเนินการขององค์กรการกุศลทั่วไปทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ มูลนิธิตําง ๆ ที่ท างานระดับชาติ
และระหวํางชาติ องค์กรทางศาสนาตําง ๆ การท างานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาก็จัดอยูํ
ในประเภทอาสาสมัครภาคประชาชนเชํนกัน ตัวอยํางขององค์กรและมูลนิธิที่ท างานด๎าน
สงเคราะห์ประชาชน เชํน  

                                                           
2 ปัจจุบันนิยมใช๎ค าวาํ องค์การประชาสังคม หรือ CSO (Civil Society Organization) แทนค าวํา NGO  (Non-Profit 

Organization) เนื่องจาก NGO บางองคก์รไมํได๎มวีัตถุประสงคแ์ละการด าเนินงานเพื่อประโยชนข์องประชาชน
อยํางแทจ๎ริง อาจเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือมีการด าเนินงานไมํโปรํงใส   
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มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children) ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ด ารง
ต าแหนํงประธานกรรมการมูลนิธิ มีพื้นที่การท างานครอบคลุมหลายจังหวัดในประเทศ และมี
โครงการสงเคราะห์เด็กหลายรูปแบบ เชํน โครงการอาหารกลางวันเด็กในชนบท โครงการอาหาร
เพลเพื่อสามเณรในชนบท โครงการบ๎านทานตะวัน สนับสนุนนมผงส าหรับเลี้ยงเด็กในครอบครัวที่
ยากจนต้ังแตํแรกเกิด-3 ขวบ โรงเรียนหมูํบ๎านเด็กให๎การสงเคราะห์เด็กคล๎ายกับงานที่วัดท าคือ
ด๎านที่พักและการศึกษา (http://www.ffc.or.th)  

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซ.ีเอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ถือก าเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ.สากล (Care for Children Foundation) มีทําน
ผู๎หญิงสุมาลี จาติกวนิช ด ารงต าแหนํงประธานคณะกรรมการ ส านักงานใหญํอยูํที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให๎ความชํวยเหลือเด็กไทยผํานส านักงานในฮํองกง มีพื้นที่ด าเนินงานอยูํใน 43 
จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ แตํการท างานมีลักษณะเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก เชํน สร๎างและปรับปรุงห๎องสมุด ศูนย์เด็กเล็ก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนให๎
โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาครอบครัวด๎านทักษะอาชีพ เป็นต๎น (http://www.ccf.or.th)  

ส าหรับองค์กรทางศาสนาอ่ืนที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยมีหลายองค์กร 
ตัวอยํางเชํน มูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กร
ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งเป็น 1 ในกวํา 100 ประเทศที่เป็นองค์กรรํวมพันธกิจกับ
องค์กรศุภนิมิตสากล มีเครือขํายการท างานชํวยเหลือเด็กและผู๎ยากไร๎ทั่วโลก มูลนิธิศุภนิมิตเน๎น
เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา และด าเนินพันธกิจโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ๎า
เป็นศูนย์กลางชีวิต ด าเนินงานใน 47 จังหวัดในประเทศไทย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2553) และ
ให๎ความชํวยเหลือโครงการของรัฐด๎วย เชํน โครงการสถานสงเคราะห์เด็กก าพร๎าของรัฐบาล 
โครงการชํวยเหลือฟื้นฟูสถานภาพหญิงที่เคยเป็นโสเภณี โครงการบริการบ๎านพักฉุกเฉิน โครงการ
ให๎ความรู๎เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติด เป็นต๎น (http://www.worldvision.or.th) 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (Christian Home Foundation) เป็นองค์กรของศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิกที่ให๎การสงเคราะห์เด็กต้ังแตํแรกเกิด เด็กสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มาจาก
ครอบครัวยากจน บิดามารดาแยกทางกัน มูลนิธิสนับสนุนการศึกษาของเด็กตามความสามารถ
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ในระดับเด็กเล็กกํอนวัยเรียนมูลนิธิมีครูพี่เลี้ยงดูแลตามหลักสูตรระดับ
อนุบาล หลังจากนั้นสํงเด็กเข๎าโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน และยังมีโครงการส าหรับการขอรับ
อุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหวํางประเทศด๎วย มูลนิธิมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร๎อม ทั้งใน
ด๎านสถานที่ เชํนห๎องเด็กอํอน และบุคลากรซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ท างานประจ าเต็มเวลา มี

http://www.ffc.or.th/
http://www.ccf.or.th/
http://www.worldvision.or.th/
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กุมารแพทย์ที่ปรึกษาซึ่งป็นอาสาสมัครมาชํวยตรวจและดูแลสุขภาพเด็กเป็นประจ าทุกสัปดาห์  
(http://www.thepattayaorphanage.org)  

องค์กรเอกชนเหลํานี้มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบในระดับมหภาค ได๎รับการสนับสนุนทั้ง
ด๎านเงินทุน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารอยํางทั่วถึง มีอาสาสมัครเข๎ามาชํวยในการ
ด าเนินการ จึงท าให๎องค์กรได๎รับความไว๎วางใจจากสาธารณชน ส าหรับองค์กรทางศาสนาเหลํานี้ 
ก็ต๎องมีความระมัดระวังในด๎านนโยบายและการวางแผน (Strategic Consideration) และการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด๎านหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของรัฐ และไมํขัดแย๎งกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
 
5. สรุป     
 
 การสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยแม๎มีระบุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แตํในด๎านการปฏิบัติงานยังไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
จากภาครฐัยังน๎อยเกินไป โดยดูจากจ านวนการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในแตํละประเภท 
 สํวนปัญหาของการจัดการสังคมสงเคราะห์ในระดับท๎องถิ่น แม๎มีองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน แตํในภาพรวมทั้งประเทศยังไมํ
คํอยบรรลุผลเชิงรูปธรรมมากนัก ยกเว๎นสวัสดิการที่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดได๎แกํการ
จํายเบี้ยผู๎สูงอาย ุเบี้ยผู๎พิการ และเบี้ยสงเคราะห์ผู๎ป่วยเอดส์ 

จะเห็นวําในการท างานของภาครัฐด๎านการสังคมสงเคราะห์ยังขาดความเป็นเอกภาพ
เนื่องจากขณะนี้นโยบายแหํงรัฐก าลังอยํูในกระบวนการเปลี่ยนผํานความรับผิดชอบด๎านการสังคม
สงเคราะห์จากราชการสํวนกลางไปสูํราชการสํวนท๎องถิ่น  จึงท าให๎เกิดความซ้ าซ๎อนในการ
ด าเนินงานระหวํางราชการสํวนกลางกับราชการสํวนท๎องถิ่น  

อยํางไรก็ตาม ในระหวํางขั้นตอนการเปลี่ยนผํานความรับผิดชอบ ราชการสํวนกลางก็มุํง
สร๎างความเป็นมาตรฐานเดียวกันในด๎านการสังคมสงเคราะห์ให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ดังนั้น ข๎อก าหนด ตัวชี้วัด มาตรฐาน ของรัฐวําด๎วยสถานสงเคราะห์ ฯลฯ อาจกลายเป็นอุปสรรค
ส าหรับองค์กรเล็ก ที่ไมํมีบุคลากรเพียงพอ เชํน วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินงานด๎าน
สังคมสงเคราะห์ แม๎วําการออกกฎระเบียบและข๎อบังคับเหลํานี้จะเกิดจากเจตนาที่ดีก็ตาม แตํ
นําจะมีข๎อยกเว๎นส าหรับองค์กรเล็กเหลํานี้ซึ่งก็มีเจตนาดีในการชํวยเหลือสังคมไมํน๎อยไปกวําผู๎รําง
กฎหมาย 

http://www.thepattayaorphanage.org/


บทที ่3 
 

หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์ 
 

 ถ๎าพิจารณาค าสอนของพระพุทธเจ๎าในภาพกว๎างที่สุด สามารถกลําวได๎วําเป็นค าสอนที่
มุํงให๎สัตว์โลกท้ังหลายพ๎นทุกข์  ถือวําเป็นการแสดงออกซึ่งการสงเคราะห์/อนุเคราะห์อันสูงสุดของ
พระองค์  สํวนค าสอนที่วําด๎วยการสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์สังคมเป็นกรณีเฉพาะปรากฏอยูํ
ตามที่ตําง ๆ ในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีทั้งเรื่องที่ทรงแสดงแกํภิกษุสงฆ์ นักบวช และคฤหัสถ์ในท่ีตําง
กรรมตํางวาระ  อยํางไรก็ตามกรอบความคิดหลักที่สามารถประยุกต์ได๎กับงานสังคมสงเคราะห์ใน
ปัจจุบันนําจะเริ่มจากค าสอนของพระพุทธเจ๎าที่วําด๎วยการอนุเคราะห์ชาวโลก การท าเพื่อ
ประโยชน์สุขและการเอ้ือเฟื้อเกื้อกูลแกํมหาชน ค าสอนที่มีใจความตรงกันในเรื่องนี้ปรากฏใน
พระไตรปิฎกหลายที่ ตัวอยํางเชํน เมื่อครั้งที่ตรัสแดํพระอรหันต์ท่ีออกไปประกาศพระศาสนา
ใจความวํา 

ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนส์ุขแกํชนจ านวนมาก เพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์  
            (พระวินัยปิฎก มหาวรรค 4/32/40) 

 แม๎แตํเมื่อพระอานนท์กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ๎าให๎ทรงด ารงพระชนมชีพอยูํตลอดไป
ตามที่ปราฏในมหาปรินิพพานสูตร ก็เพื่อประโยชน์สุขแกํคนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก 
เชํนเดียวกัน 

ข๎าแตํพระองค์ผู๎เจริญ ขอพระผู๎มีพระภาคโปรดด ารงพระชนมชีพอยูํตลอดกัป ขอ
พระสุคตโปรดด ารงพระชนมชีพอยูํตลอดกัป เพื่อเกื้อกูลแกํคนหมูํมาก เพื่อสุขแกํคน
หมูํมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกํเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย 
                                   (พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/178/112) 

เพื่อความเหมาะสมในการจัดกลุํมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่วําด๎วยงานสังคม
สงเคราะห์หรือสามารถอนุโลมเข๎าไว๎ในประเภทงานสังคมสงเคราะห์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแกํ
สัตว์โลกทั้งหลายดังที่ยกมาข๎างต๎น  ในบทนี้จึงเริ่มจากความหมายของค าวําสังคมสงเคราะห์ใน



 27 

ทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หลังจากนั้นจะเสนอกลุํมหลักธรรมที่เข๎าได๎กับ
ความหมายการสังคมสงเคราะห์ของพระธรรมปิฎกเพื่อใช๎เป็นกรอบความคิดในการอธิบายค าสอน
ของพระพุทธศาสนาด๎านงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งที่เป็นค าสอนส าหรับนักบวชและส าหรับคฤหัสถ์  

พระธรรมปิฎก (พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ได๎เสนอความหมายของสังคมสงเคราะห์
ไว๎ในบทความเรื่อง ‚คืนสูํความหมายแท๎ของสังคมสงเคราะห์‛ ในนิตยสารการประชาสงเคราะห์  
การให๎ความหมาย ‚สังคมสงเคราะห์‛ ของพระธรรมปิฎกสอดคล๎องกับหลักการของสังคม
สงเคราะห์สากล (โปรดดูบทที่ 2) และครอบคลุมหลักธรรมตําง ๆ ในพระพุทธศาสนา ดังใจความ
ตํอไปนี ้

ตามศัพท์ (สังคมสงเคราะห์) แปลงําย ๆ วํา การสงเคราะห์สังคม แตํถ๎าจะแปลให๎ลึก
กวํานั้นก็มีความหมายทางธรรม  สงเคราะห์ ค าบาลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลวํา 
ประมวล  รวบรวม  จับมา  รวมเข๎าด๎วยกัน  ยึดเหนี่ยวใจให๎รวมกันเป็นหนึ่ง ผูกใจกัน
ไว๎  สังคห ที่แปลวํายึดเข๎าไว๎ด๎วยกันนั้น หมายถึงยึดในแงํนามธรรมและยึดในแงํ
รูปธรรม  ทางนามธรรม คือ ยึดเหนี่ยวผูกจิตใจให๎รวมกันเป็นหนึ่ง  ทางรูปธรรม คือ
ให๎คนมารวมกัน ประสานเข๎าด๎วยกัน  ดังนั้น ความมุํงหมายของสังคมสงเคราะห์ จึง
ไมํใชํเป็นเพียงเอาอะไรไปให๎เขา  ไมํใชํเอาบริการไปให๎  เอาทรัพย์สินเงินทองไปให๎  
แตํหมายถึงท าให๎สังคมรวมใจกัน  ผนึกยึดเหนี่ยวกันไว๎ให๎ได๎  ถ๎ามองในแงํนี้ หน๎าที่
ของเรา จึงไมํใชํเป็นเพียงเอาอะไรไปหยิบยื่นให๎ . . . 

สังคห เป็นภาษาบาลี แตํเมื่อจะเอาเข๎ามาในภาษาไทย เราเอารูปสันสกฤตซึ่งมีตัว 
‚ร‛ เข๎ามา . . . แล๎วไทยก็แผลงเป็นสังเคราะห์บ๎าง  สงเคราะห์บ๎าง  ความจริงนั้น ทั้ง
สองค านี้ เป็นค าเดียวกัน  แตํเราใช๎สงเคราะห์ในความหมายหนึ่ง และสังเคราะห์ใน
อีกความหมายหนึ่ง  ถ๎าเราจะใช๎ ‚สังคห‛ ให๎ถูกต๎องตามความหมายทางธรรม 
จะต๎องก๎าวไปให๎ถึงขั้นนี้ คือ ท าให๎รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน . . . 

ค าวํา สังคห หรือ สงเคราะห์นี้ พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎ด๎วยกันเป็นชุดเดียวกับค าอื่นอีก
สามค า เรียงล าดับเป็น สังคห  อวิวาท  สามัคคี  และเอกภาพ  คือ ความยึดเหนี่ยว
ประสานกันไว๎  ความไมํทะเลาะวิวาท  ความพร๎อมเพรียง และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน . . . เวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถ๎าแปลอยํางเบื้องต๎นก็วํา help หรือ 
assistance  แตํถ๎าจะแปลให๎ลึกลงไปในสาระ ก็แปลกันตั้งแตํ sympathy จนถึง 
solidarity จนถึง social integration 
                   (พระเทพเวที 2532: 69-73) 
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เมื่อพิจารณาความหมายของ ‚สังคมสงเคราะห์‛ ข๎างต๎นจะพบวําครอบคลุมหลักธรรมที่
สอดคล๎องกับการท างานสังคมสงเคราะห์ด๎านตําง ๆ ซึ่งมิใชํเป็นเพียงการให๎หรือการบริการด๎าน
วัตถุสิ่งของโดยตรงเทํานั้น  แตํยังมีหลักธรรมที่ผูกประสานคนเข๎าไว๎ด๎วยกันทั้งด๎านจิตและกาย  
หลักธรรมที่ท าให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข  ไมํทะเลาะเบาะแว๎งกัน มีความสามัคคี
พร๎อมเพรียงกัน และมคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เหลํานี้เป็นค าสอนที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงแกํ
ทั้งพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ในโอกาสตําง ๆ กัน ในการอธิบายค าสอนของพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวขอ๎งกับงานสังคมสงเคราะห์ในบทนี้ ผู๎วิจัยขอเสนอหลักธรรมส าคัญ  2 หมวด หมวดแรกเป็น
หลักเมตตาธรรมที่วําด๎วยคุณภาพของจิตซึ่งได๎แกํหลักพรหมวิหาร  4 และหมวดที่สองเป็น
หลักธรรมที่วําด๎วยการสงเคราะห์ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะมีหลักธรรมยํอย ๆ เป็นสํวนประกอบ  ใน
หลักธรรมแตํละหมวด จะได๎เสนอความส าคัญของหลักธรรมที่วําด๎วยการสังคมสงเคราะห์หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการสังคมสงเคราะห์ โดยจะยกตัวอยํางส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ประกอบ 

อนึ่ง เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากและมีเนื้อความคาบเกี่ยวกัน 
การจัดหมวดหมูํหลักธรรมยํอมขึ้นกับเจตนาของผู๎น าหลักธรรมเหลํานั้นไปใช๎ตามกาละและเทศะ 
ตัวอยํางเชํน พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) จัดไว๎รํวมกับองค์มรรค 
3 ข๎อ คือ พรหมวิหาร 4 อยูํในฝ่ายสัมมาสังกัปปะ และสังคหวัตถุ 4 อยูํในฝ่ายสัมมาวาจาและ
สัมมากัมมันตะ (พระธรรมปิฎก 2546: 756) เป็นต๎น การแบํงหลักธรรมออกเพียง 2 หมวดใหญํใน
งานวิจัยนี้เป็นเพียงข๎อเสนอหนึ่งของผู๎วิจัยส าหรับใช๎เป็นกรอบแนวคิดกว๎าง ๆ ในการพิจารณาค าสอน
เรื่องงานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา มิได๎หมายความวําค าสอนเรื่องงาน
สังคมสงเคราะห์ของพระพุทธศาสนามีอยูํในหลักธรรมเพียง 2 หมวดน้ีเทํานั้น  
 
1. หลักเมตตาธรรม : พรหมวิหาร 4 

 
พรหมวิหารโดยความหมายตามตัวอักษรเดิม หมายถึง ‚ธรรมของทํานผู๎เป็นใหญํ‛ กลําวคือ 

ค าวํา ‚พรหม‛ ในพรหมวิหาร แปลวํา ‚ทํานผู๎เป็นใหญํ‛ พรหม หรือทํานผู๎เป็นใหญํ ในที่นี้หมายถึง 
ผู๎ประเสริฐ คือผู๎มีจิตใจกว๎างขวางยิ่งใหญํ หรือ ย่ิงใหญํด๎วยคุณธรรมความดีงาม พรหมวิหาร 4 
ประกอบด๎วย เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา มีใจความดังนี้  (พระธรรมปิฎก 2538 (ก) : 148-149)  

1. เมตตา   หมายถึงความรักใครํ ปรารถนาดีอยากให๎เขามีความสุข มีจิตอันแผํไมตรีและ
คิดท าประโยชน์แกํมนุษย์สัตว์ทั่วหน๎า 
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2. กรุณา หมายถึงความสงสาร คิดชํวยให๎พ๎นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง บ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร๎อนของปวงสัตว์ 

3. มุทิตา หมายถึงความยินดี ในเมื่อผู๎อ่ืนอยูํดีมีสุข มีจิตผํองใสบันเทิง กอปรด๎วยอาการ
แชํมชื่น เบิกบานอยูํเสมอ ตํอสัตว์ทั้งหลายผู๎ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด๎วยเมื่อเขาได๎ดีมีสุข เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้นไป 

4. อุเบกขา หมายถึงความวางใจเป็นกลาง ด ารงอยูํในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด๎วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท า อันควรได๎รับผลดี
หรือชั่วสมควรแกํเหตุ พร๎อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู๎จักวางเฉย สงบใจมองดู 
ในเมื่อไมํมีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได๎แล๎ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควร
ได๎รับผลสมกับความรับผิดชอบของตน 

พรหมวิหาร 4 เรียกได๎อีกอยํางหนึ่งวํา อัปปมัญญา 4 เนื่องจากเป็นธรรมที่แผํออกไปอยําง
สม่ าเสมอโดยทั่วไป และปฏิบัติตํอมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบไมํมีขอบเขต ดังนั้นจึงเป็นค า
สอนส าหรับภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ได๎พร๎อมกัน  

 
 1.1 ค าสอนส าหรับบรรพชิต 

ค าสอนส าหรับภิกษุสงฆ์ให๎ด ารงไว๎ซึ่งพรหมวิหาร 4 ปรากฏในสังคีติสูตร มใีจความดังนี้  

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
๑.  มีเมตตาจิต  แผํไปตลอดทศิที่ ๑ ... ทิศที ่ ๒ ... ทิศที่  ๓ ... ทิศที่  ๔  ... 

                ทิศเบื้องบน  ทิศเบือ้งลําง  ทิศเฉียง  แผไํปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลํา 
                ในที่ทุกสถาน  ด๎วยเมตตาจิตอันไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ๕  ไมํมีขอบเขต 
                ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
            ๒.  มีกรุณาจิต  แผํไปตลอดทิศที่  ๑ ... ทิศที่  ๒ ... ทศิที่  ๓ ... ทิศที่  ๔  ... 
                ทิศเบื้องบน  ทิศเบือ้งลําง  ทิศเฉียง  แผไํปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลํา 
                ในที่ทุกสถาน  ด๎วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ  ไมํมีขอบเขต 
                ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
            ๓.  มีมุทิตาจิต  แผไํปตลอดทิศที่  ๑ ... ทิศที่  ๒ ... ทศิที่  ๓ ... ทิศที่  ๔  ... 
                ทิศเบื้องบน  ทิศเบือ้งลําง  ทิศเฉียง  แผไํปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลํา 
                ในที่ทุกสถาน  ด๎วยกรุณาจิตอันไพบูลย ์ เป็นมหัคคตะ  ไมํมีขอบเขต 
                ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
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            ๔.  มีอุเบกขาจิต  แผํไปตลอดทิศที่  ๑ ... ทิศที่  ๒ ... ทิศที่  ๓ ... ทิศที่ ๔  ... 
                ทิศเบื้องบน  ทิศเบือ้งลําง  ทิศเฉียง  แผไํปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลํา 
                ในที่ทุกสถาน  ด๎วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์  เปน็มหคัคตะ  ไมํมีขอบเขต 
                ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ    

                                                     (พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/308/280)    

ในมหาโควินทสูตร มีค าสอนเกี่ยวกับการเจริญพรหมวิหาร 4 ของมหาโควินทพราหมณ์   
ที่ได๎ออกบวชในพระพุทธศาสนา แสดงไว๎ในลักษณะเดียวกันกับใจความข๎างต๎น ดังนี้ 

มหาโควินทพราหมณ์มีเมตตาจิตแผํไปตลอดทิศที่  ๑ ... ทิศที่  ๒  ... ทิศที่ ๓ …ทิศที่ ๔ ... 
ทิศเบื้องบน  ทิศเบื้องลําง  ทิศเฉียง  แผํไปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลําในที่ทุกสถาน  
ด๎วยเมตตาจิตอันไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ  ไมํมีขอบเขต  ไมํมีเวร ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 

มีกรุณาจิตแผํไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ...ทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องลําง  ทิศเฉียง  แผํไปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลําในทีท่กุสถาน  ด๎วยกรุณาจิต 
อันไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ  ไมํมีขอบเขต  ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
       มีมุทิตาจิตแผํไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ...ทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องลําง  ทิศเฉียง  แผํไปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลําในทีท่กุสถาน  ด๎วยมุทิตาจิต 
อันไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ  ไมํมีขอบเขต  ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
       มีอุเบกขาจิตแผํไปตลอดทิศที่ ๑ ...ทิศที่ ๒ ...ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องลําง  ทิศเฉียง  แผํไปตลอดโลกทั่วทุกหมูํเหลําในทีท่กุสถาน ด๎วยอุเบกขาจิต 
อันไพบูลย ์ เป็นมหัคคตะ  ไมมํีขอบเขต  ไมํมีเวร  ไมํมีความเบียดเบียนอยูํ 
      มหาโควินทพราหมณ์แสดงหนทางแหํงความเป็นผู๎อยูํรํวมกับพระพรหมใน 
พรหมโลกแกํเหลําสาวก   

                                                     (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/327/256)   

เนื่องจากพรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่แผํออกไปโดยไมํมีประมาณ ไมํจ ากัดขอบเขต การ
เจริญพรหมวิหาร 4 จึงหมายรวมถึงการเผื่อแผํไปยังสัตว์โลกทั้งหลาย ไมํเฉพาะแตํในเหลํามนุษย์
เทํานั้น แม๎แตํสัตว์เดรัจฉาน ภูติ และสัมภเวสี ก็ยํอมได๎รับอานิสงค์ของการเจริญพรหมวิหาร 4 ด๎วย  
ในเมตตสูตร พระพุทธเจ๎าตรัสแกํพระภิกษุผู๎อยูํในป่าให๎แผํเมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลาย เพื่อ
ความสุขของหมูํสัตว์เหลํานั้น ดังนี้ 

(พระผู๎มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แกํพระภิกษุทั้งหลายผู๎อยูํป่า ดังนี้) 
[๓]  อนึ่ง ไมํควรประพฤติความเสียหายใด ๆ  
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ที่จะเป็นเหตุให๎วิญํูชนเหลําอื่นต าหนิเอาได๎ 
(ควรแผํเมตตาไปในสรรพสัตว์อยํางนี้วํา) 
ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุข 
มีความเกษม มีตนเป็นสุขเถิด 

[๔]  คือ เหลําสัตว์ที่ยังเป็นผู๎หวาดสะดุ๎ง [ตัณหาและความกลัวภัย]  
หรือเป็นผู๎มั่นคง [บรรลุอรหัตผล] 

 ขอสัตว์เหลํานั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด 
 เหลําสัตว์ที่มีขนาดกายยาว ขนาดกายใหญํ ขนาดกายปานกลาง 
 ขนาดกายเต้ีย ขนาดกายผอม หรือขนาดกายอ๎วน 
 ขอสัตว์เหลํานั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด  
[๕] เหลําสัตว์ที่เคยเห็นก็ดี เหลําสัตว์ที่ไมํเคยเห็นก็ดี 
 เหลําสัตว์ที่อยูํใกล๎และอยูํไกลก็ดี ภูติหรือสัมภเวสีก็ดี 
 ขอสัตว์เหลํานั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด 
[๖] ไมํควรขํมเหง ไมํควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาส 
 ไมํควรปรารถนาทุกข์แกํกันและกัน 
 เพราะความโกรธและความแค๎น 
[๗] ควรแผํเมตตาจิตอยํางไมํมีประมาณไปยังสรรพสัตว์ 
 ดุจมารดาเฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด๎วยชีวิต ฉะนั้น 
[๘] อนึ่ง ควรแผํเมตตาจิตอยํางไมํมีประมาณ 
 กว๎างขวาง ไมํมีเวร ไมํมีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมด 
 ทั้งชั้นบน [อรูปภพ] ชั้นลําง [กามภพ] และชั้นกลาง [รูปภพ] 
[๙] ผู๎แผํเมตตาจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน 
 ควรตั้งสติ [เมตตาฌานัสสติ] นี้ไว๎ตลอดเวลาที่ยังไมํงํวง 
 นักปราชญ์เรียกการอยูํด๎วยเมตตานี้วํา พรหมวิหาร 

         (พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 25/1-9/21-22)   
 
1.2 ค าสอนส าหรับคฤหัสถ์  

คฤหัสถ์พึงบ าเพ็ญพรหมวิหาร 4 ได๎เชํนเดียวกับภิกษุสงฆ์ ดังตัวอยํางที่ปรากฏในคิหิสูตร 
ความวํา 
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บัณฑิตเห็นภัยในนรกแล๎ว พึงเว๎นบาปเสีย 
สมาทานอริยธรรม [ศีล 5] แล๎ว พึงเว๎นบาปเสีย 
ก็ในเม่ือมีความพยายามอยูํ 
ไมํพึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย . . . 
พึงเจริญจิตอันปราศจากพยาบาท [พรหมวิหาร 4] เพื่อเกื้อกูลแกํเทวโลก 
                    (พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/179/302)   

พระพุทธเจ๎าตรัสเลําเรื่องพระเจ๎ามหาสุทัสสนะในฐานะคฤหัสถ์ได๎เจริญพรหมวิหาร 4 ซึ่ง
สํงผลให๎พระองค์ไปเกิดในพรหมโลกหลังจากสวรรคต ดังใจความตํอไปนี้ 

อานนท์ ตํอจากนั้นไมํนาน พระเจ๎ามหาสุทัสสนะก็ได๎สวรรคต  ท๎าวเธอทรงมีความรู๎สึก
ขณะใกล๎จะสวรรคตเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดี ผู๎บริโภคโภชนะที่ชอบใจและก็ยํอม
เมาในรสอาหารฉะนัน้  พระเจ๎ามหาสุทสัสนะ  เมื่อสวรรคตแล๎วไดไ๎ปเกดิในสคุติพรหมโลก 
            อานนท์  พระเจ๎ามหาสุทัสสนะ  ทรงเลํนอยํางเด็กอยูํ  ๘๔,๐๐๐ ปี  ทรงด ารง
ต าแหนํงอุปราช  ๘๔,๐๐๐ ปี  ทรงครองราชย์อยูํ ๘๔,๐๐๐ ปี   ทรงด ารงเพศคฤหัสถ์ 
ประพฤติพรหมจรรย์อยูํในธรรมปราสาท  ๘๔,๐๐๐ ปี เพราะทรงเจริญพรหมวิหาร ๔    
ประการ   หลังจากสวรรคตแล๎วจึงไปเกิดในพรหมโลก 

                                                     (พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/269/202)   

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวําพรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมประจ าใจ เป็น
คุณภาพจิตหรืออยูํในระดับความคิด มิใชํคุณธรรมที่แสดงออกมาภายนอกในระดับการกระท า ถ๎า
จะใช๎พรหมวิหาร เชํน เมตตา กับการแสดงออกภายนอก ก็ต๎องเอาเมตตานั้นไปประกอบการ
กระท า เชํน พูดวํา ‚กายกรรมประกอบด๎วยเมตตา  วจีกรรมประกอบด๎วยเมตตา เป็นต๎น แตํล าพัง
เมตตายังไมํเป็นการกระท าขั้นปฏิบัติการทางสังคมโดยตัวของมันเอง   ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 
เป็นต๎น ในสังคหวัตถุ ซึ่งอยูํในฝ่ายศีล จึงจะเป็นปฏิบัติการทางสังคม‛ (พระธรรมปิฎก 2546: 756) 

เนื่องจากพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมกลาง ๆ เป็นธรรมส าหรับผู๎มีจิตใจกว๎างขวางยิ่งใหญํ 
หรือทรงไว๎ซึ่งคุณธรรมความดี จึงเป็นค าสอนทั้งส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์  ทุกคนสามารถ
บ าเพ็ญพรหมวิหาร 4 ได๎  ในฐานะผู๎ใหญํก็ควรเป็นผู๎น าและเป็นตัวอยํางในการปฏิบัติให๎ได๎กํอน 
สํวนผู๎น๎อยพึงเห็นประโยชน์และปฏิบัติตาม เมื่อพรหมวิหารมีในผู๎ใด ยํอมท าให๎บุคคลนั้นประพฤติ
ปฏิบัติชํวยเหลือเก้ือกูลผู๎อื่น ด๎วยความเมตตากรุณา ในขณะเดียวกันยํอมมีหลักธรรมอีกสองข๎อคือ
มุทิตาและอุเบกขาก ากับด๎วย นั่นหมายความวําการบ าเพ็ญพรหมวิหารจ าเป็นต๎องท าให๎ครบทั้ง  4 
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ข๎อ เพราะบางครั้งการมีเมตตากรุณา แตํขาดอุเบกขาอาจกลายเป็นความทุกข์ทั้งตํอตนเองและ
ผู๎อื่นได ๎ 

ดังนั้น จึงอาจกลําวได๎วําพรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติทางจิตขั้นพื้นฐานที่สุด
ในการท างานสังคมสงเคราะห์ นั่นหมายถึง การเห็นอกเห็นใจ มีความปรารถนาดี ต๎องการ
ชํวยเหลือให๎บุคคลพ๎นจากความทุกข์ และสร๎างประโยชน์สุขให๎แกํเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
ตามศักยภาพ  วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเมื่อท างานสังคมสงเคราะห์ด๎วยหลักเมตตาธรรม 
ด ารงอยํูในพรหมวิหาร 4 ยํอมไมํท างานเกินก าลังความสามารถของตน   

 
2. หลักธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ 
  

นอกจากการมีพรหมวิหาร 4 เป็นพื้นฐานของจิตที่คิดจะชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎อ่ืนแล๎ว ในขั้น
ของ ‚การปฏิบัติการทางสังคม‛ คือการลงมือกระท ากิจกรรมที่เป็นการสงเคราะห์สังคม ค าสอน
ที่วําด๎วยการสงเคราะห์ หรืออนุโลมเข๎าได๎กับการสงเคราะห์ปรากฏอยูํในธรรมหมวดตําง ๆ เชํน 
สังคหวัตถุ  ฆราวาสธรรม  ทศพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุ  ฯลฯ หลักธรรมเหลํานี้ครอบคลุมค าสอน
ที่เกี่ยวกับ ทาน จาคะ การบริจาค การเอ้ือเฟื้อ การชํวยเหลือ  การเสียสละ การอนุเคราะห์ ไว๎
ด๎วยกัน ธรรมในหมวดตําง ๆ ดังกลําวบางหมวดเป็นค าสอนที่มีเป้าหมายส าหรับผู๎ครองเรือน
โดยเฉพาะ แตํก็มีค าสอนส าหรับบรรพชิตรวมอยูํด๎วย 

พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสแกํภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับทาน จาคะ การบริจาค การเอ้ือเฟื้อ การ
สงเคราะห์และอนุเคราะห์ไว๎ในทานวรรค ดังตํอไปนี้ 

[๑๔๒]  พระผู๎มีพระภาคตรัสวํา ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยํางนี้ 
 ทาน ๒ อยําง อะไรบ๎าง คือ 
  ๑. อามิสทาน1 (การให๎สิ่งของ)   ๒. ธัมมทาน 2 (การให๎ธรรม)  
ทาน ๒ อยํางนี้แล บรรดาทาน ๒ อยํางนี้ ธัมมทานเป็นเลิศ 

[๑๔๔]  จาคะ (การสละ) ๒ อยํางนี้  
จาคะ  ๒ อยําง อะไรบ๎าง คือ 

  ๑. อามิสจาคะ (การสละอามิส)   ๒. ธัมมจาคะ (การสละธรรม)  

                                                           
1 อามิสทาน หมายถึงการให๎สิ่งของคือปัจจัย 4 (จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช) 
2 ธัมมทาน หมายถงึการแนะน าขอ๎ปฏิบัติเพื่อบรรลุอมตธรรม (พระนิพพาน)  
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จาคะ ๒ อยํางนี้แล บรรดาจาคะ ๒ อยํางนี้  ธัมมจาคะเป็นเลิศ 

[๑๔๕]  การบริจาค ๒ อยํางนี้ 
การบริจาค ๒ อยําง  อะไรบ๎าง คือ  

  ๑. การบริจาคอามิส   ๒. การบริจาคธรรม 
การบริจาค ๒ อยํางนี้แล บรรดาการบริจาค ๒ อยํางนี้ การบริจาคธรรม

เป็นเลิศ 

[๑๔๙]  การสงเคราะห์ ๒ อยํางนี้ 
การสงเคราะห์ ๒ อยําง  อะไรบ๎าง คือ  

  ๑. การสงเคราะห์ด๎วยอามิส   ๒. การสงเคราะห์ด๎วยธรรม 
การสงเคราะห์ ๒ อยํางนี้แล บรรดาการสงเคราะห์ ๒ อยํางนี้ การ

สงเคราะห์ด๎วยธรรมเป็นเลิศ 

[๑๕๐]  การอนุเคราะห์ ๒ อยํางนี้ 
การอนุเคราะห์ ๒ อยําง  อะไรบ๎าง คือ  

  ๑. การอนุเคราะห์ด๎วยอามิส   ๒. การอนุเคราะห์ด๎วยธรรม 
การอนุเคราะห์ ๒ อยํางนี้แล บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อยํางนี้ การ

อนุเคราะห์ด๎วยธรรมเป็นเลิศ 

[๑๕๑]  ความเอื้อเฟื้อ ๒ อยํางนี้ 
ความเอื้อเฟื้อ ๒ อยําง  อะไรบ๎าง คือ  

  ๑. ความเอื้อเฟื้อด๎วยอามิส   ๒. ความเอื้อเฟื้อด๎วยธรรม 
ความเอื้อเฟื้อ ๒ อยํางนี้แล บรรดาความเอื้อเฟื้อ ๒ อยํางนี้ ความเอื้อเฟื้อ

ด๎วยธรรมเป็นเลิศ 
   (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 20/142,144-145, 149-151/120-122) 

 เมื่อพิจารณาหลักธรรมที่วําด๎วยการสงเคราะห์ตามใจความข๎างต๎น จะพบวํามีหลายหมวด
ธรรมท่ีกลําวถึงการสงเคราะห์/อนุเคราะห์ ไว๎ในสถานการณ์ตําง ๆ  ค าสอนเหลํานี้บ๎างก็เป็นค า
สอนที่จัดวําเป็นการสงเคราะห์สังคม  บ๎างก็เป็นค าสอนที่มิใชํเรื่องของสังคมสงเคราะห์โดยตรง แตํ
ก็สามารถอนุโลมเข๎ากันได๎ ในการพิจารณาค าสอนที่วําด๎วยการสงเคราะห์ในหัวข๎อนี้ เป็นการ
พิจารณาในความหมายกว๎าง ดังนั้นจึงรวมค าสอนเรื่องทาน  จาคะ ความเอ้ือเฟื้อ การชํวยเหลือ การ
บริจาค ฯลฯ ไว๎ด๎วยกัน  ถึงแม๎วําความหมายโดยพยัญชนะอาจแตกตํางกันไปบ๎าง แตํโดยใจความ
แล๎ว สามารถพิจารณารวมกันได๎   พระธรรมปิฎกอธิบายวํา การสงเคราะห์/อนุเคราะห์หมายถึงการ 
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ชํวยเหลือ เอ้ือเฟื้อ เกื้อกูล  สํวนทาน หมายถึง การให๎ การแบํงปันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แกํผู๎อ่ืน  
จาคะ หมายถึงการสละ การให๎ปัน การเสียสละ (พระธรรมปิฎก 2538 ข : 296, 93, 42) ดังนั้น ถ๎า
พิจารณาตามนัยกว๎าง ค าสอนในหลายหมวดธรรมจึงครอบคลุมการกระท าจากตนเองออกไปสูํผู๎อ่ืน
ซึ่งก็คือการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมหรือการสงเคราะห์สังคมนั่นเอง 

 
2.1 ค าสอนส าหรับคฤหัสถ์ : บุคคลทั่วไป            

ในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมหลายหมวดท่ีจัดวําเป็นหลักธรรมส าหรับสงเคราะห์ผู๎ที่อยูํ
รํวมกันในฐานะผู๎ครองเรือน ในสิงคาลกสูตร3 ค าสอนส าคัญส าหรับบุคคลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์สังคม ได๎แกํ สังคหวตัถ ุ4 และการสงเคราะห์บุคคลในค าสอนเรื่องทิศ 6   

2.1.1 ค าสอนเรื่องสังคหวัตถ ุ4  

สังคหวัตถุ 4 หมายถึงหลักการสงเคราะห์หรือหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคล
และประสานหมูํชนเข๎าไว๎ด๎วยกัน สังคหวัตถุ 4 ประกอบด๎วย ทาน ปิยวาจา (เปยยวัชชะ) อัตถจริยา 
และสมานัตตตา สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมเชิงปฏิบัติที่ประยุกต์ได๎กับงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งท า
ควบคํูกับคุณธรรมในใจคือหลักพรหมวิหาร 4    

ในหัวข๎อนี้ สังคหวัตถุ 4 ใช๎ในนัยกว๎าง ครอบคลุมหลักธรรมส าหรับคฤหัสถ์วําด๎วยการ
สงเคราะห์ ซึ่งรวมธรรมในหมวดอ่ืนที่วําด๎วย การให๎ การสละ การอนุเคราะห์ การเอื้อเฟื้อ การเห็นอก
เห็นใจกัน การชํวยเหลือซึ่งกัน ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นวําหลักธรรมยํอยใน ฆราวาสธรรม ทศพิธราชธรรม 
จักกวัตติวัตร ราชสังคหวัตถุ โภคทรัพย์ ฯลฯ มีรายละเอียดที่อนุโลมเข๎ากับสังคหวัตถุ 4 หรือเป็นค า
สอนที่ปรากฏอยํูแล๎วในสังคหวัตถุ 4 หมวดธรรมเหลํานี้มีทั้งสํวนที่เป็นค าสอนส าหรับผู๎ครองเรือนที่
เป็นบุคคลทั่วไปและส าหรับผู๎ปกครองโดยเฉพาะ แตํเมื่อพิจารณาจากใจความส าคัญที่เกี่ยวกับ
การสงเคราะห์สังคม จะพบวํามีเนื้อความซ้ ากันอยูํบ๎างหรือเอ้ือตํอกันบ๎าง ดังนั้นจึงจะกลําวถึงค าสอน
ส าหรับคฤหัสถ์ในภาพรวม และยกหลักธรรมที่เพิ่มขึ้นมาในสํวนของผู๎ปกครองโดยเฉพาะประกอบ 

ค าสอนเรื่องสังคหวัตถุ 4 เป็นค าสอนสั้น ๆ ปรากฏหลายที่ในพระไตรปิฎก เชํนในลักขณสูตร
พระพุทธเจ๎าทรงกลําววําในภพที่พระองค์เกิดเป็นมนุษย์ก็สงเคราะห์ประชาชนด๎วยสังคหวัตถุ 4 
(พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/210/170)   

                                                           
3 พระอรรถกถาจารย์กลําววําค าสอนในสิงคาลกสูตรเป็นค าสอนของพระพุทธเจ๎าที่ตรัสไว๎ให๎เป็น คิหิวินัย คือ 

วินัยของคฤหัสถ์ หรือศีลส าหรับประชาชนทั่วไป (พระธรรมปิฎก 2546: 775)  
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ในสิงคาลกสูตร พระพุทธเจ๎าตรัสแกํสิงคาลกมาณพวํา ธรรม 4 ประการนี้เป็นธรรมที่ชํวย
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมเข๎าไว๎ด๎วยกัน เป็นธรรมที่ชํวยอุ๎มชูโลก ความวํา 

ทาน (การให๎) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) ในโลกนี้ 
และสมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) 
ในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร 
สังคหธรรมเหลํานี้แลชํวยอุ๎มชูโลก 
เหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แลํนไปไว๎ได๎ฉะนั้น 
    (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/274/218) 

ในสังคหสูตร พระพุทธเจ๎าตรัสเรื่องน้ีแกํภิกษุสงฆ์ มีใจความตรงกันดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ 
สังคหวัตถุ ๔ ประการ อะไรบ๎าง คือ 

๑. ทาน (การให๎)   
๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) 

ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล 
 ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ 
และสมานัตตตาในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร 
สังคหธรรมเหลํานี้แลชํวยอุ๎มชูโลก 
เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแลํนไปไว๎ได๎ฉะนั้น 
          (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 21/32/50-51) 

 1. ทาน   

ค าสอนเรื่องแรกของสังคหวัตถุ 4 คือ ‚ทาน‛ ในหัวข๎อนี้ใช๎ ‚ทาน‛ ในความหมายกว๎าง คือ
รวมการให๎ การแบํงปันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แกํผู๎อ่ืน ชํวยเหลือในด๎านปัจจัยเครื่องยังชีพ 
การเผื่อแผํกันด๎วยไมตรี  มีนัยเกี่ยวกับการเสียสละ การบริจาค การชํวยเหลือ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ การ
ลดและละความตระหนี่ ฯลฯ  ค าสอนเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ปรากฏในหมวดธรรมตําง ๆ เชํน 
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ทศพิธราชธรรม  จักกวัตติวัตร ราชสังคหวัตถุ  ฆราวาสธรรม ที่เป็นค าสอนส าหรับผู๎ครองเรือนเป็น
สํวนใหญํและเป็นพื้นฐานในระดับปฏิบัติงานด๎านสังคมสงเคราะห์ จึงจะกลําวโดยละเอียดในที่นี ้

ในพระไตรปิฎก กลําวถึงองค์ประกอบของการบ าเพ็ญทาน ได๎แกํ ผู๎บ าเพ็ญทาน  ผู๎รับทาน  
ของที่ให๎เป็นทาน (ประเภทของทาน) และอานิสงค์ของการให๎ทาน ดังนี้ 

ผู้บ าเพ็ญทาน  คุณสมบัติของผู๎บ าเพ็ญทานหรือผู๎ให๎การสงเคราะห์เริ่มจากจิตที่มีเมตตา
กรุณา มีศรัทธา มีความเต็มใจ ให๎ด๎วยใจเบิกบาน ไมํนึกเสียดายสิ่งที่ได๎ให๎ไปแล๎ว การให๎ทานต๎อง
ให๎ด๎วยความเคารพ และรู๎ความประสงค์ของผู๎ขอ ในลักขณสูตร พระพุทธเจ๎าตรัสวํา 

ภิกษุทั้งหลาย ในชาติกํอน ภพกํอน ก าเนิดกํอน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เมื่อตรวจดู
มหาชนที่ควรสงเคราะห์ ยํอมรู๎จักชนที่เทําเทียมกัน รู๎จักตนเอง รู๎จักฐานะของบุคคล 
รู๎จักความแตกตํางของบุคคล หยั่งทราบวําบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้ บุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้ 
แล๎วท าให๎เหมาะกับความแตกตํางในฐานะนั้น ๆ . . . 

