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บทคัดย่อ
บทความวิ จ ั ย ฉบับ นี ้ม ี ว ั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาบทบาท แนวคิ ด และรู ป แบบการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ภายใต้
กรอบการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และแนวทางการพัฒนางาน
สาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธสู่ความยั่งยืน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกลุ่มประชากรเป้าหมายจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
2) สมพร (นามสมมติ) 3) สิรี (นามสมมติ) 4) วิไล (นามสมมติ) และ 5) เดชา (นามสมมติ)
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยายและการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศมีทั้งรูปแบบการ
สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนาและบูรณาการ เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนาและส่งเสริมให้คนดีมี
สัมมาชีพ 2) แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้กรอบที่มหาเถร
สมาคมกำหนดไว้ พบว่าการดำเนินงานของพระราชธรรมนิเทศมุ่งไปที่งาน สาธารณสงเคราะห์
ในเชิงการพัฒนาผ่านแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างคน สร้างงาน และสร้างอาชีพ
เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข โดยประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ผ่านกุศโลบายต่าง ๆ 3) แนวทางการ
พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธสู่ความยั่งยืน พบว่าพระราชธรรมนิเทศมีจุดเด่นในการ
*
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ดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมด้วยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนากิจกรรมงาน
สาธารณสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือ ควรพัฒนาระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้ ส่งเสริมให้พระสงฆ์
สามเณรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการทำงานกลุ่มให้มาก
ขึน้
คำสำคัญ: สาธารณสงเคราะห์, พุทธศาสนาเพื่อสังคม, บทบาทพระสงฆ์

Abstract
The objectives of this research article were to studying Pra Rajthamnithet’
roles, concepts and patterns of public welfare under the framework of the
Sangha Supreme Council of Thailand and that of public welfare of the Buddhist
sustainable path. The study used the Qualitative methods via in - depth
interviews of five target persons: 1) Pra Rajthamnithet 2) Somporn (assumed
name)3) Siri (assumed name) 4) Wilai (assumed name) and 5) Decha (assumed
name). The data were then analyzed qualitatively by means of description and
context. The findings reveal as follows: 1) Pra Rajthamnithet’s role in Public
Welfare could be found in assisting, developing and integrating people’s life
quality, aiming primarily at propagating Buddhist morale to implant people’s
honest livelihood; 2) in relation to the concept and patterns of the Sangha
Supreme Council of Thailand, Pra Rajthamnithet’s work focuses on developing
public welfare via three main ideas: man - power building, work building and
career building leading to the society filled with happiness and well - being. This
is to make a peaceful society applying Buddhist Basis for success (Passion, Grit,
Focus, Monitoring). A strategy of reciting four mantras: willing, self - enforcing,
intending, and understanding what to be done; 3) in line with Buddhist
sustainable public work development, Pra Rajthamnithet is outstanding in
applying the Tripitaka Dhamma/ Doctrine to initiate public welfare activities in
consistence with and responding to social problem solving. Research
recommendations are to thrive knowledge transfer; more participation in
mobilizing the work of monks and novices as well as better teamwork between
the personnel of Suan Kaew are to be encouraged.