             (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/223/180-181) 

ในพระไตรปิฎก กลําวถึงกิริยาของการให๎ที่เหมาะสมที่เรียกวําเป็นการให๎ของสัตบุรุษไว๎ใน
หลายหมวด บางหมวดกลําวไว๎ 5 ประการ (พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 14/92/109 
และพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/147-148/244-245) ดังนี้ 

1. ให๎ทานโดยเคารพ   
2. ให๎ทานด๎วยมือของตน   
3. ให๎ทานด๎วยความอํอนน๎อม  
4. ให๎ทานอยํางบริสุทธิ์ (บางแหํงให๎ของที่ไมํเป็นเดน)  
5. ให๎โดยเข๎าใจถึงผลที่จะตามมา  

ส าหรับเหตหุรือแรงจูงใจในการให๎ทานมีกลําวไว๎ในหมวดตํางกัน เชํน ในทานวัตถุสูตรและ
ในสังคีติสูตร  แตํละหมวดกลําวถึงเหตุแหํงการให๎ทานวํามี 8 ประการตรงกัน สํวนใจความมี
ตรงกันบ๎าง ตํางกันบ๎าง เชํน ให๎ทานเพราะกลัว  ใหเ๎พราะคิดวํา‛เขาจักได๎ให๎แกํเรา‛ ให๎เพราะคิดวํา 
‚การให๎ทานเป็นการดี‛ ให๎เพราะคิดวํา ‚เราหุงหากินเองได๎ ชนเหลํานี้หุงหากินเองไมํได๎ การที่เราหุงหา
กินเองได๎ จะไมํให๎ทานแกํชนเหลํานี้ผู๎หุงหากินเองไมํได๎ ไมํควร‛  ให๎เพราะคิดวํา ‚พํอและปู่เคยให๎ทาน 
เคยท างาน เราไมํควรให๎วงศ์ตระกูลเกําแกํเสื่อมหายไป ‛  ให๎เพราะคิดวํา ‚เราให๎ทานนี้แล๎ว 
หลังจากตายแล๎ว จักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์‛  ให๎ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแตํงจิต 
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เป็นต๎น (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/336/345 และพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
อัฏฐกนิบาต 23/33/288-289) 

ถึงแม๎เหตุหรือแรงจูงใจในการให๎ทานในแตํละหมวดมีความตํางกันในรายละเอียด แตํถ๎า
พิจารณาในภาพรวม จะเห็นวําแรงจูงใจในการให๎ทานมี  2 ด๎าน ด๎านหนึ่งเป็นด๎านที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายในของตนเอง เชํน ให๎ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิต หรือให๎เพราะความหลง หรือ
เพราะหวังผลตอบแทน สํวนแรงจูงใจอีกด๎านหนึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์แกํผู๎อ่ืน เชํนการให๎ทานแกํผู๎
ที่ไมํสามารถหุงหาอาหารเองได๎ (หมายถึงถวายทานแกํภิกษุสงฆ์) หรือการให๎ทานเพราะเป็นสิ่งที่ดี 
เหลํานี้ เปน็ต๎น ค าสอนเหลํานี้ประยุกต์กับการท างานสังคมสงเคราะห์ได๎ 

นอกจากนั้น การให๎ทานต๎องเป็นการให๎ที่ เหมาะสมกับกาลเทศะ ในกาลทานสูตร 
พระพุทธเจ๎าตรัสวําการให๎ที่เหมาะสมมี 5 ประการ ได๎แกํ ให๎ทานแกํผู๎มาสูํถิ่นของตน ให๎ทานแกํผู๎
เตรียมจะไป ให๎ทานแกํผู๎เป็นไข๎ ให๎ทานในสมัยมีภิกษาหาได๎ยาก ให๎ข๎าวอยํางดี และผลไม๎ใหมํแกํ
ผู๎มีศีล (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/36/57) ในการประยุกต์กับงานสังคม
สงเคราะห์  การรู๎ความประสงค์ของผู๎ที่สมควรได๎รับการชํวยเหลือจะท าให๎การสงเคราะห์นั้นตรงกับ
ความต๎องการของทั้งผู๎ให๎และผู๎รับ เมื่อเป็นเชํนนั้น การสงเคราะห์นั้นจะเกิดผลเต็มที่ตํอทั้งสองฝ่าย 

ผู้รับทานหรือผู๎ที่ได๎รับการสงเคราะห์มีมากมายหลายประเภท ในรตนสูตรกลําวถึงบุคคล 108 
จ าพวก ซึ่งเป็นผู๎ที่สมควรแกํการถวายทาน และการถวายทานแดํบุคคลเหลํานี้มีผลมาก บุคคล 108 
จ าพวกนั้นกลําวโดยยํอคือบุคคล 8 ประเภท ได๎แกํ พระโสดาบัน บุคคลผู๎ปฏิบัติเพื่อท าให๎แจ๎งโสดา
ปัตติผล  พระสกทาคามี บุคคลผู๎ปฏิบัติเพื่อท าให๎แจ๎งสกทาคามิผล พระอนาคามี บุคคลปฏิบัติเพื่อท า
ให๎แจ๎งอนาคามิผล พระอรหันต์ บุคคลผู๎ปฏิบัติเพื่อท าให๎แจ๎งอรหัตผล (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
ขุททกปาฐะ 25/9/10-11 และพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 23/59/353) 

อยํางไรก็ตาม การสงเคราะห์บุคคลตามที่กลําวไว๎ในพระไตรปิฎกมิได๎จ ากัดเฉพาะภิกษุ
สงฆ์ระดับสูงเทํานั้น  แตํกลําวถึงบุคคลกลุํมอ่ืน ๆ อีกที่สมควรแกํการสงเคราะห์ ได๎แกํ คนยากจน 
วณิพกและยาจก  คนก าพร๎า คนเดินทาง  กษัตริย์ คหบดี สมณพราหมณ์ทั่วไป (พระสุตตันตปิฎก 
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 15/104/112-113) นอกจากนั้นยังกลําวถึงการสงเคราะห์สัตว์ด๎วย  
ตัวอยํางที่รู๎จักดีคือ การสร๎างโรงทานสงเคราะห์ทั้งบุคคลทั่วไปและสัตว์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
และของบุคคลอ่ืน ๆ  (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก 33/30/732)  ในพระไตรปิฎกเมื่อ
กลําวถึงการให๎ทานหรือการสงเคราะห์ไมํได๎จ ากัดอยูํเพียงเฉพาะกับสมณะหรือนักบวชเทํานั้น  แตํ
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมูํชาวพุทธวําพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ๎าน ดังนั้น
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ในทางปฏิบัติ การให๎ความส าคัญแกํการสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์จึงมักมากํอนการสงเคราะห์บุคคล
ทั่วไปและสัตว ์  

ประเภทของทาน  ตามที่ได๎อ๎างไว๎แล๎วในตอนต๎น ทานแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ อามิสทาน
และธรรมทาน อามิสทานได๎แกํการให๎ที่เป็นวัตถุ สิ่งของ ปัจจัยตําง ๆ และธรรมทาน คือการให๎
ค าแนะน า อบรม สั่งสอน การให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับธรรม  ชาวพุทธโดยทั่วไป
รับค าสอนของพระพุทธเจ๎าที่วําการให๎ธรรมทานยํอมประเสริฐกวําการให๎ทานอ่ืนใด (พระสุตตันตปิฎก 
อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 20/142,144-145, 149-151/120-122 และพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย 
ปัญจกนิบาต 22/36/58) เนื่องจากท าให๎ผู๎รับมีปัญญารู๎เทําทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต 
สามารถน าไปใช๎ได๎ตลอดไปทั้งปัจจุบันและอนาคต  

นอกจากธรรมทานแล๎ว สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของภิกษุสงฆ์และผู๎ครองเรือนทั่วไป
ได๎แกํปัจจัย 4 (ส าหรับภิกษุสงฆ์ ได๎แกํ จีวร บาตร เสนาสนะ และเภสัช) และปัจจัยอ่ืน ๆ ใน
พระไตรปิฎก กลําวถึงอามิสทานประเภทตําง ๆ ทั้งสํวนที่เป็นปัจจัย 4 และสิ่งอ่ืนที่เอ้ือตํอการ
ด ารงชีวิต  เชํน การสร๎าง บํอน้ าด่ืม สระน้ า และสะพานในที่เดินล าบาก สวนสาธารณะ เป็นต๎น 
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ 26/280-282/213 และพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
ชาดก 28/532/265)  

 อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ให๎ไมํได๎จ ากัดด๎วยจ านวนวําจะมากหรือน๎อย แตํขึ้นอยูํกับเจตนาและ
สถานการณ์ ตัวอยํางเชํน หญิงก าพร๎าอาศัยผู๎อ่ืนอยูํได๎ถวายข๎าวตังแกํพระมหากัสสปเถระแม๎เป็น
ของเพียงเล็กน๎อย แตํผลที่ได๎รับมีมาก ใจความวํา 

 [๑๘๗] เม่ืออาตมาภาพก าลังเที่ยวบิณฑบาต หยุดยืนนิ่งอยูํ 
 หญิงก าพร๎าขัดสนคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยชายคาเรือนของผู๎อื่นอยูํ 
[๑๘๘] นางเลื่อมใส ได๎ถวายข๎าวตังแกํอาตมาภาพด๎วยมือทั้งสองของตน 
 นางละรํางมนุษย์ จุติพ๎นจากมนุษยโลกนี้แล๎ว 
[๑๘๙] นางเป็นเทพธิดาชื่ออาจามาทายิกา มีความสุขบันเทิงอยูํในสวรรค์ 
 ซึ่งเป็นที่อยูํของทวยเทพผู๎มีฤทธิ์มากชื่อนิมมานรดี 
                           (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ 26/187-189/33) 

อนึ่งทานที่ให๎ไปแล๎ว ผู๎ให๎ต๎องไมํติดใจในสิ่งนั้นและต๎องไมํท าให๎ตนเองเดือดร๎อน 
หมายความวําการท าทานหรือการสงเคราะห์ควรท าตามศักยภาพของตน  เชํน ปุกกุสบัณฑิตและ
เสนกบัณฑิตทูลตอบพระเจ๎ามัททวะในเสนกชาดกวํา การให๎ที่ไมํติดใจในภายหลังเป็นการกระท า
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ที่ยาก แตํการให๎ที่ไมํท าให๎ตนเองเดือดร๎อนเป็นการกระท าที่ยากยิ่งกวํา (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
ชาดก 27/42, 44/262) 

 อานิสงค์ของการให้ทาน   พระพุทธเจ๎าตรัสเรื่องอานิสงค์ของการให๎ทาน 5 ประการไว๎
ในทานาสิสังสสูตร ดังนี้  ผู๎ให๎ทานยํอมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมูํมาก  สัตบุรุษผู๎สงบยํอมคบหาผู๎ให๎
ทาน  กิตติศัพท์อันงามของผู๎ให๎ทานยํอมขจรไป  ผู๎ให๎ทานยํอมไมํหํางเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 
ผู๎ให๎ทานหลังจากตายแล๎วยํอมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
22/35/56)  พระพุทธเจ๎าตรัสวําผลของการให๎ทานเหลํานี้เป็นสิ่งที่พึงเห็นเอง (พระสุตตันตปิฎก   
อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/35/54) ผู๎บ าเพ็ญทานไมํใชํมีเพียงศรัทธาเทํานั้น แตํต๎องกล๎าที่จะ
บริจาคด๎วย ผู๎ให๎ได๎สละสิ่งของภายนอกเพื่อประโยชน์ของผู๎อ่ืน ชํวยให๎ผู๎รับพ๎นจากความทุกข์ และ
ยังได๎ประโยชน์ในสํวนตน  ดังนั้นทานจึงเป็นเหมือนขุมทรัพย์อันประเสริฐที่ไมํมีใครสามารถเอาไป
จากผู๎บ าเพ็ญทานได๎ (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 25/6-10/18)  

 2. เปยยวัชชะ  

 เปยยวัชชะ หรือปิยวาจาหมายถึงวาจาเป็นที่รัก เป็นหลักสังคหวัตถุท่ีวําด๎วยการใช๎ถ๎อยค า
สุภาพไพเราะ อํอนหวาน ดูดด่ืมน้ าใจ ถ๎อยค าที่กลําวด๎วยจิตเมตตาปรารถนาดี ท าให๎เกิดไมตรี 
และความรักใครํนับถือกัน ตลอดถึงค าแสดงให๎เห็นประโยชน์ประกอบด๎วยเหตุและผลให๎คล๎อยตาม 
(พระธรรมปิฎก 2538 ก :167) ในพระอภิธรรมปิฎก สรุปความมีวาจาอํอนหวาน ดังนี้ 

  ความมีวาจาอํอนหวาน เป็นไฉน 
วาจาใดเป็นปม เป็นกาก เผ็ดร๎อนตํอผู๎อื่น เกี่ยวผู๎อื่นไว๎ ยั่วให๎โกรธ ไมํเป็นไปเพื่อ
สมาธิ ละวาจาเชํนนั้นเสีย วาจาใด ไร๎โทษ สบายหู ไพเราะจับใจ เป็นวาจาของ
ชาวเมือง เป็นที่เจริญใจของชนหมูํมาก กลําววาจาเชํนนั้น ความเป็นผู๎มีวาจา
อํอนหวาน ความเป็นผู๎มีวาจาสละสลวย ความเป็นผู๎มีวาจาไมํหยาบคาย ใน
ลักษณะดังกลําวมานั้น นี้เรียกวําความมีวาจาอํอนหวาน 

                          (พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี 34/1352/337)   

ในอลังสูตร กลําวถึงการมีวาจางามกํอให๎เกิดประโยชน์ท้ังตํอตนเองและตํอผู๎อ่ืนไว๎ในธรรม 
6 ประการ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ๎าง คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
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 ๑. ใครํครวญได๎เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 
 ๒. ทรงจ าธรรมที่ฟังแล๎วไว๎ได๎ 
 ๓. พิจารณาเนื้อความแหํงธรรมที่ทรงจ าไว๎ได๎ 
 ๔. รู๎อรรถรู๎ธรรมแล๎วปฏิบัติธรรมสมควรแกํธรรม 

๕. มีวาจางาม เจรจาถ๎อยค าไพเราะ ประกอบด๎วยวาจาชาวเมือง 
ที่สละสลวย ไมํหยาบคาย ให๎รู๎ความหมายได๎ 

 ๖. ชี้แจงให๎เพื่อนพรหมจารีเห็นชัด ชวนใจให๎อยากรับเอาไปปฏิบัติ 
 เร๎าใจให๎อาจหาญแก๎วกล๎า ปลอบชโลมใจให๎สดชื่นรําเริง 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด๎วยธรรม ๖ ประการนี้ แล เป็นผู๎มีความสามารถ
ส าหรับตนเอง และมีความสามารถส าหรับผู๎อื่น 

                         (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 23/62/357-358)   

3. อัตถจริยา 

อัตถจริยาหมายถึง การประพฤติประโยชน์ตํอกันด๎วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อัน
ประกอบด๎วยเมตตา  การขวนขวาย ชํวยเหลือกิจการตําง ๆ ตามก าลังความสามารถและโอกาส  
รวมทั้งการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พระธรรมปิฎก 2538 ก :168) 

พระพุทธศาสนากลําวถึง ‚ประโยชน์‛ หรือ ‚อัตถะ‛ ใน 2 ลักษณะ กลําวคือ ลักษณะแรกเป็น
ค าสอนเรื่องประโยชน์ 3 ที่เกี่ยวกับระดับของจุดหมายของชีวิต ลักษณะหลังกลําวถึงประโยชน์ 3 
ในแงํที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน (พระราชวรมุนี 2530: 28-32)  

ประการแรก ประโยชน์ 3 ที่เกี่ยวกบัระดับของจุดหมายของชีวิต ได๎แกํ 
1. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ปัจจุบัน หรือประโยชน์ในภพนี้ 

 2. สัมปรายิกัตถประโยชน์  หมายถึง ประโยชน์เบื้องหน๎า หรือประโยชน์ในภพหน๎า 
3. ปรมัตถประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์อยํางยิ่ง ได๎แกํพระนิพพาน  

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน เป็นประโยชน์ที่มองเห็นได๎ เป็นเรื่องของ
การด าเนินชีวิตทั่วไปของผู๎ครองเรือนในสังคม ที่ประกอบด๎วย ปัจจัย 4 มีฐานะ มีลาภ มีทรัพย์ มี
ยศ น้ าใจไมตรี ประโยชน์เหลํานี้พระพุทธศาสนามิได๎ปฏิเสธ แตํถือวําเป็นจุดหมายระดับต๎นของ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์  

สัมปรายิกัตถประโยชน์  หมายถึง ประโยชน์เบื้องหน๎า เป็นประโยชน์ที่เลยออกไปหรือตํอ
ออกไป เป็นประโยชน์ในอนาคตที่ เป็นเรื่องทั่วไปส าหรับผู๎ครองเรือน ตัวอยํางเชํน หลังจาก
พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสแนะน าแกํพระเจ๎าปเสนทิโกศลวํา การร๎ูจักประมาณในการเสวยพระกระยาหาร 
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จะท าให๎แกํช๎าและอายุยืน  พระเจ๎าปเสนทิโกศลทรงกลําวกับสุทัสสนะมาณพวํา ‚พระผู๎มีพระภาค
พระองค์นั้น ทรงอนุเคราะห์ เราด๎วยประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภาย
หน๎าอยํางแท๎จริง‛ (พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 15/124/145-146)  

ประโยชน์เบื้องหน๎าซึ่งเป็นระดับสูงขึ้นไป หมายถึงสิ่งที่เป็นหลักประกันชีวิตในภพหน๎า ซึ่ง
ในที่นี้หมายถงึประโยชน์ด๎านจิตใจ ความเจริญงอกงามของชีวิตด๎วยคุณธรรมตําง ๆ เชํน การมีศีล  
การมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ มีปัญญารู๎และเข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นเครื่อง
รับประกันชีวิตในภายหน๎าหรือในภพหน๎า สิ่งนี้เป็นจุดหมายที่ไกลออกไปแม๎จะละโลกนี้ไปแล๎ว 
ประโยชน์เชํนน้ีเป็นจุดหมายของชีวิตในระดับที่สูงขึ้นมา 

ในพระไตรปิฎกกลําวถึงหลักธรรมที่เกื้อกูลประโยชน์ปัจจุบัน 4 ประการ และที่เกื้อกูล
ประโยชน์สุขเบื้องหน๎าอีก 4 ประการ เรียกวําสัมปทา 8 (ความถึงพร๎อม 8 ประการ) ซึ่งประกอบด๎วย  
1. อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร๎อมด๎วยความหมั่น) 2. อารักขสัมปทา (ความถึงพร๎อมด๎วยการรักษา) 
3. กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู๎มีมิตรดี) 4. สมชีวิตา (ความเป็นอยูํเหมาะสม) 5. สัทธาสัมปทา 
(ความถึงพร๎อมด๎วยศรัทธา) 6. สีลสัมปทา (ความถึงพร๎อมด๎วยศีล) 7. จาคสัมปทา (ความถึงพร๎อม
ด๎วยจาคะ) 8. ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร๎อมด๎วยปัญญา) ผู๎ครองเรือนที่ปฏิบัติตามหลักสัมปทา 8 
จะท าให๎เกิดประโยชน์สุขในภพนี้และภพหน๎า ในปฐมสัมปทาสูตร สรุปใจความไว๎ ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้แล 
  คนขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 ไมํประมาท รู๎วิธีการเลี้ยงชีพแตํพอเหมาะ 
 รักษาทรัพย์ที่หามาได๎ เป็นผู๎มีศรัทธา ถึงพร๎อมด๎วยศีล 
 รู๎ความประสงค์ของผู๎ขอ ปราศจากความตระหนี่ 
 ช าระทางแหํงประโยชน์ที่มีในภพหน๎าอยูํเป็นนิตย์ 
 ที่พระพุทธเจ๎าผู๎มีพระนามวําสัจจะตรัสธรรม ๘ ประการดังกลําวมานี้ 
 เพื่อผู๎ครองเรือน ผู๎มีศรัทธา 
 อันเป็นเหตุน าสุขมาให๎ในโลกทั้ง ๒ คือ 
 ประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้ และสุขในภพหน๎า 
 จาคะ บุญนี้ยํอมเจริญยิ่งขึ้นแกํคฤหัสถ์ทั้งหลาย ด๎วยประการฉะนี้ 
   (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 23/75/388-389)   

ปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์อยํางยิ่งหรือประโยชน์สูงสุด บางที่ในพระไตรปิฎกเรียกวํา 
ประโยชน์ยิ่งใหญํ (พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค 16/83/167) ทุกค ามีความหมาย
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เดียวกัน คือพระนิพพาน ได๎แกํการดับกิเลสและกองทุกข์ได๎ (พระเทพเวที 2530: 27) ประโยชน์
อยํางยิ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต ในกิงสีลสูตร มีใจความที่พระพุทธเจ๎าทรงอธิบายแกํพระสารี
บุตรเรื่องการประพฤติเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุด  โดยทรงให๎ตัวอยํางการปฏิบัติตนอยํางเหมาะสม
ในทางโลกเมื่อสมาคมกับผู๎อ่ืน พร๎อมกับฝึกตนให๎ถึงพร๎อมในทางธรรม เมื่อกระท าทั้งสองด๎านใน
ที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดแกํตนเองคือการเข๎าถึงพระนิพพาน 

 [๓๒๗] (ทํานพระสารีบุตรทูลถามพระผู๎มีพระภาคดังนี้)  
นรชนมีปกติอยํางไร มีความประพฤติอยํางไร 

  เพิ่มพูนการท าอะไรบ๎าง 
จึงชื่อวํา พึงด ารงตนอยูํอยํางถูกต๎อง และบรรลุประโยชน์สูงสุดได๎ 

[๓๒๘] (พระผู๎มีพระภาคตรัสตอบดังนี้) 
  นรชนควรเป็นผู๎ประพฤติอํอนน๎อมตํอผู๎ใหญํ ไมํริษยา 
 และควรรู๎จักกาลที่จะเข๎าไปหาครูทั้งหลาย 
 รู๎จักขณะที่จะฟังธรรมีกถาทํานกลําว 
 และตั้งใจฟังสุภาษิตอื่น ๆ จากทํานโดยเคารพ 
[๓๒๙]   ควรลดมานะ นบนอบอํอนน๎อม 
 เข๎าไปยังส านักของครูตามเวลาเหมาะสม 
 ตั้งใจระลึกถึงอรรถ ธรรม สังยมะ [ศีล] พรหมจรรย ์
 พร๎อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามนั้น 
 [๓๓๐]  ควรเป็นผู๎พอใจธรรม ยินดีในธรรม 
 ด ารงอยูํในธรรม รู๎จักพิจารณาธรรม 
 ไมํควรกลําววาจาที่ประทุษร๎ายธรรม 
 ควรให๎เวลาสิ้นไปกับสุภาษิตที่แท๎ 4 . . . 
[๓๓๓]   สํวนนรชนผู๎ยินดีในธรรม [สมถวิปัสสนา] ที่พระอริยะประกาศแล๎ว 
 เป็นผู๎ประเสริฐกวําคนนอกนี้ 

ด๎วยกาย วาจา และใจ  
ด ารงมั่นอยูใํนสันติ โสรัจจะ และสมาธิ5 

                                                           
4 สุภาษิตที่แท๎ หมายถึงสุภาษิตทีป่ระกอบด๎วยสมถะและวิปัสสนา (ขุททกนิกาย สุตตนิบาต อรรถกถา 2/330/149) 
5 สันติ หมายถงึ นิพพาน โสรัจจะ หมายถงึ มัคคปัญญาอันมีนพิพานเป็นอารมณ์ สมาธิ หมายถึงมคัคสมาธ ิ    

(ขุททกนิกาย สุตตนิบาต อรรถกถา 2/333/151) 
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 จึงได๎บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแหํงสุตะและปัญญา 
    (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 25/327-330, 333/575-576)   

ประการที่สอง ประโยชน์ 3 ในแงํที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน ได๎แก ํ 
1. อัตตัตถะ หมายถึง ประโยชนต์น  
2. ปรัตถะ หมายถึง ประโยชน์ผู๎อื่น 
3. อุภยัตถะ หมายถึง ประโยชน์ทั้งแกํตนและผู๎อ่ืน เป็นประโยชน์รํวมกัน 

ค าสอนเกี่ยวกับประโยชน์ 3 ในแงํนี้ปรากฏอยูํในหมวดธรรมตําง ๆ เชํน เรื่องทาน การให๎ทานที่
ไมํท าให๎ตนเองเดือดร๎อน คือการไมํเบียดเบียนตนเอง เป็นการท าประโยชน์ตนส าหรับผู๎ครองเรือน
ทั่วไป แตํประโยชน์ตนในระดับสูงสุดหมายถึงนิพพานอันเป็นประโยชน์ยอดเยี่ยมในความหมายแรก 
ตัวอยํางเชํน ในอังคุลิมาลสูตร เมื่อองคุลิมาล ‛ปลีกตัวออกไปอยูํตามล าพัง ไมํประมาท มีความเพียร 
อุทิศกายและใจอยูํ ไมํนานก็ท าให๎แจ๎งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแหํงพรหมจรรย์‛ (พระ
สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 13/351/428) เป็นต๎น สํวนการท าประโยชน์แกํผู๎อ่ืนใน
ระดับผู๎ครองเรือน คือการกระท าที่เป็นประโยชน์ตํอบุคคลหรือสังคม เชํน การอุทิศตนท าสิ่งที่เป็น
สาธารณประโยชน์ตําง ๆ แตํเมื่อใช๎ในความหมายกว๎างส าหรับภิกษุสงฆ์ มักขยายความออกไป
เป็นเพื่อประโยชน์สุขแกํมหาชน แตํเน๎นประโยชน์ในทางธรรมมากกวําทางโลก (พระวินัยปิฎก 
มหาวรรค 4/32/40)  

4. สมานัตตตา  

สมานัตตตา คือ ความเป็นผู๎มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายตามสมควรในที่นั้น ๆ (พระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก 28/178/83) พระธรรมปิฎก อธิบายวํา สมานัตตตาคือ ‚ความมี
ตนเสมอ ท าตัวเสมอต๎นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดย
รับรู๎รํวมกันแก๎ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกํฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล๎อม ถูกต๎อง
ตามธรรมในแตํละกรณี‛ (พระธรรมปิฎก 2538 ก : 168) จะเห็นวําการปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมระหวําง
บุคคลตามคํูของความสัมพันธ์ในทิศ 6 เป็นตัวอยํางหนึ่งที่แสดงให๎เห็นการยึดเหนี่ยวผูกใจคนเข๎า
ด๎วยกันตามหลักสมานัตตตา (โปรดดูหัวข๎อ การสงเคราะห์ในค าสอนเรื่องทิศ 6 บทเดียวกันนี)้  

กลําวโดยสรุป จะเห็นได๎วําหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักการสงเคราะห์ที่สามารถน าไปปรับใช๎
กับบุคคลในสังคมได๎ตามกาลเทศะ รู๎วําควรจะสงเคราะห์ใคร เมื่อใด และอยํางไร ท าให๎สามารถ



 45 

สงเคราะห์ผู๎คนได๎เป็นจ านวนมาก สังคหวัตถุเป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติได๎เสมอ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ในทุติยหัตถกสูตร พระพุทธเจ๎าตรัสกับหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี6 มีใจความดังนี้ 

 ‚หัตถกะ บริษัทของทํานนี้มากนัก ทํานสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากนี้อยํางไร‛ 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวํา ‚ข๎าแตํพระองค์ผู๎ เจริญ ข๎า

พระองค์สงเคราะห์บริษัทจ านวนมากนี้ด๎วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ ที่พระผู๎มีพระภาคได๎
ทรงแสดงไว๎แล๎วคือ ข๎าพระองค์รู๎วํา ‘ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยทาน’ ก็สงเคราะห์ด๎วยทาน 
รู๎วํา ‘ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยค าพูดอันไพเราะ’ ก็สงเคราะห์ด๎วยค าพูดอันไพเราะ รู๎วํา
‘ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยการท าประโยชน์ให๎’ ก็สงเคราะห์ด๎วยการท าประโยชน์ให๎ รู๎วํา 
‘ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยการวางตัวสม่ าเสมอ’ ก็สงเคราะห์ด๎วยการวางตัวสม่ าเสมอ . . . 
 พระผู๎มีพระภาคตรัสวํา ‚ดีละ ดีละ หัตถกะ วิธีนี้ของทํานเป็นอุบายที่จะ
สงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได๎ จริงอยูํ ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได๎
ในอดีตกาล ก็ล๎วนแตํสงเคราะห์ด๎วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ใครก็ตามที่จัก
สงเคราะห์บริษัทจ านวนมากในอนาคตกาล ก็ล๎วนแตํสงเคราะห์ด๎วยสังคหวัตถุ ๔ 
ประการนี้แล ใครก็ตามที่ก าลังสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากในปัจจุบัน ก็ล๎วนแตํ
สงเคราะห์ด๎วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล‛ 
         (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 23/24/267) 

2.1.2 การสงเคราะหใ์นค าสอนเรื่องทิศ 6   

ค าสอนเรื่องทิศ 6 กลําวถึงหลักการสงเคราะห์/อนุเคราะห์บุคคลตามหน๎าที่และบทบาทของ
ผู๎ที่มีความสัมพันธ์ตํอกันทางสังคมรวมทั้งหมด 6 คํู ตามที่พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎ในสิงคาลกสูตรดังนี้ 

มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน๎า 
อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา 
บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง 
มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ๎าย 
ทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องลําง  
 

                                                           
6 พระพุทธเจ๎าตรัสวํา หัตถกอุบาสกแหํงเมืองอาฬวีได๎ชื่อวําเป็นเลิศกวําอุบาสกสาวกใดในเรื่องการ
สงเคราะห์บุคคลด๎วยสังคหวัตถุ (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต 20/252/31)  
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สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน 
คฤหัสถ์ในตระกูลผู๎มีความสามารถ7 พึงไหว๎ทิศเหลํานี้ 
                                   (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/273/217) 

จะเห็นวําบุคคลในแตํละทิศคือบุคคลที่เราต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องสมาคมด๎วย เปรียบดังทิศที่
อยูํรอบตัวเรา พระพุทธเจ๎าตรัสอธิบายวําคํูของบุคคลในแตํละทิศยํอมมีการสงเคราะห์ /อนุเคราะห์
ซึ่งกันและกัน ดังใจความตํอไปนี้ (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/267-273/212-216) 

ทิศเบื้องหน๎าเป็นความสัมพันธ์ระหวํางบุตรกับบิดามารดา บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาโดย
หน๎าที่ 5 ประการ ดังนี้คือ มารดาบิดาเลี้ยงบุตรมา บุตรต๎องเลี้ยงทํานเป็นการตอบแทน  ชํวยท า
การงานของบิดามารดา  ด ารงรักษาวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให๎เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
และเมื่อบิดามารดาลํวงลับไป บุตรท าบุญอุทิศให๎ สํวนมารดาบิดายํอมอนุเคราะห์บุตรธิดา  5 
ประการ ได๎แกํ ห๎ามไมํให๎ท าความชั่ว  ให๎ต้ังอยูํในความดี  ให๎ศึกษาศิลปวิทยา หาคํูครองที่สมควรให๎ 
และมอบทรัพย์สมบัติให๎ในเวลาอันควร 

ทิศเบื้องขวาเป็นความสัมพันธ์ระหวํางศิษย์กับครูอาจารย์  ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์โดย
หน๎าที่ 5 ประการดังนี้คือ ศิษย์ลุกต๎อนรับอาจารย์  เข๎าไปคอยรับใช๎  ใฝ่ใจศึกษาเลําเรียน ดูแล
ปรนนิบัติ และศึกษาศิลปวิทยาด๎วยความเคารพ  สํวนอาจารย์ยํอมอนุเคราะห์ศิษย์  5 ประการ
ได๎แกํ แนะน าให๎เป็นคนดี  ให๎เรียนดี คือสอนให๎เข๎าใจแจํมแจ๎ง บอกความรู๎ ในศิลปวิทยาทุกอยําง  
ยกยํองให๎ปรากฏในหมูํคณะ และสร๎างเครื่องคุ๎มภัย ให๎รู๎จักรักษาตนให๎ด าเนินชีวิตตํอไปด๎วยดี 

ทิศเบื้องหลังเป็นความสัมพันธ์ระหวํางสามีกับบุตรภรรยา  สามีพึงบ ารุงภรรยาซึ่งเป็น
ก าลังสนับสนุนอยูํข๎างหลังโดยหน๎าที่ 5 ประการดังนี้คือ ให๎เกียรติยกยํองภรรยา ไมํดูหมิ่น ไมํ
ประพฤตินอกใจ มอบความเป็นใหญํในงานบ๎านให๎ และหาเครื่องประดับให๎ตามโอกาสอันควร สํวน
ภรรยายํอมอนุเคราะห์สามี 5 ประการได๎แกํ ดูแลจัดการงาน สงเคราะห์ญาติมิตรด๎วยดี ไมํนอกใจ
สามี รักษาทรัพย์สมบัติท่ีสามีหามาได๎  และขยันไมํเกียจคร๎านในงานทั้งปวง  

ทิศเบื้องซ๎ายเป็นความสัมพันธ์ระหวํางมิตรสหาย มิตรสหายที่ดีหรือกัลยาณมิตรยํอมเป็น
ผู๎ที่ชํวยให๎บุคคลข๎ามพ๎นอุปสรรค และเป็นก าลังสนับสนุนให๎บรรลุความส าเร็จ บุคคลพึงบ ารุงมิตร
สหายโดยหน๎าที่ 5 ประการดังนี้ การเผื่อแผํแบํงปัน กลําววาจาเป็นที่ รัก ประพฤติตนให๎เป็น
ประโยชน์ วางตนสม่ าเสมอ ไมํพูดจาหลอกลวง  มิตรสหายยํอมอนุเคราะห์ตอบ 5 ประการได๎แกํ 

                                                           
7  ผ๎ูมีความสามารถ ในท่ีนี้หมายถึงผ๎ูมีความสามารถที่จะครองเรอืน คือเล้ียงดูบตุรภรรยาใหเ๎ป็นสุขได๎  
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เมื่อเพื่อนประมาท ชํวยรักษาป้องกัน  เมื่อเพื่อนประมาท ชํวยรักษาทรัพย์ของเพื่อน  เมื่อมีภัยก็
เป็นที่พึ่งได๎  ไมํละทิ้งเพื่อนในยามทุกข์ยาก และนับถือตลอดวงศ์ญาติของเพื่อน 

ทิศเบื้องลํางเป็นความสัมพันธ์ระหวํางนายกับคนรับใช๎หรือคนงาน  (ทาสกรรมกร) 
เนื่องจากคนรับใช๎หรือคนงานคือฐานก าลังในการท างาน เป็นผู๎ชํวยท าการงานตําง ๆ ให๎ นายพึง
บ ารุงคนรับใช๎และคนงานโดยหน๎าที่ 5 ประการดังนี้ จัดการงานให๎ท าตามสมควรแกํก าลัง ให๎
อาหารและคําจ๎าง ดูแลรักษายามเจ็บป่วย ได๎ของแปลกมาก็แบํงปันให๎ และ ให๎หยุดงานตาม
โอกาส สํวนคนรับใช๎และคนงานยํอมอนุเคราะห์นาย 5 ประการได๎แกํ เริ่มท างานกํอนนาย  เลิกงานเข๎า
นอนทีหลังนาย  ถือเอาแตํของที่นายให๎  ท างานให๎ดีขึ้น และน าคุณของนายไปเผยแพรํสรรเสริญ 

ทิศเบื้องบนเป็นความสัมพันธ์ระหวํางสมณพราหมณ์ ภิกษุสงฆ์กับคฤหัสถ์ เนื่องจากพระสงฆ์
คือผู๎ที่สูงด๎วยคุณธรรม คฤหัสถ์พึงบ ารุงพระสงฆ์ 5 ประการดังนี้คือ จะท าสิ่งใด ก็ท าด๎วยเมตตา จะพูด
สิ่งใด ก็พูดด๎วยเมตตา จะคิดสิ่งใด ก็คิดด๎วยเมตตา ต๎อนรับด๎วยความเต็มใจ  และถวายปัจจัยเครื่อง
ยังชีพ  สํวนพระสงฆ์ยํอมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ 6 ประการได๎แกํ ห๎ามปรามจากความชั่ว ให๎ต้ังอยูํใน
ความดี  อนุเคราะห์ด๎วยน้ าใจอันดีงาม  ให๎ได๎ฟังสิ่งที่ยังไมํเคยฟัง อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล๎วให๎แจํมแจ๎ง 
และบอกทางสวรรค์ให๎ คือ ‚บอกทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให๎‛ (พระธรรมปิฎก 2538 ก : 230) 

ค าสอนเรื่องทิศ 6 แสดงให๎เห็นวําแตํละคนมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติตํอคํูของความสัมพันธ์เหลํานั้น
อยํางไรบ๎าง และในขณะเดียวกันคํูของความสัมพันธ์นั้นก็ต๎องสงเคราะห์ ชํวยเหลือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันตามบทบาทของตน  การสงเคราะห์บุคคลในค าสอนเรื่องทิศ 6 มีทั้งที่เป็นไปตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในภาพรวม และการสงเคราะห์ตามหน๎าที่และบทบาทเฉพาะของแตํละคํูของ
ความสัมพันธ์นั้น ตัวอยํางเชํน ในโสณนันทชาดก อธิบายเรื่องบุตรพึงปรนนิบัติมารดาบิดาด๎วย
หลักสังคหวัตถ ุ4 ดังใจความตํอไปนี ้

[๑๗๘] สังคหวัตถุทั้งหลาย คือ 
 ๑. ทาน (การให๎)   

๒. ปิยวาจา (การเจรจาถ๎อยค าที่นํารัก) 
 ๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
 ๔. สมานัตตตา (ความเป็นผู๎มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายตาม 

สมควรในที่นั้น ๆ) 
ทั้ง ๔ ประการนี้ยังมีในโลกนี้ 
เหมือนเพลารถยังมีแกํรถที่ก าลังแลํนไป 
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[๑๗๙] หากวําสังคหวัตถุเหลํานี้ไมํพึงมีไซร๎ 

  มารดาไมํพึงได๎การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแหํงบุตรเลย 
  หรือบิดาไมํพึงได๎การนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแหํงบุตรเลย 
   (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก 28/178-179/83-84) 

 การปรนนิบัติมารดาบิดาด๎วยหลักสังคหวัตถุในที่นี้หมายความวํา ประการแรกการบ ารุง
มารดาบิดาด๎วยทาน คือการให๎สิ่งของแกํมารดาบิดา  ประการที่สอง เปยยวัชชะ คือบุตรพึงเจรจา
ตํอมารดาบิดาด๎วยถ๎อยค าสุภาพ อํอนหวาน ประการที่สาม อัตถจริยา คือการประพฤติประโยชน์
ด๎วยการท าหน๎าที่ของมารดาบิดาที่เกิดขึ้นให๎ส าเร็จ และประการสุดท๎าย สมานัตตตา ความเป็นผู๎มีตน
เสมอในธรรมทั้งหลายตามสมควร คือบุตรพึงให๎ความเคารพตํอบิดามารดา (ขุททกนิกาย ชาดก 
อรรถกถา 8/178/179) จึงเห็นได๎วําหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่สามารถน าไปปรับใช๎กับ
บุคคลในสังคมได๎ตามสถานการณ์ตําง ๆ  
  

2.2 ค าสอนส าหรับคฤหัสถ์ : ผู้ปกครอง        

ตามที่กลําวมาแล๎วจะเห็นวําการสงเคราะห์บุคคลในค าสอนเรื่องทิศ 6 เป็นการสงเคราะห์
ระหวํางบุคคลตามหน๎าที่และบทบาทของแตํละคํู แม๎มิได๎กลําวไว๎โดยตรงเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ชํวยเหลือกันระหวํางผู๎ปกครองรัฐกับประชาชน แตํการสงเคราะห์ระหวํางบุคคลนี้ขยายขอบเขต
ของความสัมพันธ์ไปสูํมหาชนได๎ ถ๎าพิจารณาวําความสัมพันธ์ทางการปกครอง ‚เป็นความสัมพันธ์
อยํางพํอปกครองลูกหรือพํอแมํเลี้ยงลูก‛ (ปรีชา ช๎างขวัญยืน 2542:127) ผู๎ปกครองในฐานะ
หัวหน๎าครอบครัวใหญํยํอมมีบทบาทและหน๎าที่ดูแลทุกข์สุขของคนในครอบครัวเสมือนหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหวํางมารดาบิดาและบุตรในค าสอนเรื่องทิศ 6  ดังนั้นผู๎ปกครองในฐานะผู๎ครอง
เรือนซึ่งเป็นผู๎น าของประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามค าสอนส าหรับผู๎ครองเรือนทั่วไปแล๎ว 
พระพุทธศาสนายังสอนหลักธรรมส าหรับผู๎ปกครองเพิ่มขึ้นอีกใน จักกวัตติวัตร ทศพิธราชธรรม 
และราชสังคหวัตถุ  

2.2.1 จักกวัตติวัตร  

ในจักกวัตติสูตร กลําวถึงจักกวัตติวัตร (จักรวรรดิวัตร)หรือหลักปฏิบัติของผู๎ปกครองไว๎ดังนี้ 
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ลูกเอ๋ย. . . จงจัดการรักษาป้องกันและคุ๎มครองชนภายใน ก าลังพล พวกกษัตริย์ผู๎
ตามเสด็จ  พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท สมณพราหมณ์ สัตว์
จ าพวกเนื้อและนกโดยธรรม การกระท าสิ่งที่ผิดแบบแผน อยําได๎เป็นไปในแวํนแคว๎น
ของลูก อนึ่ง บุคคลเหลําใดในแวํนแคว๎นของลูก ไมํมีทรัพย์ ลูกพึงให๎ทรัพย์แกํบุคคล
เหลํานั้นด๎วย อนึ่ง สมณพราหมณ์เหลําใดในแวํนแคว๎นของลูก เว๎นขาดจากความมัว
เมา และความประมาท ตั้งมั่นอยูํในขันติ (ความอดทน) และโสรัจจะ (ความเสงี่ยม) 
ฝึกตน สงบตน ให๎ตนดับกิเลสอยูํแตํผู๎เดียว ลูกพึงเข๎าไปหาสมณพราหมณ์เหลํานั้น
ตามกาลอันควรแล๎วไตํถามสอบถามวํา ‘ทํานขอรับ อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล 
อะไรมีโทษ อะไรไมํมีโทษ อะไรควรเกี่ยวข๎อง อะไรไมํควรเกี่ยวข๎อง อะไรที่ข๎าพเจ๎าท า
อยูํพึงเป็นไปเพื่อไมํเกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาล หรือวําอะไรที่ข๎าพเจ๎าท าอยูํพึงเป็นไป
เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาล’ ครั้นลูกได๎ฟังจากสมณพราหมณ์เหลํานั้นแล๎ว สิ่งใด
เป็นอกุศล พึงละเว๎นเสิ่งนั้น สิ่งใดเป็นกุศล พึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้นให๎มั่น ลูกเอ๋ย 
จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐนั้น เป็นอยํางนี้แล 

                (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค 11/84/62-63) 

ข๎อความในจักกวัตติสูตรแสดงให๎เห็นวําพระราชา (ผู๎ปกครอง) ต๎องค านึงถึงความสุขของ
คนทั้งหลายและหมูํสัตว์ เริ่มต้ังแตํให๎การสงเคราะห์แกํบุคคลใกล๎ตัวที่สุด คือพระมเหสี พระราช
บุตร ข๎าราชบริพารทั้งหลาย กษัตริย์ทั้งปวงที่ตามเสด็จ พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาว
ชนบท สมณพราหมณ์ เหลําสัตว์ สงเคราะห์ด๎วยการห๎ามมิให๎ประชาชนท าความชั่ว พระราชทาน
ทรัพย์ให๎คนจน และเข๎าไปหาสมณะและพราหมณ์เพื่อสนทนาธรรม8 อยํางไรก็ตามอาจกลําวได๎วํา
วัตรปฏิบัติเกือบทั้งหมดส าหรับผู๎ปกครองในจักกวัตติสูตรจัดรวมไว๎ในค าสอนเรื่องทานใน
ทศพิธราชธรรมเพียงข๎อเดียว (ปรีชา ช๎างขวัญยืน 2542: 26) 

2.2.2 ทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม หมายถึงธรรมของพระราชาหรือคุณธรรมของผู๎ปกครองบ๎านเมืองจ านวน 
10 ประการ ผู๎ปกครองในฐานะผู๎ครองเรือน พึงประพฤติตนตามหลักทศพิธราชธรรมทุกประการ ใน
มหาสังสชาดก กลําวไว๎ดังนี้ 

                                                           
8 โปรดดูการแบํงวัตรปฏิบัติของผ๎ูปกครองใน ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา อ๎างถึงใน ปรีชา ช๎างขวัญยืน. ธรรมรัฐ-

ธรรมราชา. กรุงเทพมหานคร : โครงการต ารา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
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 (พระราชาตรัสตอบวํา) 
[๑๗๕] เราพิจารณาเห็นอนาคตอันยาวนานก็หาไมํ 

พญาหงส์ เราด ารงอยูํในธรรม ๑๐ ประการ 
จึงไมํสะดุ๎งกลัวปรโลก 

 [๑๗๖] คือ ๑. ทาน  ๒. ศีล 
  ๓. การบริจาค  ๔. ความซื่อตรง 
  ๕. ความอํอนโยน  ๖. ความเพียร 
  ๗. ความไมํโกรธ  ๘. ความไมํเบียดเบียน  
  ๙. ความอดทน  ๑๐. ความไมํคลาดธรรม [ความไมํขัดเคือง] 

        (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก 28/175-176/112) 

ในหลักธรรม 10 ประการนี้ วัตรปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนโดยตรงได๎แกํ 
ทาน และ การบริจาค (จาคะ) ซึ่งทั้งสองข๎อปรากฏอยูํในฆราวาสธรรม 4 หรือธรรมส าหรับผู๎ครอง
เรือนทั่วไป (พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 15/246/354) เนื่องจากได๎กลําวเรื่องทาน
ไว๎ในตอนต๎นแล๎ว ในที่นี้จึงขอขยายความเรื่องจาคะหรือการบริจาคให๎ชัดเจนขึ้นเนื่องจากจาคะ
เป็นค าสอนส าหรับคฤหัสถ์ที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์สังคมโดยตรง  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
อธิบายวํา จาคะหมายถึง ‚ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์สํวนตนได๎ 
ใจกว๎าง พร๎อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต๎องการของผู๎อ่ืน พร๎อมที่จะรํวมมือ 
ชํวยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ไมํคับแคบเห็นแกํตนหรือเอาแตํใจตัว‛ (พระธรรมปิฎก 2538 ก : 135)   

หลักธรรมที่วําด๎วยการบริจาคเป็นค าสอนให๎ฆราวาสละความตระหนี่ ละของของตน รู๎จัก
การเสียสละ กล๎าบริจาค โดยคิดถึงประโยชน์ของผู๎อื่น ในพระไตรปิฎกมีค าสอนส าหรับผู๎ครองเรือน
ที่สัมพันธ์กับการบริจาค นั่นคือค าสอนเรื่อง การหาทรัพย์และการใช๎ทรัพย์ พระพุทธเจ๎ามิได๎ทรง
สอนให๎ละทิ้งการแสวงหาทรัพย์อยํางสิ้นเชิง เพราะยังทรงค านึงถึงการด าเนินชีวิตของผู๎ครองเรือน 
แตํทรงสอนให๎ผู๎ครองเรือนประกอบอาชีพที่ถูกต๎องเหมาะสม มีหลักในการหาทรัพย์ รู๎จักใช๎ทรัพย์ 
แบํงปันทรัพย์ และบริจาคทรัพย์ ผู๎ครองเรือนต๎องรู๎ตระหนักด๎วยวํา ‚การมีทรัพย์มิใชํเป็นจุดหมาย
ในตัว แตํเป็นเพียงอุปกรณ์ส าหรับสนับสนุนการท าสิ่งที่ดีงามเพื่อชีวิตและผู๎อ่ืนแล๎ว พึงทราบ
ขอบเขตแหํงคุณคําของทรัพย์สมบัติ และการที่จะต๎องแสวงสิ่งอ่ืนที่มีคุณคําสูงยิ่งขึ้นตํอไปด๎วย ‛ 
(พระธรรมปิฎก 2546: 789) ดังค าสอนในอาทิยสูตรเมื่อพระพุทธเจ๎าตรัสแกํอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เรื่องประโยชน์ที่พึงถือเอาจากโภคทรัพย์ 5 ประการ ใจความวํา 
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ประโยชน์ ๕ ประการนี้ อะไรบ๎าง คือ 
๑.  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยํอมบ ารุงตนเอง  บ ารุงมารดาบิดา  บ ารุงบุตร  
ภรรยา  ทาส  กรรมกร  และคนใช๎ให๎เป็นสุข  บริหารให๎เป็นสุขโดยชอบด๎วย
โภคทรัพย์ที่หามาได๎ด๎วยความขยันหมั่น เพียร   เก็บรวบรวมด๎วย
น้ าพักน้ าแรง  อาบเหงื่อตํางน้ า  ประกอบด๎วยธรรมได๎มาโดยธรรม นี้เป็น
ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่  ๑ 
๒.  อริยสาวกยํอมบ ารุงตนเองบ ารุงมิตรและอ ามาตย์ให๎เป็นสุข  บริหารให๎
เป็นสุขโดยชอบด๎วยโภคทรัพย์ที่หามาได๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียรเก็บ
รวบรวมด๎วยน้ าพักน้ าแรง  อาบเหงื่อตํางน้ า  ประกอบด๎วยธรรม  ได๎มาโดย
ธรรม  นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่  ๒ 
๓.  อริยสาวกยํอมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ  น้ า  พระราชา  โจร คนที่
ไมํชอบกัน หรือจากทายาท ท าตนให๎ปลอดภัย นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอา
จากโภคทรัพย์ประการที่ ๓ 
 ๔.  อริยสาวกยํอมท าพลี 9 ๕ อยําง คือ (๑) ญาติพลี (๒)  อติถิพลี (๓) 
ปุพพเปตพลี  (๔) ราชพลี  (๕) เทวตาพลี นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจาก
โภคทรัพย์ประการที่ ๔ 
๕.  อริยสาวกยํอมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไป เป็นไปเพื่อให๎ได๎อารมณ์ดีมีสุข
เป็นผล ให๎เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ผู๎เว๎นขาดจากความมัวเมาและ
ความประมาท ด ารงมั่นอยูํในขันติ  (ความอดทน) และโสรัจจะ  (ความ
เสงี่ยม) ฝึกอบรมตน ท าตนให๎สงบ ท าตนให๎ดับเย็นสนิท  ด๎วยโภคทรัพย์ที่
หามาได๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด๎วยน้ าพักน้ าแรง  อาบเหงื่อ
ตํางน้ า ประกอบด๎วยธรรม ได๎มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจาก
โภคทรัพย์ประการที่  ๕  
                 (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/41/64-65)                 

ผู๎ปกครองที่ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมยํอมผูกใจประชาชนในแผํนดินนั้น ใน
พระไตรปิฎกมีตัวอยํางของพระราชาที่สละทรัพย์สมบัติ บ าเพ็ญทานแกํชนทุกหมูํเหลํา ทั้งทานและ
จาคะจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญของผู๎ปกครองในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จัดหาสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ

                                                           
9 พลี (พะลี) หมายถึงการสงเคราะห์  การบวงสรวง น๎อมให๎ หรือสํวย มี 5 อยํางคือ 1. ญาติพลี คือการสงเคราะห์

ญาติ  2. อติถิพลี คือ ต๎อนรับแขก  3. ปุพพเปตพลี คือ ท าบุญอุทิศให๎ผ๎ูตาย  4. ราชพลี คือถวายเป็นของหลวง  
มีเสียภาษีอากร เป็นต๎น  5. เทาวดาพลี คือท าบุญอุทิศให๎เทวดา (อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต อรรถกถา 2/6/1/353) 
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การด ารงชีวิตของราษฎรที่อยูํใต๎ปกครองของตน  ในฐานะผู๎ปกครองรัฐ การสละทรัพย์สิ่งของ 
บ ารุงเลี้ยงดู ชํวยเหลือประชาชน เสียสละความสุขสํวนตน หรือแม๎แตํชีวิตของตน เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน และความสงบเรียบร๎อยของบ๎านเมืองยํอมเป็นหน๎าที่โดยตรงของผู๎ปกครอง  

2.2.3 ราชสังคหวัตถ ุ

ราชสังคหวัตถุ หรือสังคหวัตถุของผู๎ครองแผํนดิน หมายถึงธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชนในสังคมเข๎าไว๎ด๎วยกัน ราชสังคหวัตถุเป็นราชธรรมอีกหมวดหนึ่งส าหรับพระมหากษัตริย์
(ผู๎ปกครอง) ที่วําด๎วยหลักการสงเคราะห์ประชาชน ในรัฐสมัยใหมํอาจเทียบได๎กับการที่รัฐจัด
สวัสดิการสังคมด๎านตําง ๆ ที่จ าเป็นให๎ประชาชน  

ในเมตตาสูตรกลําวถึงราชสังคหวัตถ ุดังนี้ 

พระราชาผู๎ทรงธรรมเชํนกับฤาษี 
ทรงชนะใจหมูํสัตว์ทั่วแผํนดินด๎วยราชธรรม 
ทรงบูชายัญ คือ สัสสเมธะ ปุริสเมธะ 
สัมมาปาสะ  วาชเปยยะ  และนิรัคคฬะ . . . 

       (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 23/1/194-195)  

 ราชธรรมในที่นี้คือราชสังคหวัตถุซึ่งเป็นค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรับปรุงจากค าสอน
เรื่องการบูชายัญ 5 ในศาสนาพราหมณ์  ราชสังคหวัตถุประกอบด๎วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่เป็น
สํวนของเหตุ ได๎แกํ สัสสเมธะ ปุรสิเมธะ สัมมาปาสะ และวาชเปยยะ ส าหรับนิรัคคฬะเป็นผลที่เกิดขึ้น
ตามมาจากการปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ รวมทั้งหมดเป็น 5 ประการ พระพุทธศาสนาอธิบาย
ความหมายของราชสังคหวัตถุ (อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต อรรถกถา 3/1/213 และขุททกนิกาย  
อิติวุตตกะ อรรถกถา 27/106-108) ดังนี้ 
 1. สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิกรด๎วยการบ ารุงด๎วยพืชพันธุ์
ธัญญาหาร สํงเสริมการเกษตร  
 2. ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบ ารุงข๎าราชการ รู๎จักสํงเสริมคนดีมีความสามารถ  
 3. สัมมาปาสะ หมายถึง ความมีอัธยาศัยราวกับบํวงคล๎องใจประชาชนด๎วยการสํงเสริม
อาชีพ เชํน ให๎คนจนกู๎ยืมเงินไปลงทุนเพื่อสร๎างตัวโดยยกเว๎นภาษีให๎ เป็นต๎น 
 4. วาชเปยยะ หมายถึงการมีปิยวาจาตํอบุคคลทั่วไป กลําวคือ รู๎จักพูดด๎วยถ๎อยค าที่
ไพเราะ อํอนหวาน สุภาพนุํมนวล มีเหตุมีผล ท าให๎ผูกมัดใจคนได๎ 
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 5. นิรัคคฬะ หมายถึง บ๎านเมืองสงบสุขปราศจากโจรผู๎ร๎าย ไมํต๎องระแวงภัย  

ตัวอยํางเรื่องยัญของพระเจ๎ามหาวิชิตราชการในกูฏทันตสูตรแสดงให๎เห็นการปฏิบัติตาม
หลักการสงเคราะห์ประชาชนด๎วยการจดัสวัสดิการด๎านตําง ๆ ตามหลักราชสังคหวัตถุ ใจความวํา  

[ปุโรหิตกราบทูลวํา] 
๑. ขอให๎พระองค์พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารให๎แกํพลเมืองผู๎ขะมักเขม๎นใน
เกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ๎านเมืองของพระองค์ 
๒. ขอให๎พระองค์พระราชทานต๎นทุนให๎แกํพลเมืองผู๎ขะมักเขม๎นในพาณิชกรรมใน
บ๎านเมืองของพระองค์ 
๓. ขอให๎พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแกํข๎าราชการที่ขยันขันแข็งใน
บ๎านเมืองของพระองค์ 
พลเมืองเหลํานั้นจักขวนขวายในหน๎าที่ราชการ ไมํพากันเบียดเบียนบ๎านเมืองของ
พระองค์ และจักมีกองพระราชทรัพย์อยํางยิ่งใหญํ บ๎านเมืองก็จะอยูํอยํางรํมเย็น ไมํ
มีเสี้ยนหนาม ไมํมีการเบียดเบียน ประชาชนจะชื่นชมยินดีตํอกัน มีความสุขกับ
ครอบครัว อยูํอยํางไมํต๎องปิดประตูบ๎าน  

. . . พระองค์โปรดรับสั่งให๎เชิญเจ๎าผู๎ครองเมืองที่อยูํในนิคมและอยูํในชนบท
ทั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ โปรดรับสั่งให๎เชิญอ ามาตย์ราชบริพารที่อยูํใน
นิคมและอยูํในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ โปรดรับสั่งให๎เชิญพราหมณ์
มหาศาลที่อยูํในนิคมและอยูํในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ และโปรด
รับสั่งให๎เชิญคหบดีผู๎มั่งคั่งที่อยูํในนิคมและอยูํในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของ
พระองค์มาปรึกษาวําทํานผู๎เจริญทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอพวก
ทํานผู๎เจริญจงรํวมมือกับเราเพื่ออ านวยประโยชน์สุขแกํเราตลอดกาลนาน 

             (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 9/338-339/131-132) 

จึงเห็นได๎วําเมื่อพระราชาหรือผู๎ปกครองในฐานะผู๎น าของประชาชนประพฤติตาม
หลักธรรม ด๎วยการจัดการสงเคราะห์ราษฎรตามความจ าเป็น ดูแลทุกข์สุขของข๎าราชการ บ ารุง
พืชผลด๎านการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศให๎อุดมสมบูรณ์ สํงเสริมด๎านธุกิจและการค๎าพาณิชย์ 
มีความรํวมมือกับคนทุกหมูํเหลําที่เกี่ยวข๎องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผลที่ตามมาก็คือความ
สงบสุขและความเจริญรุํงเรืองของบ๎านเมือง  
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2.3 ค าสอนส าหรับบรรพชิต 

ค าสอนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์สังคมในฝ่ายภิกษุสงฆ์สามารถพิจารณาได๎จากค าสอน
เรื่องพละ 4 และ ค าสอนเรื่องทิศ 6 ดังนี้ 

2.3.1 ค าสอนเรื่องพละ 4   

ค าสอนเรื่องพละ 4 ปรากฏในพลสูตร มีเนื้อความเดียวกับสังคหวัตถุ 4 ที่มุํงสอนผู๎ครองเรือน
เป็นหลัก พลสูตรกลําวถึงพละ 4 ประการ ได๎แกํ ปัญญาพละ (ก าลังคือปัญญา) วิริยพละ (ก าลังคือ
ความเพียร) อนวัชชะพละ (ก าลังคือกรรมที่ไมํมีโทษ) และสังคหพละ (ก าลังคือการสงเคราะห์)   
พลสูตรเป็นค าสอนส าหรับภิกษุสงฆ์  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเนื้อความในหัวข๎อสังคหพละกลําวถึงการ
สงเคราะห์สาธารณชนในสํวนที่ภิกษุสงฆ์สามารถท าได๎ด๎วยการชักชวนให๎คนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร 
เชํน การให๎ทานส าหรับภิกษุสงฆ์ คือให๎ธรรม ได๎แกํการแสดงธรรม อบรมสั่งสอนธรรมแกํประชาชน 
จาคะคือการชักชวนคนตระหนี่ให๎เห็นประโยชน์ของการบริจาค อัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์
ด๎วยการชักชวนคนให๎รักษาศีล เป็นต๎น การสงเคราะห์ทางธรรมของภิกษุสงฆ์ทั้ง 4 ข๎อถือวําเป็น
เลิศกวําการสงเคราะห์อื่นใด 

สังคหพละ เป็นอยํางไร 
คือ สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ ได๎แกํ (๑) ทาน (การให๎)        
(๒) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) (๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) (๔) 
สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ)  ภิกษุทั้งหลาย การให๎ธรรมเลิศกวําการให๎
ทั้งหลาย การแสดงธรรมบํอย ๆ แกํบุคคลผู๎ต๎องการจะฟัง เงี่ยโสตลงสดับเลิศกวํา
วาจาเป็นที่รักทั้งหลาย การชักชวนคนที่ไมํมีศรัทธาให๎ตั้งมั่น ด ารงมั่นในสัทธา
สัมปทา ชักชวนคนที่ไมํมีศีลให๎ตั้งมั่น ด ารงมั่นในสีลสัมปทา ชักชวนคนที่มีความ
ตระหนี่ให๎ตั้งม่ัน ด ารงมั่นในจาคสัมปทา ชักชวนคนที่มีปัญญาทรามให๎ตั้งมั่น ด ารง
มั่นในปัญญาสัมปทา เลิศกวําการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย การที่พระโสดาบันมี
ตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี พระอนาคามีมี
ตนเสมอกับพระอนาคามี พระอรหันต์มีตนเสมอกับพระอรหันต์ เลิศกวําการมีตน
เสมอทั้งหลาย นี้เรียกวํา สังคหพละ  
           (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต 23/5/440-441) 
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2.3.2 ค าสอนเรื่องทิศ 6  

ค าสอนเรื่องทิศ 6 มุํงสอนผู๎ครองเรือนที่มีความสัมพันธ์กันให๎ปฏิบัติตนชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันเป็นส าคัญ แตํในทิศเบื้องบนที่เป็นคํูความสัมพันธ์ระหวํางคฤหัสถ์กับนักบวช เมื่อคฤหัสถ์
บ ารุงพระสงฆ์ 5 ประการแล๎ว พระสงฆ์ยํอมอนุเคราะห์บุคคลทั่วไป 6 ประการ สํวนนี้ถือวําเป็นค าสอน
ส าหรับบรรพชิตที่พึงปฏิบัติตํอคฤหัสถ์โดยตรง ถ๎าพิจารณาจากเนื้อความ การอนุเคราะห์ในทุกข๎อ 
เข๎าขํายการสงเคราะห์ทางธรรมมากกวําวัตถุสิ่งของ ยกเว๎นข๎อ 3 การอนุเคราะห์ด๎วยน้ าใจอันดีงาม 
ใจความบอกเพียงจิตใจของผู๎ให๎การสงเคราะห์ แตํไมํได๎บอกชัดเจนเรื่องสิ่งที่ต๎องการสงเคราะห์จึง
อาจเป็นการสงเคราะห์ได๎ทั้งทางธรรมและทางโลก  

อยํางไรก็ตามมีตัวอยํางในพระไตรปิฎกที่แสดงให๎เห็นวํานักบวชสามารถชํวยเหลือคฤหัสถ์
ทางโลกได๎ เชํน ใน ติรรีฏวัจฉชาดก และ  โสณนันทชาดก ใจความในชาดกทั้งสองกลําวไว๎ตรงกัน
วําแม๎เป็นนักบวช เมื่อพบคนมีทุกข์หรือตกอยูํในอันตรายต๎องให๎การชํวยเหลือ  

ในโสณนันทชาดกมีใจความกลําวถึงพระเจ๎ามโนชะที่ได๎รับการชํวยเหลือจากนันทบัณฑิต
ดาบสในกิจการตําง ๆ ท าให๎แคว๎นของพระองค์เจริญรุํงเรือง ความโดยยํอมีดังนี้ 

(พระเจ๎ามโนชะได๎สดับดังนั้น จึงตรัสวํา) 
[๙๔] พระคุณเจ๎าได๎ท าการขวนขวายชํวยเหลือมิใชํน๎อยเห็นปานนี้ 
 เม่ือฝนตก พระคุณเจ๎าก็ได๎ท าให๎ฝนหยุด 
[๙๕] จากนั้นเม่ือลมแรง แดดกล๎า พระคุณเจ๎าก็ได๎ท าเงาอันรํมเย็น 
 ตํอมาพระคุณเจ๎าก็ได๎ท าการป้องกันลูกศรในทํามกลางศัตรู 
[๙๖] ตํอมาพระคุณเจ๎าก็ได๎ท าแคว๎นให๎เจริญรุํงเรืองแผํไพศาล 
 และได๎น าประชาชนผู๎อยูํในแคว๎นเหลํานั้นให๎อยูํในอ านาจของโยม 
 ตํอมาก็ได๎ท าให๎กษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์ให๎เป็นผู๎ติดตามโยม 
[๙๗] โยมมีความพอใจตํอพระคุณเจ๎าผู๎เจริญ 
 พระคุณเจ๎าประสงค์สิ่งปลื้มใจอันใด . . . 
 ขอพระคุณเจ๎าออกปากขอมาเถิด  
 โยมขอถวายแดํพระคุณเจ๎าผู๎เจริญ  
                   (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก 28/94-97/71) 

ในติรีฏวัจฉชาดก กลําวไว๎วําเมื่อติรีฏวัจฉดาบสโพธิสัตว์พบวําพระราชาพระองค์หนึ่งตก
อยูํในอันตรายหลังจากแพ๎ในการรบ จึงได๎เข๎าไปชํวยเหลือ พระราชาพระองค์นั้นทรงสรรเสริญคุณ
งามความดีของติรีฏวัจฉดาบสโพธิสัตว์ให๎อุปราชฟัง ใจความวํา  
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[๒๖] เม่ือพํอแพ๎ในการรบ 
 ตกอยูํในอันตรายแตํผู๎เดียว 
 ดาบสนั้นได๎ท าการอนุเคราะห์ ยื่นมือชํวยเหลือ 
 พํอผู๎ตกยากอยูํในป่าใหญํอันทารุณ 
 เพราะการชํวยเหลือนั้น 
 พํอผู๎ก าลังเผชิญทุกข์อยูํก็ขึ้นจากบํอน้ าได๎ 
[๒๗] พํอผู๎ด ารงอยูํในมนุษยโลกนี้ 
 ก าลังตกอยูํในวิสัยของพญามัจจุราช มาถึงสถานที่นี้ได๎ 
 เพราะการชํวยเหลืออันแสนยากของดาบสนั้น 
 ลูกเอ๋ย ติรีฏวัจฉดาบสเป็นผู๎สมควรแกํลาภ [ปัจจัย 4] 

พวกเจ๎าจงถวายปัจจัยที่ควรบริโภค 
 จงบูชาด๎วยปัจจัยที่ควรบูชาแกํทํานเถิด 
                            (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก 27/26-27/125-126) 

ตัวอยํางในชาดกทั้งสองแสดงให๎เห็นความสัมพันธ์ระหวํางนักบวชและคฤหัสถ์ตรงตามค า
สอนในทิศ 6 วําด๎วยทิศเบื้องบน  คฤหัสถ์อุปถัมภ์บ ารุงนักบวชเมื่อนักบวชอนุเคราะห์คฤหัสถ์ให๎พ๎น
จากความทุกข์ และชํวยเหลือให๎แคว๎นของพระราชามีความเจริญรุํงเรือง  การสงเคราะห์คฤหัสถ์
ของนักบวชจึงไมํได๎จ ากัดเฉพาะด๎านอบรม สั่งสอน แนะน าด๎านธรรมเทํานั้น แตํเป็นการสงเคราะห์
ในเรื่องอื่น ๆ ที่จ าเป็นด๎วย  

อยํางไรก็ตามการที่นักบวชสงเคราะห์บุคคลทั่วไปต๎องกระท าด๎วยความระมัดระวัง และอยูํ
ในกรอบของนักบวช  ในพระพุทธศาสนากรอบดังกลําวหมายถึงพระวินัย ดังนั้นในกรณีของภิกษุสงฆ์
ให๎การสงเคราะห์คฤหัสถ์ตามค าสอนในทิศ 6 ที่วําด๎วยทิศเบื้องบน จึงต๎องมีความระมัดระวังรักษาตน
ให๎อยูํในกรอบของพระวินัย ขณะที่ปฏิบัติภารกิจการสงเคราะห์   

ในพระวินัยปิฎก กลําวถึงพระภิกษุสงฆ์ปรารถนาจะไปพยาบาลมารดาที่ เจ็บไข๎  
พระพุทธเจ๎าทรงอนุญาตให๎กระท าได๎  ไมํถือวําเป็นการผิดพระวินัย แตํมีบัญญัติไว๎วํากิจธุระจ าเป็น
นั้นท าเสร็จได๎ภายใน 7 วัน และต๎องกลับวัดหลังจากนั้น  

สมัยนั้น มารดาของภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข๎ มารดานั้นสํงทูตไปในส านักภิกษุผู๎เป็นบุตรวํา  
‚ดิฉันเป็นไข๎  ขอบุตรของดิฉันจงมา ดิฉันประสงค์ให๎มา‛ 
       ล าดับนั้น ภิกษุนั้นคิดวํา ‚พระผู๎มีพระภาคทรงบัญญัติไว๎วํา เมื่อบุคคล ๗ 
จ าพวก สํงทูตมาไปด๎วยสัตตาหกรณียะได๎ แตํเมื่อไมํสํงทูตมา จะไปไมํได๎ ส าหรับ
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สหธรรมิกทั้ง ๕ แม๎ไมํสํงทูตมา ก็ไปด๎วยสัตตาหกรณียะได๎ ไมํจ าต๎องกลําวถึงเมื่อ
สหธรรมิกทั้ง ๕ นัน้ สํงทูตมา อนึ่งมารดาของเรานี้เป็นไข๎ แตํมารดานั้นไมํได๎เป็น
อุบาสิกา เราจะพึงปฏิบัติอยํางไรหนอ‛ 
      ภิกษุทั้งหลายจึงน าเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู๎มีพระภาคให๎ทรงทราบ 
       พระผู๎มีพระภาครับสั่งวํา  ‚ภิกษุทั้งหลาย  แม๎เมื่อบุคคล  ๗  จ าพวก  คือ  
ภิกษุ ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  สามเณรี  มารดาและบิดา จะไมํสํงทูตมา เรา
อนุญาตให๎ไปด๎วยสัตตาหกรณียะได๎ ไมํจ าต๎องกลําวถึงเมื่อบุคคล  ๗  จ าพวกนั้นสํง
ทูตมา 
       ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคล ๗ จ าพวกเหลํานี้  แม๎มิได๎สํงทูตมา  เราอนุญาตให๎
ไปด๎วยสัตตาหกรณียะได๎  ไมํจ าต๎องกลําวถึงเมื่อบุคคล  ๗  จ าพวกนั้น  สํงทูตมาแตํพึง
กลับใน  ๗  วัน 
       ภิกษุทั้งหลาย  ก็ในกรณีนี้  มารดาของภิกษุเป็นไข๎  ถ๎ามารดานั้นจะพึงสํง
ทูตไปในส านักของภิกษุผู๎ เป็นบุตรวํา ‚ดิฉันเป็นไข๎ ขอบุตรของดิฉันจงมา ดิฉัน
ประสงค์ให๎มา‛ ภิกษุทั้งหลาย แม๎มารดานั้นจะไมํสํงทูตมา ก็ไปด๎วยสัตตาหกรณียะ
ได๎ ไมํจ าต๎องกลําวถึง เมื่อมารดานั้นสํงทูตมา พึงไปด๎วยตั้งใจวํา ‚เราจักแสวงหา 
คิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัต หรือคิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล‛ แตํพึง
กลับใน ๗ วัน 

                   (พระวินัยปิฎก มหาวรรค 4/198/310) 

พระพุทธเจ๎าได๎ทรงบัญญัติไว๎วํา ถ๎าภิกษุสงฆ์นั้นไปด๎วย ‚สัตตาหกรณียะ‛ คือธุระที่ท าให๎
ภิกษุออกจากวัดไปค๎างคืนที่อ่ืนได๎ แม๎ไมํมีบุคคลมาแจ๎งให๎ทราบ ก็สามารถออกไปท ากิจเหลํานั้น
ได๎ แตํต๎องกลับวัดภายใน 7 วัน เชํนการไปพยาบาลมารดาบิดา ญาติ ภิกษุณี สามเณรี อุบาสก 
อุบาสิกา ฯลฯ ไปเพื่อกิจของสงฆ์ เชํนสร๎างวิหารหรือซํอมวิหารที่ช ารุด ไปกิจนิมนต์ เป็นต๎น  กรณี
เหลํานี้ไมํถือวําเป็นการผิดพระวินัย (พระวินัยปิฎก มหาวรรค 4/187-202/205-224)   

จากหลักธรรมทั้งสองเรื่อง อาจเข๎าใจวําเป็นค าสอนที่ขัดแย๎งกัน เนื่องจากในสังคหพละ
เน๎นกิจกรรมฝ่ายธรรมวําเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด ซึ่งท าให๎มักเข๎าใจวําเป็นการสอนให๎พระภิกษุ
สงฆ์ละเว๎นจากการสงเคราะห์ทางโลก แตํเมื่อพิจารณาหลักธรรมอ่ืนประกอบ จะพบวําทั้งนักบวช
และคฤหัสถ์สามารถท ากจิกรรมได๎ทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลก เพียงแตํตํางกรรมตํางวาระกันเทํานั้น    
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3. สรุป    
 
ค าสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องงานสังคมสงเคราะห์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทั้งที่กลําว

ไว๎โดยตรงและโดยอ๎อม และปรากฎในหมวดธรรมที่ตํางกันบ๎าง คาบเกี่ยวกันบ๎าง สํวนที่เป็นค าสอน
โดยตรงที่กลําวถึงการสงเคราะห์มักเป็นค าสอนส าหรับคฤหัสถ์ที่เน๎นการสงเคราะห์ทางวัตถุ แตํ
คฤหัสถ์ก็สามารถสงเคราะห์ด๎านธรรมทานได๎ถ๎ามีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมมากพอ เพราะ
ในที่สุดแล๎วแม๎พระพุทธศาสนาจะสอนจุดหมายของชีวิตส าหรับผู๎ครองเรือนในทางโลก แตํก็ยัง
สอนให๎บุคคลพิจารณาถึงเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นจุดหมายที่สูงกวําจุดหมายทางโลก สํวนการ
สงเคราะห์ด๎านธรรมทานจะเป็นค าสอนส าหรับพระภิกษุสงฆ์มากกวํา แตํมิได๎หมายความวําภิกษุสงฆ์
จะไมํสามารถท างานสังคมสงเคราะห์ในสํวนที่เป็นการชํวยเหลือด๎านวัตถุสิ่งของได๎ ถ๎าหากได๎ใช๎
วิจารณญาณเลือกด าเนินการสงเคราะห์สังคมให๎เหมาะสมกับหน๎าที่และสถานภาพของวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาทั้งด๎านวัตถุและด๎านจิตใจ โดยมีความเข๎าใจให๎ถูกต๎องระหวําง
คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานอยูํในจิตใจหรือในระดับความคิดกับคุณธรรมที่แสดงออกภายนอกหรือ
จริยธรรมในขั้นปฏิบัติ  ดังทีพ่ระธรรมปิฎกกลําวไว๎ใน พุทธธรรม ใจความวํา 

ความเข๎าใจในหลักการนี้ จะชํวยให๎ชาวพุทธเองใช๎หรือปฏิบัติหลักธรรมตําง ๆ ได๎ถูก
ชิ้นถูกอันมั่นเหมาะชัดเจนยิ่งขึ้นและจะรู๎จุดผิดพลาดแหํงค ากลําวหาของคน
ภายนอกที่เคยพูดวํา ชาวพุทธได๎รับการสั่งสอนให๎ท าดี บ าเพ็ญประโยชน์ เพียงด๎วย
การนั่งนอนแผํเมตตาอยูํเฉย ๆ ในห๎อง (หรือในมุ๎ง) 

. . . การบ าเพ็ญความดีภายนอก หรือการแสดงออกที่ดีงามทางสังคม จะต๎องมี
คุณธรรมที่ลึกซึ้งภายในจิตใจเป็นรากฐาน จึงจะเป็นไปโดยจริงใจ บริสุทธิ์ เป็นของแท๎ 
และมั่นคงยิ่งขึ้น งานสังคมสงเคราะห์ไมํวําในรูปแบบของทาน หรืออัตถจริยา เป็นต๎น 
ก็ตาม จะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจ ก็ตํอเมื่อมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยูํในใจ 

             (พระธรรมปิฎก 2546: 756) 



บทที ่4 
 

งานสงัคมสงเคราะหข์องวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา 
 

 ในบทนี้เป็นการอธิบายให๎ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ที่เป็นข๎อมูลปฐมภูมิจ านวน 6 สถาบัน 
โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 2 สํวน ในสํวนแรก เป็นประวัติความเป็นมาโดยยํอของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์  สํวนที่สองเน๎นกิจกรรมด๎านสังคม
สงเคราะห์ที่แตํละสถาบันท าเป็นงานหลัก โดยกลําวถึงประเภทของงานด๎านสังคมสงเคราะห์ 
แรงจูงใจและเหตุผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และการแก๎ปัญหาของวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาเหลํานั้น  ข๎อมูลความเป็นมาและกิจกรรมตําง ๆ ของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาสํวนใหญํได๎มาจากเอกสารของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา และการสัมภาษณ์
เจ๎าอาวาสวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนั้นได๎ใช๎เอกสารระดับทุติยภูมิ
ประกอบในบางประเด็นด๎วย 
 
1. ประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์
ที่ท างานด้านสังคมสงเคราะห์ 
 

ในการเสนอประวัติความเป็นมาของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในหัวข๎อนี้ ผู๎วิจัยได๎
พิจารณาจากกิจกรรมของสถาบันเหลํานั้นทุกด๎านและเห็นวําสามารถแบํงออกเป็นด๎านใหญํ ๆ ได๎ 
3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรม  ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ และด๎านสาธารณ
สงเคราะห์   

ด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมหมายถึงการสํงเสริมการศึกษาปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สงฆ์และสามเณร รวมทั้งโครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผํธรรมในรูปแบบตําง ๆ เชํนการต้ังโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี  การอบรมศีลธรรมส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป  การจัดต้ัง
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต๎น   

ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ในที่นี้หมายถึงการที่พระสงฆ์และวัดสงเคราะห์ประชาชนทั่วไป
ให๎ได๎รับการศึกษาด๎วยการจัดต้ังหรืออุปถัมภ์โรงเรียนสายสามัญในบริเวณวัด รับภาระด๎าน
บุคลากรและอุปกรณ์ที่จ าเป็นโดยที่รัฐชํวยเหลือด๎านงบประมาณหรือเป็นการจัดการด๎วยก าลังของ
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วัดเองในลักษณะของโรงเรียนเอกชน  ในงานวิจัยนี้ได๎จัดโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาไว๎ในประเภท
การศึกษาสงเคราะห์   

ด๎านสาธารณสงเคราะห์ หมายถึงกิจกรรมหรือการท างานที่พระสงฆ์ และวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาชํวยเหลือชาวบ๎านในชุมชนที่วัดต้ังอยูํหรือชํวยเหลือบุคคลทั่วไป เชํน อนุเคราะห์
ให๎ต้ังส านักงานพระพุทธศาสนา สถานีอนามัย ห๎องสมุด ฯลฯ  ให๎ที่พักพิงชั่วคราวแกํประชาชน
ผู๎ประสบภัยตําง ๆ  อุปถัมภ์คนพิการ คนชรา เด็กก าพร๎า เด็กอนาถา รับผู๎เจ็บป่วยและสัตว์ที่ถูก
ทอดทิ้งเข๎ามาดูแลภายในบริเวณวัด  โครงการอาสาสมัคร  การชักน าประชาชนชํวยกันสร๎างสา
ธารณสมบัติ เชํน ถนน สะพาน อาคารโรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต๎น  
 
 1.1 วัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 วัดกลางมีชื่อเดิมวํา ‚วัดโพธิ์กรุทองนพคุณ‛ แตํชาวบ๎านนิยมเรียกกันจนติดปากวํา ‚วัดกลาง‛ 
วัดกลางเป็นวัดที่ต้ังอยูํริมฝั่งแมํน้ าทําจีน ด๎านทิศตะวันออก มีวัดลาดหอยต้ังอยูํด๎านเหนือ และวัด
บางยี่หนต้ังอยูํด๎านใต๎ของวัด  วัดกลางเคยเป็นวัดที่มีความเจริญมาต้ังแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา แตํ
ทรุดโทรมลงจนกลายเป็นวัดร๎าง จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2400 กวํา มีพระสงฆ์เข๎ามาปลูกกุฏิ   
จ าพรรษาเป็นบางปี และในปี พ.ศ. 2440 ประชาชนผู๎มีจิตศรัทธาได๎ชํวยกันปลูกสร๎างเสนาสนะสงฆ์
ถวายพระ และนิมนต์พระมาจ าพรรษา  ในปี 2449 พระอาจารย์ยศ (ไมํทราบฉายา) ซึ่งเป็นเจ๎าอาวาส
วัดพร๎อมด๎วยก านันและชาวบ๎านได๎รํวมใจกันท าหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินเป็น
เขตวิสุงคามสีมา ตํอมาได๎พัฒนาและขยายสังฆาวาสและอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2504 พระอธิการบุญมา โชติโก เจ๎าอาวาสในสมัยนั้นถึงแกํมรณภาพ พระภิกษุประสาท 
สุปณฺฑิโต (ปัจจุบันคือ พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ.) ได๎รับต าแหนํงเป็นเจ๎าอาวาสสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. ได๎มีสํวนชํวยพัฒนาวัดกลางด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํพระธรรม
ค าสอนมาต้ังแตํเมื่อครั้งยังมิได๎เป็นเจ๎าอาวาสวัด เชํน เป็นครูสอนนักธรรมมาต้ังแตํปีพ.ศ. 2495  
เป็นครูสอนพระอภิธรรมทั้งที่วัดกลางและวัดในกรุงเทพมหานคร  ในเวลาตํอมายังเป็นวิทยากร
อบรมข๎าราชการ ครู ทหาร ต ารวจ ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอาจารย์ใหญํและ
ผู๎อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าวัดกลาง ต้ังกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์การศึกษาธรรม
ส าหรับพระภิกษุสามเณรแมํชีไว๎ต้ังแตํปี พ.ศ.2502 นอกจากนั้นยังได๎มีการสร๎างและปรับปรุง
ถาวรวัตถภุายในวัดเพื่อใช๎ส าหรับการศึกษาและเผยแผํพระธรรม เชํน การสร๎างโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
พิพิธภัณฑ์ภาพไม๎แกะสลัก ศาลาเอนกประสงค์ และพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุเฉลิมพระเกียรติ  
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สร๎างสวนป่าปฏิบัติธรรม เนื้อที่ประมาณ 60 ไรํ ส าหรับเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานแกํพระภิกษุ สามเณร
และแมํชี ประชาชนผู๎สนใจทั่วไป และในปี พ.ศ.2552 นี้ได๎บริจาคที่ดินเพื่อสร๎างส านักงาน
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได๎จัดหาที่ดินประมาณ 32 ไรํเศษให๎ใช๎ประโยชน์ 

สํวนงานด๎านการศึกษาสงเคราะห์ส าหรับประชาชนทั่วไปพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ.ได๎ริเริ่ม
กระท ามานานแล๎ว ตัวอยํางเชํน เปิดโรงเรียนสอนเด็กกํอนเกณฑ์  จัดต้ังกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กนักเรียนที่เรียนดีแตํยากจน โดยมีการแจกทุนประเภทประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา และ จัดต้ังกองทุนสงเคราะห์สํงเสริมเด็กภาคฤดูร๎อนเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี เป็น
เวลาหนึ่งเดือน ทั้งสองโครงการเริ่มด าเนินการต้ังแตํปี พ.ศ. 2516 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน  จัดต้ัง
กองทุนสํงเสริมสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แมํชีที่เรียนดีและไปศึกษาตํอในระดับชั้นสูงใน
มหาวิทยาลัยตําง ๆ ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ เชํนประเทศอินเดีย 

งานด๎านสาธารณสงเคราะห์ที่ส าคัญได๎แกํ ด าเนินการหาทุนและอุทิศที่ดินส าหรับสร๎าง
โรงพยาบาลบางปลาม๎า (วัดกลาง) จ านวน 17 ไรํเศษ โรงพยาบาลบางปลาม๎าเริ่มต๎นเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 10 เตียง ตํอมามีการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และ60 เตียงตามล าดับ เปิด
ให๎บริการรักษาพยาบาลแกํผู๎เจ็บป่วยต้ังแตํปี พ.ศ. 2525 เป็นต๎นมาปัจจุบันได๎ยกให๎ทางราชการไป
แล๎ว นอกจากนั้นพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. ยังได๎สร๎างตึกสงฆ์อาพาธและจัดหาอุปกรณ์จ าเป็นใน
โรงพยาบาลอีกหลายรายการ  

ควบคํูไปกับการสร๎างโรงพยาบาล พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. ได๎ต้ังทุนนิธิส าหรับพระสงฆ์ 
สามเณร และผู๎ยากไร๎ไว๎ใช๎จํายดูแลยามเจ็บป่วย ต้ังแตํปี พ.ศ. 2526 โดยครั้งแรกได๎บริจาคเงิน
สํวนตัวประมาณ 50,000 บาทเศษ และชักชวนผู๎มีจิตศรัทธาให๎รํวมกันบริจาคสมทบอยูํเสมอมา 
เนื่องจากทํานได๎มีโอกาสเห็นผู๎ที่มารักษาที่โรงพยาบาลบางคนขัดสนยากจน ไมํมีเงินรักษา ยอม
ทนทรมานเจ็บป่วยก็มี  ในฐานะที่เป็นผู๎อุปถัมภ์โรงพยาบาล ทํานจึงแจ๎งไว๎กับโรงพยาบาลให๎
เจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาลน าใบเสร็จคํายา คํารักษา และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ของผู๎ที่ยากไร๎มาขอเบิก
ได๎จากทางวัด ซึ่งก็มีผู๎มาขอรับความชํวยเหลืออยูํ เสมอมา (ประวัติพระสุพรรณเจดีย์ศรีกาญจนา
ภิเษก: 2539) 