Keywords: Public Welfare, Engaged Buddhism, Sangha Roles
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บทนำ
ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ผ่านมาได้ส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่ผล
จากวิกฤตครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสังคมไทย คือ การเป็นผู้มีน้ำใจ
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของประชาชนชาวไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งคณะสงฆ์
ไทยซึ่งเข้ามามีบทบาทด้านงานสาธารณสงเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งโรง
ทานของวัดที่มีความพร้อมทั่วประเทศ สนองพระดำริในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สำนักข่าวไทยโพสต์, 2563) ตลอดจนการออกแจกจ่าย
ข้ า วสาร อาหารแห้ ง อาหารสด และเครื ่ อ งยั ง ชี พ ของพระสงฆ์ จ ากวั ด ต่ า ง ๆ ทั ้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส (สำนักข่าวไทย, 2563)
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์จะพบว่าไม่ได้เกิดขึ้น
ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เท่านั้น หากแต่คณะสงฆ์
ไทยได้มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการ
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ดังปรากฏชัดว่าในหลายพื้นที่ที่คณะ
สงฆ์ได้แสดงบทบาทในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรอบมาโดยลำดับ บทบาท
ดังกล่าวมีทั้งการทำงานในเชิงสนองตอบนโยบายขององค์กรคณะสงฆ์และดำเนินงานด้วยความ
เป็นผู้มีจิตอาสาของตัวท่านเอง มักเริ่มจากกิจกรรมพื้น ๆ ซึ่งมีที่มาจากความเดือดร้อนและ
ความขาดแคลนของชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ และขยายไปสู่การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเพื่อ
แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยและการเกษตร
อาทิ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมเยาวชน โครงการฝึกอาชีพ การจัดตั้งธนาคารโค กระบือ ธนาคารข้าว ธนาคารน้ำ สหกรณ์ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้าน
การดูแลรั ก ษาผู ้ ป ่ว ยเอดส์ การบำบัดรั ก ษาผู ้ต ิด ยาเสพติด ตลอดจนการส่ งเสริ ม การทำ
การเกษตร (พินิจ ลาภธนานนท์, 2562) ตัวอย่างที่กล่าวมานี้คือบทบาทของการดำเนินงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์นับตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ดังพระดำรัสในสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตอนหนึ่งว่า “…วัดไม่เพียงแต่เป็นที่
พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะ
ให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจ
บทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล” (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2563)
ทั้งนี้ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคมซึ่งเป็ นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่สามารถสร้างเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจใน
เป้าหมายงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่จะ
สามารถตอบสนองทั้งแผนการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์และแผนการปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณ
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สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ดังที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม เพื่อการยกระดั บ งานสาธารณสงเคราะห์เ พื ่ อให้ส ั งคมมีความยั ่ ง ยื น
10 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาระเบียบการสาธารณสงเคราะห์ 2) จัดทำคู่มือการดำเนินงาน
สาธารณสงเคราะห์ 3) จัดตั้งกองทุนพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 4) จัดทำคู่มือบริหารกองทุน
พระพุ ท ธศาสนาเพื ่ อ สั ง คม 5) จั ด ทำกระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการทำงานให้ มี
ประสิทธิภาพ 6) จัดทำโครงการพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและพระสงฆ์จิตอาสา
7) จัดทำคู่มือการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ 8) จัดทำคู่มือการสงเคราะห์สังคมในภาวะ
วิ ก ฤต 9) รวบรวมแนวทางการทำงานด้ า นสาธารณสงเคราะห์ ท ี ่ ม ี ค วามเป็ น เลิ ศ และ
10) การสื ่ อ สารองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นสาธารณสงเคราะห์ ท ี ่ ป ระสบความสำเร็ จ สู ่ ส าธารณะ
นอกจากนั้นฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมยังได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจหลักการดำเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็น
แนวทางและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการทำงาน แบ่งออกได้ 4 ด้าน คือ
การสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒ นา และการบูรณาการ (คณะกรรมการฝ่ ายสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, 2562)
วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่พระ
ราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และคณะสงฆ์ได้แสดงบทบาท
ด้านสาธารณสงเคราะห์ในรูปแบบ “การพัฒนา” สังคมอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จนถึงช่วงเวลาของผลกระทบ
จากวิกฤติดังกล่าว ทั้งนี้ส าเหตุของการดำเนินกิจกรรมเพื่อ พัฒ นาสังคมของวัดสวนแก้ ว
เนื่องจากพระราชธรรมนิเทศได้รับทราบสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนที่ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนและเป็นกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ กระทั่งส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านอบายมุขในชุมชน พระราชธรรมนิเทศจึงได้ให้การช่วยเหลือผู้ยากจนเหล่านั้นโดยมี
เป้าประสงค์เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพจนสามารถออกไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือพัฒนากลุ่มคนด้อยโอกาสทาง
สังคมทั้งในชุมชนรอบวัดสวนแก้ว และผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของ
พระสงฆ์ กรณีศึกษา พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยใช้
กรอบแนวคิดผลการดำเนินงานของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นแนวทางใน
การศึกษา เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานสาธารณ
สงเคราะห์ที่มีความยั่งยืนของคณะสงฆ์ไทยต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศ วัดสวนแก้ว
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ภายใต้กรอบ
ที่มหาเถร สมาคมกำหนดไว้ 4 รูปแบบ คือ สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธสู่ความยั่งยืน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้การศึกษา
วิ จ ั ย นี ้ ส ามารถตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาครอบคลุ ม ขอบเขตเชิ ง เนื ้ อ หาได้ ค รบถ้ ว น
จึงกำหนดให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) กลุ่มประชากร
เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานในเบื้องต้นของ
มูลนิธิสวนแก้วแต่ละพื้นที่แล้วคัดเลือกผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมสา
ธารณสงเคราะห์ทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ได้กลุ่มประชากรเป้าหมายตามคุณสมบัติที่
กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ 1) พระราชธรรมนิเทศ 2) สมพร (นามสมมติ) 3) สิรี (นาม
สมมติ) 4) วิไล (นามสมมติ) และ 5) เดชา (นามสมมติ) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์พระราชธรรมนิเทศ ได้แก่ 1) เหตุปัจจัยในการดำเนินงานสา
ธารณสงเคราะห์ 2) แนวคิด เป้าหมายและรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 3) แนวทางความร่วมมือ
จากชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญใน
การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมสา
ธารณสงเคราะห์ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นต่อบทบาทและการทำงานสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสงฆ์ทั่วไป 2) บทบาทและการทำงานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรม
นิเทศ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนินงาน 4) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ที่ยั่งยืน
เครื่องมือและวิธ ี ก ารที่ใช้ในการเก็บ รวบข้อ มูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสั ง เกต
(Observation) การวิ จ ั ย นี ้ ใช้ ก ารสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participant Observation)
โดยกำหนดแนวทางในการสังเกต และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ที่
พระสงฆ์ ด ำเนิ น การในทุ ก กลุ ่ ม เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ทุ ก แง่ ท ุ ก มุ ม ทั ้ ง ในเชิ ง กว้ า งและเชิ ง ลึ ก
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาและรับการช่วยเหลือ และกลุ่มคณะทำงานช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ 2) แนวคำถามการวิจัย (Interview Guides) เพื่อใช้
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม
สาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ของประชากร

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 293

กลุ่มเป้าหมาย แบบแผนความสัมพัน ธ์ร ะหว่างพระสงฆ์ และผู้เข้าร่ว มกิจกรรม สาธารณ
สงเคราะห์ หรือผู้ รับประโยชน์จากกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ โดยกำหนดแนวคำถามให้
ครอบคลุมขอบเขตเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลกระทั่งสิ้นสุดการ
เขียนรายงานวิจัย โดยผู้วิจัย นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งที่เป็นแบบบันทึกการสังเกต