ยังมีงานสาธารณสงเคราะห์ที่พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. ได๎ท าไว๎อีกได๎แกํ การสร๎างห๎องสมุด
ประชาชนประจ าวัดกลาง ถมดินท าถนนหน๎าโรงเรียนวัดกลาง  สร๎างโรงเรียนชั้นประถมปลาย 1 หลัง 
(ได๎มอบให๎ทางราชการไปแล๎ว) และสร๎างบ๎านพักคนชรา ในอ าเภอบางปลาม๎ามีผู๎สูงอายุที่ไมํมีที่
พักถึง 4,000 กวําคน (ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ.) 
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อาจกลําวได๎วํางานด๎านสาธารณสงเคราะห์ของพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ . โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการสร๎างโรงพยาบาลนั้นสํวนใหญํได๎รับจากการบริจาคของประชาชนผู๎มีจิตศรัทธาทั้งด๎านก าลัง
ทรัพย์ การจัดหาซื้อที่ดิน เตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบางสํวนได๎จากงบประมาณของรัฐ
ในขณะนั้น  ในปี พ.ศ. 2542 พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. ได๎รับโลํเกียรติคุณในฐานะ ‚บุคคลตัวอยําง‛ 
สาขาบุคคลตัวอยํางที่ให๎การชํวยเหลือผู๎สูงอายุจากภาคเอกชนจากสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 
 1.2 วัดพระบาทน้ าพุ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 วัดพระบาทน้ าพุต้ังอยูํเชิงเขาน้ าพุในเขตต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศต้ังเป็นวัดต้ังแตํวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2525   เนื่องจากที่ต้ังวัดเป็น
ที่ราบ เชิงเขามีน้ าพุ  และมีรอยพระพุทธบาทที่ภูเขานี้ด๎วยจึงเป็นที่มาของชื่อวัด วัดพระบาทน้ าพุ 
มีอาณาเขตทิศเหนือติดตํอกับภูเขา ทิศใต๎ติดตํอกับที่ไรํของชาวบ๎าน ทิศตะวันออกติดกับภูเขา   
ทิศตะวันตกติดตํอกับที่ต้ังกรมทหาร  พื้นที่ต้ังวัดพระบาทน้ าพุมีเขาล๎อมรอบลักษณะเป็นครึ่ง
วงกลม ที่ถ้ าบนเขามีหลวงพํอด า ปางมารวิชัยสมัยอยุธยาและมีพระโพธิสัตว์  9 องค์ บนยอดภูเขา
มีหลวงพํอขาวสร๎างโดยพระอุทัย  อโนโม เมื่อ พ.ศ. 2523 และรอยพระพุทธบาทมีลักษณะลึกลงไป
ในหินซึ่งได๎สร๎างมณฑปครอบไว๎ 
 หลังจากบรรพชาแล๎ว พระอุดมประชาทร (พระอาจารย์อลงกต ติกฺขปํฺโญ) ได๎ออกเดินธุดงค์
ไปหลายจังหวัดเชํน จันทบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ฯลฯ เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นได๎มาจ าพรรษาอยูํ 
ณ ถ้ าเขาเขียว ในเขตของวัดพระบาทน้ าพุอีก 7 ปี จึงได๎ลงมาชํวยดูแลวัด เมื่อ พ.ศ. 2532 และ
นับต้ังแตํปี พ.ศ. 2533 พระอธิการอลงกต ติกฺขปํฺโญ (ปัจจุบันคือพระอุดมประชาทร) ได๎ด ารง
ต าแหนํงเจ๎าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุจนถึงปัจจุบัน  (http://www.phrabatnampu.org/network) 
 งานด๎านสาธารณสงเคราะห์ที่ท าให๎วัดพระบาทน้ าพุและพระอุดมประชาทรเป็นที่รู๎จักแกํ
สาธารณชนได๎แกํ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ (HOSPICE) ซึ่งเป็นโครงการต๎นแบบบ๎านพักผู๎ป่วย
เอดส์ระยะสุดท๎ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย กํอนหน๎าที่จะมาท าโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 
พระอุดมประชาทรเคยสอนสมาธิที่วัดบูรณะสิริมาตยาราม อยูํราว 2-3 ปี และได๎พบกับนายแพทย์
ประเวศ วะสี และนายเจฟฟรีย์ เอ เซเกอร์ ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู๎รํางโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์นี้
ขึ้นมาโดยคาดหวังวําวัดและพระในประเทศไทยจะท าโครงการนี้ได๎ เนื่องจากเห็นวําผู๎ป่วยโรคเอดส์
ระยะสุดท๎ายถูกทอดทิ้งเป็นจ านวนมาก และไมํได๎รับการเอาใจใสํจากบุคลากรทางการแพทย์มาก
นัก  ดังนั้นการมีบ๎านพักผู๎ป่วยระยะสุดท๎ายส าหรับผู๎ป่วยเอดส์โดยความรํวมมือของพระสงฆ์ แมํชี 
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แพทย์ พยาบาลที่มีความเมตตาและมีมนุษยธรรมโดยใช๎วัดเป็นสถานที่ให๎การดูแลผู๎ป่วยนําจะเป็น
ทางออกอีกทางหนึ่งส าหรับผู๎ป่วยเอดส์ระยะสุดท๎ายเหลํานี้ได๎ 
 โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์เป็นโครงการที่พระอุดมประชาทรสานตํอความคิดขององค์กร
พุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมของมูลนิธิเสถียรโกเศศ หลังจากได๎พบปะสนทนากับนายแพทย์
ประเวศ วะสี และนายเจฟฟรีย์ เอ เซเกอร์ โครงการนี้ได๎เริ่มเมื่อปี พ .ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่
สถานการณ์เอดส์ในประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํภาวะวิกฤต  จากการศึกษาข๎อเท็จจริงและไปชํวยดูแล
ผู๎ป่วยโรคเอดส์ที่ญาติทอดทิ้งไว๎ที่โรงพยาบาลของรัฐ  ได๎เห็นผู๎ป่วยบางคนดีขึ้น  แตํบางคนก็ตาย
ไปโดยขาดการดูแลจากเจ๎าหน๎าที่และญาติ  การลงไปดูแลผู๎ป่วยท าให๎พระอุดมประชาทรเห็น
ความจริงสองประการ กลําวคือ ประการแรก คือการได๎ท าให๎คนสิ้นลมหายใจอยํางสงบ ประการที่
สองคือการท าให๎คนที่ไมํนําจะมีชีวิตขึ้นมาใหมํกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  ด๎วยเหตุนี้ทํานจึงตัดสินใจ
สานตํอโครงการนี้ต้ังแตํเดือน กันยายน 2535 เป็นต๎นมา การด าเนินงานของโครงการธรรมรักษ์
นิเวศน์แบํงออกเป็น 8 ฝ่ายดังนี้  

1. ฝ่ายธุรการท างานเกี่ยวกับการติดตํอประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ตลอดจน
หนํวยงานภายนอก งานด๎านเอกสาร หนังสือ ข๎อมูลตําง ๆ การเงิน การบัญชี การรับ
บริจาค การจัดซื้อ และงานธุรการทั่วไป 
2. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จัดการบรรยายให๎ความรู๎ทั้งในและนอกสถานที่ ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์รํวมกับชุมชน 
3. ฝ่ายการพยาบาล ให๎การดูแลรักษาแกํผู๎ป่วยซึ่งมีทั้งผู๎ป่วยในและผู๎ป่วยนอกโดย
ให๎การดูแลตลอด  24  ช.ม.  
4. ฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล๎อม ดูแลความเรียบร๎อยของโครงการ ในทุก ๆ ด๎าน ความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร๎อยของอาคารสถานที่  ตลอดจนบ๎านพัก บ ารุงซํอมแซมใน
สํวนตําง ๆ ให๎อยูํในความเรียบร๎อยประสานงานให๎ความสะดวกแกํทุกฝ่าย 
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน๎าที่เผยแพรํประชาสัมพันธ์การท างานของโครงการฯ 
6. ฝ่ายรับบริจาค ท าการเงิน การบัญชี ดูแลรับผิดชอบและจัดการเรื่องเงิน สิ่งของที่
ได๎รับบริจาค  
7. ฝ่ายการศึกษามีหน๎าที่จัดการให๎การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ การอภิปราย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์  แผํนพับประชาสัมพันธ์ และสื่ออินเตอร์เน็ท    
8. ฝ่ายวารสารธรรมรักษ์ ท าหน๎าที่ผลิตวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพรํให๎ความรู๎ใน
ลักษณะองค์รวม 

      (http://www.phrabatnampu.org/network) 

http://www.phrabatnampu.org/network
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ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน
ทรัพย์สํวนพระองค์จ านวน 300,000 บาท โดยมีพระประสงค์ให๎โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ใช๎ในการ
สงเคราะห์ผู๎ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท๎ายและพัฒนาด าเนินงานบ๎านพักผู๎ป่วยระยะสุดท๎ายให๎เป็น
ต๎นแบบในประเทศไทย โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์จึงด าเนินการน าพระราชทรัพย์ดังกลําวจัดต้ังเป็น
มูลนิธิภายใต๎ชื่อ ‚มูลนิธิธรรมรักษ์‛ มีชื่อยํอวํา ‚ม.ธ.ร.‛ (DHAMMARAKSA FOUNDATION) เพื่อให๎
การสงเคราะห์แกํผู๎ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท๎ายอยํางถาวรตํอไป  มูลนิธิธรรมรักษ์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การสงเคราะห์ผู๎ป่วยและผู๎ติดเชื้อเอดส์ที่รับการดูแลรักษาในโครงการธรรมรักษ์
นิเวศน์บ๎านพักผู๎ป่วยระยะสุดท๎ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย 
2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการด าเนินการของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  
บ๎านพักผู๎ป่วยเอดส์ระยะสุดท๎ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย 
3. สํงเสริมการด าเนินงานและป้องกันโรคเอดส์ของหนํวยงานและองค์กรเอกชนตําง ๆ  
4. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด๎านโรคเอดส์ 
5.สํงเสริมด าเนินการเพื่อการศึกษาของเด็กที่ได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส์และเด็ก
ด๎อยโอกาส 
6. สงเคราะห์และด าเนินการเพื่อผู๎ป่วยโรคร๎ายแรง ผู๎พิการ ทุพพลภาพ คนชรา
อนาถา พระพุทธศาสนา พระสงฆ์-สามเณรอาพาธ ผู๎ประสบภัยพิบัติและผู๎ประสบ
สาธารณภัย ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม รวมถึงสัตว์ป่า 
7. ไมํด าเนินการเกี่ยวข๎องกับการเมืองแตํประการใด 
                                                        (http://www.phrabatnampu.org/network) 

เนื่องจากมีผู๎เข๎ามารับการรักษาที่วัดพระบาทน้ าพุเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2540 พระอุดม
ประชาทรจึงได๎จัดต้ังโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ที่อ าเภอหนองมํวง จังหวัดลพบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดบ๎านพักและให๎การดูแลผู๎ป่วยขั้นพื้นฐานทั้งทางกายและจิตใจ พัฒนารูปแบบ
การดูแลตนเองและพึ่งตนเองของผู๎ป่วยและครอบครัว  เป็นสถานที่ฝึกอบรมและให๎การศึกษาเรื่อง
โรคเอดส์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์  และเพื่อให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจกันเสียสละและการมีสํวน
รํวมของคนในชุมชน  

นอกจากโครงการที่ด าเนินงานโดยวัดพระบาทน้ าพุและมูลนิธิธรรมรักษ์โดยตรงแล๎ว ยังมี 
‚โครงการเมตตาธรรม ค้ าจุนโลก‛ ซึ่งเป็นโครงการตํอเนื่องโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเป็น
ผู๎รับผิดชอบ ใช๎สถานที่ต้ังที่วัดพระบาทน้ าพุ  โครงการเมตตาธรรม ค้ าจุนโลก เป็นโครงการที่
สํงเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการแก๎ไขปัญหาวิกฤตของสังคมในขณะนี้ คือการแก๎ปัญหาโรคเอดส์ 
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โครงการฯ เรํงสํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎และสาเหตุและโทษของโรคเอดส์ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดมา
จากพฤติกรรมที่ขาดความรู๎ตระหนักทางศีลธรรม เชํน การเสพสิ่งมึนเมา การเที่ยวหญิงบริการ การ
ใช๎ยาเสพติด เป็นต๎น พระสงฆ์นําจะมีบทบาทโดยตรงในการให๎การอบรมสั่งสอนประชาชนให๎มี
ความรู๎ตระหนักทางศีลธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงเหลํานั้น 
 สํวนงานด๎านศึกษาสงเคราะห์ ของวัดพระบาทน้ าพุ มี 4 โครงการ ดังนี้  

โครงการแรกคือ การกํอต้ังและอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  33 ในปี พ.ศ. 2542 
และโครงการที่สองคือ การกํอต้ังและอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ในปี พ.ศ. 2544  ทั้งสอง
โครงการเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กติดเชื้อเอดส์ท่ีบิดามารดาเสียชีวิตไปแล๎ว เด็กเหลํานี้ต๎อง
กลายเป็นเด็กก าพร๎าขาดผู๎อุปการะ พระอุดมประชาทรจึงรับไว๎ในความอุปการะของวัดพระบาท
น้ าพุ ทั้งสองโครงการจัดเป็นสํวนหนึ่งของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 เป็นการศึกษาสงเคราะห์
แบบให๎เปลําเพื่อที่มุํงให๎เด็กก าพร๎าเหลํานั้นได๎มีโอกาสศึกษาเลําเรียนอยํางทัดเทียมเด็กทั่วไป และ
ได๎รับอบรมในด๎านคุณธรรม จริยธรรม โดยสํงให๎เข๎ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย (ระดับอนุบาล 1-3) 
ท่ีโรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ และระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 33  
 โครงการที่สามคือ การกํอต้ังและอุปถัมภ์โรงเรียนธรรมรักษ์บริบาลในปี พ.ศ. 2546 เพื่อ
ผลิตบุคลากรทางด๎านการพยาบาลในการดูแลเด็กและผู๎ป่วยโรคเอดส์   และโครงการที่สี่คือการ
กํอต้ังและอุปถัมภ์โรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตบุคลากรด๎านแพทย์
แผนไทย และด๎านการดูแลเด็ก ผู๎ป่วยโรคเอดส์ และพระสงฆ์ 
 พระอุดมประชาทรได๎รับโลํรางวัลด๎านบริการสังคมหลายรางวัล เชํน ได๎รับพระราชทาน
รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  รางวัลน้ าใจงาม 
(ประจ าปี 2547) จากสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธร รม จากส านักขําว
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ส าหรับมูลนิธิธรรมรักษ์ได๎รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเดํนของหลายสถาบัน 
เชํน หนํวยงานดีเดํนของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด๎านสังคมสงเคราะห์) ของคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2546  ได๎รับคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเดํนประจ าปี 2545-
2546 รางวัลที่ 1 ของสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแหํงประเทศไทย เป็นต๎น (ธรรมรักษ์, 2551) 
 กลําวโดยสรุป จะเห็นวําการด าเนินงานของวัดพระบาทน้ าพุและมูลนิธิธรรมรักษ์เป็นการ
พยายามท างานรํวมกับชุมชนในท๎องถิ่น พยายามสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนและคณะสงฆ์ของ
จังหวัด และสํงเสริมองค์กรตําง ๆ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและให๎ความส าคัญกับการแก๎ปัญหาโรค
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เอดส์มากขึ้น และที่ส าคัญที่สุดคือการสร๎างความมีเมตตาธรรมในการอยูํรํวมกับผู๎ติดเชื้อและ
ผู๎ป่วยในสังคมอยํางปกติ 
 

1.3 วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 วัดโบสถ์วรดิตถ์ เป็นวัดที่ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้ังแตํ ปีพ.ศ. 2489 เป็นวัดเกําที่
ต้ังอยูํในที่ราบลุํมล าคลองบางปลากด ท๎องที่อ าเภอป่าโมก  แตํเดิมมีวัดหนึ่งต้ังอยูํไมํไกลจากวัด
โบสถ์วรดิตถ์ในปัจจุบันมากนักชื่อวํา วัดโบสถ์ป่า (หรือวัดโบสถ์นอก) แตํวัดนี้อยูํไกลทําน้ าไมํ
สะดวก ในเวลาตํอมาชาวบ๎านจึงสร๎างเสนาสนะขึ้นที่ตีนทําน้ าและเรียกวํา ‚วัดโบสถ์ตีนทํา‛ ด๎วยเหตุนี้
วัดโบสถ์ป่าจึงคํอย ๆ ทรุดโทรมลงและกลายเป็นวัดร๎างไปในที่สุด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2514 ได๎มีการ
เปลี่ยนชื่อวัดโบสถ์ตีนทําเป็นวัดโบสถ์วรดิตถ์ และทางราชการได๎ประกาศรวมวัดโบสถ์ป่าเข๎ากับวัด
โบสถ์วรดิตถ์ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2517 สํวนพระครูวุฒิธรรมาทร (หลวงพํออาบ) ได๎รับแตํงต้ังให๎
ด ารงต าแหนํงเจ๎าอาวาสวัดต้ังแตํ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน (http://www.watangthong.org) วัด
โบสถ์วรดิตถ์มีการด าเนินงานทั้งด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรม ด๎านศึกษาสงเคราะห์ และด๎าน
สาธารณสงเคราะห์ สรุปได๎ดังนี้ 
 วัดโบสถ์วรดิตถ์เริ่มงานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมมาต้ังแตํปี พ .ศ. 2492 กํอนที่ 
พระครูวุฒิธรรมาทรจะด ารงต าแหนํงเจ๎าอาวาสวัด งานแรกด๎านศาสนศึกษาของวัดโบสถ์วรดิตถ์
คือการเปิดส านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส าหรับพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งในขณะเดียวกันก็มี
เด็กที่ยากจนได๎ตามพระและสามเณรมาเรียนด๎วย  หลังจากนั้นพระครูวุฒิธรรมาทรได๎ด าเนินงาน
สานตํอด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมมาโดยตลอด ตัวอยํางเชํน ทํานเป็นครูสอนพระปริยัติ
ธรรมท่ีวัดโบสถ์วรดิตถ์ต้ังแตํ พ.ศ. 2501 แสดงพระธรรมเทศนาในจังหวัดใกล๎เคียงได๎กัณฑ์เทศน์
เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเลี้ยงพระภิกษุและสามเณรที่เรียนบาลีที่วัด เป็นพระวิทยากรอบรม
ข๎าราชการต ารวจประจ าสถานีต ารวจภูธร อ าเภอป่าโมก อบรมพระภิกษุสามเณรและนักเรียนเป็น
ประจ า สร๎างหอกระจายธรรมเปิดธรรมะให๎แกํชาวบ๎านทั่วไป 
 งานด๎านสาธารณสงเคราะห์ที่ถือวําเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของวัดโบสถ์วรดิตถ์คือ การ
อุปการะเด็กก าพร๎ายากจน เด็กด๎อยโอกาส ทั้งชายและหญิงอายุต้ังแตํ 3 ขวบขึ้นไป โดยให๎ที่อยูํ
อาศัยพร๎อมอาหาร 3 มื้อ เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม เครื่องอุปโภคบริโภค  เด็กเหลํานี้มาจากที่ที่ตํางกัน 
บ๎างก็เป็นเด็กชาวเขาที่บิดามารดาเสียชีวิตจากการสู๎รบและทหารพรานน ามาฝากไว๎  เด็กก าพร๎า
เด็กจรจัดที่มีผู๎พบเห็นน ามาให๎วัดอุปการะ  เด็กมีปัญหาครอบครัว ก าพร๎าบิดาหรือมารดา หรือ
บิดามารดาแยกทางกัน  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีลูกมากหรือฐานะยากจน เป็นเด็กด๎อยโอกาสไมํ
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มีโอกาสได๎รับการศึกษา รวมแล๎วจ านวนประมาณ 500-600 คน โดยแยกเป็นพักอาศัยในวัด
ประมาณ 300 กวําคน และบรรพชาเป็นสามเณรอีก 40 กวํารูป (เอกสารของวัดโบสถ์วรดิตถ์, 
มปป.)  

นอกจากด าเนินงานสงเคราะห์ของวัดโบสถ์วรดิตถ์โดยตรงแล๎ว พระครูวุฒิธรรมาทรยังได๎
รํวมกับชาวบ๎านต าบลเอกราชและต าบลนรสิงห์สร๎างโรงสีเล็กและฉางเก็บข๎าวเปลือก รวมทั้งได๎
รํวมกันต้ังร๎านค๎ากลุํมเกษตรกรเพื่อชํวยให๎ชาวบ๎านได๎ประหยัดคําใช๎จําย และสํงเสริมรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนในท๎องถิ่นอีกด๎วย สร๎างถาวรวัตถุที่จ าเป็นส าหรับชาวบ๎านในต าบลใกล๎เคียง เชํนสร๎างถัง
น้ าประปาพร๎อมเดินทํอประปาแกํชาวบ๎านในต าบลเอกราชและต าบลนรสิงห์   ท างานรํวมกับ
ชาวบ๎านหาทุนปักเสาพาดสายไฟฟ้าจากถนนสายป่าโมก-ผักไหํ ไปจนถึงหน๎าวัดปราสาท เป็นต๎น 

งานด๎านศึกษาสงเคราะห์ที่พระครูวุฒิธรรมาทรได๎ด าเนินการมาต้ังแตํ พ.ศ. 2529 ด๎วย
การต้ังโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) และด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์เป็นประเภทโรงเรียนเอกชนต้ังอยูํในบริเวณวัด มีการจัดการศึกษา
ต้ังแตํชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการให๎เรียนโดยไมํเก็บคําเลําเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น พร๎อมทั้ง
ให๎อาหาร เครื่องนุํงหํม เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด นอกจากนั้นยังได๎
จัดสรรทุนการศึกษาสงเคราะห์มาตั้งแตํ พ.ศ. 2529 ส าหรับเด็กก าพร๎าที่พํอแมํเสียชีวิต เด็กยากจน
ที่อาศัยอยูํในวัดและที่เรียนอยูํที่โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ด๎วยเชํนกัน 
  นอกจากการสร๎างโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์เพื่อรองรับเด็กก าพร๎า ยากจน และเด็กที่
มีปัญหาครอบครัวให๎ได๎มีโอกาสศึกษาเลําเรียนตามปกติแล๎ว ในปี พ.ศ. 2535 พระครูวุฒิธรรมาทร
ได๎จัดต้ังมูลนิธิวัดโบสถ์วรดิตถ์ขึ้นเพื่อน าดอกผลไปใช๎ในกิจการของวัด และส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและเด็กก าพร๎ายากจนที่วัดให๎การอุปการะไว๎ (ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา, 
2544.) 

อาจกลําวได๎วําการด าเนินงานของวัดโบสถ์วรดิตถ์และพระครูวุฒิธรรมาทรมีลักษณะ
คล๎ายกับการด าเนินงานขององค์กรเอกชน  ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการด าเนินงานนั้น ทางวัดได๎
พยายามชํวยตัวเองเป็นหลัก มิได๎ขอความชํวยเหลือจากภาครัฐ รายได๎สํวนใหญํได๎มาจากการ
บริจาคของบุคคลทั่วไป พระครูวุฒิธรรมาทรมิได๎สงเคราะห์เฉพาะวัดโบสถ์วรดิตถ์ซึ่งอยูํในต าบล
ป่าโมกเทํานั้น แตํยังแบํงปันสร๎างถาวรวัตถุที่จ าเป็น และมอบทุนแกํคนยากจนในต าบลที่อยูํ
ใกล๎เคียงกับวัดโบสถ์วรดิตถ์เสมอมา 
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1.4 วัดทุ่งเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

 การด าเนินการสร๎างวัดทุํงเหียงเริ่มมาต้ังแตํปี พ.ศ. 2477 เป็นต๎นมาด๎วยความเมตตาของ
พระครูพินิจสมาจาร (หลวงพํอโดํ) เจ๎าอาวาสวัดนามะตูม ทํานได๎มอบที่ดินของทํานประมาณ 10 ไรํ
ซึ่งอยูํในพื้นที่หมูํบ๎านทุํงเหียงนี้ให๎แกํชาวบ๎านที่มาขอค าปรึกษาเรื่องการสร๎างวัดในหมูํบ๎าน  หลังจาก
นั้นวัดได๎พัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2493 พระเปี่ยม เมตฺติโกได๎ด ารงต าแหนํงเจ๎า
อาวาสวัดและด าเนินการพัฒนาวัดจนได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2497 นับต้ังแตํนั้นมาวัดทุํงเหียงมีจ านวนพระสงฆ์และสามเณรเพิ่มขึ้นมาก และได๎ขยายงานออกไป
ทั้งด๎านการศึกษาและเผยแผํพระธรรม อบรมสั่งสอนพระภิกษุและสามเณร  รวมทั้งการพัฒนาวัดใน
ด๎านถาวรวัตถุตําง ๆ เมื่องานบริหารของวัดทุํงเหียงมีมากขึ้น จึงได๎มีการแตํงตั้ง พระสมบุญ โสภโณ 
(ปัจจุบันคือ พระครูโสภณพัฒนาภิรม) ซึ่งย๎ายจากวัดหนองมํวงใหมํมาจ าพรรษาที่วัดทุํงเหียงตั้งแตํ 
พ.ศ. 2495 ขึ้นเป็นรองเจ๎าอาวาสในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2513 และได๎รับการแตํงต้ังเป็นพระครู
สมบุญ โสภโณในปีเดียวกัน ผลจากการเสียสละอุทิศตนเพื่องานพระศาสนา กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ได๎ให๎การรับรองวัดทุํงเหียงเป็น ‚วัดพัฒนาตัวอยําง‛ ต้ังแตํปี 
พ.ศ. 2513 เป็นต๎นมา ตํอมาเมื่อพระครูเมตตาธรรมอารี เจ๎าอาวาสวัดทุํงเหียงในขณะนั้นถึงแกํ
มรณภาพลงในปี พ.ศ. 2521 พระครสูมบุญ โสภโณ จึงได๎รับการแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงเจ๎าอาวาส
วัดทุํงเหียงมาจนปัจจุบัน  นอกจากการบริหารคณะสงฆ์วัดทุํงเหียงแล๎ว พระครูโสภณพัฒนาภิรม
ได๎ด าเนินงานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํพระธรรมควบคํูไปกับงานด๎านสาธารณสงเคราะห์และ
ศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้ (http://www.pswth.com/3html) 
 พระครูโสภณพัฒนาภิรมได๎เริ่มงานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํพระธรรมมาต้ังแตํปี พ.ศ. 
2519 ต้ังแตํสมัยยังด ารงต าแหนํงรองเจ๎าอาวาสวัด เริ่มจากการสร๎างส านักปฏิบัติธรรมส าหรับ
อบรมสมาธิ ณ บริเวณเขาเจ๎า ในเขตต าบลธาตุทอง อ าเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี ถือได๎วําส านัก
ปฏิบัติธรรมนี้เป็นสาขาแรกของวัดทุํงเหียง 

ในปี พ.ศ. 2531 เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี แตํการ
สอนแผนกบาลีไมํประสบความส าเร็จเทําที่ควรเนื่องจากขาดความนิยมจากชาวบ๎านในท๎องถิ่นที่
มักนิยมสํงบุตรหลานไปเข๎าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญมากกวํา   
 ตํอมาในปี พ.ศ. 2532 พระครูโสภณพัฒนาภิรมได๎สร๎างส านักสงฆ์ที่บ๎านปางอุ๋ย อ าเภอ
แมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นเขตติดกับจังหวัดแมํฮํองสอนซึ่งชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นชาวไทย
ภูเขาเผําตําง ๆ   ทํานได๎สํงพระสงฆ์ขึ้นไปจ าพรรษาครั้งแรก จ านวน 3 รูป นอกจากการอบรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล๎ว พระสงฆ์เหลํานี้ยังต๎องสอนภาษาไทยให๎เยาวชนชาวไทยภูเขา
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เหลํานั้นได๎อํานออกเขียนได๎ แตํด๎วยความยากล าบากในการติดตํอคมนาคม และก าลังของ
พระสงฆ์มีน๎อย หลังจากออกพรรษาคงเหลือพระสงฆ์เพียงรูปเดียว จึงไมํสามารถด าเนินงานตํอได๎ 
พระครูโสภณพัฒนาภิรมจึงน าภารกิจนี้มาสานตํอที่วัดทุํงเหียง  

งานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมที่วัดทุํงเหียงด าเนินงานเพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์แกํ
ชุมชนในด๎านคุณธรรมอีกประการหนึ่งคือ การจัดต้ังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2537 เพื่อสนองความต๎องการของผู๎ปกครองและเยาวชน  ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดทุํงเหียงปัจจุบันมีนักเรียนมากกวํา 400 คน ครูพระภิกษ ุ13 รูป และฆราวาส 1 คน 

ส าหรับงานด๎านสาธารณสงเคราะห์ที่เดํนชัดที่สุดคือ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(เยาวชนชาวไทยภูเขาและเยาวชนทั่วไป) เป็นโครงการที่พระครูโสภณพัฒนาภิรมสานตํอจาก
ส านักสงฆ์ที่บ๎านปางอุ๋ย ต้ังแตํปี พ.ศ. 2532 เป็นต๎นมา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวไทยภูเขาและเยาวชนทั่วไปที่เป็น ‚ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ‛ 

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได๎ด าเนินการจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์เด็กยากจนชาวไทย
ภูเขาขึ้นในวัดทุํงเหียง โดยรับเยาวชนชาวไทยภูเขาทั้งชายและหญิงที่ยากจนและด๎อยโอกาสทาง
การศึกษามาอุปการะ ทั้งด๎านสถานที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุํงหํม การรักษาพยาบาลและ
อุปกรณ์การศึกษา เยาวชนชาวไทยภูเขาเหลํานี้มาจากจังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย แมํฮํองสอน ตาก 
ก าแพงเพชร ฯลฯ สํวนเยาวชนทั่วไปที่ผู๎ปกครองมีฐานะยากจนก็สามารถมาเข๎ารํวมโครงการได๎ 
โดยให๎บรรพชาเป็นสามเณร แล๎วเข๎าศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดทุํงเหียง  
ต้ังแตํนั้นเป็นต๎นมา จ านวนเด็กชาวไทยภูเขาที่ได๎ให๎การอุปการะที่วัดทุํงเหียงมีมากขึ้นทุกปี 
จนกระทั่งป ีพ.ศ. 2538 พระครูโสภณพัฒนาภิรมจึงได๎สร๎างส านักสงฆ์ขึ้นอีกแหํงหนึ่งที่บ๎านปางตอง 
ต าบลแมํอูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮํองสอน เรียกวําส านักสงฆ์พุทธไทยวัลย์ ประกอบด๎วย
อาคารเรียน ที่พักสงฆ์ ศาลาและที่พักเยาวชนชั่วคราว เพื่อให๎เยาวชนไทยภูเขาไมํต๎องลงไปเรียนที่
วัดทุํงเหียง เนื่องจากที่พักไมํเพียงพอ ทางโครงการฯ รับอุปการะเลี้ยงดูเยาวชนเหลํานั้นจ านวน
ประมาณ 300 คน และได๎จัดหาครูพิเศษมาสอนให๎ที่ส านักสงฆ์แหํงนี้ ปัจจุบันมีเยาวชนชาวไทย
ภูเขาที่อยูํในความดูแลของวัดทุํงเหียงเกือบ 400 คน สามเณรอีก 80 รูป สํวนเยาวชนทั่วไปที่
ผู๎ปกครองมีฐานะยากจนเข๎ามารํวมโครงการบวชเป็นสามเณร จ านวน 170 คน 

งานด๎านการศึกษาสงเคราะห์ท่ี พระครูโสภณพัฒนาภิรมด าเนินงานคือการสร๎างโรงเรียน
เพื่อให๎การศึกษาแกํเยาวชนชาวไทยภูเขาและเด็กยากจนอ่ืน ๆ ที่วัดรับมาอุปการะ และอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดทุํงเหียง ซึ่งต้ังอยูํในบริเวณวัด ในปี พ.ศ. 2535 พระครูโสภณพัฒนาภิรมและคณะสงฆ์
วัดทุํงเหียงได๎ต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุํงเหียงขึ้น เป็นการศึกษาพระปริยัติ
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ธรรมแนวใหมํ ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ  รับพระภิกษุและสามเณรเข๎าศึกษาต้ังแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได๎เปิด
สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2537 เป็นต๎นมา วัตถุประสงค์หลักของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสํงเสริมการศึกษาของพระภิกษุ
สงฆ์และสามเณรทั่วไปให๎มีความรู๎ทั้งทางโลกและทางธรรม  นอกจากนั้นเพื่อสํงเสริมการศึกษา
ของเยาวชนชาวไทยภูเขาเผําตําง ๆ ที่ยากจนและด๎อยโอกาสทางการศึกษาที่อยูํในความอุปการะ
ของพระครูโสภณพัฒนาภิรม และเยาวชนทั่วไปที่เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 แตํยากจน ไมํ
สามารถเข๎าศึกษาตํอในชั้นมัธยมศึกษาได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาตํอโดยการบรรพชาเป็นสามเณร และ
เพื่อบริการสังคม บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตํอประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ฯลฯ  ทั้งนี้ เป็น
การจัดการศึกษาแบบให๎เปลํา ไมํมีการเก็บคําธรรมเนียมและคําบ ารุงใด ๆ ทั้งสิ้น   และในปี พ.ศ. 
2537 นี้เชํนกัน วัดทุํงเหียงยังได๎สร๎างอาคารชั้นเดียวด๎วยทุนของวัดเพื่อใช๎เป็นศูนย์ด าเนินงาน
ส าหรับเด็กกํอนเกณฑ์ที่แตํเดิมได๎ใช๎อาคารเรียนของโรงเรียนวัดทุํงเหียงซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่วัด
ทุํงเหียงให๎การอุปถัมภ์อยูํ 
 เมื่อพิจารณาการด าเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห์ของวัด ทั้งด๎านการศึกษาสงเคราะห์และ
สาธารณสงเคราะห์จะเห็นวําเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกัน การรับอุปการะเด็กชาวไทยภูเขาที่ไมํรู๎
ภาษาไทยและเด็กยากจนอื่น ๆ ท าให๎มีการสร๎างโรงเรียนและศูนย์ส าหรับดูแลเด็กกํอนเกณฑ์ขึ้นมา
รองรับด๎านการศึกษาของเด็กเหลํานั้น แม๎วําจะเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กชายที่บรรพชาเป็นสามเณร  
แตํในขณะเดียวกันก็สํงเสริมการศึกษาในโรงเรียนสามัญศึกษาส าหรับเด็กหญิงด๎วย โดยให๎ศึกษา
ตามความสมัครใจจนจบชั้นสูงสุดเทําที่เด็กจะเรียนได๎  การด าเนินงานของวัดทุํงเหียงคล๎ายกับวัด
โบสถ์วรดิตถ์ กลําวคือมีการบริหารจัดการด๎านการเงินด๎วยก าลังความสามารถของวัดเองเหมือน
องค์กรเอกชนทั่วไป  คําใช๎จํายในการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กทั้งหมดได๎จากการบริจาคของผู๎มีจิต
ศรัทธาเป็นหลัก ภาครัฐมิได๎เข๎ามาชํวยเหลือในสํวนนี้ 
 

1.5 วัดสวนแก้ว อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

วัดสวนแก๎วเดิมชื่อวัดแก๎ว เป็นวัดร๎างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพํอเทียน จิตตสุโภ และ
พระภิกษุอีก 3-4 รูป ได๎เข๎ามาพ านัก แตํพื้นที่ของวัดเต็มไปด๎วยเรือกสวน หลวงพํอไมํสามารถจะ
บูรณะได๎เพราะขาดบุคลากรที่จะชํวยพัฒนา  ตํอมาในปี พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุ
อีก 2 รูป ได๎เดินทางจากวัดสวนโมกขพลาราม มากราบหลวงพํอเทียน เพื่อขอท าโครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร๎อน เมื่อเสร็จแล๎วก็จะลากลับ หลวงพํอเทียนได๎อนุญาตให๎พ านักและยังได๎ชํวย
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สนับสนุนงานบวชสามเณรภาคฤดูร๎อนด๎วยโดยชํวยเป็นพระพี่เลี้ยงให๎ หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีตํอมา
หลวงพํอเทียนได๎มอบหมายให๎พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุเป็นผู๎ดูแลรักษาวัดตํอไป ที่วัดแก๎วนี้
พระพยอมได๎พัฒนาพื้นที่ของวัดตามแบบของสวนโมกขพลาราม ทํานได๎ทุํมเทชีวิตใจเพื่อการ
บูรณะวัดอยํางเต็มที่และได๎น าทรัพย์สํวนตัวมาพัฒนาวัดแก๎ว และภายหลังได๎เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
สวนแก๎ว  

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ได๎กํอต้ังมูลนิธิสวนแก๎วขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดย
เริ่มจากรวบรวมทุนทรัพย์สํวนตัวซึ่งมีไมํมากนักน ามาใช๎พัฒนาบริเวณวัด และหาทุนซื้อที่ดิน
บริเวณใกล๎เคียงตํอออกไปอีก ทั้งนี้โดยมีปณิธานที่จะชํวยเหลือบรรเทาทุกข์แกํเพื่อนมนุษย์ โดยไมํ
ค านึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา และเผยแผํพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ๎า และเพื่อให๎
ประชาชนได๎รู๎จักการใช๎หลักธรรมในการด าเนินชีวิตและแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง มูลนิธิสวนแก๎วมีวัตถุ 
ประสงค์หลัก 6 ประการ ดังนี้  

1. เพื่อเผยแพรํพระพุทธศาสนา  
2. เพื่อสํงเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี  
3. เพื่ออนุรักษ์ และสํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
4. เพื่อรํวมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์  
5. ไมํด าเนินการเกี่ยวข๎องกับการเมืองแตํอยํางใด  
6. จัดการศึกษา และสํงเสริมการศึกษา 
ปัจจุบันมูลนิธิสวนแก๎วมีกิจกรรมทั้งสิ้น 18 โครงการ ซึ่งสามารถแบํงการด าเนินงาน

ออกเป็น 3 กลุํมหลักตามวัตถุประสงค์ ได๎แกํ งานด๎านการเผยแผํ  การสงเคราะห์ และการพัฒนา 
(ประวติัและผลงานพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) มูลนิธิสวนแก้ว. มปป.)   

พระราชธรรมนิเทศได๎เริ่มงานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมกํอนต้ังมูลนิธิสวนแก๎ว โดย
เริ่มจากโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร๎อน โครงการนี้เริ่มด าเนินงานมาต้ังแตํ พ.ศ. 2521 เป็น
โครงการที่ท าในชํวงปิดเทอมปลายซึ่งท าให๎เด็กใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์และใกล๎ชิดกับ
พระพุทธศาสนา สามเณรที่บวชในโครงการนี้ได๎มีโอกาสเรียนรู๎พระธรรมค าสอน ได๎รับการอบรม
ด๎านจริยธรรม ให๎รู๎จักควบคุมตนเอง โครงการเผยแผํธรรมที่เริ่มในปี พ.ศ. 2530 ได๎แกํโครงการเข๎า
คํายอบรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนหญิงและผู๎สนใจทั่วไป ท าให๎บุคคลเหลํานี้มีโอกาสเรียนรู๎
พื้นฐานของพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกิริยามารยาท 

งานด๎านการสงเคราะห์มีโครงการตําง ๆ เป็นจ านวนมากที่พระราชธรรมนิเทศได๎จัดท าขึ้น 
มีทั้งโครงการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสงเคราะห์สัตว์  โครงการสงเคราะห์สัตว์ได๎แกํโครงการ
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คอนโดสุนัข ซึ่งในระยะเริ่มแรกได๎ท ารํวมกับกรุงเทพมหานครเพื่อแก๎ปัญหาสุนัขจรจัดในปี พ.ศ. 
2546 แตํในระยะหลังมีเจ๎าของสุนัขซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได๎น าสุนัขของตนมาทิ้งไว๎ในวัดท าให๎
มูลนิธิต๎องรับภาระดูแลสุนัขเหลํานั้นด๎วย     

โครงการสงเคราะห์ด๎านอ่ืน ๆ เป็นโครงการชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ เชํน โครงการเพื่อท๎อง
น๎องหิว เป็นโครงการที่โรงเรียนในตํางจังหวัดสํงเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนยากจนและมีความ
ประสงค์จะหารายได๎พิเศษเป็นทุนการศึกษา พระราชธรรมนิเทศจัดให๎เด็กนักเรียนเหลํานี้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ภายในวัด  ออกทุนให๎ขายของซึ่งเป็นการสอนให๎เด็กรู๎จักท างานหาเงิน รู๎จักคุณคําและ
ความเหนื่อยยาก และสร๎างนิสัยการประหยัด โครงการนี้ยังได๎รับการสนับสนุนจากห๎างร๎านบริษัทที่
รับเด็กเหลํานี้ไปท างานด๎วย โครงการส าหรับเด็กอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสวนแก๎วเนอร์สเซอรี่
เป็นโครงการที่ต้ังขึ้นอยํางเรํงดํวนเพื่อชํวยเหลือเด็กที่ก าพร๎าพํอ ก าพร๎าแมํ หรือสตรีที่มีบุตรและถูก
สามีทอดทิ้ง การชํวยเหลือนี้รวมทั้งการให๎การรักษาพยาบาลและสํงเรียนตํอเมื่อถึงวัยอันควร  

นอกจากโครงการส าหรับเด็กแล๎วยังมีโครงการบ๎านพักฟื้นคนชราซึ่งเป็นโครงการที่รับ
ผู๎สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งให๎ได๎เข๎ามาพักอาศัยชํวยท าให๎คนชราเหลํานั้นมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี
ขึ้น และขณะเดียวกันได๎มีโอกาสใช๎ประสบการณ์มาชํวยแนะน าตํอให๎กับผู๎พักอาศัยอ่ืน ๆ ด๎วย 
โครงการรํมโพธิ์เป็นโครงการชํวยเหลือผู๎ตกงานให๎มีที่พักอาศัย อาหาร และฝึกวิชาชีพ เป็นการ
อบรมปลูกฝังคุณภาพของชีวิต และสร๎างจิตส านึกที่ ดีแกํผู๎ เข๎าพักอาศัยด๎วยหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  

โครงการที่ส าคัญอีกโครงการหนึ่งในการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ คือโครงการสลบมาฟื้นไป 
เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินงานในปี พ.ศ. 2535 โดยท ารํวมกับกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น 
มูลนิธิสวนแก๎วได๎จัดต้ังบ๎านพักฉุกเฉินที่ผู๎ที่ถูกไฟไหม๎บ๎าน น้ าทํวม ถูกไลํที่ ไมํมีที่พักอาศัยสามารถ
ขอความชํวยเหลือได๎ตลอด 24 ชั่วโมง  ระหวํางพักฟื้นทางวัดได๎จัดหางานอดิเรกเสริมให๎เป็น
รายได๎กํอนจะออกจากโครงการ ในปี พ.ศ. 2537 พระราชธรรมนิเทศได๎จัดโครงการซุปเปอร์มาเก็ต
ผู๎ยากไร๎ขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการที่รวมสินค๎าราคาถูก ประชาชนทั่วไปสามารถเข๎ามาจับจํายซื้อ
หาได๎  เนื่องจากสิ่งของได๎มาจากการรับบริจาค ราคาขายจึงถูกกวําท๎องตลาด ถือได๎วําเป็นการ
สงเคราะห์คนในสังคมได๎เป็นอยํางดี  

โครงการด๎านการพัฒนาของมูลนิธิสวนแก๎วก็มีหลายโครงการเชํนกัน ตัวอยํางเชํน 
โครงการบํอหมักสิ่งปฏิกูลตามแนวโครงการพระราชด าริฯ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง    
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม  
โครงการเหลํานี้เน๎นการพัฒนาด๎านการเกษตรเป็นหลักโดยได๎รับความรํวมมือ สนับสนุน และ
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ชํวยเหลือจากภาครัฐ เชํนได๎รับงบประมาณสนับสนุนบางสํวนในการสร๎างบํอหมักสิ่งปฏิกูลใน
บริเวณวัดสวนแก๎วจากจังหวัดนนทบุรี  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎โบราณ พันธุ์ไม๎หายาก และเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืชของจังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการที่ส านักงานเกษตรนนทบุรีและอ าเภอทุก
อ าเภอในจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํงในจังหวัดนนทบุรีมีสํวนรํวม
รับผิดชอบด๎วย  

สํวนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญคือ โครงการรณรงค์ผู๎ไมํรู๎หนังสือให๎มีโอกาส
ได๎เรียน และโครงการสะพานบุญจากผู๎เหลือเจือจานผู๎ขาด  โครงการแรกเป็นโครงการที่รับอุปถัมภ์
เด็กก าพร๎าและเด็กจรจัดให๎ได๎มีโอกาสได๎รับการศึกษา ตามก าลังความสามารถของพวกเขา
เหลํานั้น ถ๎าเด็กเหลํานี้ต๎องการเรียนตํอทางมูลนิธิก็สํงให๎เรียนจนสุดความสามารถ มีหลายคนได๎
เรียนจนจบมหาวิทยาลัย แตํโครงการที่ท าให๎วัดสวนแก๎วเป็นที่รู๎จักมากที่สุดในการท างานด๎าน
สังคมสงเคราะห์ได๎แกํโครงการสะพานบุญจากผู๎เหลือเจือจานผู๎ขาด  โครงการนี้รับบริจาคสิ่งของ
เหลือใช๎ ซึ่งอาจช ารุดเสียหายที่เจ๎าของไมํต๎องการแล๎ว เมื่อได๎รับของดังกลําวมา ทางวัดก็ได๎น ามา
ซํอมแซมแก๎ไขดัดแปลงให๎เป็นประโยชน์ แล๎วน าไปชํวยเหลือผู๎ที่ตกทุกข์ได๎ยาก น าไปขายในราคาถูก 
หรือมอบให๎หนํวยงานอ่ืนที่ขาดทุนทรัพย์ตํอไป นอกจากจะได๎สิ่งของเครื่องใช๎จากการแปรรูปขยะ
แล๎ว ยังเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ ฝืมือและการใช๎แรงงานของบุคคลที่เข๎ามา
อาศัยอยูํในวัดให๎ได๎มีอาชีพและรายได๎อีกด๎วย 

เนื่องจากมีบุคคลที่เข๎ามาขอรับความชํวยเหลือในโครงการตําง ๆ เพิ่มขึ้นจ านวนมาก  
มูลนิธิสวนแก๎วจึงได๎ด าริขยายสาขาการด าเนินงานออกไปตามจังหวัดในภาคตําง ๆ  เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากส านักงานมูลนิธิสวนแก๎วที่วัดสวนแก๎ว จังหวัดนนทบุรี ได๎แกํ  สาขากบินทร์บุรี จังหวัด
สระแก๎ว  สาขาออโซ จังหวัดตาก สาขาจันทบุรี  สาขาระยอง  สาขากาญจนบุรี สาขาบุรีรัมย์ และ 
สาขาสุราษฎร์ธานี 

พระราชธรรมนิเทศได๎รับรางวัลเกียรติยศทั้งด๎านการท าคุณประโยชน์แกํพระพุทธศาสนา 
และด๎านการสงัคมสงเคราะห์เป็นจ านวนมาก เชํน โลํเกียรติคุณบารมีจากสมเด็จพระสังฆราช เป็น
โลํส าหรับพระผู๎มีคุณตํอแผํนดินและสังคม พ.ศ. 2535 รางวัลชมเชยที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) ประจ าปี พ.ศ. 
2538  ประกาศนียบัตรทองค าเชิดชูเกียรติ ‛พระดีศรีสังคม‛ จากสมาคมสื่อมวลชนสํวนภูมิภาค 
(ประเทศไทย) พ.ศ. 2540   ได๎รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ส าหรับผู๎ท าคุณประโยชน์
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ตํอพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2542  โลํ รางวัล PCD AWARDS 2002 ด๎านการจัดการขยะมูลฝอย 
จากกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546 และ ฯลฯ 

ในภาพรวมการท างานด๎านการสงเคราะห์ของมูลนิธิสวนแก๎วเป็นโครงการที่เริ่มมาจาก
ความคิดริเริ่มและหาทุนด าเนินการของพระราชธรรมนิเทศ  ได๎รับการบริจาคจากบุคคลทั่วไปบ๎าง 
ขณะเดียวกันก็ได๎รับการสนับสนุนชํวยเหลือจากภาครัฐและเอกชนด๎วย   

 
1.6 เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เสถียรธรรมสถานกํอต้ังขึ้นโดยแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในปี พ.ศ. 2530 ด๎วยความอนุเคราะห์
จาก ‚กองทุนเสถียรธรรม‛ (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน) สภาพของเสถียรธรรมสถานเมื่อเริ่มกํอต้ัง
เป็นเพียงพื้นดินแห๎งแล๎ง ปราศจากต๎นไม๎หรือถาวรวัตถุใด ๆ การเริ่มต๎นงานกํอสร๎างของแมํชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต คือการปลูกต๎นไม๎ในที่ดินที่ทํานซื้อไว๎ครั้งแรกจ านวน 8 ไรํซึ่งอยูํติดกับวัดศิริพงษ์
ธรรมนิมิต ด๎วยความเมตตาเป็นธุระจัดการให๎ของพระครูภาวนาภิธาน (พระครูเส็ง) ซึ่งเป็นเจ๎า
อาวาสวัดในขณะนั้น เสถียรธรรมสถานจึงเป็นป่าที่ปลูกสร๎างด๎วยมือใจกลางเมืองในพื้นที่ที่ขยาย
ออกไปเป็น 14 ไรํในปัจจุบัน และได๎เริ่มด าเนินงานสํงเสริมการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผํ
ธรรม รวมทั้งเริ่มต๎นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเสถียรธรรมสถานโดยเฉพาะเด็ก สตรี และ
นักบวชต้ังแตํปี พ.ศ. 2531 เป็นต๎นมา   

ในระหวํางการกํอสร๎างเสถียรธรรมสถานมีพระสงฆ์ผู๎ใหญํหลายทํานเมตตามาเยี่ยมให๎
ก าลังใจการท างานของแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตและคณะ  ที่ส าคัญคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภะ) เมื่อทํานทราบวําสถานที่แหํงนี้ยังไมํได๎ต้ังชื่อ ได๎แตํเรียกกันวํา ‚ลานไม๎หอม‛ ทํานได๎
ปรารภวํา ‚สถานที่แหํงนี้เป็นสถานที่ที่จะสร๎างธรรมะอันมั่นคงและยั่งยืนขึ้นในจิตใจ‛ จึงได๎ต้ังชื่อ
ให๎วํา ‚เสถียรธรรมสถาน‛ (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรสุต, มปป : 26) วัตถุประสงค์ของเสถียร
ธรรมสถาน มีดังนี้ 

1. เพื่อใช๎เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพรํธรรมะแกํเพื่อนมนุษย์ สามารถน าธรรมะไปใช๎
ดับทุกข์ในชีวิตประจ าวัน ให๎มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 
2. เพื่อสาธิตการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช๎หลักพุทธธรรมน าสังคม 
3. เพื่อเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มีความพร๎อมในด๎านตําง ๆ ได๎มาท าแบบฝึกหัดรํวมกันใน
การให๎ และการรับ ผํานการท างานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แกํตนและผู๎อื่น 
                   (http://www.sdsweb.org) 
 

http://www.sdsweb.org/
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การด าเนินงานของเสถียรธรรมสถานแยกออกได๎เป็น 3 ด๎านหลัก ได๎แกํ ด๎านศาสนศึกษา 
ปฏิบัติธรรมและเผยแผํธรรม  ด๎านการศึกษาสงเคราะห์  และสาธารณสงเคราะห์ สรุปได๎ดังนี้ 
 งานด๎านศาสนศึกษา ปฏิบติัธรรม และเผยแผํธรรมเป็นงานที่เสถียรธรรมสถานด าเนินการ
มาต้ังแตํเริ่มแรก เริ่มต๎นด๎วยโครงการคํายพุทธบุตร เป็นโครงการอบรมธรรมะแกํเยาวชนเริ่มจัดเป็น
ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2532   มีพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพํอปัญญานันทภิกขุ) เป็นประธาน
ในการเปิดคํายและได๎สนับสนุนการท างานของแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตด๎วยการสํงพระภิกษุและ
ทีมงานมาชํวยท างานด๎วย   

โครงการ SOS  Seeds Of Spirituality จัดในปี พ.ศ. 2549 เป็นโครงการส าหรับเยาวชน
ไทยจากทุกศาสนาเข๎ามารํวมท ากิจกรรมด๎วยกัน ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นต้ังอยูํบนค า
ส าคัญ 3 ค าคือ บํมเพาะ แตกหนํอ ตํอยอด กลําวคือบํมเพาะเป็นกระบวนการการน าความรู๎มาใช๎
เป็นพื้นฐานเพื่อหาสาเหตุที่ท าให๎เยาวชนที่มีพื้นฐานและต๎นทุนตํางกันมีจิตอาสาแบํงปันชํวยเหลือ
สังคม แตกหนํอ คือการค๎นหาเทคนิคและวิธีการของกลุํมเยาวชนที่ท างานแบบกัลยาณมิตรเพื่อ
สร๎างเครือขํายแหํงความดี ความงาม และความจริง ประการสุดท๎ายคือการตํอยอด หมายถึงการ
ขยายผลของความดี ความงาม และความจริงออกไปในระดับมหภาคทั้งในประเทศและนานาชาติ 
ผลของการด าเนินงานโครงการ SOS สํงผลที่เป็นรูปธรรมเมื่อผู๎น าเยาวชนนานาชาติและเยาวชน
ไทยได๎มารวมตัวกันที่เสถียรธรรมสถานในเวลาตํอมาเพื่อระดมพลังแก๎ปัญหาของโลกและเป็นการ
เตรียมวาระการประชุมเพื่อตํอยอดในการประชุมสุดยอดผู๎น าเยาวชนโลกขององค์การสหประชาชาติ 
 โครงการ ‚จิตประภัสสรต้ังแตํนอนอยูํในครรภ์‛ กํอต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นโครงการ
เพื่อพัฒนาให๎บิดาและมารดามีคุณธรรม มีความต้ังใจที่จะเตรียมตัวเตรียมใจของตนให๎เป็นผู๎
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ส าหรับลูกที่ดีมาปฏิสนธิในครรภ์ โครงการนี้เป็นการชํวยเตรียมความพร๎อม
ของบิดาและมารดาที่จะให๎ก าเนิดบุตรทั้งกายและจิตอยํางสมดุล ซึ่งถือวําเป็นทุนที่บิดามารดา
สามารถให๎แกํบุตรของตนได๎ต้ังแตํยังอยูํในครรภ์ ทุกกิจกรรมในโครงการนี้มีพื้นฐานของการภาวนา 4 
ได๎แกํ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เชํน ภาวนากับโยคะ ศิลปะกับลมหายใจ
แหํงสติ เป็นต๎น 

กิจกรรมตํอยอดจากโครงการ ‛จิตประภัสสรตั้งแตํนอนอยูํในครรภ์‛ ที่เสถียรธรรมสถานจัด
ขึ้นคือโรงเรียนพํอแมํซึ่งมีวัตถุประสงค์ให๎บิดาและมารดาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูบุตรตามหลักภาวนา 4 เชํนเดียวกัน แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตอธิบายวํา ‚โรงเรียนพํอแมํ 
หมายถึงกระบวนการฝึกให๎พํอแมํให๎มีสัมมาทิฏฐิ ที่จะท าให๎ลูกค๎ุนเคย เหมือนพํอแมํเป็นครูคนแรก 
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และบ๎านเป็นห๎องเรียนห๎องแรกส าหรับลูก  พํอแมํสามารถท าให๎บ๎านเป็นชุมชนที่จ าลองโลกให๎ลูกดู 
แล๎วมีความสุขให๎ลูกเห็น . . .‛ (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 39) 

งานด๎านศาสนศึกษาและเผยแผํธรรมที่ส าคัญอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการบวชแมํชีศีลสิบ
เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 และจัดตํอเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2539 แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ได๎น าคณะแมํชีบวชใหมํรุํนที่ 2 เข๎าเฝ้ารับพระสังฆราโชวาทจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใจความตอนหนึ่งวํา 

การบวชในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการบวชที่ประณีตยิ่งขึ้นกวําพวกที่ไมํได๎ถือบวช
อีกขั้นหนึ่ง แม๎วําจะมิได๎บวชเป็นภิกษุสามเณร แตํก็สามารถบวชเป็นแมํชี และปฏิบัติ
ได๎เชํนเดียวกับภิกษุสามเณรทั้งหลาย . . .เมื่อบวชเป็นแมํชีแล๎วก็ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ ศึกษาพระพุทธศาสนา ทางการศึกษานั้นก็ประกอบด๎วยการเลําเรียนและการ
ปฏิบัติ  การเลําเรียนต๎องมากํอน ก็ต๎องมีความรู๎ วําจะละอะไร จะท าอะไร ตามที่
พระพุทธเจ๎าทรงสั่งสอน และน๎อมน ามาประพฤติ ดังนี้แล๎วก็สามารถจะบรรลุผลของ
การปฏิบัติทั้งในเบื้องต๎น จนถึงอยํางสูงเป็นมรรคผลนิพพานดังกลําวนี้ได๎เสมอกัน . . . 

             (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 53) 

ส าหรับงานด๎านสาธารณสงเคราะห์ของเสถียรธรรมสถานมีหลายโครงการ ที่ส าคัญคือการ
สร๎างบ๎านสายสัมพันธ์ขึ้นภายในบริเวณเสถียรธรรมสถาน โดยมูลนิธิเสถียรธรรมท างานรํวมกับ
โรงพยาบาลเด็ก และกองทุนชํวยเหลือเด็กแหํงสหราชอาณาจักร (Save the Children Fund) ให๎
การสนับสนุน บ๎านสายสัมพันธ์เปิดด าเนินงานในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 เพื่อรองรับและแก๎ไข
ปัญหาของมารดาที่ประสบภาวะความไมํพร๎อมในการเลี้ยงดูบุตรของตน การด าเนินงานของบ๎าน
สายสัมพันธ์ใช๎หลักของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหา บ๎านสายสัมพันธ์เปิด
โอกาสให๎ทุกคนได๎มีโอกาสเรียนรู๎รํวมกันและมีพุทธธรรมน าชีวิตของชุมชน ไมํวําจะเป็นการเดิน
เลํนอยํางมีสติ  หรือภาวนากับการท างาน ฯลฯ  

งานสาธารณสงเคราะห์อีกโครงการหนึ่งของแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต คือการไปเยือนทัณฑสถาน
หญิงหรือชาย สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปฏิสันถารธรรม
และเป็นก าลังใจและน าภาวนาแกํผู๎ต๎องขังเหลํานั้น และที่ทันฑสถานหญิงกลางแมํชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต ได๎ริเริ่มโครงการ ‚แมํอยูํในคุก ลูกอยูํในครรภ์‛ ขึ้น  โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่กระท าคํูขนาน
ไปกับโครงการ ‛จิตประภัสสรต้ังแตํนอนอยูํในครรภ์‛ ของบ๎านสายสัมพันธ์ ทํานให๎ข๎อคิดแกํเหลํา
คุณแมํที่ถูกจ ากัดพื้นที่อยูํในทัณฑสถานวํา ‚ความเป็นแมํนั้น ไมํวําจะอยูํที่ใด แมํก็ยังคงเป็นแมํ . . . 
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ลูกในครรภ์ของแมํที่อยูํในคุก … ยํอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเติบโตได๎อยํางงดงาม‛ (แมํชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต, มปป : 41) 

โครงการจิตอาสาเป็นโครงการที่รับสมัครอาสาสมัครท างานที่เสถียรธรรมสถาน เป็นการ
ท างานตามศักยภาพของแตํละคน เชํน อาสาสมัครท างานที่โรงเรียนอนุบาลฝีมือแมํ  อาสาสมัครสอน
หนังสือในศูนยเ์ด็กกํอนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  อาสาสมัครการภาวนากับการท างานศิลปะตําง ๆ  
อาสาสมัครลํามภาษาตํางประเทศ ฯลฯ โครงการลําสุดที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 คือ อาสาสมัคร
การดูแลผู๎ป่วยระยะสุดท๎ายโดยได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาลเด็ก 

กิจกรรมด๎านการศึกษาสงเคราะห์ของเสถียรธรรมสถานเป็นงานที่พัฒนาขึ้นตามการ
เจริญเติบโตของเด็กที่เกิดในบ๎านสายสัมพันธ์  นอกจากการที่อาสาสมัครด๎านเด็กและด๎านดนตรีได๎
ชํวยผลิตอัลบั้ม ‚ชมสวน‛ ซึ่งเป็นผลงานเพลงที่ให๎ความบันเทิงแกํแมํและลูกแล๎ว โรงเรียนอนุบาล
ฝีมือแมํได๎เริ่มจัดต้ังขึ้นส าหรับรองรับเด็กในบ๎านสายสัมพันธ์ และตํอมาได๎พัฒนาเป็นโครงการบ๎าน
วันอาทิตย์  โครงการน้ีเปิดโอกาสให๎มารดาของเด็กที่อยูํในชุมชนใกล๎เคียงกับเสถียรธรรมสถานพา
บุตรของตนเข๎ามาท ากิจกรรมและเรียนรู๎รํวมกันกับมารดาและบุตรในบ๎านสายสัมพันธ์ด๎วย   

การสํงเสริมการศึกษาของเด็กที่เสถียรธรรมสถานด าเนินงานอยูํอีกโครงการหนึ่งคือการ
อุปถัมภ์ศูนย์เด็กกํอนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซึ่งเป็นวัดในชุมชนที่ต้ังอยูํบริเวณใกล๎เคียงกับ
เสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตได๎บวชและฝึกปฏิบัติธรรมมากํอน ศูนย์เด็ก
กํอนเกณฑ์เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาเด็กตํอจากโรงเรียนอนุบาลฝีมือแมํ ซึ่งให๎การดูแลทั้ง
เด็กจากบ๎านสายสัมพันธ์และเด็กจากชุมชนใกล๎เคียง   

กิจกรรมด๎านการศึกษาสงเคราะห์ในระดับอุดมศึกษาที่เสถียรธรรมสถานเริ่มด าเนินการ
ต้ังแตํ พ.ศ. 2550 เป็นต๎นมาได๎แกํการต้ังสถาบันสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยา
สังคม โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปฺเสโณ) เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552  สถาบันสาวิกาสิกขาลัยได๎รับความรํวมมือจากภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแหํงชีวิต พันธกิจหลักของสาวิกาสิกขาลัยคือ  

การสร๎างธรรมทูตทั้งนักบวชและบุคคลทั่วไปให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องทุกข์และ
การพ๎นทุกข์ตามหลักไตรลักษณ์ พร๎อมทั้งสามารถน าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตและชํวยเหลือผู๎อื่นในเรื่องชีวิตและความตาย  พร๎อมทั้งสร๎างผู๎มี
การศึกษาที่มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครในการท างานเพื่อรับใช๎มนุษยชาติอยําง
สงบเย็นและเป็นประโยชน์โดยไมํเลือกปฏิบัติ และสร๎างสังฆะของผู๎หญิงให๎เข๎มแข็ง
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และเปิดโอกาสให๎ผู๎หญิงได๎มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงศักยภาพสูงสุดของ
ชีวิต คือการพ๎นทุกข์ และใช๎คุณสมบัติของผู๎หญิงที่มีจิตวิญญาณของความเป็นแมํ
ในการท างานธรรมะเพื่อเด็กและครอบครัว พันธกิจสุดท๎ายคือ การสร๎างสถาบันที่
เป็นศูนย์การเรียนรู๎พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการ
วิจัยสร๎างองค์ความรู๎เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาสังคมและเผยแผํหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา 
                  (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 71) 

การท างานที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตตลอดเวลาสองทศวรรษที่
ผํานมาคือการท างานเชิงรุกโดยเน๎นที่เด็ก เยาวชนและสตรีเป็นหลัก นอกจากการปฏิบัติศาสนกิจ
ตามปกติแล๎ว ทํานได๎จัดอบรมธรรมแกํเยาวชน ข๎าราชการ และบุคคลทั่วไปที่เสถียรธรรมสถาน
อยํางสม่ าเสมอ  ได๎รับเชิญจากองค์กรและบุคคลภายนอกให๎ไปบรรยายธรรมและรํวมประชุมทั้งใน
ประเทศและตาํงประเทศนับครั้งไมํถ๎วน  เชํน ได๎รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให๎ไปรํวม
ในการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาวะทางจิต ที่ประเทศศรีลังกาเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต๎น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมได๎มอบรางวัลพุทธคุณูปการระดับรัชตเกียรติคุณแดํแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต  

ในภาพรวมสามารถกลําวได๎วําการด าเนินงานของเสถียรธรรมสถานเป็นการท างานที่
เชื่อมโยงชุมชนของตนเองกับสังคมภายนอกทุกด๎าน  เริ่มจากการท างานกับชาวบ๎านในละแวก
ใกล๎เคียงกับเสถียรธรรมสถาน  มีความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ และ
การท างานในระดับนานาชาติ ด๎วยความคิดที่วํา ‚ทุกคนเป็นเพื่อนรํวมทุกข‛์    
 
2. กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ 
 
 การท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข๎อมูลปฐมภูมิ 
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ (สร๎างสถานพยาบาล
และโรงพยาบาล) ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การรับเลี้ยงเด็กก าพร๎าและเด็กด๎อยโอกาส) ด๎าน
ศึกษาสงเคราะห์ (การจัดการศึกษาและแนะแนวอาชีพ) และด๎านการสงเคราะห์สัตว์ (รับเลี้ยงสัตว์
จรจัด) ในหัวข๎อนี้จะเสนอเรื่องแรงจูงใจในการท างานด๎านตําง ๆ เหลํานั้น รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และการแก๎ปัญหาของแตํละสถาบัน 
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2.1 ประเภทของงานสังคมสงเคราะห ์

งานด๎านตําง ๆ ที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาด าเนินการและเป็นที่รู๎จักของสาธารณชน
โดยสรุปมีดังนี ้

2.1.1 ด้านการรกัษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ 

 การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของประชาชนจัดเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ที่ วัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาด าเนินงานเป็นหลักได๎แกํ วัดพระบาทน้ าพุ วัดกลาง และเสถียรธรรมสถาน  

วัดพระบาทน้ าพุ 

งานหลักของวัดพระบาทน้ าพุ คือ โครงการบ๎านธรรมรักษ์นิเวศน์เพื่อใช๎เป็นสถานพักฟื้น
ผู๎ป่วยเอดส์ระยะสุดท๎าย มีแพทย์ พยาบาล และมีอาสาสมัครมาชํวยงาน นอกจากนั้นยังมีการ
สงเคราะห์ประชาชนทั่วไปโดยจัดท าทะเบียนผู๎ติดเชื้อที่อยูํนอกวัด ทุกเดือนบุคคลเหลํานั้นจะมารับ
ความชํวยเหลือจากทางวัด วัดจัดยาเตรียมเป็นชุด (Kit) ไว๎ให๎ ปัจจุบันวัดพระบาทน้ าพุได๎รับการ
สนับสนุนจากมหาเถรสมาคม ภาครัฐได๎ให๎งบประมาณบางสํวน ได๎รับการสนับสนุนด๎านเงินทุน
จากองค์กรฟรังซัวร์ ซาเวียร์ บร็องนัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจากผู๎มีจิตศรัทธา 

วัดกลาง 

วัดกลางเริ่มต๎นการท างานสังคมสงเคราะห์ด๎วยการสร๎างโรงพยาบาลบางปลาม๎า (ยกให๎
ทางราชการไปแล๎ว) ตอนแรกเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก (10 เตียง) ตํอมาได๎ขยายเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง และ 60 เตียงตามล าดับ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบริการประชาชนที่
อยูํหํางไกลจากสถานีอนามัยในตัวอ าเภอและโรงพยาบาลในตัวจังหวัด หลังจากนั้นได๎ต้ังมูลนิธิ
สงเคราะห์ผู๎ป่วยยากจนที่ไมํมีเงินคํารักษาพยาบาล คําใช๎จํายในการสร๎างโรงพยาบาลได๎จาก
งบประมาณของรัฐสนับสนุนบางสํวน ที่เหลือได๎จากการบริจาคของพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ.และผู๎มี
จิตศรัทธา 

 เสถียรธรรมสถาน 

 เสถียรธรรมสถานตํางจากวัดกลางและวัดพระบาทน้ าพุ เพราะไมํได๎มีสถานพยาบาลส าหรับ
บริการประชาชน แตํมีโครงการอาสาสมัครดูแลผู๎ป่วยระยะสุดท๎ายซึ่งประกอบด๎วยอาสาสมัครทั่วไป
และนักศึกษาของสถาบันสาวิกาสิกขาลัย ทั้งนี้ได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาลเด็ก  การด าเนินงาน
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ของเสถียรธรรมสถานได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรในประเทศและตํางประเทศ คําใช๎จํายในการ
ด าเนินงานสํวนใหญํได๎จากการบริจาคของผู๎มีจิตศรัทธา 

2.1.2 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

งานสังคมสงเคราะห์ด๎านนี้ได๎แกํ การรับเลี้ยงเด็กก าพร๎าและผู๎ด๎อยโอกาส คนไร๎ที่อยูํ การ
ดูแลสตรีและเด็ก วัดที่ท างานด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎แกํ วัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดทุํงเหียง  
วัดสวนแก๎ว  และเสถียรธรรมสถาน  

วัดโบสถ์วรดิตถ์ 

งานสาธารณสงเคราะห์ที่ส าคัญที่สุดของวัดโบสถ์วรดิตถ์คือ การอุปการะเด็กทั้งชายหญิง
อายุต้ังแตํ 3 ขวบขึ้นไป เด็กเหลํานี้มาจากที่ที่ตํางกัน เริ่มแรกเป็นเด็กชาวเขาที่บิดามารดาเสียชีวิต
จากการสู๎รบและทหารพรานน ามาฝากไว๎ ระยะหลังเป็นเด็กก าพร๎า เด็กจรจัดที่มีผู๎พบเห็นน ามาให๎
วัดอุปการะ เด็กมีปัญหาครอบครัว ก าพร๎าบิดาหรือมารดา หรือบิดามารดาแยกกันอยูํ เด็กที่มี
ฐานะยากจน เด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา รวมแล๎วประมาณ 500-600 คนวัดให๎ที่อยูํอาศัยพร๎อม
อาหาร 3 มื้อ เครื่องนุํงหํม เครื่องอุปโภคบริโภค  

วัดทุํงเหียง 

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวัดทุํงเหียงคือการต้ังศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา
ทั้งหญิงและชายที่ยากจนและด๎อยโอกาสทางการศึกษา มาจากหลายเผํา เชํน กะเหรี่ยง ม๎ง เย๎า อีก๎อ
วัดจัดสถานที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุํงหํม การรักษาพยาบาลและอุปกรณ์การศึกษา เด็กที่
ผู๎ปกครองยากจนก็มาเข๎ารํวมโครงการได๎ เมื่อปิดเทอมวัดจัดรถรับ-สํงเด็กกลับไปบ๎านถึงเชียงราย 
นําน แมํฮํองสอน เฉพาะที่วัดทุํงเหียงมีเด็กในความดูแลประมาณเกือบ 400 คน ทั้งนี้ไมํรวมเด็กซึ่ง
พักอยูํทีศู่นยส์าขาที่อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮํองสอน อีกจ านวนหนึ่ง 

วัดสวนแก๎ว 

วัดสวนแก๎วมีโครงการด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายโครงการ แตํโครงการที่เป็นที่
รู๎จักของสังคมภายนอกคือ การรับคนตกงาน ไร๎ที่อยํู เอาเข๎ามาฝึกงานในโรงงานฝึกอาชีพ ท าให๎คน
เหลํานี้มีงานท า และสามารถชํวยตนเองได๎ โครงการที่ท า คํูขนานกับการฝึกอาชีพคือโครงการ
สะพานบุญจากผู๎เหลือเจือจานผู๎ขาด วัดน าสิ่งของที่คนบริจาคมาซํอมแซมดัดแปลงเอาไปใช๎
ประโยชน์ได๎ และยังเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ ฝืมือและการใช๎แรงงานของบุคคล
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ที่เข๎ามาอาศัยอยูํในวัดให๎ได๎มีอาชีพและรายได๎  โครงการเพื่อท๎องน๎องหิวเป็นการฝึกให๎เด็กรู๎จัก
ท างานหาเงิน และสร๎างนิสัยประหยัด มีห๎างร๎านบริษัทรับไปท างานชํวงปิดเทอม  

 เสถียรธรรมสถาน 

 งานด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเสถียรธรรมสถานเริ่มจากการดูแลมารดาที่ยังไมํมี
ความพร๎อมในการดูแลบุตรในบ๎านสายสัมพันธ์ สํวนโครงการจิตประภัสสรต้ังแตํนอนอยูํในครรภ์ 
และโครงการแมํอยูํในคุก ลูกอยูํในครรภ์ รวมทั้งโรงเรียนพํอแมํ เป็นการพัฒนาผู๎ที่จะเป็นบิดาและ
มารดาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรตามหลักภาวนา 4 และโครงการจิตอาสา
เป็นการเรียนรู๎และพัฒนาตัวอาสาสมัครเองขณะที่ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วย 

2.1.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห ์   

งานด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษาสงเคราะห์มีความคาบเกี่ ยวกัน แตํในที่นี้
ต๎องการอธิบายเฉพาะสํวนของการจัดการศึกษาให๎เด็กในระดับตําง ๆ ของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะรํวมกัน คือสร๎างโรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั้น
หรือเด็กทีร่ับเข๎ามาอุปถัมภ์ต้ังแตํเล็ก หรืออุปถัมภ์โรงเรียนของรัฐที่ต้ังอยูํในบริเวณวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาหรือบริเวณใกล๎เคียง วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินการให๎การศึกษา 
ได๎แกํ วัดโบสถ์วรดิตถ์  วัดทุํงเหียง วัดสวนแก๎ว วัดพระบาทน้ าพุ และเสถียรธรรมสถาน 

วัดโบสถ์วรดิตถ์  

วัดโบสถ์วรดิตถ์สร๎างโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ มีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน ต้ังอยูํใน
บริเวณวัด ด าเนินการมาต้ังแตํ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน จัดการศึกษาต้ังแตํชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไมํเก็บคําเลําเรียนและคําใช๎จํายใด ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 600 คน 
นอกจากนั้นวัดได๎จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับเด็กก าพร๎าที่พํอแมํเสียชีวิต เด็กยากจนที่อาศัยที่วัด 
และที่เรียนอยูํที่โรงเรียนด๎วย  

วัดทุํงเหียง  

วัดทุํงเหียงเริ่มให๎การสงเคราะห์ด๎านการศึกษาด๎วยการสร๎างสถานศึกษาส าหรับเด็กชาว
ไทยภูเขาที่จังหวัดแมํฮํองสอน อุปถัมภ์โรงเรียนวัดทุํงเหียงซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่ต้ังอยูํในบริเวณ
วัดทุํงเหียง ต้ังศูนย์ดูแลเด็กกํอนเกณฑ์ นอกจากนั้นได๎กํอต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ส าหรับภิกษุและสามเณรเข๎าศึกษาต้ังแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสํงเสริมการศึกษาของภิกษุ
และสามเณรให๎มีความรู๎ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งหมดเป็นการจัดการศึกษาแบบให๎เปลํา 
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วัดสวนแก๎ว 

วัดสวนแก๎วจัดโครงการสวนแก๎วเนอร์สเซอรี่เพื่อชํวยเหลือเด็กที่ก าพร๎าบิดามารดาหรือ
สตรีที่มีบุตรและถูกสามีทอดทิ้ง อุปถัมภ์เด็กยากจนให๎มีโอกาสได๎รับการศึกษาตามก าลัง
ความสามารถของพวกเขา  ถ๎าเด็กต๎องการเรียนตํอมูลนิธิสวนแก๎วก็สํงให๎เรียนจนจบมหาวิทยาลัย 

วัดพระบาทน้ าพุ  

วัดพระบาทน้ าพุมีโครงการ 2 ต้ังอยูํที่อ าเภอหนองมํวง จังหวัดลพบุรี โครงการ 2 เป็นที่ต้ัง
ของโรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ท่ีรับเฉพาะเด็กที่ได๎รับ
ผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งอาจจะเป็นเอดส์หรือไมํเป็นเอดส์ก็ได๎ นักเรียนทั้งหมดมีประมาณ 1,300 คน 
นอกจากนั้นมีโรงเรียนธรรมรักษ์บริบาลและโรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์  เพื่อผลิตบุคลากร
ด๎านการดูแลเด็ก ผู๎ป่วยเอดส์ และการแพทย์แผนโบราณ 

เสถียรธรรมสถาน 

เสถียรธรรมสถานเริ่มงานด๎านการศึกษาส าหรับเด็กเล็กด๎วยการต้ังโรงเรียนอนุบาลฝีมือ
แมํ ส าหรับเด็กที่เกิดในบ๎านสายสัมพันธ์ และอุปถัมภ์ศูนย์เด็กกํอนเกณฑ์ของโรงเรียนวัดศิริพงษ์
ธรรมนิมิตซึ่งเป็นวัดที่ต้ังอยูํในชุมชนใกล๎เคียงกับเสถียรธรรมสถาน  ในระดับอุดมศึกษาได๎จัดต้ัง
สถาบันสาวิกาสิกขาลัย ด๎วยความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแหํงชีวิต  

2.1.4 ด้านการสงเคราะห์สัตว์  

 จากข๎อมูลปฐมภูมิ วัดที่ท าการสงเคราะห์สัตว์มีเพียงวัดสวนแก๎วเทํานั้น วัดสวนแก๎วท า
โครงการคอนโดสุนัข เริ่มจากท ารํวมกับกรุงเทพมหานครเพื่อแก๎ปัญหาสุนัขจรจัด แตํระยะหลังมี
บุคคลภายนอกเอาสุนัขมาทิ้งไว๎ในบริเวณวัด วัดจึงต๎องรับภาระดูแลด๎วย ปัจจุบันมีประมาณ 600-
700 ตัว แตํจากข๎อมูลทุติยภูมิ มีวัดหลายแหํงที่ด าเนินงานด๎านสงเคราะห์สัตว์ เชํน วัดเวฬุวนาราม 
จังหวัดล าปาง เลี้ยงสุนัข 400 กวําตัว แมวอีก 40 ตัว (http://www.watwaru.com)  วัดหนองน้ าส๎ม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารํวมกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ กรุงเทพมหานคร รับเลี้ยงสุนัข  200 กวําตัว 
แมวประมาณ 100 ตัว สุกร 30 ตัว และโค 20 ตัว และหลวงตามหาบัวอุปถัมภ์คําใช๎จํายส าหรับ
บ๎านสงเคราะห์สัตว์พิการที่จังหวัดนนทบุรี และบ๎านสงเคราะห์สุนัข จังหวัดนครปฐม รวมทั้งคํา
รักษาพยาบาลสัตว์ที่เจ็บป่วย (http://www.home4animals.org) 
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2.2 แรงจูงใจในการท างานสังคมสงเคราะห์  

 แรงจูงใจของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการท างานสังคมสงเคราะห์
สามารถสรุปได๎ 4 ประการส าคัญดังนี้ 

2.2.1 ท าตามหลักเมตตา-กรุณา   

 การสงเคราะห์สังคมไมํวําจะเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด๎วยกันหรือสงเคราะห์สัตว์ 
แรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาได๎แกํความรู๎สึกเมตตา
สงสารอยากให๎พวกเขาพ๎นทุกข์ ตัวอยํางเชํน วัดพระบาทน้ าพุ มีหลักการ ‚เมตตาธรรมค้ าจุนโลก‛ 
ในการด าเนินการสังคมสงเคราะห์ พระอุดมประชาทรกลําววํา  

บทบาทหนึ่งของพระ คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์  พระมีหน๎าที่บ าบัดทุกข์ให๎กับสัตว์
โลกตามหลักเมตตาธรรม ประชาชนขาดการมองระบบองค์รวม โดยไปแยกวําถ๎า
ทุกข์กายต๎องไปโรงพยาบาล ถ๎าทุกข์ใจก็ไปวัด แตํอาตมามองวําทุกข์ทั้งหมด พระมี
หน๎าที่บ าบัดทั้งสิ้น และต๎องขยายไปถึงสัตว์โลกทั้งมวลด๎วย . . . คนที่เป็นโรคเอดส์
แม๎จะส าสํอนก็จริง แตํเราก็ต๎องให๎อภัยเขา    

นายธนะชัย ไม๎ประดิษฐ์ ไวยาวัจกรของวัดพระบาทน้ าพุเสริมวํา 

ทํานอลงกตต๎องทนทรมานมากในการตัดสินใจที่จะชํวยเหลือผู๎คนที่ตกทุกข์ได๎ยาก 
กวําจะเป็นวันนี้ได๎ 

ปี 2527 เอดส์เข๎าไทย ความรู๎เรื่องเอดส์ยังไมํชัดเจน เลยมองแตํวําตาย ๆ ๆ 
แตํไมํมีใครคิดเลยวําแล๎วชํวงที่เขายังไมํตายลํะ จะท ายังไง 

ปี 2535 มี 8 ชีวิตเข๎ามาที่วัดพระบาทน้ าพุแหํงนี้ แรก ๆ ทางราชการก็ anti 
มองวําเพี้ยน เอามาท าไมเอดส์ หลวงพํอทํานใช๎วิธีการ ‚นิ่ง‛ ชํวงนั้นไปบิณฑบาต 
จากที่เคยได๎ กลายเป็นบาตรเปลํา ทํานก็อดทนหุงข๎าวเอง และขออาหารมาประทัง 
8 คนนี้ 

พระวิมลภาวนานุสิฐ ว.ิ เจ๎าอาวาสวัดกลางมีแรงจูงใจในการสร๎างโรงพยาบาลบางปลาม๎า
คล๎ายกับพระอุดมประชาทร นั่นคือความรู๎สึกสงสารอยากชํวยให๎เขาพ๎นทุกข์ ทํานเลําวํา 

แรงบันดาลใจมีสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์แรก ประมาณปี 2523-2524 มีผู๎หญิง
โดนงูเหํากัดที่งํามเท๎า ก็รีบไปหาหมอ แตํไมํมีโรงพยาบาลแถวนั้น เขาก็หามกันมา
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หลังวัด เดินข๎ามสะพานจะไปโรงพยาบาลในอ าเภอ หลวงพํอเห็นเหตุการณ์ แล๎วก็
มาขาดใจตายตํอหน๎าตํอตา เหตุการณ์ที่สอง มีผู๎หญิงคนหนึ่งเจ็บท๎องจะคลอดลูก ก็
หามกันมา และมาตายที่หลังวัด มันสะเทือนใจมาก ก็เลยปรึกษากับลูกศิษย์เป็น
สาธารณสุขวํานําจะมีสถานีอนามัยสักแหํงหนึ่ ง ลูกศิษย์บอกวําขอให๎สร๎าง
โรงพยาบาลเล็ก ๆ 10 เตียงจะดีกวํา ก็ถามญาติโยมดู  ลูกศิษย์วําจะของบประมาณ
ทางการให๎ ชํวยกันออกคนละ 5 ล๎านบาท แตํทางการไมํได๎ให๎เงินทั้งหมดตามที่ตก
ลงไว๎ แตํในที่สุดก็สร๎างจนเสร็จด๎วยเงินบริจาคของญาติโยม ทางการได๎แตํสํงแพทย์
มา 1 คน พยาบาล 2 คน ตํอมาก็ขยายออกไปเป็น 30 เตียง และ 60 เตียง แล๎วก็ยก
ให๎ทางราชการไป 

พระราชธรรมนิเทศแหํงวัดสวนแก๎วกลําวถึงการเลี้ยงสุนัขจรจัดวํา ความเมตตาก็ต๎องแผํ
ไปถึงสัตว์รํวมโลกด๎วยไมํใชํแตํมนุษย์เทํานั้น ในการสงเคราะห์สัตว์ก็มีตัวอยํางในพระไตรปิฎกที่มี
การต้ังโรงทานชํวยเหลือท้ังคนและสัตว์ (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก 33/30/732)  

2.2.2 ท าเพื่อประโยชนส์ุขของมหาชน 

แรงจูงใจอีกประการหนึ่งส าหรับพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท าให๎
ตัดสินใจท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ คือความคิดเรื่องประโยชน์สุขของมหาชน ตามหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ๎าที่ตรัสวํา ‚ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแกํชน
จ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก‛ ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์หรือผู๎ที่รับผิดชอบหรือ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาอธิบายเรื่องการท าเพื่อประโยชน์สุขของคนสํวน
ใหญํไว๎ตรงกัน ตัวอยํางเชํน 

พระครูสมุห์เดือน ปุํฺญจาโร รองเจ๎าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจเรื่อง
การท าประโยชน์เพื่อคนหมูํมากไว๎ดังนี้ 

ทางวัดไมํเลือกเด็กหรอก เพราะถ๎าไมํจนจริงก็คงไมํมีใครอยากจะสํงลูกหลานมาอยูํ
วัดหรอก . . . เพราะรัฐดูแลไมํดีตํางหาก ทางวัดจึงต๎องเข๎าชํวยตาม concept 
‚สงเคราะห์โลก‛ เป็นค ากลําวของพระพุทธเจ๎าตอนสํงสาวก 60 รูปไปประกาศพระศาสนา
ความวํา‚โลกานุกัมปายะ พหุชนะสุขายะ‛ ซึ่งตรงนี้นําจะรวมสงเคราะห์เด็กด๎วย 

 แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต อธิบายวําวัตถุประสงค์อยํางหนึ่งของการท างานของเสถียรธรรม
สถานได๎แก ํ
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การสร๎างธรรมทายาทตามพุทธประสงค์ รู๎หน๎าที่ในฐานะที่เป็นพุทธสาวิกา เป็นการ
ท าเพื่อพระพุทธเจ๎าที่ทรงสอนไว๎วํา ‘จงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของ
มหาชน’ เราท าอะไรก็ตามต๎องท าตามที่พํอ [พระพุทธเจ๎า] ท า . . . คนมีทุกข์ ต๎องเข๎า
มาหาเรา ไมํมีชนชั้นวรรณะ 