และบันทึกสนาม มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
แล้วสร้างข้อสรุปโดยอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กำหนดไว้ในการศึกษา วิ ธีการนี้เป็นการวิเคราะห์
เพื่อสร้างข้อสรุป แบบอุป นัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจาก
ปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมที่หลากหลายจากข้อมูลการวิจัยภาคสนาม
วิธีดำเนินการวิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดตามภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัย
1. บทบาทงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศ
พระราชธรรมนิเทศ นอกจากจะมีบทบาทการเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมไทยแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในบทบาทของสงฆ์ที่มีผลงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 34 ปี จุดเริ่มต้นงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ดังกล่าว เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่จะทำงานเผยแผ่พระศาสนาเพื่อให้ญาติโยมพ้นทุกข์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากในระหว่างที่ออกไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ
พระราชธรรมนิเทศได้พบเห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักว่าการจะทำให้
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พระพุทธศาสนาดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร ควรต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 2 ด้าน
ควบคู่กัน คือ 1) เป็นที่พึ่งทางจิตใจ 2) เป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจ ฉะนั้นพระสงฆ์จึงควรเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมให้อยู่ดีมีสุขควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยแนวคิดดังกล่าวท่านจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้วขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ภายใต้แนวคิดว่า “ศาสนิก
ชนในศาสนาใดถูกปล่อยปละละเลยจากผู้นำศาสนาให้อดอยากยากจน ฝืดเคืองข้นแค้น ศาสนา
นั้นจะอยู่เป็นที่พึ่งได้ไม่นาน จะต้องอันตรธานเสื่อมหายไป ... ” (พระราชธรรมนิเทศ (พระ
พยอม กลฺยาโณ), 2562)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 คน สรุปได้ว่า บทบาทงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ของพระราชธรรมนิเทศได้ดำเนินการผ่านองค์กรในความอุปถัมภ์และที่ก่อตั้งขึ้น 2 รูปแบบ
ได้แก่
1.1 มูลนิธิสวนแก้ว เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 มีเป้าหมายในการ
จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสัญชาติ
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา 2) เพื่อสนับสนุน
ให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี และ 3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ ต่อมาเมื่อวันที่
6 กั น ยายน พ.ศ. 2548 มู ล นิ ธ ิ ส วนแก้ ว ได้ ร ั บ การรั บ รองเป็ น องค์ ก รสาธารณประโยชน์
ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ภายใต้
กำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่น คงของมนุษย์ โดยมีว ัตถุประสงค์ห ลัก 6 ประการ คือ 1) เพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 2) เพื่อส่งเสริมศีลธรรมจรรยาอันดี 3) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 4) เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 5) ไม่ดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด และ 6) เพื่อจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
การดำเนินงานสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มูลนิธิสวนแก้วจึงกำหนดโครงการต่าง ๆ
ในการดำเนิ น กิ จ กรรม รวม 18 โครงการ ได้ แ ก่ 1) โครงการบวชสามเณรภาคฤดู ร ้ อ น
2) โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 3) โครงการร่มโพธิ์แก้ว 4) โครงการเวทีบำเพ็ญประโยชน์
5) โครงการลอกคราบ 6) โครงการกระบอกสำรอกกิ เ ลส 7) โครงการช่ ว ยน้ อ งท้ อ งหิ ว
8) โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือให้มีโอกาสได้เรียน 9) โครงการสลบมาฟื้นไป 10) โครงการที่
พักคนชรา 11) โครงการสะพานบุญจากผู้เหลือจุนเจือผู้ขาด 12) โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้
ยากไร้ 13) โครงการสวนแก้ว เนอร์ส เซอรี ่ 14) โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
15) โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ตามแนวพระราชดำริ 16) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
17) โครงการคอนโดสุนัข 18) โครงการบ้านทักษะชีวิต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการบางประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