2.2.3 การพัฒนาคนให้ช่วยตนเอง  

วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาหลายแหํงที่ท างานด๎านสงเคราะห์ประชาชนมีแรงบันดาลใจ
ที่ต๎องการสํงเสริมพัฒนาคนให๎ชํวยเหลือตนเองได๎  การพัฒนาคนท าได๎ในทุกระดับต้ังแตํเล็กจนโต 
จนกระทั่งเป็นผู๎ใหญํ ประโยชน์ที่ได๎คือ ชํวยลดปัญหาสังคมลงไปในระดับหนึ่งแม๎จะเป็นในวงแคบ
ก็ตาม วัดสวนแก๎วเป็นวัดที่เน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งเด็กและผู๎ใหญํให๎มีอาชีพชํวยเหลือ
ตนเองได๎ สํวนวัดทุํงเหียงเน๎นเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษาให๎อํานออกเขียนได๎ เสถียรธรรมสถานมี
ความคิดวําการพัฒนาเด็กท าได๎ต้ังแตํยังอยํูในครรภ์ผํานการให๎ความรู๎ทางธรรมแกํบิดามารดาให๎มี
ความพร๎อมและมีความเข๎าใจในการเลี้ยงดูบุตรตามหลักพุทธธรรม  

พระราชธรรมนิเทศแหํงวัดสวนแก๎วเลําถึงแรงบันดาลใจให๎ท าโครงการตําง ๆ ดังนี้ 

วันหนึ่งไปบิณฑบาต เห็นเด็กใสํแตํข๎าว แตํไมํใสํกับข๎าว ก็เปิดฝาบาตรรอกับข๎าว 
ปรากฏวําเด็กคนนี้พํอตาย แมํไปไหนก็ไมํรู๎ เลยเกิดความสงสาร และกลายมาเป็น
แรงบันดาลใจในการท าโครงการตําง ๆ . . . โครงการแรกเอาเด็กมาท างานในชํวงปิด
เทอม อาตมาเข๎าใจความรู๎สึกของคนตกงานดี เพราะตอนอายุน๎อย ๆ จบเพียงป.4 
ไปขอคนเขาท างาน เขาก็ถากถางกลับมาให๎เจ็บปวดหัวใจวํา ‚วุฒิน๎อยยังอยากมา
ท างานอีก‛ ก็เลยเกิดแนวคิดวําจะสร๎างงานให๎คนมาท า ไมํใชํไปขอเขาท างาน . . . 
ขณะนี้มีคนฝึกงาน 1,600 คน กระจายไปตามสาขา 8 แหํงในแตํละภาค ไมํได๎ท า
เป็นวัด เพราะวัดมีเยอะแล๎ว สร๎างขึ้นเพื่อฝึกงาน ฝึกอาชีพ  

พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ๎าอาวาสวัดทุํงเหียงให๎สัมภาษณ์ตอนหนึ่งวํา  

ย๎อนกลับไปเมื่อปี 2529 อาตมาไปธุดงค์แถวอ าเภอแมํอาย ไปเห็นเด็กที่นั่น พูดกัน
ไมํรู๎เรื่อง พูดกันคนละภาษา คนแถวนั้นถือศาสนาคริสต์กันหมด มีแตํโบสถ์ แตํไมํมี
การสอนหนังสือ . . . ตอนนั้นมีโรงเรียน ตชด.อยูํก็จริง แตํก็สอนได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง 
เพราะติดภารกิจรักษาชายแดน . . .เห็นความด๎อยโอกาสของเด็กกลุํมนั้นแล๎วรู๎สึก
อนาถใจ 
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จุดประสงค์ที่อาตมาชํวยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาให๎อํานออกเขียนได๎  ก็
เพราะต๎องการให๎เด็กเหลํานี้มีชีวิตที่ดีขึ้น เด็กเหลํานี้เมื่อจบไปแล๎วก็กลับไปพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง . . . เด็กก็กลับไปเป็น ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อบต. กันเยอะ แสดงวํา
งานที่ท ามาเริ่มเกิดผลแล๎ว 

 งานด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเสถียรธรรมสถานเน๎นการพัฒนาเด็กและสตรีเป็นหลัก 
ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตกลําววํา ‚การชํวยผู๎หญิงหนึ่งคนกับเด็กหนึ่งคน ก็
เทํากบัได๎ชํวยโลกด๎วย‛   

หากผู๎ใหญํในโลกชํวยกันคนละไม๎ละมือในการใสํใจลงในเด็กและเยาวชน และเห็น
วําพวกเขาเป็นปัจจุบันของแผํนดินที่ต๎องลงทุนทันที แล๎วไว๎ใจวําพวกเขาสามารถท า
ให๎โลกใบนี้ดีขึ้นได๎ เราก็อาจจะพลิกแผํนดิน กู๎วิกฤตโลกได๎ 

(แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 57) 

ถ๎าผู๎หญิงได๎พัฒนาสติปัญญา ผู๎หญิงจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ เพราะผู๎หญิงเป็นแมํของ
ทั้งหญิงและชาย คือเป็นแมํของมนุษยชาติ . . . จะเป็นการเรียนรู๎ที่ท าให๎ชีวิตเรา
ทันสมัยอยํางแท๎จริง คือมีปัจจุบันขณะที่ไมํเป็นทุกข์ อยูํในปัจจุบันอยํางคนที่พัฒนา
ตัวเองให๎รอดและใช๎ชีวิตรํวมกับคนอื่นอยํางศานติ . . . 
 ถ๎าโลกนี้มีผู๎หญิงทางธรรมที่ออกมาท างานเพื่อชํวยเหลือมวลมนุษยชาติได๎
อยํางมีศักยภาพมากขึ้นเทําไร ปัญหาในสังคมก็จะน๎อยลง 

       (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 73) 

2.2.4 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้พุทธธรรม 

แรงจูงใจประการสุดท๎ายเป็นเรื่องเฉพาะของเสถียรธรรมสถานที่ต๎องการสร๎างชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันอยํางศานติ อาจกลําวได๎วําเป็นการสร๎างชุมชนตัวอยํางที่มีหลักพุทธธรรมในการ
ด าเนินชีวิต ในขณะเดียวกันก็มิได๎ละทิ้งชุมชนภายนอก เสถียรธรรมสถานมีความรํวมมือประสานงาน
กับชุมชนภายนอกทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ  แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต อธิบาย
การสร๎างชุมชนเสถียรธรรมสถานไว๎ดังนี้ 

เราต้ังใจจะสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎รํวมกัน เป็นชุมชนแหํงการเกื้อกูลให๎เกิดโอกาส 
ท าบรรยากาศของชุมชนให๎เกื้อกูลที่จะพัฒนาสํงเสริมศักยภาพของชีวิตผู๎คนใน
ชุมชนให๎งดงามขึ้นเทําที่คนเหลํานี้จะพัฒนาได๎  ก าหนดนึกในใจวําจะให๎เป็นแผํนดิน
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ที่จะสร๎างโอกาสแหํงการเรียนรู๎รํวมกัน  เคารพกันโดยการท าหน๎าที่ รู๎คุณคําของการ
ด าเนินชีวิตที่จะอยูํรํวมกันอยํางไมํเบียดเบียน ใช๎ชีวิตให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริง
ของธรรมชาติ ให๎มีความเสียสละ แบํงปัน มีน้ าใจ ไมํเห็นแกํตัว มีความอดทน มี
เมตตา กรุณา ให๎อภัยกัน ชื่นชมกันเมื่อท าอะไรส าเร็จ และไมํหว่ันไหวตํออุปสรรค
ทั้งหลายทั้งปวงด๎วยการพัฒนาสติปัญญาไปกับการท างาน  การตั้งชุมชนตรงนี้เริ่ม
จากคนไมํกี่คน แตํด๎วยความตั้งใจ ความยืนหยัดของคนไมํกี่คนก็เริ่มเพิ่มจ านวนขึ้น 
นี่คือลักษณะของการเริ่มต๎นชุมชน 
                                                              (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป : 25) 

 
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์
มีหลายด๎าน ในภาพรวมอาจแยกได๎ 5 ประการ ได๎แกํ เรื่อง เงินทุน บุคลากร การประชาสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน และทัศนคติของประชาชน  

2.3.1 เงินทุนท่ีใช้ด าเนินการ 

ปัญหาใหญํที่สุดของการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาคือ
ปัญหาคําใช๎จํายในการด าเนินงาน เนื่องจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาต๎องรับภาระคําใช๎จําย
สูงมาก ทั้งด๎านการจัดหาสถานที่ (รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการด าเนินงาน) อาหาร เครื่องนุํงหํม 
คําแพทย์ พยาบาล ฯลฯ โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่จัดการสงเคราะห์ด๎าน
การรักษาพยาบาลและรับอุปการะเด็กก าพร๎าเด็กด๎อยโอกาสจ านวนมาก รายได๎ของวัดปกติมาจาก
การทอดกฐิน ทอดผ๎าป่า และได๎จากการบริจาคของผู๎มีจิตศรัทธาเทํานั้น รายรับจากการทอดกฐิน 
และผ๎าป่ามีไมํมากนักและน าไปใช๎ส าหรับบ ารุงพระศาสนามากกวํา  วัดไมํสามารถระดมทุนได๎
เหมือนกับองค์กรเอกชนทั่วไป เนื่องจากต๎องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของมหาเถรสมาคมและโดยจารีต
ประเพณี  

2.3.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานให๎วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปเป็นพระภิกษุสามเณร
และอาสาสมัคร ยกเว๎นวัดสวนแก๎วที่ให๎เงินเดือนแกํผู๎ที่ปฏิบัติงานในวัดตามความสามารถของ
บุคคล ปัญหาที่เกิดขึ้นในด๎านบุคลากรมี 2 ด๎านคือ คนที่เป็นอาสาสมัคร สามารถท าได๎ตามก าลัง
ศรัทธา เมื่อท าไปสักระยะหนึ่งอาจเกิดความเบื่อหรือท๎อกับงานที่ท าก็ออกไป เชํนที่วัดพระบาทน้ าพุ 
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ในระยะแรก และการหาก าลังคนเข๎ามาเสริมก็ท าได๎ยาก อาจารย์บุญสืบ ขุนศรี อดีตนักเรียนวัด
โบสถ์วรดิตถ์ให๎สัมภาษณ์วํา ‚หลังจากกลับมาชํวยงานของวัดแล๎ว ก็ได๎ชักชวนพรรคพวกกลับมา
ชํวยทางวัดบ๎าง แตํคนอ่ืนล าบาก เพราะไมํมีบ านาญกิน ตํางจากตัวเองที่มีบ านาญ ก็ท าให๎วัดได๎
มากหนํอย‛ 

2.3.3 การประชาสัมพันธ์ 

 วัดสวนแก๎ว วัดพระบาทน้ าพุ และเสถียรธรรมสถานมีการใช๎ประโยชน์จากสื่อในทุก
รูปแบบ ท าให๎คนภายนอกรับรู๎และเข๎าใจการท างานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาได๎มากกวํา
วัดอ่ืน ๆ  วัดสํวนมากไมํคํอยได๎ท าการประชาสัมพันธ์ การกระจายขําวสารให๎คนภายนอกรับรู๎เกี่ยวกับ
งานที่ท าอยูใํนวงจ ากัด ประชาชนที่มาท าบุญกับวัดสํวนใหญํรู๎ขําวแบบปากตํอปากจากคนที่เคยไป
มาเลําให๎ฟัง แม๎วําระยะหลังมีการท าเว็บไซต์ของวัด แตํชาวบ๎านสํวนใหญํไมํมีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารจากสื่อประเภทนี้  สถานีโทรทัศน์บางชํองได๎ท าสารคดีเกี่ยวกับวัดเหลํานี้บ๎าง แตํการ
แพรํกระจายขําวสารมีระยะเวลาจ ากัด ผลที่ตามมาจากการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายข๎อมูล
ขําวสารน๎อยเกินไปท าให๎สาธารณชนเกิดความเข๎าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
และคนภายนอกรู๎เรื่องการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ของวัดน๎อยมาก 

2.3.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ในระยะแรกถูกชุมชนตํอต๎าน
เกือบทุกแหํง ยกเว๎นเสถียรธรรมสถานที่มีสํวนรํวมกับชุมชนมาต้ังแตํต๎น ด๎วยการให๎บิดามารดาที่มี
บ๎านพักอาศัยใกล๎กับเสถียรธรรมสถานพาบุตรของตนเข๎ามาท ากิจกรรมรํวมกับมารดาของเด็กใน
บ๎านสายสัมพันธ์ แตํในระยะหลัง วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเหลํานั้นก็พยายามหาทางท าให๎
ชาวบ๎านเข๎าใจในเจตนารมณ์ของการท างาน สถานการณ์กับชุมชนก็เริ่มดีขึ้นเป็นล าดับ  

ในสํวนความสัมพันธ์กับภาครัฐ ในระยะแรก วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาสํวนใหญํไมํ
คํอยได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก รวมทั้งฝ่ายสงฆ์ด๎วย แตํเมื่อเวลาผํานไป วัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาก็พยายามติดตํอประสานงานกับภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและสํวนกลาง 
ปัญหาก็คลี่คลายลง วัดพระบาทน้ าพุเป็นตัวอยํางหนึ่งที่เริ่มจากการตํอต๎านของชาวบ๎านและ
ราชการรวมทั้งฝ่ายสงฆ์ด๎วย แตํปัจจุบันก็สามารถแก๎ปัญหาเหลํานี้ได๎แล๎วในระดับที่นําพอใจ 
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วัดโบสถ์วรดิตถ์และวัดทุํงเหียงที่ท างานด๎านการศึกษาสงเคราะห์และอุปถัมภ์เด็กก าพร๎า
และเด็กชาวไทยภูเขาที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาเป็นหลักเผชิญปัญหากับภาครัฐในลักษณะ
คล๎ายกัน พระครูโสภณพัฒนาภิรมแหํงวัดทุํงเหียงกลําววํา  

ทางราชการเองก็ไมํสนับสนุน เคยมีรองผู๎วําฯ ทํานหนึ่งของชลบุรี ท าหนังสือมาให๎สํง
เด็กเหลํานี้กลับบ๎าน เพราะอาจกํอให๎เกิดปัญหาตํอไปได๎ แบบเป็นพวกเด็กตํางด๎าว 
หรือ ท าการค๎ามนุษย์ อาตมาไมํยอมสํงกลับ เพราะเด็กที่เอามาทุกคนล๎วนมีใบเกิด  
. . . สงสารเด็กเหลํานี้บ๎างไหม ที่เป็นคนไทยแตํไมํมีโรงเรียนเรียน 

ส าหรับวัดโบสถ์วรดิตถ ์ทํานรองเจ๎าอาวาสวัดกลําวถึงกฎระเบียบที่รัฐประกาศออกมาใช๎ใน
ปัจจุบัน เรื่องข๎อก าหนด ตัวชี้วัด มาตรฐาน ของรัฐวําด๎วยสถานสงเคราะห์ สถานรับดูแลเด็ก ฯลฯ 
กลายเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งส าหรับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่รับอุปการะเด็กก าพร๎า ยากจน 
อนาถา เชํนเดียวกับวัดโบสถ์วรดิตถ์ ทํานกลําวเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา  

ทาง พ.ม. [กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์] หรือหนํวยงาน
ราชการเคยเข๎ามาชํวยไหม  พ.ม.เคยเข๎ามาดู แตํไมํได๎ชํวยนะ มาดูแล๎วบอกวํา 
‚ไมํได๎มาตรฐานสถานรับเลี้ยงหรือดูแลเด็ก‛ อาตมาก็บอกไปวําการจะท าให๎ได๎
มาตรฐานนั้นใชํวํามีเงินอยํางเดียวแล๎วจะท าได๎ ต๎องใช๎ทั้ง ‚ระบบ‛ [แก๎ทั้งระบบ] 
ตามกฎหมาย พ.ม.ใหมํนั้น ถ๎ามีที่เลี้ยงเด็กเกิน 6 คน ต๎องมี คนดูแล ต ารวจ ครู 
พยาบาล นักจิตวิทยา นิติกร ให๎ครบ 6 ด๎าน [กฎหมาย] ที่ออกมาก็เพื่อป้องกันการ
ทารุณเด็ก เชํนบ๎านราชวิถี . . . กฎหมายเขาต๎องการให๎สถานเลี้ยงเด็กของรัฐมี
มาตรฐานมากขึ้น แตํทางวัดก็เลยโดนลูกหลงไปด๎วย 
 สํวนเรื่องโรงเรียนวรดิตถ์ฯ จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชน เพราะวําจะได๎
งํายในการขอความชํวยเหลือจากที่ตําง ๆ ได๎ ซึ่งก็ต๎องตํอใบอนุญาต แตํตอนนี้
ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นก็คือ โดยกฎหมายวัดเป็นเจ๎าของไมํได๎  ก็ เลยจะไมํตํอ
ใบอนุญาตให๎ . . . 

ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎ยุบโรงเรียนที่มีนักเรียนน๎อย
กวํา 50 คนรวมกัน แตํปัญหาก็คือ เมื่อยุบแล๎วเด็กจน ๆ ก็จะไมํมีที่เรียน ทางโรงเรียน
ใกล๎เคียงก็มาขอเด็กจากโรงเรียนวัดโบสถ์ฯ ไปเติมให๎เต็ม 50 คนก็มี 

 ในด๎านความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชน วัดพระบาทน้ าพุและเสถียรธรรมสถานมีเครือขําย
ความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและตํางประเทศ สํวนวัดอ่ืน ๆ ท างานในระดับชาติ 
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วัดสวนแก๎วแทบไมํมีปัญหากับภาครัฐและภาคเอกชน  ขณะนี้วัดทุํงเหียงได๎รับการสนับสนุนจาก
ฝ่ายสงฆ์ ‚พระสังฆราชองค์ปัจจุบันทรงสนับสนุนด๎วยการให๎งบประมาณมา 3 ล๎านกวําบาทไป
ท างาน‛ (ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์พระครูโสภณพัฒนาภิรม) และจากองค์กรเอกชนทั่วไป และ
หนํวยงาน NGO ก็เข๎ามาบริจาคมากขึ้น  ส าหรับวัดกลางหลังจากมอบโรงพยาบาลบางปลาม๎าให๎
ราชการไปแล๎ว ภาครัฐได๎เข๎ามาดูแลด๎านงบประมาณ แพทย์และพยาบาล แตํพระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. 
ยังให๎การอุปถัมภ์โรงพยาบาลและมีมูลนิธิส าหรับพระสงฆ์สามเณรและผู๎ยากไร๎ไว๎ใช๎จํายยาม
เจ็บป่วย  สํวนวัดโบสถ์วรดิตถ์ท างานในลักษณะการชํวยเหลือตนเองเป็นหลัก ความสัมพันธ์กับ
องค์กรเอกชนอื่นอาจมีน๎อยกวําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ที่ท างานประเภทเดียวกัน 

2.3.5 ทัศนคติของประชาชน 

ปัญหาเรื่องทัศนคติของบุคคลทั่วไปตํอการท างานสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์และวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาอาจเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากประชาชนมีสํวน
สัมพันธ์ใกล๎ชิดกับวัดมากกวําหนํวยงานอ่ืน ถ๎าประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจหรือมีทัศนคติ
ในทางลบกับการท างานด๎านนี้ ก็อาจน าไปสูํความเสื่อมศรัทธาตํอวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา
ได๎ ปัญหาด๎านทัศนคติทางลบของประชาชนทั่วไปเทําที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาพบมักเป็น
ปัญหาจากความไมํเข๎าใจหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งแยกได๎เป็นสองระดับ คือค าสอน
ส าหรับฆราวาสกับค าสอนทางธรรมส าหรับภิกษุสงฆ์ ประชาชนสํวนใหญํมองพระสงฆ์ในเชิงอุดมคติ
ที่มุํงแสวงหาความหลุดพ๎นมากกวําการเป็นพระสงฆ์ที่ยังใช๎ชีวิตอยูํในสังคม  ดังนั้นจึงมักเห็นวํา
การที่พระสงฆ์เข๎ามายุํงเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นงานทางโลกนําจะขัดกับพระวินัยหรือ
ไมํใชํกิจของสงฆ์ หมายถึงภิกษุสงฆ์ไมํปฏิบัติหน๎าที่ที่สงฆ์พึงกระท า คืองานด๎านพระศาสนา  

พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ๎าอาวาสวัดทุํงเหียงให๎สัมภาษณ์วํา ทํานได๎ปฏิบัติธรรม และ
ท างานด๎านพระศาสนามาแล๎ว กํอนจะมาท างานด๎านสังคมสงเคราะห์  

ตอนออกไปธุดงค์ชํวงพรรษา 5-6 ก็เรียนวิชาทั่วไป เชํนกับหลวงพํอจ๎อย วัดบ๎านโนน 
จังหวัดปราจีนบุรี จิตก็สงบโดยอารมณ์กรรมฐาน ท าให๎ไมํอยากโลภใด ๆ ระหวําง
ธุดงค์นั้นเองก็เห็นคนล าบากยากจนเยอะแยะเลยอยากชํวย . . . 

งานที่ท ามันก็ไมํใชํกิจโดยตรงของสงฆ์หรอก แตํพระพุทธเจ๎าให๎พระไป
สงเคราะห์ประชาชน สังคม และศาสนาด๎วย ดังนั้นก็ถือวําพระท าได๎ เพราะ
พระพุทธเจ๎าไมํได๎ตรัสให๎พระสงเคราะห์แตํศาสนาอยํางเดียว . . . 
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ผลส าเร็จของเด็กที่นี่ มีพระจบป.ตรี 19 รูป และจบป.โทจากอินเดีย 10 รูป 
มีเด็กกลับไปท างานที่บ๎านเกิด เป็นก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อบต. ชาวบ๎านก็เริ่มเข๎าใจแล๎ว 
มีการเอาข๎าว ฯลฯ มาให๎ทางวัดบ๎างแล๎ว 

พระอุดมประชาทรกลําวถึงความเข๎าใจของคนท่ัวไปซึ่งไมํใชํเฉพาะคนไทยเทํานั้นวําอาจมี
ความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อนไมํตรงกับเจตนารมณ์ที่วัดท าอยูํ ดังนี้ 

มีสื่อตํางชาติเชํน Times เอาไปโจมตีการท างานของวัดพระบาทน้ าพุ โดยน า 
Standard ของตะวันตกมาจับซึ่งพอไมํได๎มาตรฐานของเขา ก็กลายเป็นเราเลว ซึ่งถ๎า
ถามคนที่อยูํเขา Happy ก็ O.K. แล๎ว 

การท าพิพิธภัณฑ์ชีวิต (Life Museum) ของทางวัด [วัดน ารํางของผู๎เสียชีวิต
ด๎วยโรคเอดส์มาจัดแสดง] ถูกฝรั่งมองวําเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่จริงตาม
แนวพุทธ มีหลักมรณานุสติ หมั่นพิจารณาถึงความตาย แตํเขามองเลยไปถึงวําวัด
เอาผู๎ป่วยมาหากิน  
 
2.4 การแก้ปัญหาของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา   

 การด าเนินงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นแยกออกเป็น 
4 ด๎าน ดังนี้ 

2.4.1 ด้านเงินทุน                      

เนื่องจากรายได๎หลักของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนามาจากการทอดกฐิน ทอดผ๎าป่า  
และเงินบริจาคตามศรัทธา (ยกเว๎นวัดที่มีรายได๎จากทรัพย์สินของวัด) ในฐานะวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนา วิธีการระดมทุนท าได๎ไมํเทํากับองค์กรเอกชนทั่วไป เนื่องด๎วยข๎อจ ากัดทางจารีต
ประเพณีและกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ปัญหาคําใช๎จํายที่ใช๎ในการด าเนินงานเป็นปัญหาที่
วัดสํวนมากประสบ ทั้งนี้เพราะบางครั้งคนบริจาคมิได๎ต๎องการให๎เอาไปใช๎เพื่อกิจการอ่ืนเชํนสร๎าง
โรงเรียน หรือที่พักอาศัยของเด็กก าพร๎า แตํต๎องการให๎วัดเอาไปใช๎ในกิจการทางศาสนามากกวํา 
ปัญหานี้จึงแก๎ได๎ยาก เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับปัญหาอ่ืน ๆ ด๎วย เชํน ทัศนคติของประชาชนตํอการ
ด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา และขาดการประชาสัมพันธ์ ท าให๎
คนภายนอกไมํรู๎จักวัดและไมํทราบความจ าเป็นของวัด  

การแก๎ปัญหาของวัดสวนแก๎ว ใช๎วิธีสร๎างอาชีพให๎คน ท าให๎พวกเขาสามารถชํวยตัวเองได๎
เมื่อออกจากวัดไป วัดก็จะลดภาระการเลี้ยงดูลง หรือหารายได๎เข๎าวัดจากการขายผลิตผล
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การเกษตรที่ปลูกในวัด โครงการสหกรณ์คนจน แตํที่ได๎ผลมากที่สุดคือโครงการสะพานบุญจากผู๎
เหลือเจือจานผู๎ขาด พระราชธรรมนิเทศกลําววํา  

วัดสวนแก๎วมีรายได๎จากการซํอมแซม ‚ขยะ‛ [ของที่คนเอามาบริจาค] และน าไปขาย 
ในราคาถูกมีรายได๎เข๎าวัดจ านวนมาก ปีที่แล๎วท ารายได๎ให๎วัดถึง 92 ล๎านบาท และเป็น
รายได๎หลักของวัดเลยทีเดียว ที่นี่ไมํคํอยมีการทอดกฐินตามแนวสวนโมกข์ สํวนเงิน
บริจาคมีบ๎างแตํไมํมากนัก         

2.4.2 การใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ  

วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาสํวนใหญํที่ท างานสังคมสงเคราะห์มักด าเนินงานตาม
ล าพัง คนรู๎จักในวงจ ากัด การใช๎ประโยชน์จากสื่อตํางๆ เพื่อเผยแพรํความคิดและกิจกรรมยังไมํ
มากนัก ถึงแม๎วําขณะนี้แตํละวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาจะมีเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งก็ท าให๎คน
ภายนอกรู๎จักงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนามากขึ้น แตํประชาชนสํวนใหญํไมํสามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลจากเว็บไซต์ได๎ วัดสวนแก๎ว วัดพระบาทน้ าพุ และเสถียรธรรมสถาน เป็นตัวอยํางของ
การใช๎ประโยชน์จากสื่อในหลากหลายรูปแบบ1 ทั้งเว็บไซต์ รายการวิทยุ ซีดี วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวกับการสํงเสริมงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา ท าให๎การท างานเผยแพรํออกไป
ภายนอก ทั้งยังจะเป็นชํองทางที่จะได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก และสร๎างความเข๎าใจกับ
ประชาชนทั่วไป  

นอกจากการเผยแพรํทางเว็บไซตข์องวัดและวารสารกัลยาโณแล๎ว พระราชธรรมนิเทศเน๎น
การเผยแพรํการด าเนินงานของวัด 4 ด๎าน ด๎านแรกด๎วยการแจกซีดีตอนแสดงพระธรรมเทศนา 
และทุกวันทํานจะออกไปบิณฑบาต 3 ตลาด และการเผยแพรํงานของวัดผํานโครงการด๎าน
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม มีคนเข๎ามาท างานที่วัดในโครงการเหลํานี้จ านวนมาก 
ทํานสรุปวํา ‚ด๎วย 4 ด๎านนี้ท าให๎เข๎าถึงคนได๎งํายและคนหันมาท าบุญกับวัดมากขึ้น‛ 

แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตมีความเห็นวําสื่อมีอิทธิพลตํอคนในสังคมมาก เพราะอิทธิพลของ
สื่อจะท าให๎การท างานที่ยากกลายเป็นเรื่องที่งํายขึ้น  ทํานให๎สัมภาษณ์วํา 

                                                           
1 โปรดดูเพิ่มเติมการเผยแพรํขําวสารของขบวนการทางศาสนาใหมํใน Pratoom P. Angurarohita, Soka Gakkai 

in Thailand: A Sociological Study of Its Emergence, World View, Recruitment Process, and Growth, 
Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1993, pp. 181-215. 
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ด๎วยเหตุนี้ในการท างานระยะหลัง หลังจากบวชมา 20 ปีแล๎ว เราจึงเริ่มท างานโดย
ผํานสื่อ เรามีสื่อนิตยสาร ‘สาวิกา’ มีรายการวิทยุ ‘สาวิกา …’ ‘คุยกันเหมือนเป็น
เพื่อนทุกข์’ มีรายการโทรทัศน์ ‘นี่แหละ … ชีวิต’ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือเวบไซต์ 
‘www.sansanee.org’ แล๎ว ก็ยังผลิตสื่อในรูปแบบของซีดี ดีวีดี และเทปเพลงธรรมะ 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช๎สื่อให๎เป็นประโยชน์ตํอมวลมนุษยชาติให๎มากที่สุด เพราะศักยภาพ
ที่แท๎จริงของสื่อควรจะท าให๎ผู๎คนในสังคมฉลาดขึ้น เห็นแกํตัวน๎อยลง และท า
ประโยชน์มากขึ้น 

นายธนะชัย ไม๎ประดิษฐ์ ไวยาวัจกรของวัดพระบาทน้ าพุ เลําวํา 

หลังจาก The Nation มาถํายท าและสัมภาษณ์ที่วัดพระบาทน้ าพุ ก็สํงผลให๎คนเข๎าใจ
ที่นี่มากขึ้น ชํวยลดแรงกดดันของสังคมตํอหลวงพํอได๎เยอะ แตํกํอนที่นี่จะเข๎ามาได๎ 
ทางลูกรังทั้งนั้น ไมํได๎โรยด๎วยกลีบกุหลาบดังปัจจุบัน สรุปวําที่นี่อยูํได๎เพราะสื่อ 

  2.4.3 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

การสร๎างความสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชนในทุกระดับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนา เพราะจะท าให๎เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นระหวํางพระสงฆ์และวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ วัดพระบาทน้ าพุและเสถียรธรรมสถานเป็น
ตัวอยํางของความพยายามที่จะท างานรํวมมือกับทุกภาคสํวน  

พระอุดมประชาทรกลําวถึงการเตรียมชุมชนให๎พร๎อมวําเป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นงานของ
ทํานจึงเริ่มจากการจัดสัมมนาพระสงฆ์และหัวหน๎าสํวนราชการจ านวน  200 กวําคนในจังหวัด
ลพบุรี โดยเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากกรุงเทพมหานครไปให๎ความรู๎ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์เริ่มต๎นขึ้น
ด๎วยจ านวนผู๎ป่วย 8 คนพร๎อมกับปัญหาตําง ๆ โดยเฉพาะปัญหาการตํอต๎านจากชุมชนรอบวัด 
กวําจะได๎รับการยอมรับจากทุกภาคสํวนก็ต๎องใช๎เวลาและความอดทนมาโดยตลอด จนกระทั่งเกิด 
‛โครงการเมตตาธรรม ค้ าจุนโลก‛ ซึ่งเป็นโครงการตํอเนื่องโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเป็น
ผู๎รับผิดชอบ และใช๎วัดพระบาทน้ าพุเป็นที่ต้ังโครงการ 

ในด๎านการปรับทัศนคติของประชาชนและสังคมตํอพระสงฆ์ที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ 
พระอุดมประชาทรกลําววําควรมีการให๎ความรู๎แกํประชาชนท าให๎เกิดความรู๎ตระหนักวําพระสงฆ์
ยังเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและชุมชน การท างานเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งความเมตตาตํอ
สังคมและชุมชน ทํานกลําววํา 
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อยํามองวัดเป็นผู๎วิเศษจนเกินไป เราเป็นคนธรรมดา ทํานอลงกตก็คือคนธรรมดา  
ต๎องดูแลในทุก ๆ ด๎าน [ของวัด] อาทิ กิจกรรม กีฬา นันทนาการ เหมือนปกติชน 
เปรียบเชํนคนทั่วไป . . . ‚เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก‛ ศรัทธาของผู๎คน ถ๎า [ทํานอลงกต] 
ไมํมีเมตตา คนก็คงไมํมาศรัทธา 

แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได๎กลําววําการรํวมมือกับชุมชนภายนอกมีความส าคัญตํอการ
ท างานของเสถียรธรรมสถานเป็นอยํางยิ่ง เพราะวําชุมชนภายนอกก็คือเกราะป้องกันภัยที่เป็นคน 
การได๎รับความสนับสนุนและความรํวมมือจากชุมชนภายนอกก็เทํากับได๎คนมาชํวยดูแลความ
ปลอดภัยให๎กับเสถียรธรรมสถาน  

การได๎มีโอกาสท างานกับชาวบ๎านแถวนี้ถือวําเป็นการเริ่มต๎นสร๎างชุมชนด๎วยกัน  ถ๎า
ชาวบ๎านแถวนี้ท างานกับเรา อยูํกับเราอยํางเห็นวําเราเป็นสมาชิกของชุมชนของเขา 
ก็ถือวําเราได๎รั้วที่เป็นคน หมายความวําได๎บุคคลที่ดูแลความปลอดภัยให๎กับเราด๎วย 
                              (แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มปป.: 25) 

ในด๎านความสัมพันธ์กับภาครัฐนั้น พระครูสมุห์เดือน ปุํฺญจาโร รองเจ๎าอาวาสวัดโบสถ์
วรดิตถ์มีความเห็นวํามิใชํการสร๎างความสัมพันธ์ในด๎านการสนับสนุนทางการเงินหรืองบประมาณ
เพียงด๎านเดียว แตํเป็นความสัมพันธ์เชิงกฎระเบียบด๎วย การแก๎ปัญหาของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนากับภาครัฐด๎านกฎระเบียบท าได๎ยาก เนื่องจากตามกฎของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์วําด๎วยสถานรับเลี้ยงเด็กหรือดูแลเด็กก าหนดไว๎เป็นมาตรฐาน
ทั่วไปครอบคลุมทุกแหํงที่ด าเนินงานด๎านนี้  ถ๎าที่ใดปฏิบัติตามไมํได๎ก็ต๎องปิดกิจการ พระครูสมุห์
เดือน ปุํฺญจาโร เสนอความเห็นที่เป็นทางออกส าหรับภาครัฐในการบังคับใช๎กฎระเบียบดังกลําว
กับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสงเคราะห์เด็ก ดังตํอไปนี้ 

ตามกฎหมาย พ.ม.ใหมํนั้น ถ๎ามีที่เลี้ยงเด็กเกิน 6 คน ต๎องมี คนดูแล ต ารวจ ครู พยาบาล 
นักจิตวิทยา นิติกร ให๎ครบ 6 ด๎าน [กฎหมาย] ที่ออกมาก็เพื่อป้องกันการทารุณเด็ก . . . 
ถ๎าจะวํากันตามกฎหมายจริง ๆ แล๎วนั้น วัดทุกวัดก็มีเด็กเกิน 6 คนทั้งนั้นแหละ 
เทํากับวําวัดก็จะมีเด็กวัดไมํได๎เลย ส าหรับวัดบ๎านนอก ให๎มีสหวิชาชีพ 6 คนนี้
ประจ าจังหวัดแตํละจังหวัดไว๎เลย แล๎วเวียนกันดูแล ทางวัดก็ไมํต๎องรับภาระมาก  
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2.4.4 การอบรมสั่งสอนธรรม  

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นคล๎ายกันวําการแก๎ปัญหาของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาที่นําจะเป็นทางออกที่ดี คือการอบรมสั่งสอนธรรม เป็นการให๎อามิสทานไปพร๎อมกับ
การให๎ธรรมทาน เพราะจะชํวยให๎ประชาชนและสังคมเกิดความรู๎ความเข๎าใจและการรู๎ตระหนักในเรื่อง
ตําง ๆ ตัวอยําง เชํน ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักอิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในการอธิบายโลก
และชีวิต ความรับผิดชอบของบุคคลตํอสังคม/ชุมชน การให๎และการสละ พระสงฆ์ต๎องหากลวิธีใน
การสั่งสอนธรรม การอบรมสั่งสอนธรรมจ าเป็นต๎องขยายวงออกไปนอกวัด เพราะคนที่มาวัดด๎วย
ใจศรัทธามิใชํผู๎กํอปัญหาทางสังคม จากข๎อมูลปฐมภูมิ แสดงให๎เห็นการแก๎ปัญหาของทํานเจ๎า
อาวาสวัดและแมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตโดยการอบรมสั่งสอนธรรมแกํประชาชนด๎วยวิธีการตําง ๆ เป็น
ประจ าทั้งในวัดและนอกวัดทั้งนี้แล๎วแตํโอกาสจะอ านวย ตัวอยํางเชํน ทางราชการได๎สํงกลุํมเด็ก
วัยรุํนที่กํอเหตุทะเลาะกันมาที่วัดสวนแก๎วเพื่อรับการอบรมธรรมะจากพระราชธรรมนิเทศ ทําน
อธิบายวํา  

เด็กเหลํานี้เลือกที่จะมาวัดสวนแก๎วเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การเทศน์สั่งสอนก็
ต๎องดูเป็นกรณี ๆ ไป ส าหรับเด็กกลุํมนี้ ได๎เทศน์สอนวํา  
 สุขหาทรัพย์  ไมํใชํสุขหาเรื่อง 
 สุขใช๎ทรัพย์ ไมํใชํสุขกํอหนี้ 
 จะเกิดอะไรขึ้น ต๎องไมํใชํเราที่เป็นต๎นเหตุ 

 
3. สรุป    

 
เมื่อพิจารณาการท างานของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านงานสังคม

สงเคราะห์ ในภาพรวมจะเห็นวําพระสงฆ์ทุกรูป เริ่มการท างานด๎านศาสนศึกษาและปฏิบัติธรรมมา
กํอนทั้งสิ้น พระอุดมประชาทรและพระครูโสภณพัฒนาภิรมตํางก็เคยออกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม ณ 
จังหวัดตําง ๆ หลายปี พระวิมลภาวนาสุสิฐ วิ.เป็นครูสอนนักธรรมและสอนพระอภิธรรมต้ังแตํยัง
มิได๎เป็นเจ๎าอาวาสวัดกลาง พระครูวุฒิธรรมาทรเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและแสดงพระธรรม
เทศนาแกํประชาชนในจังหวัดใกล๎เคียง พระราชธรรมนิเทศเคยจ าพรรษาและปฏิบัติธรรมที่สวน
โมกขพลารามมากํอน แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตบวชและปฏิบัติธรรมอยูํที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตเป็น
เวลา 7 ปีกํอนจะมาด าเนินงานสร๎างเสถียรธรรมสถาน ทํานเจ๎าอาวาสวัดเหลํานี้และแมํชีศันสนีย์ 
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เสถียรสุตก็ยังคงปฏิบัติธรรมและท างานด๎านอบรมสั่งสอนธรรมะควบคํูไปกับการท างานด๎านสังคม
สงเคราะห์  
 ปัญหาและอุปสรรคที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเผชิญอยูํมักเป็นเรื่องของทัศนคติ
ของประชาชนตํองานด๎านสังคมสงเคราะห์ การแก๎ปัญหานี้อาจใช๎เวลาอยูํบ๎าง แตํเมื่อประชาชน
เห็นผลงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา ทัศนคติก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางบวกมากข้ึน 

ปัญหาที่แก๎ได๎ยากขณะนี้มาจากกฎระเบียบของรัฐซึ่งก าหนดไว๎เป็นมาตรฐานทั่วไป
ส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ แตํกลายเป็นอุปสรรคส าหรับการท างานของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาหรือองค์กรเอกชนหรือหนํวยงานขนาดเล็กที่มีแตํความต้ังใจท างานสงเคราะห์
ประชาชน แตํขาดการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาบาง
แหํงไมํสามารถท าตามข๎อก าหนด ตัวชี้วัด และมาตรฐานที่รัฐก าหนดไว๎ได๎  เรื่องนี้รัฐหรือเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐที่ก ากับดูแลต๎องพิจารณาปรับหรือประยุกต์การใช๎กฎระเบียบเหลํานั้นวําสมควรท าอยํางไร
จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนที่หํางไกลความเจริญซึ่งกลไกของ
รัฐยังเข๎าไปไมํถึง  

ถึงแม๎วําในปัจจุบันจะมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เข๎าไปมีสํวนรํวมและสามารถ
ชํวยเหลือชุมชนด๎านสังคมสงเคราะห์ได๎ แตํในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหวํางวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งระดับ อบจ. อบต. 
และสภาองค์กรชุมชน ยังไมํมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นไปได๎วําวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาเหลํานี้ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์มานานกํอนการจัดต้ังองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และอีกประการหนึ่งอาจเป็นข๎อจ ากัดด๎านกฎระเบียบและข๎อบังคับขององค์กรปกครอง
ท๎องถิ่นที่กลายเป็นอุปสรรคส าหรับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการขอความรํวมมือหรือขอ
ความชํวยเหลือ ตัวอยํางเชํน ในระเบียบวําด๎วยรายจํายของอบต. แม๎วําอบต.จะสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือสนับสนุนหนํวยงานอ่ืนได๎ แตํหนํวยงานที่ต๎องการความชํวยเหลือต๎องเสนอโครงการที่
ชัดเจนมายังอบต.เพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่ก าหนดในงบประมาณประจ าปี ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติจึงอาจเป็นไปได๎วํา ถ๎าวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาใดก็ตามต๎องการขอความชํวยเหลือ
ด๎านทุนอุดหนุนการท างานก็จ าเป็นต๎องเสนอโครงการตําง ๆ ให๎ อบต. พิจารณาในแตํละ
ปีงบประมาณ ซึ่งก็ไมํได๎มีการรับประกันวําโครงการเหลํานั้นจะได๎รับอนุมัติจากอบต.ที่วัดต้ังอยูํ
หรือไมํ หรือวําอยูํในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของอบต.หรือไมํ 

 



บทที่ 5 
 

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวัด/สถาบันทางพระพทุธศาสนาทีท่ างานสงัคมสงเคราะห์ 
 

 ข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์มีทั้งฝ่ายที่
วิจารณ์วําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาไมํควรท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายสนับสนุน
เห็นวําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาควรท างานด๎านนี้เพิ่มขึ้นถ๎ามีศักยภาพเพียงพอ เหตุผลทั้ง
สองฝ่ายได๎มาจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์โดยตรงและ
นักวิชาการรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เป็นข๎อมูลปฐมภูมิ สํวนข๎อมูลทุติยภูมิใช๎เป็นสํวนประกอบเทํานั้น 
ในบทนี้จะได๎แยกการโต๎แย๎งออกเป็น 2 ฝ่าย ได๎แกํฝ่ายที่ไมํเห็นด๎วยและฝ่ายที่สนับสนุน และใน
บทสรุปเป็นข๎อสังเกตของผู๎วิจัยเกี่ยวกับเหตุผลของทั้งสองฝ่าย 
 
1. ข้อวิจารณ์วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ 
  

ข๎อวิจารณ์ของฝ่ายที่ไมํเห็นด๎วยกับการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด /สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาสํวนใหญํมาจากประชาชนทั่วไป  มาจากพระสงฆ์บ๎างไมํมากนัก ส าหรับ
นักวิชาการที่มีความรู๎ในพระพุทธศาสนาเพียงแตํต้ังข๎อสังเกตวํางานบางประเภทมีข๎อห๎ามไว๎วําผู๎
นับถือพระรัตนตรัยไมํควรท า (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส 29/162/457) 

 
1.1 งานสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่กิจของสงฆ์  

 ข๎อวิจารณ์ที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ได๎รับฟังมาต้ังแตํ
เริ่มต๎นด าเนินงาน คือ ‚งานสังคมสงเคราะห์ไมํใชํกิจของสงฆ์‛ สิ่งแรกที่ต๎องพิจารณาคือกิจของ
สงฆ์ที่วําน้ันตามความเข๎าใจของผู๎วิจารณ์คืออะไรและมีขอบเขตในทางปฏิบัติมากน๎อยเพียงไร  

การให๎ค าจ ากัดความวํา กิจของสงฆ์คืออะไร คนสํวนใหญํเข๎าใจวํากิจของสงฆ์ที่ส าคัญ
ที่สุด คือการปฏิบัติธรรมและการให๎ธรรมทาน ได๎แกํ การอบรมสั่งสอนธรรม เทศนา เผยแผํธรรม 
ประกอบพิธีกรรม เป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน ภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ๎าน  เหลํานี้
เป็นหน๎าที่ที่ภิกษุสงฆ์พึงปฏิบัติ  ดังนั้นขอบเขตของการปฏิบัติตามหน๎าที่เหลํานั้นจึงมักจ ากัดอยูํ
แตํในวัด ยกเว๎นเมื่อได๎รับกิจนิมนต์ออกไปข๎างนอก  เกี่ยวกับข๎อวิจารณ์นี้พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. 
เจ๎าอาวาสวัดกลางเลําวําเวลาที่ทํานท างานสร๎างโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์คนเจ็บป่วย และมีปัญหา



 98 

กับทางจังหวัดเรื่องการเปิดใช๎เป็นทางการ ท าให๎ต๎องหาคนรู๎จักข๎างในชํวยจัดการให๎ มักจะมีคนพูด
วํา ‚พระสงฆ์ ท าไมต๎องมาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ พระยุํงกับการเมือง‛ การเมืองในที่นี้ หมายถึงเรื่องที่
เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องของชาวบ๎าน ไมํใชํเรื่องที่ภิกษุสงฆ์จะเข๎าไปยุํงเกี่ยวด๎วย 
สํวนพระอุดมประชาทร กลําวถึงตอนที่เริ่มด าเนินการรับผู๎ป่วยเอดส์เข๎ามาที่วัดวํา ‚พระสงฆ์
ด๎วยกันก็มีเขียนมาวํา ทํานเป็นพระท าไมไมํอยูํสํวนพระ ไปยุํงอะไรกับทางโลกคนชั่วคนเลวอะไร
อยํางนี้‛ จะเห็นวําฝ่ายไมํเห็นด๎วยเสนอเป็นนัยวําการให๎ธรรมเทํานั้นเป็นหน๎าที่เพียงประการเดียว
ของภิกษุสงฆ์  

ข๎อวิจารณ์ที่ตามมาจากความเข๎าใจเรื่อง ‚กิจของสงฆ์‛ วําเป็นเพียงการท าหน๎าที่ทางธรรม
เทํานั้น  คือเรื่องการผิดศีลหรือผิดพระวินัย  ฝ่ายคัดค๎านเห็นวําการที่พระสงฆ์เข๎าไปท างานด๎าน
สังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเรื่องทางโลกเป็นสิง่ที่ขัดกับศีลหรือพระวินัยสงฆ์ เพราะวําในฐานะบรรพชิต 
การประพฤติธรรมจะเป็นตัวอยํางที่ดีส าหรับชาวบ๎าน แตํการเข๎าไปคลุกคลีกับชาวบ๎านอาจท าให๎
ศีลดํางพร๎อย การท างานสังคมสงเคราะห์บางเรื่อง เชํนการเข๎าไปดูแลผู๎ป่วยโรคเอดส์ที่เป็นสตรี 
เป็นสิ่งที่ภิกษุสงฆ์ไมํพึงกระท า  

 
1.2 ภิกษุสงฆ์เข้าไปก้าวก่ายงานของรัฐ  

ประชาชนทั่วไปคิดวํารัฐมีหน๎าที่โดยตรงในการจัดสวัสดิการด๎านสังคมสงเคราะห์ให๎แกํ
ประชาชน เชํน การรักษาพยาบาล การอุปถัมภ์เด็กพร๎าหรือเด็กจรจัด การจัดการศึกษา การดูแล
ผู๎สูงอายุอยูํแล๎ว การท างานด๎านสาธารณสงเคราะห์ของภิกษุสงฆ์เป็นการเข๎าไปก๎าวกํายงานของ
ภาครัฐ และเป็นการท างานที่ซ้ าซ๎อนกัน ผู๎ให๎สัมภาษณ์รายหนึ่ง กลําววํา  

ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาลของรัฐก็มีอยูํตั้งมากมาย รัฐบาลมีหน๎าที่ต๎องท าเรื่องพวกนี้
อยูํแล๎ว ท าไมพระจะต๎องเข๎าไปท าให๎มันซ้ าซ๎อนกับรัฐบาล . . . เขา [รัฐบาล] มีงบท า 
ถ๎าไมํพอปีนี้ ปีหน๎าก็มีอีก บ๎านบางแคก็มี บ๎านเมตตาก็มี ยังไมํเห็นความจ าเป็นเลย
วําท าไมพระต๎องเข๎ามาท า    

พระราชธรรมนิเทศ เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว กลําวเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา ‚อาตมาก็เคยโดน
ชาวบ๎านกลําวหาวํา อาตมาไปแยํงงานของกรมประชาสงเคราะห์ท า  ส าหรับอาตมาวําไมํใชํแยํง
งานเขาท า แตํเป็นการรํวมมือกันท า‛  
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1.3 องค์กรเอกชนเหมาะสมกว่าวัดในการท างานสังคมสงเคราะห ์

เหตุผลหลักส าหรับความคิดวําองค์กรเอกชนมีความเหมาะสมกวําวัด /สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาได๎แกํ ประการแรก สืบเนื่องมาจากความเชื่อวําวัดเป็นสถานที่อันศักด์ิสิทธิ์ ไมํใชํที่
ส าหรับจัดกิจกรรมทางโลก งานสังคมสงเคราะห์ที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาจัดภายในวัด 
เชํน การใช๎วัดเป็นสถานรักษาพยาบาลผู๎ป่วย หรือใช๎เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก าพร๎าจึงไมํเหมาะสม 
ท าให๎เสียภาพลักษณ์ของวัดในฐานะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  ขณะที่องค์กรเอกชนหลายแหํง
ด าเนินการด๎านนี้อยูํแล๎ว โดยมีสถานที่ของตนเองส าหรับด าเนินการได๎อยํางเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชํน สถานรับเลี้ยงเด็กก าพร๎า
ของมูลนิธิพีรยานุเคราะห์  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นต๎น  

นอกจากปัญหาเรื่องสถานที่แล๎ว ในด๎านการระดมทุนส าหรับด าเนินการ องค์กรเอกชนมี
ศักยภาพในการหาทุนเพื่อน ามาด าเนินการได๎มากกวําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา เชํนมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีเครือขํายการท างานระหวํางประเทศ สํวนวัดมีข๎อจ ากัดทางจารีตประเพณีและกฎมหาเถรสมาคม
ในการหารายได๎เข๎าวัด โดยปกติรายได๎หลักของวัดมาจากการทอดกฐิน ผ๎าป่า และเงินบริจาคของ
ผู๎มีจิตศรัทธาเทํานั้น ยกเว๎นวัดที่มีรายได๎จากทรัพย์สินของวัด  

บุคลากรที่ชํวยงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาสํวนใหญํไมํได๎รับคําตอบแทนจาก
วัด แตํเต็มใจมาชํวยงานเทําที่เวลาและโอกาสจะอ านวย ดังนั้น บางครั้งงานจึงขาดความตํอเนื่อง 
ในขณะที่องค์กรเอกชนมีทั้งผู๎ที่ท างานประจ าได๎รับคําตอบแทนและอาสาสมัครมาชํวยงาน การ
ท างานขององค์กรเอกชนจึงตํอเนื่อง เป็นระบบ และมีความพร๎อมมากกวํา เชํน มูลนิธิเด็ก 
(Foundation for Children) ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ด ารงต าแหนํงประธาน
กรรมการมูลนิธิ 
 

1.4 การแสวงหาผลประโยชน์ของวัดจากงานสังคมสงเคราะห์ 

เนื่องจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ถูกสังคมเพํงเล็งในด๎าน
ที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับงานทางโลก ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการด๎านเงินทุนหรือผลประโยชน์ที่
จะน าไปใช๎ในการสงเคราะห์สังคม และผู๎ดูแลเรื่องนี้คือพระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์หรือวัด /สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาจึงมีความเสี่ยงตํอการถูกต้ังข๎อสงสัยในความไมํโปรํงใสทางการเงินและการ
บริหารจัดการ 
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นอกจากนั้น พระสงฆ์ที่รับผิดชอบอาจถูกกลําวหาวําใช๎โครงการสังคมสงเคราะห์บังหน๎า
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เข๎าตนเองหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เชํน นักขําวตํางประเทศเคยเขียนลงใน 
Times เกี่ยวกับพระอุดมประชาทร เจ๎าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุวําการท าพิพิธภัณฑ์ชีวิต (Life 
Museum) ของวัดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และวัดเอาผู๎ป่วยมาหากิน เป็นต๎น 
 
2. ข้อสนับสนุนวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาทีท่ างานสังคมสงเคราะห์   
  

เหตุผลที่สนับสนุนให๎พระหรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท างานสงเคราะห์สังคม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด๎านตําง ๆ มาจากฝ่ายพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่
ท างานด๎านนี้โดยตรง และมาจากนักวิชาการและบุคคลทั่วไป ดังตํอไปนี ้

 
2.1 การให้เหตุผลสนับสนุนของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา 

 พระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาทั้ง 6  แหํง ให๎เหตุผลสนับสนุนการท างาน
สังคมสงเคราะห์ดังนี้    

2.1.1 ท างานตามหลักเมตตาธรรม 

เหตุผลส าคัญที่สุดของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่เก็บข๎อมูลทุกแหํง
เสนอคือหลักเมตตาธรรม (หมายถึงพรหมวิหาร 4)  

พระอุดมประชาทร เจ๎าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุให๎สัมภาษณ์วํา ‚บทบาทหนึ่งของพระ คือ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์  พระมีหน๎าที่บ าบัดทุกข์ให๎กับสัตว์โลกตามหลักเมตตาธรรม‛ จะเห็นได๎
จากหลักการของวัดพระบาทน้ าพุที่วํา ‚เมตตาธรรมค้ าจุนโลก‛ หลักการนี้เป็นหลักธรรมเบื้องต๎น
ส าหรับการท างานสังคมสงเคราะห์ พระอุดมประชาทร กลําววํา 

จดหมายมาเยอะ พวกที่ติดเชื้อก็เขียนมาให๎ก าลังใจ พระสงฆ์ด๎วยกันก็มีเขียนมาวํา 
ทํานเป็นพระท าไมไมํอยูํสํวนพระ ไปยุํงอะไรกับทางโลกคนชั่วคนเลวอะไรอยํางนี้  
 แตํมีปมหนึ่งที่ท าให๎คนมองคลาดเคลื่อน คือค าวํา ‚โรคเอดส์ เป็นแล๎วตาย
แนํ‛ ท าให๎คนมองวําจะท าให๎ศาสนามัวหมอง ทั้ง ๆ ที่ศาสนาเราก็สอนเรื่องอภัยทาน 
เพราะฉะนั้นคนที่ตํอให๎เป็นเอดส์ ส าสํอนก็จริง แตํเราก็ต๎องให๎อภัยเขา 
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พระครูสมุห์เดือน ปุํฺญจาโร รองเจ๎าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ ให๎สัมภาษณ์วํา  

หมา แมว ปลํอยวัด วัดยังเลี้ยง แล๎วคนลํะจะให๎ไมํเลี้ยงได๎ไง  ทุกเรื่องเริ่มจากความ
เมตตาหมดแหละ ทุกชีวิตมีคําเทํากันหมด . . . Concept เมตตา กรุณานั้นมีในเถรวาท 
แตํมันไมํเดํนออกมา เพราะเราไปเน๎นเรื่องศีลเสียมากกวํา  

2.1.2 งานสังคมสงเคราะห์เข้าข่าย “การสงเคราะห”์ ในพระไตรปิฎก  

นอกจากหลักเมตตาธรรมแล๎ว วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาให๎เหตุผลสนับสนุนการ
สงเคราะห์สังคมวํา การท างานสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเข๎าได๎กับหลัก ‚การสงเคราะห์‛ หรือ
สังคหวัตถุในพระไตรปิฎก ที่เป็นหลักการชํวยเหลือกัน ยึดเหนี่ยวใจของคนเข๎าด๎วยกัน และเป็น
เครื่องประสานสังคมไว๎ พระครูโสภณพัฒนาภิรม เจ๎าอาวาสวัดทุํงเหียงให๎สัมภาษณ์ตอนหนึ่ง
เกี่ยวกับการรับอุปการะและให๎การศึกษาแกํเด็กชาวไทยภูเขาให๎อํานออกเขียนได๎วํา 

งานที่ท ามันก็ไมํใชํกิจโดยตรงของสงฆ์หรอก แตํพระพุทธเจ๎าให๎พระไปสงเคราะห์
ประชาชน สังคม และศาสนาด๎วย ดังนั้นก็ถือวําพระท าได๎  เพราะพระพุทธเจ๎าไมํได๎
ตรัสให๎พระสงเคราะห์แตํศาสนาอยํางเดียว 

อาจารย์บุญสืบ ขุนศรี ซึ่งเคยได๎รับการอุปการะจากวัดโบสถ์วรดิตถ์ให๎สัมภาษณ์วําสนับสนุน
ให๎วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ตํอไป เพราะวํา 

เป็นการชํวยเหลือให๎เด็กยากจนได๎เรียนหนังสือ วัดเป็นที่พึ่งของคนจน ท าให๎มีเราได๎
จนทุกวันนี้  ปัจจุบันเป็นครูที่นี่ สอนบาลีและนักธรรม เป็นการสอนพระเทํานั้น แตํแงํ
จิตใจที่กลับมาชํวยเพราะรู๎สึกเหมือนวัดได๎ ‚ชุบชีวิต‛  

2.1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งที่วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาควรท างานสงเคราะห์
ประชาชนคือ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให๎บุคคลสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ พระราชธรรม
นิเทศ เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว กลําวถึงการสร๎างโรงงานฝึกอาชีพวําเป็นการสร๎างงานให๎คนที่ตกงาน
ซึ่งวัดรับอุปการะให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในอนาคต จะได๎ลดปัญหาของสังคมลงบ๎าง  

เพื่อความสะดวกในการบริหารงานชํวยสังคม ปัญหาของสังคมทุกวันนี้ เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นระหวําง ฐานะ อาชีพ ความรู๎ และโอกาส ซึ่งพระสงฆ์ควรจะมีสํวนรํวมแก๎ไข
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ปัญหานี้ด๎วย ด๎วยปณิธานที่จะชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเผยแพรํ ศีลธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ๎า เพื่อให๎ประชาชนได๎รู๎จักการใช๎ หลักธรรม ในการด าเนินชีวิตและ
แก๎ปัญหาด๎วยตนเอง  

พระครูโสภณพัฒนาภิรมมีความเห็นเชํนเดียวกับพระราชธรรมนิเทศในเรื่องการท างาน
สงเคราะห์สังคมวําเป็นการสํงเสริมพัฒนามนุษย์ผู๎ด๎อยโอกาสให๎มีชีวิตที่ดีขึ้ น ที่วัดทุํงเหียงมี
โครงการทรัพยากรมนุษย์ผู๎ด๎อยโอกาส ส าหรับเด็กชาวไทยภูเขา ทํานกลําววํา 

คนไทยเหลํานี้ท าไมพูดไทยไมํได๎ โรงเรียนก็ไมํมี สงสารเด็กเหลํานี้บ๎างไหมที่เป็นคน
ไทยแตํไมํมีโรงเรียนเรียน อาตมาท ามา 22 ปี เด็กจบไป 2,500 กวําคน เด็กจบ
ปริญญา 200 กวําคน . . . เด็กเหลํานี้เมื่อจบไปแล๎วก็กลับไปพัฒนาท๎องถิ่นของ
ตนเอง เชํน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแมํแจํม อ าเภอปางอุ๋ย เด็กก็กลับไปเป็น อบต. 
ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน กันเยอะ แสดงวํางานที่ได๎ท ามาเริ่มเกิดผลแล๎ว 

2.1.4 วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ 

การท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นการแบํงเบาภาระของ
รัฐ เนื่องจากรัฐยังไมํสามารถด าเนินการชํวยเหลือในท๎องถิ่นหํางไกลได๎ทุกที่ ความเจริญไมํได๎เข๎า
ไปถึงในท๎องถิ่นกันดาร พระราชธรรมนิเทศมีความเห็นวํา งานที่ท าด๎านสังคมสงเคราะห์ชํวย
แก๎ปัญหาสังคมได๎ และถ๎าหลาย ๆ วัดชํวยกันท า ก็จะชํวยลดภาระของรัฐลงไปได๎ในระดับหนึ่ง 
ทํานให๎สัมภาษณ์วํา 

วัดที่มีศักยภาพในการชํวยเหลือสังคมได๎ ก็ท าไปกํอน . . . มีคนวําไปแยํงงานกรม
ประชาสงเคราะห์ (เมื่อ 15 ปีกํอน) โชคดีที่วัดกับกรมท างานด๎วยกันได๎ อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ [ในขณะนั้น] ผันงบมาให๎วัดสร๎างโรงงานฝึกอาชีพ . . . พระพยอม
มีความสามารถมาก ท าได๎เยอะจะมาปิดกั้นความสามารถท าไม แล๎วการชํวยคนให๎
มีกิน มีสัมมาอาชีพมันผิดตรงไหน พระต๎องไมํนิ่งดูดาย . . . การสงเคราะห์สัตว์
เริ่มแรกก็ได๎ท ารํวมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อแก๎ปัญหาสุนัขจรจัด   

2.1.5 งานสังคมสงเคราะห์เป็นการกระท าที่เป็นประโยชน์ 

วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเห็นพ๎องต๎องกันวําการสงเคราะห์สังคมเป็นการกระท าที่
เป็นประโยชน์ คือเป็นประโยชน์ส าหรับตนเองและเป็นประโยชน์ส าหรับผู๎ อ่ืน ไมํกํอโทษตํอ
ประชาชน แมํชีศันสนีย์ เสถียรสุตแหํงเสถียรธรรมสถาน มีความเห็นวําการท างานด๎านสังคม
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สงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นการท าตามค าสอนของพระพุทธเจ๎าที่ตรัสไว๎
ตอนสํงพระภิกษุออกไปประกาศพระศาสนาวําให๎อนุเคราะห์คนหมูํมาก นอกจากนั้นการที่มี
อาสาสมัครมาชํวยท างานยังเป็นประโยชน์แกํตัวอาสาสมัครเองด๎วย ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ แมํชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต กลําววํา 

เราท าเพื่ออะไร ที่จริงก็เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน เราท าตามค าสอนของ
พระพุทธเจ๎าที่ตรัสไว๎ให๎อนุเคราะห์คนหมูํมาก การท าตามค าสอนของพระพุทธเจ๎า
คือการสร๎างธรรมทายาทตํอ ในการประเมินการท างาน เราดูสองด๎าน จากตัวเอง 
(ภายใน) วําท าแล๎วตัวเองสงบเย็นและเป็นประโยชน์หรือไมํ และดูจากภายนอก คือ
ประโยชน์ของประชาชน . . . พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่รับใช๎โลก . . .  

 
2.2 การให้เหตุผลสนับสนุนของนักวิชาการและบุคคลทั่วไป 

 นักวิชาการและบุคคลทั่วไปให๎เหตุผลสนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี 

2.2.1 ทุกข์ของคนหน่ึงคนคือทุกข์ของสังคม/ชุมชน   

นักวิชาการด๎านพระพุทธศาสนารายหนึ่งแสดงความเห็นสนับสนุนให๎พระภิกษุสงฆ์และ
วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท างานด๎านสงเคราะห์ประชาชนวําเมื่อพิจารณาในภาพรวม คนใน
สังคมมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ๎อม ถ๎าคนหนึ่งมีทุกข์แตํไมํมีใครเข๎าไปชํวยเหลือ 
ผลเสียอาจขยายตัวออกไป และมีผลกระทบตํอคนอ่ืน ๆ ในสังคมนั้นมากขึ้น  

พระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาควรท างานชํวยเหลือสังคมในสํวนที่ท า
ได๎ และที่ส าคัญคือการสั่งสอน อบรมคนให๎เกิดความส านึกตระหนักวําทุกข์ของคน
หนึ่งคน คือทุกข์ของสังคมที่มีรํวมกัน ถ๎าคนคิดได๎วําเขาไมํได๎อยูํคนเดียวในสังคม 
เมื่อคนหนึ่งมีทุกข์ คนอื่นก็ควรยื่นมือเข๎าไปชํวยเหลือ การชํวยเหลือคนหนึ่งคน ก็
เทํากับชํวยเหลือสังคมไปในตัว 

2.2.2 การให้ทานเป็นบุญกุศล 

 คนทั่วไปเชื่อวําพระพุทธศาสนาสอนให๎คนมีเมตตากรุณาตํอกัน และการกระท าของวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านสังคมสงเคราะห์ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาตํอสัตว์
โลก เชํน พระสงฆ์รับอุปการะและให๎การศึกษาแกํเด็กก าพร๎าก็เทํากับเป็นการให๎ทานทางโลกที่เป็น
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รูปธรรม เด็กมีที่พักอาศัย ได๎รับการศึกษา สํวนผู๎ให๎ทานก็ได๎บุญได๎กุศล ผู๎ให๎สัมภาษณ์รายหนึ่งให๎
เหตุผลวํา 

พระหรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีความสามารถก็ควรชํวยเหลือสังคม ผู๎รับ
ก็ได๎ประโยชน์ ผู๎ให๎ก็ได๎ประโยชน์  การท าทานเป็นบุญกุศลของผู๎ปฏิบัติ แม๎วํา
พระสงฆ์ที่ท างานเพื่อสังคมอาจไมํได๎คิดถึงเรื่องบุญกุศลที่จะได๎รับ แตํก็เป็นผลที่เกิด
ตามมาเอง  

2.2.3 การท างานสาธารณประโยชน์คือการฝึกตนเอง 

นักวิชาการทํานหน่ึงให๎สัมภาษณ์วําสนับสนุนให๎พระสงฆ์ที่มีศักยภาพและวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาท างานชํวยเหลือสังคมเทําที่จะสามารถท าได๎ เพราะการท างานเพื่อสังคมเป็นการ
ฝึกตนเองตามหลักพุทธธรรม ที่ส าคัญคือการฝึกจิตของตนเองแม๎จะเป็นเพียงอาสาสมัครมา
ชํวยงานของสถาบันก็ตาม  เรื่องนี้ตรงกับค าพูดของพระครูโสภณพัฒนาภิรมที่กลําววํา ‚การ
ท างานศาสนาต๎องเสียสละตัวเองกํอน ถ๎าเราติดสุขสํวนตัว ท าไมํได๎หรอก‛ เชํนเดียวกับพระอุดม
ประชาทรที่กลําววํา การรับดูแลผู๎ป่วยโรคเอดส์ ต๎องใช๎ความอดทนเป็นอยํางยิ่ง  

ประชาชนมองปัญหาคลาดเคลื่อน มีการตัดสินคุณคําของคนเป็นเอดส์วําเป็นคนเลว 
ก็ต๎องใช๎ขันติธรรมบวกกับวิริยะ หาทางให๎ชาวบ๎านเย็นลง จนเข๎าใจ จนถึงเข๎ามาชํวย 
จนปัจจุบันชาวบ๎านชํวยหลวงพํอหุงข๎าวให๎คนเป็นเอดส์ ซักเสื้อผ๎าให๎คนเป็นเอดส์ 

2.2.4 วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

พระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาควรท างานชํวยเหลือสังคมเพราะเหตุวํา
พระสงฆ์อยูํได๎เพราะสังคมและชุมชน ดังนั้นก็ควรใช๎เวลาสํวนหนึ่งชํวยสังคมนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติธรรม แตํในการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นทางโลก ก็ต๎องไมํละทิ้งหน๎าที่เดิมของ
ภิกษุสงฆ์ นั่นคือการสงเคราะห์ด๎านจิตใจด๎วย  พยายามท าให๎สมดุลทั้งสองด๎าน ผู๎ให๎สัมภาษณ์
รายหนึ่งกลําววํา 

ตั้งแตํอดีต วัดและพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด แม๎ในปัจจุบันบทบาท
ของวัดและพระสงฆ์จะเปลี่ยนไปจากเดิม แตํอยํางน๎อยสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูํในสังคม
ชนบทก็คือ ชาวบ๎านยังให๎ความส าคัญกับวัดอยูํ ทั้งในงานบุญ งานเทศกาล วันโกน
วันพระ ชาวบ๎านก็ยังไปท าบุญใสํบาตร ชํวยเหลือวัดในละแวกบ๎านของตนตามก าลัง



 105 

ความสามารถ วัดอยูํได๎ก็เพราะชาวบ๎าน ดังนั้นพระก็ควรสงเคราะห์ชาวบ๎านบ๎าง แตํ
ต๎องไมลํืมเรื่องทางธรรม  
 
2.3 การให้เหตุผลจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา   

การให๎เหตุผลจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานี้เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู๎วิจัยท่ี
พิจารณาวําหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในภาพรวมไมํได๎ขัดแย๎งกับการท างานสังคม
สงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้สามารถพิจารณาได๎จากหลักอิทัปปัจจยตา  
เจตนาของผู๎กระท า และผลของการกระท า  

2.3.1 หลักอิทัปปัจจยตา  

ในพระพุทธศาสนา หลักที่กว๎างที่สุดในการพิจารณาความเป็นจริงของสรรพสิ่งคือ          
หลักอิทัปปัจจยตา (หลักปฏิจจสมุปบาท) ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ ‚แสดงให๎เห็นอาการที่สิ่ง
ทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยตํอกันเป็นรูปของกระแส ขยายความหมายออกไปให๎เห็น
แงํตําง ๆ ได๎คือ สิ่งทั้งหลายมีอยูํโดยความสัมพันธ์ สิ่งทั้งหลายมีอยูํด๎วยอาศัยปัจจัย สิ่งทั้งหลายไมํมี
ความคงที่อยูํอยํางเดิม แม๎แตํขณะเดียว สิ่งทั้งหลายไมํมีอยูํโดยตัวของมันเอง . . .‛ (พระธรรมปิฎก 
2546: 88) 

ถ๎าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นปัจจยการทางสังคม หมายถึงหลักปัจจยการที่
เป็นไปภายในจิตใจของบุคคล และที่เป็นไปในความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ ในมหานิทานสูตร 
พระพุทธเจ๎าทรงแสดงหลักปัจจยการทั้งสองด๎าน กลําวคือเหตุจากตัวบุคคล น าไปสูํความทุกข์ของ
สังคม ดังนี้ 

[๑๐๓]   อานนท์  ด๎วยเหตุดังนี้แล   
เพราะอาศัยเวทนา ตัณหาจึงม ี
เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา (การแสวงหา) จึงม ี
เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ (การได๎) จึงม ี
เพราะอาศัยลาภะ  วินิจฉยะ (การก าหนด) จึงม ี
เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ (ความก าหนัดด๎วยอ านาจความพอใจ) จึงม ี
เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุํนฝังใจ) จึงม ี
เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) จึงม ี
เพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ (ความตระหนี่) จึงม ี
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เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ (ความหวงกั้น) จึงม ี
เพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก  ยํอมเกิด 

ขึ้นจากการถือทํอนไม๎  การถือศัสตรา 
การทะเลาะ  การแกํงแยํง  การวิวาท 
การพูดขึ้นเสียงวํา  ‘มึง  มึง’  การพูด 
สํอเสียด  และการพูดเท็จ 

   (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 10 /103 /61) 

แม๎วําหลักปัจจยการทางสังคมในที่นี้จะเสนอไว๎เพียงวํา เหตุภายใน (จิตใจ)ของบุคคลเชํน
ตัณหาเป็นเหตุกระทบกันไปเป็นลูกโซํ ที่น าไปสูํผลภายนอกคือความเดือดร๎อนของสังคม ถ๎า
พิจารณาบุคคลเป็นองค์รวมในพระพุทธศาสนา กายและใจมิได๎แยกออกจากกัน ดังนั้นตาม
หลักปัจจยการ ความเป็นไปของมนุษย์ทั้งกายและใจยํอมมีผลกระทบตํอสังคม ในขณะเดียวกัน
สภาพของสังคมก็มีสํวนก าหนดความเป็นไปของมนุษย์ด๎วยเชํนกัน  ดังค าอธิบายของพระธรรมปิฎก 
ดังนี้ 

มนุษย์ไมํใชํเป็นผู๎ก าหนดสังคมหรือสภาพแวดล๎อมฝ่ายเดียว สังคมก็ไมํใชํเป็น
ตัวก าหนดมนุษย์ข๎างเดียว และธรรมชาติแวดล๎อมก็ไมํใชํตัวก าหนดมนุษย์หรือสังคม
ฝ่ายเดียว แตํเป็นกระบวนการธรรมแหํงการอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยแกํกัน 

              (พระธรรมปิฎก 2546: 139) 

ถ๎าพิจารณาตามหลักปัจจยการ จะเห็นวําถ๎าบุคคลมีความทุกข์ไมํวําจะเป็นทางกายหรือ
ทางใจแม๎เพียงหนึ่งคน ยํอมมีผลกระทบตํอผู๎อ่ืนในสังคมสํวนรวม ซึ่งอาจจะเป็นได๎ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม ดังนั้น การท างานสงเคราะห์ของพระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนายํอมมีสํวน
แก๎ปัญหาให๎บุคคล หรือกลุํมบุคคล หรือชุมชนได๎ 

2.3.2 เจตนาของผู้กระท า 

การพิจารณาค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด /
สถาบันทางพระพุทธศาสนาอีกด๎านหนึ่งได๎แกํการพิจารณาเจตนาของผู๎กระท า เนื่องจากเจตนา
เป็นตัวก าหนดการกระท า (แม๎จะมีข๎อโต๎แย๎งวําการกระท าบางอยํางไมํได๎เกิดจากเจตนาก็ตาม)  
ผู๎ท าการสงเคราะห์ต๎องมีจิตคิดจะชํวยกํอนเป็นพื้นฐาน แม๎ยังมิได๎ลงมือกระท าก็ถือได๎วําเป็น
หลักการสงเคราะห์สังคมได๎ในระดับของความคิด ในพระพุทธศาสนา หลักพรหมวิหาร 4 เป็น
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เครื่องแสดงให๎เห็นความต้ังใจที่ดีของพระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ต๎องการ
สงเคราะห์สังคม (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 3) 

2.3.3 ผลของการกระท า 

นอกจากพิจารณาจากเจตนาแล๎ว ยังสามารถพิจารณาได๎จากผลของการกระท าวํามี
ผลกระทบอยํางไรตํอสังคมบ๎าง หลักการดูผลที่เห็นได๎ชัดที่สุดคือหลักอัตถจริยาในหมวดสังคหวัตถุ 4 
ที่กลําวถึงการประพฤติประโยชน์ ซึ่งมีทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ผู๎อ่ืน และประโยชน์ทั้งของตนและ
ของผู๎อ่ืน ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายหน๎าในระดับโลกียะ และในหลักธรรมของผู๎ปกครอง 
(โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 3) จะเห็นได๎วําผลของการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาสอดคล๎องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่วําด๎วยการประพฤติที่กํอประโยชน์
ดังกลําวข๎างต๎น  
 
3. สรุป    

 
ในภาพรวมผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตเกี่ยวกับเหตุผลของท้ังฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไมํเห็นด๎วย

กับการท างานสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา ดังนี้   
 
3.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุผลของฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย 

ประการแรก เนื่องจากในพระไตรปิฎกมีค าสอนที่กลําววําการสงเคราะห์ด๎วยธรรม ‚เป็นเลิศ‛  
การให๎ธรรมทาน ‚เป็นเลิศ‛  การบริจาคธรรม ‚เป็นเลิศ‛  การบริโภคธรรม ‚เป็นเลิศ‛ ฯลฯ (พระ
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 20/142-151/120-122) การเน๎นความส าคัญของการกระท า
ที่เป็นไปในทางธรรมวําเป็นเลิศซึ่งมีนัยวํา ‚เป็นเลิศกวํา‛ การกระท าทางโลก  จึงท าให๎บุคคลทั่วไป
มีความเข๎าใจวํากิจของสงฆ์เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม อบรมสั่งสอนและเผยแผํธรรม และ
ประกอบพิธีกรรม และทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งเดียวเทํานั้นที่พระสงฆ์สามารถท าได๎ กิจกรรมทางโลก
อยํางอ่ืน เชํน งานสังคมสงเคราะห์ จึงไมํใชํกิจของสงฆ์ ความเข๎าใจเชํนนี้มิใชํสิ่งที่ผิด แตํดูเหมือนวํา
เป็นเพียงการพิจารณาขอบเขตวัตรปฏิบัติของภิกษุสงฆ์เพียงด๎านเดียว คือจากด๎านจุดหมายสูงสุด
ของชีวิตซึ่งได๎แกํการแสวงหาความหลุดพ๎นเทํานั้น และมองสังคมสงฆ์ในลักษณะของสังคมอุดมคติ
ที่ภิกษุสงฆ์ไมํพึงเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกิจการใด ๆ ในบ๎านเรือน หรือทางโลกซึ่งเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ 
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส 29/164/463)     
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ที่จริงการกลําววําอะไรเป็นกิจของสงฆ์หรือไมํใชํกิจของสงฆ์นําจะต๎องพิจารณาตามพระ
วินัยเป็นหลัก และพิจารณาจากพระสูตรวําสิ่งใดที่พระพุทธเจ๎าทรงอนุญาตหรือไมํทรงอนุญาตให๎
ภิกษุสงฆ์กระท า แตํทั้งนี้และทั้งนั้นก็อาจขึ้นกับการตีความค าสอนเหลํานั้นด๎วย ตัวอยํางเชํน 
พระพุทธเจ๎าทรงมีข๎อห๎ามส าหรับผู๎นับถือพระรัตนตรัยไมํพึงปฏิบัติ เชํน การท าอาถรรพณ์ การ
ท านายฝัน ท านายเสียงสัตว์ร๎อง การปรุงยาให๎ต้ังครรภ์ และการบ าบัดรักษาโรค  ฯลฯ มีใจความ
ดังนี้ 

[๑๖๒] (พระผู๎มีพระภาคตรัสวํา) 
 ผู๎นับถือพระรัตนตรัยไมํพึงประกอบการท าอาถรรพณ์ 
การท านายฝัน การท านายลักษณะ หรือแม๎การดูฤกษ์ยาม 
ไมํพึงเรียนการท านายเสียงสัตว์ร๎อง 
การปรุงยาให๎ตั้งครรภ์ และการบ าบัดรักษาโรค 

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส 29/162/454)     

ค าวํา ผู้นับถือพระรัตนตรัย . . . อธิบายวํา . . . พวกคนปรุงยาให๎ตั้งครรภ์ได๎ ก็ท า
ให๎ตั้งครรภ์ขึ้น ครรภ์ยํอมตั้งอยูํไมํได๎ เพราะเหตุ ๒ อยําง คือ (๑) เพราะเชื้อโรค (๒) 
เพราะลมก าเริบ พวกคนปรุงยาให๎ตั้งครรภ์ยํอมให๎ยาเพื่อก าจัดเชื้อโรค หรือบ าบัดลม
ก าเริบ พวกคนปรุงยาให๎ตั้งครรภ์ได๎ ก็ท าให๎ตั้งครรภ์ขึ้นอยํางนี้ 

 ว่าด้วยการบ าบัดรักษาโรค 

ค าวําการบ าบัดรักษาโรค ได๎แกํ การบ าบัดรักษาโรค ๕ อยําง คือ 
๑. การรักษาด๎วยการเสกเป่า ๒. การรักษาด๎วยการผําตัด 
๓. การรักษาทางยา  ๔. การรักษาทางภูติผี 

 ๕. การรักษาโรคเด็ก (กุมารเวช) 
                       (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส 29/162/457)     

ในกรณีของพระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานด๎านการรักษาพยาบาล
และดูแลสุขภาพ (เชํนวัดพระบาทน้ าพุ) สาธารณชนอาจเข๎าใจผิดวําเป็นการขัดแย๎งกับค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เพราะในพระไตรปิฎกมีข๎อห๎ามเรื่องการบ าบัดรักษาโรค แตํถ๎าพิจ ารณาตาม
ข๎อเท็จจริงจะเห็นวําพระสงฆ์ที่เกี่ยวข๎องมิได๎กระท าการใด ๆ ที่เป็นข๎อห๎ามเหลํานั้น การรักษาพยาบาล
เป็นการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ประจ าสถานสงเคราะห์ผู๎ป่วย การมี
อาสาสมัครที่เป็นชาวบ๎านหรือแม๎เป็นนักบวชมาชํวยงานของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในด๎าน
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ตําง ๆ ก็ท าด๎วยความระมัดระวังและอยูํในกรอบของพระวินัยและตามจารีตประเพณี  (ข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ ์พระราชธรรมนิเทศ พระอุดมประชาทร พระครูโสภณพัฒนาภิรม) 

ประการที่สอง เรื่องการผิดศีลหรือผิดพระวินัยนั้น สํวนใหญํเป็นค าวิจารณ์ของชาวบ๎าน
ทั่วไปซึ่งมิได๎เห็นการปฏิบัติตนของพระภิกษุในสถานการณ์นั้น ๆ ความเข๎าใจจึงอาจคลาดเคลื่อน
ได๎ นอกจากน้ันยังมิได๎มีการตรวจสอบกับพระไตรปิฎกวําอะไรบ๎างที่เป็นข๎อห๎ามในพระวินัยสงฆ์ 

ประการที่สาม บุคคลทั่วไปคิดวําการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให๎ประชาชนเป็นหน๎าที่
ของรัฐ  ดังนั้นเมื่อรัฐท าแล๎ว พระหรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาก็ไมํควรท าหรือไมํต๎องท า 
การคิดเชํนนี้มีนัยที่ขาดการพิจารณาปัญหาของสังคมในลักษณะองค์รวม กลําวคือ เป็นการ
แบํงแยกวิถีชีวิตของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาออกจากสังคมของฆราวาสอยําง
เด็ดขาด ซึ่งในความเป็นจริง ทั้งสองฝ่ายยังต๎องพึ่งพาอาศัยและมีความรํวมมือซึ่งกันและกันอยูํ 
นอกจากนั้น ผู๎วิจารณ์ไมํได๎พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในชนบทที่หํางไกลออกไปซึ่งกลไกของรัฐยัง
เข๎าไปไมํถึง ฝ่ายรัฐยังไมํสามารถจัดสวัสดิการให๎ได๎ทุกที่อยํางยุติธรรม ไมํวําจะเป็นการด าเนินงาน
จากหนํวยงานราชการสํวนกลางคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
3.2 ข้อสังเกตเหตุผลของฝ่ายทีส่นับสนุน 

ประการแรก ฝ่ายสนับสนุนเสนอให๎วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท าทั้งสองด๎าน คือ
สงเคราะห์ด๎านอามิสทาน และ ธรรมทาน ถ๎ามีก าลังและทุนทรัพย์พอ การท างานด๎านสงเคราะห์
สังคมของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาอาจถือได๎วําเป็นการตอบแทนสังคมที่เป็นรูปธรรม  
เนื่องจากภิกษุสงฆ์ยังด ารงชีวิตอยูํในสังคมซึ่งต๎องพึ่งพาฆราวาสอยํางน๎อยที่สุดในด๎านปัจจัย 4  

ประการที่สอง ในการท างานสังคมสงเคราะห์ซึ่งเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับเรื่องทางโลก พระสงฆ์
และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาต๎องท าอยํางระมัดระวัง กลําวคือต๎องอยูํในกรอบของวัตร
ปฏิบัติของสงฆ์โดยจารีตประเพณี และไมํผิดพระวินัยสงฆ์   
 ประการที่สาม ข๎อสนับสนุนจากฝ่ายพระสงฆ์คิดวําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท างาน
สังคมสงเคราะห์ได๎ดีกวําเอกชนโดยเฉพาะเอกชนรายยํอย เชํน บ๎านครูน๎อยที่ดูแลเด็กก าพร๎า ทั้งนี้
เพราะวัดยังเป็นที่ต้ังแหํงศรัทธาของประชาชน ประชาชนยังเต็มใจรํวมบริจาค สนับสนุนด๎านก าลัง
ทรัพย์  เนื่องจากการท าบุญถือวําเป็นประโยชน์ตํอตนเอง และเงินที่บริจาคยํอมเกิดประโยชน์ตํอ
ผู๎อื่นในสังคมด๎วย 
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 ประการสุดท๎าย วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสงเคราะห์ด๎านตําง ๆ ไมํวําจะ
เป็นการรักษาพยาบาลผู๎ป่วยโรคเอดส์ การสงเคราะห์ด๎านการศึกษา การอุปถัมภ์เด็กยากจน หรือ
เด็กด๎อยโอกาส ฯลฯ ตํางก็ให๎ความส าคัญกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหลักการส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน แม๎จะเป็นในวินาทีสุดท๎ายกํอนที่ผู๎ป่วยจะจากโลกนี้ไป ก็ยังได๎รับการปฏิบัติอยํางดี
ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
           

ผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวําทั้งฝ่ายวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาและฝ่ายฆราวาสมี
ความเห็นตรงกันวําการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาไมํได๎ขัดแย๎ง
กับค าสอนในพระพุทธศาสนา ในทางตรงกันข๎ามเป็นสิ่งที่พระสงฆ์และวัด /สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาควรท า โดยมีเงื่อนไขวําการด าเนินงานต๎องอยูํในกรอบของพระวินัยและจารีต
ประเพณี และควรท าตามศักยภาพของพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนานั้น ๆ ใน
บทสรุปนี้จะประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จโดยรวมและเสนอข๎อควรระวังของวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาในการท างานสังคมสงเคราะห์  

 
1. ประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาใน
การท างานสังคมสงเคราะห์  

 
การประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการ

ท างานสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาจากจุดอํอนจุดแข็งของวัดทั้ง 5 วัดโดยเทียบกับเสถียรธรรม
สถานซึ่งเป็นสถาบันของนักบวชสตรีเป็นหลัก และอาจเทียบเคียงกับองค์กรเอกชนทั่วไปด๎วย  ใน
การพิจารณาจุดอํอนจุดแข็งของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาจะพิจารณาจาก 3 ด๎าน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน ได๎แก ํ

1. ประเภทขององค์กร  
2. ประเภทของงานสังคมสงเคราะห์ 
3. กลยุทธ์ (Strategy) และกลวิธี (Tactic) ในการด าเนินงาน 

อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวม ทั้งประเภทขององค์กร ประเภทของงานสังคม
สงเคราะห์ที่องค์กรด าเนินการ รวมทั้งกลยุทธ์และกลวิธีในการด าเนินงานตํางก็มีผลตํอความส าเร็จ
มากหรือน๎อยของการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ของวัดและเสถียรธรรมสถานทั้งสิ้น 
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1.1 ประเภทขององค์กร  

อาจมีค าถามวําประเภทขององค์กรสามารถใช๎เป็นตัวชี้บอกจุดอํอนจุดแข็งของการท างาน
สังคมสงเคราะห์ของวัดและเสถียรธรรมสถานหรือหนํวยงานเอกชนทั่วไปได๎อยํางไร ส าหรับเรื่องนี้
ผู๎วิจัยมีความเห็นวําประเภทขององค์กรมีผลตํอการบริหารจัดการองค์กร ไมํวําจะเป็นด๎านบุคลากร 
ด๎านการเงิน  การจัดกิจกรรมตําง  ๆ ฯลฯ นอกจากนั้นองค์กรแตํละประเภทมีกฎระเบียบที่พึง
ปฏิบัติไมํเหมือนกัน สิ่งเหลํานี้อาจเป็นเครื่องสํงเสริมหรือกลายเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของ
องค์กรได๎ และอาจจะมีผลตํอภาพลักษณ์ขององค์กรตามที่สาธารณชนเข๎าใจ ในที่นี้จะแยก
พิจารณาวัดทั้ง 5 วัดในภาพรวมซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายสงฆ์ และเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นองค์กรของ
นักบวชสตรี (แมํชี) และอาจเทียบกับองค์กรเอกชนทั่วไปที่ท างานในลักษณะเดียวกัน  

วัดหรือองค์กรฝ่ายสงฆ์และเสถียรธรรมสถานเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาแม๎จะมี
กฎระเบียบที่ต๎องปฏิบัติไมํเทํากัน สถาบันทางพระพุทธศาสนารวมทั้งพระสงฆ์และแมํชีมีจุดแข็งใน
การด าเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห์เนื่องจากยังเป็นที่ต้ังแหํงศรัทธาของประชาชน วัดหรือสถาบัน
ของแมํชีที่มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องแบบเสถียรธรรมสถาน1 ยํอมสามารถชักน าผู๎มีจิตศรัทธา
ให๎เข๎ามาสนับสนุนด๎านเงินทุนท่ีใช๎ในการด าเนินงานได๎มากกวําการบริจาคให๎ชาวบ๎านที่มีจิต
เมตตาสงเคราะห์เด็ก/สัตว์ เชํน กรณีของครูน๎อยที่รับเลี้ยงเด็กยากจน หรือคุณมารีแอนนํา วิลเลียมเชํ 
ที่จังหวัดเชียงใหมํ รับดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง การสนับสนุนด๎านเงินทุนแกํบุคคลเหลํานี้ยังน๎อยมาก 
ท าให๎คนเหลํานี้ต๎องหาวิธีแก๎ปัญหาด๎านคําใช๎จํายในการด าเนินงานด๎วยตนเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้
สามารถอธิบายได๎วํานําจะสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วําในพระพุทธศาสนาการท าบุญกับพระสงฆ์ 
หรือนกับวชยํอมได๎อานิสงค์มากกวําท ากับฆราวาส  

ในด๎านกฎระเบียบขององค์กร พระสงฆ์มีพระวินัยสงฆ์เป็นกรอบส าหรับคุมความประพฤติ 
สํวนเสถียรธรรมสถานมีศีล 10 เป็นกรอบส าหรับแมํชี 2 เนื่องจากพระสงฆ์ต๎องปฏิบัติตามพระวินัย
สงฆ์ซึ่งมีจ านวนมาก แม๎ในหมูํพระสงฆ์ด๎วยกันเองก็มักคิดวํา พระวินัยสงฆ์เป็นข๎อจ ากัดที่ท าให๎
เกิดความยุํงยากในการท างานทางโลก ถ๎าเทียบกับสถาบันของแมํชี อยํางไรก็ตามนักวิชาการทําน
หนึ่งมีความเห็นวํา พระวินัยไมํนําจะเป็นจุดอํอนของพระสงฆ์ที่ท างานสังคมสงเคราะห์  ถ๎าหาก
พระสงฆ์หรือแม๎แตํประชาชนทั่วไปจะเปลี่ยนทัศนคติและความเข๎าใจเสียใหมํวําพระวินัยเป็นเพียง
เครื่องมือที่ใช๎ปกป้องพระสงฆ์ ไมํใชํข๎อจ ากัดที่ท าให๎พระสงฆ์ไมํสามารถชํวยเหลือฆราวาสได๎ ทั้งนี้

                                                           
1 ในท่ีนี้กลําวเฉพาะจดุแขง็ จุดอํอนของความเป็นองค์กรเทาํนั้น  โปรดดู ข๎อ 2 และข๎อ 3 ประกอบการพิจารณา 
2 แมํชีของเสถียรธรรมสถานรักษาศีลเพิ่มอีก 2 ข๎อ รวมเป็น 10 ข๎อ 
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เพราะพระสงฆ์หรือนักบวชสตรีเป็นผู๎ที่ปฏิบัติธรรม ยํอมรู๎วิธีที่จะปกป้องตนเองเมื่อเข๎าไปท างานที่
เกี่ยวข๎องกับทางโลก  เชํน ในเรื่องการเงิน หรือในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ตํอสตรี เป็นต๎น  

เมื่อพิจารณาด๎านประเภทขององค์กรจะเห็นวํามีองค์กรเอกชนทั่วไปและองค์กรทางศาสนา
อ่ืน ๆ ที่จัดอยูํในประเภทองค์กรอาสาสมัครที่ไมํหวังผลก าไร หรือที่เรียกวําองค์การประชาสังคม 
(Civil Society Organization หรือ CSO) ด าเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะที่คล๎ายกับ
วัดและเสถียรธรรมสถาน แตํท างานในระดับประเทศและมีเครือขํายระหวํางประเทศ เชํน มูลนิธิเด็ก 
(Foundation for Children) ท าโครงการสงเคราะห์เด็กหลายรูปแบบ เชํน โครงการอาหารกลางวัน
เด็กในชนบท โรงเรียนหมูํบ๎านเด็ก มูลนิธิให๎การสงเคราะห์เด็กคล๎ายกับงานที่วัดท าคือด๎านที่พัก
และการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ การท างานมีลักษณะเป็นการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก เชํน สร๎างและปรับปรุงห๎องสมุด ศูนย์เด็กเล็ก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
และสื่อการสอนให๎โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาครอบครัวด๎านทักษะอาชีพ เป็นต๎น 

เนื่องจากองค์กรเอกชนเหลํานี้มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบในระดับมหภาค ซึ่งเข๎าขํายการ
สงเคราะห์ชุมชน ได๎รับการสนับสนุนทั้งด๎านเงินทุน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึง มีอาสาสมัครเข๎ามาชํวยในการด าเนินการ ประธานคณะกรรมการและกรรมการของ
มูลนิธิมี ‚บารมี‛ (Charisma) มากพอ จึงท าให๎องค์กรได๎รับความไว๎วางใจจากสาธารณชน และ
แทบจะไมํมีปัญหากับทุกภาคสํวนในการด าเนินงาน ซึ่งตํางจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาท่ี
มีการด าเนินงานในระดับจุลภาคและต๎องพึ่งพาตนเองเป็นสํวนใหญํ 

ส าหรับองค์กรทางศาสนาอ่ืน ๆ ที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยมีหลาย
องค์กร ตัวอยํางเชํน มูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เน๎น
เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา ใหค๎วามชํวยเหลือโครงการของรัฐ เชํน โครงการ
สถานสงเคราะห์เด็กก าพร๎าของรัฐบาล โครงการชํวยเหลือฟื้นฟูสถานภาพหญิงที่เคยเป็นโสเภณี  
โครงการบริการบ๎านพักฉุกเฉิน ฯลฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (Christian Home Foundation)  
ให๎การสงเคราะห์เด็กต้ังแตํแรกเกิด สนับสนุนการศึกษาของเด็กตามความสามารถจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย  

องค์กรหรือมูลนิธิทางศาสนาอ่ืนที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย สํวนมาก
ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายองค์กรหรือสถาบันที่นักบวชหรือผู๎ปฏิบัติงานเหลํานั้นสังกัดอยูํทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ และจากผู๎มีจิตศรัทธาทั่วไป ดังนั้นความพร๎อมในการท างานสังคม
สงเคราะห์อาจมากกวําวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา  
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1.2 ประเภทของงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสังคมสงเคราะห์ที่วัดทั้ง 5 แหํงที่เป็นข๎อมูลปฐมภูมิท าเป็นหลักคือ ด๎านรักษาพยาบาล
และดูแลสุขภาพ อุปถัมภ์ดูแลเด็กก าพร๎า ยากจน อนาถา และเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา งาน
ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ และการสงเคราะห์สัตว์  งานทั้ง 4 ประเภทน้ีมีวัดอ่ืนที่เป็นข๎อมูลทุติยภูมิ
ด าเนินการในลักษณะคล๎ายกันเชํน วัดค าประมงต้ังอโรคยาศาลขึ้นส าหรับดูแลผู๎ป่วยมะเร็ง ศูนย์
สงเคราะห์สัตว์ของวัดเวฬุวนารามและวัดหนองน้ าส๎มด าเนินการในลักษณะเดียวกับโครงการ
คอนโดสุนัขของวัดสวนแก๎ว นอกจากนั้นยังมีองค์กรเอกชนที่มีเครือขํายในประเทศและระหวําง
ประเทศ องค์กรทางศาสนาคริสต์ และชาวบ๎านทั่วไปที่มีจิตเมตตาชํวยเหลือเด็กในลักษณะตําง ๆ  

เสถียรธรรมสถานเน๎นงานด๎านสงเคราะห์สตรีและเด็กโดยการเปิดบ๎านสายสัมพันธ์ส าหรับ
สงเคราะห์สตรทีี่ถูกคุกคามทางเพศและยังไมํมีความพร๎อมในการดูแลบุตร เหตุผลส าคัญคือเสถียร
ธรรมสถานเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ด าเนินงานโดยนักบวชสตรี  การสร๎างความเข๎าใจ
ระหวํางผู๎หญิงกับผู๎หญิงและความไว๎วางใจในตัวนักบวชสตรีเป็นไปได๎มากกวําองค์กรเอกชนทั่วไป
หรือสถาบันของสงฆ์ งานสงเคราะห์เด็กและสตรีจึงเป็นจุดแข็งของเสถียรธรรมสถาน ท าให๎เสถียร
ธรรมสถานประสบผลส าเร็จ เป็นที่รู๎จักและไว๎วางใจจากประชาชนทั่วไปที่ได๎เข๎าไปสัมผัสวิธีการ
ท างานของแมํชศัีนสนีย์ เสถียรสุตและเหลําอาสาสมัคร 

ในการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัดสวนแก๎วเน๎นท่ีลักษณะของงานหรือประเภทของงาน
เป็นหลัก วัดจัดคนที่เข๎ามาขอรับความสงเคราะห์ให๎เข๎ากับงานท่ีวัดด าเนินการ โครงการแรกที่วัด
สวนแก๎วท าได๎แกํการเอาคนตกงานบริเวณสถานีขนสํงหมอชิต (ในเวลานั้น) และที่สถานีรถไฟหัวล าโพง
มาฝึกงานเพื่อสร๎างอาชีพ ตํอมาก็มีคนไมํมีงานท า ไร๎ที่อยูํ  ทยอยเข๎ามาขอความชํวยเหลือ วัดก็รับ
ไว๎ทั้งหมด ไมํจ ากัดวําเป็นหญิงหรือชายหรือเด็ก 

จุดแข็งของวัดสวนแก๎ว คือมีงานในโครงการตําง ๆ ที่คนสามารถเข๎ามาท าได๎ตลอดเวลา 
ทั้งงานที่ใช๎แรงกายและงานบริหารจัดการ วัดสวนแก๎วไมํมีอาสาสมัคร  แตํจะจัดหางานใน
โครงการตําง ๆ ของวัดให๎คนที่ต๎องการความชํวยเหลือท า วัดจํายเงินเดือนให๎ตามความสามารถ 
และแบํงรายได๎สํวนหนึ่งจากการแปรรูป ‚ขยะ‛ ให๎ วัดประสบความส าเร็จจากการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพให๎คนไร๎ที่พึ่ง ท าให๎พวกเขาสามารถชํวยตัวเองได๎ อาจกลําวได๎วําโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดของวัดสวนแก๎วได๎แกํโครงการสะพานบุญจากผู๎เหลือเจือจานผู๎ขาด สามารถท ารายได๎เข๎าวัดปี
ละหลายสิบล๎านบาทและกลายเป็นรายได๎หลักของวัดสวนแก๎ว ปัจจุบันวัดสวนแก๎วขยายงานของ
วัดออกไปรวมทั้งหมด 8 สาขากระจายไปตามภาคตําง ๆ ทั่วประเทศ  
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ส าหรับงานสงเคราะห์สัตว์ที่วัดสวนแก๎วท าจัดเป็นหนึ่งใน 18 โครงการของวัด ดังนั้นการ
บริหารจัดการจึงมีลักษณะเชํนเดียวกับโครงการอ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับงานสงเคราะห์สัตว์ที่วัดเวฬุวนาราม
ท าจะมีข๎อแตกตําง เนื่องจากวัดเวฬุวนารามมิได๎มีรายได๎อ่ืนสนับสนุนนอกจากเงินบริจาคของผู๎มี
จิตศรัทธา การดูแลสุนัขและสัตว์ที่คนน ามาทิ้งไว๎จึงไมํคํอยถูกสุขลักษณะ ทํานเจ๎าอาวาสวัดต๎อง
น าเงินเดือนต าแหนํงเจ๎าอาวาสวัดมาเป็นคําใช๎จํายส าหรับการดูแลสัตว์เหลํานี้ สํวนวัดหนองน้ าส๎ม
สงเคราะห์สัตว์ไว๎หลายประเภทรวมทั้งสุนัขจรจัดที่สมาคมพิทักษ์สัตว์ กรุงเทพมหานคร น ามาสํง
ให๎เจ๎าอาวาสวัดอีก 100 ตัว โดยสมาคมจะมาชํวยดูแลสุขภาพและจัดหาอาหารให๎  

สํวนจุดอํอนของวัดสวนแก๎วก็คือ ทางวัดไมํสามารถเลือกคนท างานได๎ ใครก็ตามที่ต๎องการ
ความชํวยเหลือ วัดก็รับไว๎ทั้งหมด เนื่องจากมีงานในโครงการตําง ๆ ที่คนเหลํานั้นท าได๎ตาม
ความสามารถของแตํละคน หากคนที่เข๎ามาอยูํในวัดขาดคุณภาพ เชํน ขี้เกียจ ข้ีขโมย ขี้เหล๎าขี้ยา 
วัดก็ใช๎วิธีการจัดการเริ่มจากการตักเตือนจนถึงให๎ออกจากวัด เพราะท าความเสียหายให๎แกํวัด 
(ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์พระราชธรรมนิเทศ)  

วัดโบสถ์วรดิตถ์และวัดทุํงเหียงที่สงเคราะห์เด็กก าพร๎าและเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา
โดยรับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต วัดทั้งสองมิได๎ท าเฉพาะงานด๎านสงเคราะห์
เด็กอยํางเดียว แตํต๎องท าด๎านการศึกษาสงเคราะห์ควบคํูกันไปด๎วย ด๎วยเหตุนี้วัดจึงต๎องสร๎าง
โรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่รับอุปการะเหลํานั้น ต้ังแตํการต้ังศูนย์ดูแลเด็กกํอนเกณฑ์จนถึงระดับ
มัธยมปลาย ทั้งสองวัดเผชิญปัญหาและอุปสรรคลักษณะเดียวกันคือ คําใช๎จํายด๎านการศึกษาที่
ตามมา นอกเหนือจากคําอาหาร เครื่องนุํงหํม เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ซึ่งวัดรับภาระเต็มที่อยูํ
แล๎ว และปัญหากับภาครัฐเรื่องกฎระเบียบด๎านสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์เด็ก 

แม๎วําการแก๎ไขปัญหากับภาครัฐเป็นสิ่งที่วัดทั้งสองด าเนินการอยูํอยํางไมํนิ่งนอนใจ แตํถ๎า
การด าเนินการแก๎ปัญหาลําช๎าออกไป อาจท าให๎การท างานสงเคราะห์ด๎านนี้กลายเป็นจุดอํอนของ
วัดได๎ เพราะอาจจะเป็นการขัดแย๎งกับกฎระเบียบของรัฐ  อยํางไรก็ตามวัดทั้งสองต้ังปณิธานที่จะ
ท างานด๎านนี้ตํอไป โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่สาธารณชนพึงได๎รับวํามีมากกวําอุปสรรคที่
เผชิญหน๎าอยูํ  

วัดกลางและวัดพระบาทน้ าพุเน๎นการท างานด๎านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่มี
คําใช๎จํายในการด าเนินการสูง แตํการสร๎างโรงพยาบาลของวัดกลางได๎รับความรํวมมือจาก
ชาวบ๎านในชุมชนคํอนข๎างมากเพราะเห็นวําเจ๎าอาวาสวัดมีจิตเมตตา เสียสละปัจจัยและที่ดิน
สํวนตัว รํวมกับญาติโยมชํวยกันบริจาคเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนเอง ขณะที่วัดพระบาทน้ าพุ
ใช๎เวลาพอสมควรในการปรับทัศนคติของชุมชนโดยรอบ จุดแข็งของวัดพระบาทน้ าพุคือการสร๎าง
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เครือขํายการท างานด๎านการรักษาพยาบาลและดูแลผู๎ป่วย เอดส์กับฝ่ายสงฆ์ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตํางประเทศ ใช๎สื่อในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับเอดส์ให๎คน
ทั่วไปรับทราบ ความพยายามของวัดพระบาทน้ าพุประสบผลส าเร็จ สามารถขยายงานโครงการ 2 
เพื่อสร๎างสถานศึกษารองรับเด็กที่ได๎รับผลกระทบจากเอดส์ สํวนจุดอํอนของวัดพระบาทน้ าพุนําจะ
เป็นเรื่องของสถานที่ที่ใช๎ในการด าเนินงานในปัจจุบัน (โครงการที่ 1) ที่คํอนข๎างคับแคบ และอาจดู
พลุกพลํานเมื่อมีการจัดกิจกรรมในบริเวณวัด แตํก็มีการแยกเขตสังฆาวาสออกจากเขตฆราวาส
คํอนข๎างชัดเจน  

สรุปได๎วําทั้งวัดและเสถียรธรรมสถานเริ่มการท างานสงเคราะห์สังคมด๎วยการตอบโจทย์
ของสังคมตามสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมในขณะนั้น ตํางก็มีจุดแข็งจุดอํอนและความส าเร็จท่ี
ตํางกันตามลักษณะของงานสังคมสงเคราะห์ที่ด าเนินการ การให๎ความส าคัญกับงานสงเคราะห์
สตรีและเด็กของเสถียรธรรมสถานเหมาะสมกับความเป็นองค์กรที่ด าเนินการโดยแมํชี จึงถือเป็น
จุดเดํนของเสถียรธรรมสถาน  ส าหรับวัดตําง ๆ โครงการหลักที่วัดด าเนินการคือจุดแข็งของวัด 
ถึงแม๎จะมีอุปสรรคอยูํบ๎าง  

 
1.3 กลยุทธ์ (Strategy) และกลวิธี (Tactic) ในการด าเนินงาน 

 กลยุทธ์หมายถึงนโยบายหรือการวางแผนขององค์กรในการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ขณะที่กลวิธี คือเทคนิคเฉพาะในการปฏิบัติการ เป็นเรื่องของวิธีการตําง ๆ ที่จะน าแผนที่วางไว๎มา
สูํการปฏิบัติ (Turner and Killian 1987: 286) เชํน การเผยแพรํข๎อมูลผํานสื่อ การจัดสัมมนา 
อบรมสั่งสอนธรรม การจัดนิทรรศการ ในการประเมินประสิทธิภาพของวัดและเสถียรธรรมสถาน
สามารถพิจารณาได๎จากกลยุทธ์และกลวิธีขององค์กรเหลํานี้  วําวัดและเสถียรธรรมสถานมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติการแบบใดที่น าไปสูํความส าเร็จขององค์กร 

เนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ ในงานวิจัยนี้จึงน ากลยุทธ์การ
ด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 - 2554 ซึ่งประกอบด๎วย 11 
กลยุทธ์มาใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณาภาพรวมของวัดและเสถียรธรรมสถาน  

กลยุทธ์ในการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 11 ข๎อ มีหลักการส าคัญคือสํงเสริมการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมตามความต๎องการจ าเป็น สํงเสริมความรู๎ ภูมิปัญญา และการมีสํวนรํวม
ของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการผู๎สูงอายุ เสริมสร๎างความรู๎ และสภาพแวดล๎อมที่
เหมาะสมแกํเด็กและเยาวชน เสริมสร๎างเครือขํายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสริมสร๎างโอกาสให๎
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เข๎าถึงแหลํงทุนและการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าด๎านการเงิน พัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิตและอาชีพ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 

ในภาพรวมจะเห็นวํานโยบายของรัฐในปัจจุบันมีลักษณะเชิงรุกมากกวําเชิงรับ กลําวคือ 
พยายามก๎าวไปข๎างหน๎าให๎เข๎าถึงต๎นเหตุของปัญหา ประสานงานกับชุมชนและสร๎างเครือขํายการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเปิดให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมภายใต๎ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ได๎มาตรฐานเพื่อท าให๎กลุํมเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ) สามารถด ารงชีวิต 
พัฒนาตนเอง และพึ่งตนเองได๎อยํางมีศักด์ิศรี  
 ผลของการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา ในระยะแรกของการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัดทั้ง 5 วัด
และเสถียรธรรมสถานที่ด าเนินการโดยนักบวชสตรีเป็นการแก๎ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน๎าที่เกิดขึ้น
ในสังคมทั้งสิ้น สถานการณ์ของสังคมในขณะนั้นในฐานะเป็นเหตุปัจจัยภายนอกได๎แกํ ปัญหาที่
เกิดจากการสู๎รบตามชายแดน มีเด็กก าพร๎าบิดามารดาที่เสียชีวิตในการสู๎รบและต ารวจตระเวน
ชายแดนไมํมีก าลังพอจะดูแลและให๎การศึกษา จึงเอาเด็กมาฝากวัดให๎ชํวยดูแล เด็กชาวไทยภูเขา
เกิดและเติบโตในประเทศไทยแตํไมํรู๎ภาษาไทย กลายเป็นเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา  ปัญหา
การอพยพเข๎าเมืองของแรงงานจากตํางจังหวัด หางานท าไมํได๎ ไมํมีที่พักอาศัย กลายเป็นคนเรํรํอน 
เด็กที่มาจากสภาพครอบครัว แตกแยก บิดามารดาแยกทางกัน กลายเป็นเด็กเรํรํอน สตรีที่ถูก
คุกคามทางเพศแล๎วต้ังครรภ์ ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดและโรคเอดส์  
 จึงอาจกลําวได๎วํา กลยุทธ์ของวัดและเสถียรธรรมสถานในระยะแรกของการท างานเป็น
การท างานแบบต้ังรับทั้งหมด เห็นได๎จากกิจกรรมและโครงการตําง ๆ ที่ด าเนินการเพื่อแก๎ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่เผชิญหน๎า เชํนโครงการบ๎านสายสัมพันธ์ของเสถียรธรรมสถาน โครงการธรรม
รักษ์นิเวศน์ของวัดพระบาทน้ าพุ การสร๎างโรงพยาบาลบางปลาม๎าของวัดกลาง โครงการฝึกงานฝึก 

อาชีพส าหรับคนตกงานของวัดสวนแก๎ว โครงการสงเคราะห์เด็กก าพร๎าและเด็กด๎อยโอกาสทาง
การศึกษาของวัดโบสถ์วรดิตถ์และวัดทุํงเหียง 

การท างานแบบต้ังรับอาจได๎ผลดีในระยะแรก กลําวคือ คนกลุํมหนึ่งจะได๎รับการชํวยเหลือ
ทันที แตํในขั้นปฏิบัติการ วัดและเสถียรธรรมสถานต๎องตามแก๎ปัญหาจากปัญหาหนึ่งไปสูํอีก
ปัญหาหนึ่งที่เป็นผลกระทบตามมาเป็นลูกโซํ  เชํนเมื่อวัดรับอุปถัมภ์เด็กก าพร๎าและเด็กด๎อยโอกาส
รุํนแรกเพราะสถานการณ์ในขณะนั้น ก็ต๎องรับรุํนตํอ ๆ มาอีกเพราะปัญหานั้นยังคงอยูํในสังคม 
เมื่อวัดให๎การสงเคราะห์สุนัขจรจัด ตํอมาชาวบ๎านก็น าสุนัขหรือสัตว์อ่ืนมาทิ้งไว๎ให๎วัดต๎องรับภาระ
เพิ่มขึ้นตัวแล๎วตัวเลํา สุนัขในวัดก็เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ  ปัญหาเรื่องคําใช๎จําย ปัญหาเรื่องสถานท่ี 
เรื่องอาหาร และอ่ืน ๆ ก็ตามมา การท างานเชิงรับจะมีลักษณะของการแก๎ปัญหาที่ปลายเหตุ  ถ๎า
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มองในวงกว๎างปัญหาแบบเดียวกันจะเกิดขึ้นซ้ าแล๎วซ้ าเลํา เมื่อเป็นเชํนนี้วัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาอาจจะต๎องเปลี่ยนกลยุทธ์จากเชิงรับมาสูํเชิงรุก และหากลวิธีที่แตกตํางจากเดิมมา
ชํวยจัดการกับปัญหาดังกลําว 

หลังจากใช๎กลยุทธ์แบบต้ังรับในการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์มาต้ังแตํแรก ปัจจุบันวัด
และเสถียรธรรมสถานคํอย ๆ ปรับการท างานมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น ถ๎าการท างานเชิงรับเป็นการ
แก๎ปัญหาที่ปลายเหตุ การท างานเชิงรุกก็จะเป็นการแก๎ปัญหาที่ต๎นเหตุ ในแงํนี้คือการป้องกันหรือ
พยายามลดปัญหาเหลํานั้นลง ในขั้นกลวิธี การท างานเชิงรุกของเสถียรธรรมสถานมี 2 ทาง ทางแรก
ยังคงใช๎วิธีการเดิมที่เคยใช๎ได๎แกํ การใช๎หลักพุทธธรรมในการด าเนินงานควบคํูไปกับการสงเคราะห์  
ทิศทางที่สองเป็นการน าองค์กรของตนออกไปสูํชุมชนภายนอกโดยใช๎สื่อหลายประเภทเป็น
เครื่องมือ มีการจัดกิจกรรมรํวมกับชุมชนในบริเวณใกล๎เคียง สร๎างความสัมพันธ์กับภาครัฐ และ
ประสานงานกับองค์กรเอกชนภายนอกทั้งในประเทศและตํางประเทศ แล๎วใช๎เวทีเหลํานั้นในการ
อบรมสั่งสอนธรรมและให๎ความรู๎แกํสาธารณชนเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาตําง ๆ ของสังคมตาม
โอกาสและความเหมาะสม  

วัดสวนแก๎วเป็นวัดที่ท างานเชิงรุกหลังจากพระราชธรรมนิเทศได๎รับแตํงต้ังให๎เป็นเจ๎าอาวาส
วัดสวนแก๎วไมํนานนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติหรือบารมีเฉพาะตัวของพระราชธรรมนิเทศ
ได๎แกํการมีวาทศิลป์ในการแสดงพระธรรมเทศนา และการมีวิสัยทัศน์เชิงรุกเปลี่ยนวิกฤตให๎
กลายเป็นโอกาสในการคิดท าโครงการตําง ๆ ตลอดเวลา 4 ทศวรรษที่ผํานมามีสํวนชํวยให๎วัดสวนแก๎ว 
เป็นทีรู่๎จักและยอมรับของสาธารณชน  

วัดพระบาทน้ าพุมีลักษณะการท างานทั้งเชิงรับและเชิงรุกพร๎อม ๆ กัน ในขณะที่เริ่มท า
สถานพยาบาลผู๎ป่วยเอดส์ทั้ง 8 คน ก็ต๎องแก๎ปัญหาเรื่องทัศนคติ การให๎การรักษาดูแล พร๎อม ๆ 
กับให๎ความรู๎แกํคนในชุมชน สร๎างความสัมพันธ์กับหนํวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนด๎าน
เงินทุนที่ใช๎ด าเนินการ จนกระทั่งปัจจุบัน ความพยายามของวัดพระบาทน้ าพุเป็นผลส าเร็จท าให๎
คณะสงฆ์ของจังหวัดลพบุรีเข๎ามารํวมรับผิดชอบโครงการ ‚เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก‛ ซึ่งในหลักการ
และเหตุผลของโครงการ กลําววํา ในการแก๎ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ 

ควรแก๎ที่ต๎นเหตุ . . . โดยเรํงสํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎ถึงโทษภัยของโรคเอดส์วํา
เกิดจากพฤติกรรมที่ขาดความตระหนักในศีลธรรม ซึ่งบทบาทดังกลําวควรเป็น
หน๎าที่ของคณะสงฆ์โดยตรง ที่จะต๎องให๎การอบรม สั่งสอนประชาชนทั้งประเทศ
อยํางจริงจัง  

(http://www.phrabatnampu.org) 
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วัดที่ท างานสงเคราะห์ด๎านอ่ืนอาจปรับทิศทางมาท างานเชิงรุกได๎ช๎ากวําวัดสวนแก๎วและ
วัดพระบาทน้ าพุ ทั้งนี้นําจะเป็นเพราะลักษณะของงานที่ด าเนินการอยูํ เชํนวัดโบสถ์วรดิตถ์และวัด
ทุํงเหียง การสงเคราะห์เด็กก าพร๎าและให๎การศึกษาเด็กชาวไทยภูเขาให๎มีโอกาสเรียนหนังสือจนถึง
ระดับที่สามารถออกไปท างานชํวยตนเองและพัฒนาบ๎านเกิดของตนเป็นภารกิจระยะยาว การ
ติดตามผลต๎องใช๎เวลาหลายปี ปัญหาน้ีล าพังวัดคงแก๎ได๎เพียงบางสํวนเทํานั้น ถ๎าพิจารณาอีกด๎าน
หนึ่ง ภาครัฐทั้งในสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่นในฐานะที่เป็น ‚ผู๎ปกครอง‛ มีหน๎าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดบริการด๎านสังคมสงเคราะห์แกํประชาชนของประเทศอยํางยุติธรรม 
และขณะเดียวกันก็พยายามสร๎างจิตส านึกและความรับผิดชอบของประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการแก๎ปัญหาของสังคม/ชุมชนไปพร๎อม ๆ กัน   

กลําวโดยสรุป การท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ
ของการสังคมสงเคราะห์ชุมชน เป็นการท างานที่พยายามชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎เดือดร๎อนให๎สามารถ
ชํวยตนเองได๎โดยไมํต๎องพึ่งพาผู๎อ่ืนและพัฒนาชุมชนของตนได๎ในอนาคต  งานสังคมสงเคราะห์
แบบนี้จึงมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ใช๎เวลานานกวําจะเห็นผล ทั้งนี้เพราะการท างานของวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาด๎านสังคมสงเคราะห์สํวนใหญํเป็นโครงการระยะยาว มีการลงทุนสูง
และเป็นภาระผูกพันกับ ‚มนุษย์‛ ทุกเพศทุกวัยที่เข๎ามารับการสงเคราะห์ มิใชํการชํวยเหลือใน
สถานการณ์ที่เป็นเรื่องเฉพาะกิจที่หลายหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
เชํน การน าสิ่งของไปบริจาคผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากความหนาว ฝนตก น้ าทํวม หรือไปชํวย
ซํอมแซมโรงเรียน ปรับปรุงห๎องสมุด บริจาคคอมพิวเตอร์ให๎โรงเรียน เป็นต๎น 

เนื่องจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนายังเป็นที่ต้ังแหํงศรัทธาและพระสงฆ์ยังเป็นที่
เคารพเลื่อมใสของประชาชน ถ๎าวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาใดก็ตามที่มีศักยภาพ มีความ
พร๎อมทั้งทางด๎านเงินทุนและบุคลากร และ ‛เมื่อเห็นประโยชน์แหํงตนและผู๎อ่ืน ก็พึงท าประโยชน์
แหํงตนและผู๎ อ่ืนให๎เต็มที่ด๎วยความไมํประมาท ‛ ก็ควรท างานสงเคราะห์สังคมตามก าลัง
ความสามารถของวัดนั้น ๆ การประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จมากหรือน๎อยของพระสงฆ์
และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นต๎องค านึงถึงปัจจัยภายนอกที่เข๎ามากระทบ รวมทั้ง
ปัจจัยภายในคือความพร๎อมขององค์กร และกลยุทธ์กลวิธีไปพร๎อม ๆ กัน   

อยํางไรก็ตามเนื่องจากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ต๎องเข๎า
ไปยุํงเกี่ยวกับเรื่อง ‚ทางโลก‛ จึงต๎องปฏิบัติตามกรอบของพระวินัยและจารีตประเพณีของไทยใน
การบริหารจัดการองค์กรของตน ขณะเดียวกันการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของ
สาธารณชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญไมํน๎อยไปกวําการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์และแมํชี 
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2. ข้อควรระวังในการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา 
 
 การมีเมตตาจิตคิดจะชํวยให๎คนทั้งหลายพ๎นทุกข์เป็นสิ่งที่ดี แตํในทางปฏิบัติ การท างาน
สงเคราะห์สังคมซึ่งเป็นเรื่องทางโลกและต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับฆราวาส พระสงฆ์และวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาต๎องมีความระมัดระวังในประเด็นตํอไปนี้ 
 

2.1 ความประพฤติของพระสงฆ์ สามเณรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ข๎อควรระวังข๎อแรกได๎แกํความประพฤติของพระสงฆ์และสามเณรที่ท างานให๎วัดซึ่ง
สงเคราะห์เด็กทั้งหญิงและชาย ต๎องปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบของพระวินัยสงฆ์  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
วัดทีร่ับเด็กหญิงเข๎ามาเรียนและพักอยูํในบริเวณวัด แม๎จะมีอาคารพักอาศัยเป็นสัดสํวน แตํอาจท า
ให๎คนทั่วไปมองวําภิกษุสงฆ์และสามเณรเข๎ามาคลุกคลีกับฆราวาสมากเกินไป เพราะถึงอยํางไร
สังคมสงฆ์ก็ยังเป็นตัวอยํางในอุดมคติของชาวบ๎าน สํวนผู๎ที่เกี่ยวข๎องก็ต๎องระมัดระวังตนเองให๎อยูํ
ในกรอบของจารีตประเพณี มิฉะนั้นจะเกิดข๎อครหาได๎ และผลเสียจะตกอยูํกับวัด  พระราชธรรมนิเทศ 
วัดสวนแก๎ว กลําววํา ‚พระที่ท างานจะต๎องเข๎มแข็ง บางทีอยูํใกล๎เด็กหญิง ตัวเด็กเองก็ไว๎ใจเพราะ
เห็นวําเป็นพระ การใกล๎ชิดกันเกินไป ก็เกิดเป็นความเสียหายขึ้น‛ 
 

2.2 ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ขั้นตอนการบริหารจัดการของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา
ในการท างานสังคมสงเคราะห์ต๎องชัดเจน ต๎องระมัดระวังมิให๎ชุมชนหรือชาวบ๎านมีข๎อสงสัยไมํวํา
จะเป็นด๎านการบริหารจัดการ หรือ ด๎านการเงิน  

ในด๎านความโปรํงใส วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาต๎องเข๎าใจวําก าลังถูกสังคมเพํงเล็ง
มากกวําองค์กรเอกชนที่ท างานด๎านนี้  ดังนั้นวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาต๎องมีระบบการ
บริหารจัดการให๎เกิดความโปรํงใสตรวจสอบได๎ ทั้งด๎านบัญชี ตัวบุคคล และโครงสร๎างองค์กร มิให๎
เกิดข๎อต าหนิจากสังคม/ชุมชนได๎ ตัวอยํางเชํน ที่วัดธรรมมงคล ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ชาวบ๎านสนับสนุนให๎วัดท างานสังคมสงเคราะห์ แตํต๎องการให๎วัดติดตามผลการด าเนินงานของแตํ
ละโครงการ และน าเผยแพรํให๎ชุมชนได๎รับทราบความก๎าวหน๎า  จะได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
และชํวยกันแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (เนาวรักษ์ แสนสุพรรณ 2545: 82) พระราชธรรมนิเทศแหํงวัด
สวนแก๎วกลําวถึงการท างานของวัดวํา ‚เรื่องที่วัดต๎องระวังคือ ต๎องมีการตรวจสอบบัญชี ฯลฯ อยําง
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ละเอียด‛ ไวยาวัจกรของวัดพระบาทน้ าพุสนับสนุนเรื่องความโปรํงใสในการท างานของวัดวํา ‚ไวยาฯ 
ดูแล 2 บัญชี คือ บัญชีของวัด และของมูลนิธิ ทุกเย็นจะต๎องเคลียร์บัญชีให๎เสร็จ ไมํให๎ค๎างไว๎‛  

 
2.3 บทบาทด้านการอบรมสั่งสอนธรรม    

เรื่องส าคัญที่ประชาชนทั่วไปมีความกังวลกับการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ของวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนา คือเกรงวําพระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาจะละทิ้ง
หน๎าที่และบทบาทเดิมที่เป็นการสงเคราะห์ด๎านจิตใจหรือการให๎ธรรมทาน ทั้งนี้เพราะวําวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนามักถูกวิจารณ์วําเข๎าไปยุํงกับเรื่องทางโลกซึ่งไมํใชํ ‚กิจของสงฆ์‛ หรือ
เข๎าไป ‚คลุกคลี‛ กับฆราวาสมากจนเกินงาม 

แตํจากข๎อมูลปฐมภูมิ พบวําพระสงฆ์และแมํชีได๎ท าหน๎าที่ด๎านพระศาสนามากํอนที่จะมา
ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ ทํานเจ๎าอาวาสวัดหลายรูปออกธุดงค์ ปฎิบัติวิปัสสนากัมมฐาน ศึกษา
พระปริยัติธรรม อบรมสั่งสอนธรรม ฯลฯ และขณะนี้ก็ยังคงปฏิบัติงานทั้งสองด๎านควบคํูกันไปทั้งใน
สํวนที่เป็นวัตรปฏิบัติของตนเอง และสํวนที่สงเคราะห์ประชาชนด๎านจิตใจอยํางสม่ าเสมอ เชํนแสดง
พระธรรมเทศนาให๎แกํสาธารณชนที่มาท าบุญที่วัด และสั่งสอนอบรมธรรมแกํชุมชนภายนอก 
 

2.4 การใช้สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจุบันนี้วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนามีการใช๎สื่อตําง ๆ หลายรูปแบบในการเผยแพรํ
ข๎อมูล ขําวสาร การอบรมสั่งสอนธรรม ฯลฯ มากบ๎างน๎อยบ๎างตามสถานการณ์และความพร๎อม
ของแตํละวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา อยํางไรก็ตามการใช๎สื่อมีทั้งคุณและโทษ  สื่อมี
ประโยชน์ ในการเผยแพรํข๎อมูลการท างานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ท าให๎สังคมภายนอกรู๎จักวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนามากขึ้นก็จริง  แตํบางครั้งวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาก็ต๎อง
ระมัดระวังการแอบอ๎างเอาประโยชน์จากผู๎ไมํหวังดีผํานข๎อมูลที่ได๎จากสื่อ และอาจใช๎สื่อบาง
ประเภทเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงต๎มตุ๋นประชาชนให๎หลงเชื่อ ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ าพุ
กลําววํา 

ปัจจุบันมีคนเอาวัดไปหากินเยอะ แสร๎งท าเป็นโครงการของวัด แตํเปิดบัญชีเอาเข๎า
กระเป๋าตนเองโดยอ๎างวํา ‚หลังหักคําใช๎จําย‛ จะเอามาให๎วัด แตํหักไปหักมาหักจน
หมดเลย ไมํถึงวัดหรอก เราก็ต๎องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด๎วย  
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2.5 การท างานด้วยความพอดี ไม่เกินตัว  

 วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ท างานสังคมสงเคราะห์ต๎องเผชิญกับปัญหาหลายด๎าน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านรายจํายที่เกิดขึ้น แม๎วําประชาชนยังมีความศรัทธาในการด าเนินงานของ
วัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา  แตํการบริจาคจากผู๎มีจิตศรัทธาไมํมีความสม่ าเสมอ และวัด/
สถาบันทางพระพุทธศาสนาไมํสามารถระดมทุนแบบองค์กรเอกชนทั่วไปได๎ ดังนั้นการท างานจึง
ต๎องระมัดระวัง ท าด๎วยความพอดี ไมํกํอหนี้สิน ท าไมํเกินก าลังความสามารถของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนานั้น ๆ  โดยค านึงถึงหลักส าคัญข๎อหนึ่งของพรหมวิหาร 4 นั่นคือการมีอุเบกขาใน
การท างาน   

ปัญหาการท างานที่เกินตัวจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู๎อ่ืนมีปรากฏเสมอ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์กรขนาดเล็กที่ขาดผู๎สนับสนุนทางการเงิน หรือชาวบ๎านที่มีเจตนาดีแตํ
ขาดทุนทรัพย์ในการด าเนินการ เชํนกรณีบ๎านครูน๎อย ต๎องการชํวยเหลือเด็กยากจน แตํมีข๎อจ ากัด
ด๎านก าลังความสามารถในการหาเงินทุนมาด าเนินการ ท าให๎เกิดปัญหาหนี้สินตามมา เป็นต๎น  
 
3. ความส่งท้าย 
  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอยํางสัมภาษณ์พระสงฆ์และวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์จ านวนหนึ่ง ซึ่งท าให๎เห็นระบบการท างาน รวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรคและการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตําง ๆ ของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเหลํานั้น 
นอกจากนั้น ยังชํวยขจัดข๎อข๎องใจของบุคคลทั่วไปที่มักคิดวําการท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ของ
พระสงฆ์และวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ขัดแย๎งกับพระวินัย หรือท าให๎ศีลดํางพร๎อย 
หรือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไมํควรเข๎าไปยํุงเกี่ยว เนื่องจากได๎มีการตรวจสอบกับค าสอนในพระไตรปิฎก
แม๎มิใชํทุกเรื่องทุกประเด็น แตํอยํางน๎อยกรอบแนวความคิดในงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นหลักธรรมยํอม
สามารถยืนยันได๎ในระดับหนึ่งวําการสงเคราะห์สาธารณชนเป็นงานที่พระพุทธเจ๎ามิได๎จ ากัดไว๎
เฉพาะคฤหัสถ์เทํานั้น พระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาเมื่อจ าเป็นต๎องกระท าให๎พึง
ปฏิบัติตนด๎วยความระมัดระวัง 

ผลจากการวิจัยที่ได๎จากวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข๎อมูลปฐมภูมิเหลํานี้อาจ
ไมํใชํข๎อสรุปที่เป็นสากล วัดทั้งห๎าและเสถียรธรรมสถานมีแรงจูงใจและประสบความส าเร็จในการ
ท ากิจกรรมด๎านสังคมสงเคราะห์ที่แตกตํางกัน มีกลยุทธ์และกลวิธีไมํเหมือนกัน แตํประโยชน์ที่
ส าคัญประการหนึ่งคือ ข๎อมูลเบื้องต๎นที่เกี่ยวกับบทบาทของรัฐและสังคม/ชุมชนที่รับผิดชอบงาน
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ด๎านสังคมสงเคราะห์ ทั้งในการบริหารราชการสํวนกลางและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผล
ของงานวิจัยนี้สามารถใช๎เป็นตัวอยํางส าหรับพระสงฆ์หรือวัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ 
ที่ก าลังท างานสังคมสงเคราะห์ หรือมีความคิดที่จะท างานสังคมสงเคราะห์ในประเภทเดียวกัน ท า
ให๎ได๎ทราบวําพระสงฆ์หรือวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนามีขั้นตอนในการด าเนินงานอยํางไร 
บริหารจัดการองค์กรอยํางไร มีกิจกรรมอะไรบ๎าง ต๎องประสบปัญหาและอุปสรรคมากน๎อยเพียงใด 
และมีแนวทางในการแก๎ปัญหาอยํางไร  และท าอยํางไรจึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  

 
4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 
 ประการแรก ควรมีการท าฐานข๎อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนา 
ที่ท างานด๎านสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ  รวมทั้งองค์กรเอกชนทั้งขนาดใหญํและขนาดเล็ก องค์กร
ทางศาสนาอ่ืน ๆ  เพื่อวําจะได๎มีการประสานงาน ชํวยเหลือ รํวมมือกันในอนาคต   

ประการที่สอง ขยายขอบเขตของการท าวิจัยเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาในภาคตําง ๆ ของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ ความส าเร็จและความยั่งยืน 
ปัญหาอุปสรรค การแก๎ปัญหา และจุดอํอนจุดแข็งของแตํละแหํง 

ประการที่สาม ศึกษาเปรียบเทียบการท างานสังคมสงเคราะห์ของวัด/สถาบันทาง
พระพุทธศาสนากับขององค์กรทางศาสนาอ่ืน และของภาคเอกชนในงานสงเคราะห์ประเภท
เดียวกัน    
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