(เดชา (นามสมมติ), 2563). สัมภาษณ์. 12 กุมภาพันธ์ 2563) ดังนี้ 1) โครงการบวชสามเณร
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ภาคฤดูร้อน 2) โครงการร่มโพธิ์แก้ว 3) โครงการกระบอกสำรอกกิเลส 4) โครงการช่วยน้อง
ท้องหิว 5) โครงการที่พักคนชรา 6) โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ 7) โครงการสวนแก้ว
เนอร์สเซอรี่ 8) โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 9) โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูลตามแนว
พระราชดำริ 10) โครงการคอนโดสุนัข และ 11) โครงการผลไม้กระจายบุญ
1.2 การจัดตั้งกองทุน เป็นการจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด ช่วย - ส่ง - รอด - ชุบ
ชีวิต ได้แก่ 1) กองทุนผู้สูงวัย เนื่องด้วยตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมจากการที่จำนวนของ
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หากขาดงบประมาณและการเตรียมมาตรการรองรับที่ดีจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ จึงจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ พัฒนาผู้สูงอายุให้
สมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัย 4 ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข มองชีวิตอย่างมี
คุณค่าและเกิดความรู้สึกว่ายังมีประโยชน์ต่อสังคม 2)กองทุนสัมมาชีพ เกิดขึ้นจากสภาพปัญหา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ยังขาดสัมมาชีพเพื่อการดำรงชีวิต จึงต้องการพัฒนาส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสัมมาชีพ ตลอดถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพให้แก่คนด้อยโอกาสทางสังคม ด้วยตระหนักว่าการมีสัมมาชีพจะช่วยลดปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะปัญหาด้านมิจฉาชีพ ส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันถือเป็นภาระงานที่ดำเนินการ
มากที่สุด 3) กองทุนธนาคารน้ำ เกิดจากการน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตรัสว่า “น้ำคือชีวิต” มาใช้
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ภัยทางธรรมชาติซ้ำซากทางสังคม โดยเล็งเห็นว่าน้ำ คือ ปัจจัยสำคัญ
ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศและมีความสำคัญต่อภาคเกษตรอย่า งมาก จึงจัดตั้งกองทุนธนาคารน้ำ
เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ อาทิ หลุมขนมครก แก้มลิง ฝายน้ำ บ่อบาดาล ไว้สำหรับแก้ปัญหาน้ำ
มากแต่ไม่มีที่เก็บน้ำ และปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และ 5) กองทุนชุบชีวิตยามตกอับ
เป็นกองทุนที่เกิดขึ้น เพราะต้องการพัฒนาส่งเสริมแก้ไขวิกฤติการณ์สาธารณภัยพิบัติจ าก
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย และอื่น ๆ ที่เป็นวิกฤติการณ์เกิดขึ้น
ซ้ำซากในสังคม ซึ่งถือเป็นความเดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้น มีข้อสังเกตประการหนึ่งที่พระราชธรรมนิเทศพบ
ตลอดระยะเวลาการดำเนิน งานด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ ผลจากการที่พระสงฆ์เข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้านนั้นนอกจากจะได้บรรเทาความเดือดร้อนและได้เยียวยาผู้ประสบวิกฤตใน
ชีวิตแล้ว ยังได้ช่วยฟื้นฟูศรัทธาของชาวบ้ านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและกลับมาช่วยกันบำรุง
ศาสนาต่อไปอีกด้วย ดังคำกล่าวว่า “อาตมาสังเกตว่าหากพระสงฆ์ออกไปแจกของ ชาวบ้านจะ
เกิดความประทับใจและเกิดศรัทธา เมื่อพระไม่ทิ้งโยม โยมก็จะไม่ทิ้งพระ” (พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ), 2562)
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2. แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้กรอบที่มหาเถร
สมาคมกำหนดไว้ 4 รูปแบบ คือ สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ
จากการศึกษาพบว่า บทบาทด้านงานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเ ทศ
ในระยะที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันก่อให้เกิดโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้กรอบที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ 4 รูปแบบ จำแนกได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 (รูปแบบการดำเนินงานสงเคราะห์ภายใต้กรอบของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม)
สงเคราะห์
การช่วยเหลือแบบให้เปล่าทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
โครงการ
- โรงทานวัดสวนแก้ว
- ที่พักคนชรา
- สะพานบุญจากผู้เหลือ
จุนเจือผู้ขาด
- สวนแก้วเนอร์ส
เซอรี่
- คอนโดสุนัข
- ผลไม้กระจายบุญ

เกื้อกูล
สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน / องค์กรอื่น ๆ
โครงการ
- ลอกคราบ
- สลบมาฟื้นไป
- บ่อหมักสิ่งปฏิกูลตาม
แนวพระราชดำริ
- บ้านทักษะชีวิต

พัฒนา
การเข้าไปมีส่วนร่วม
โครงการ
- ร่มโพธิ์แก้ว
- เวทีบำเพ็ญประโยชน์
- กระบอกสำรอกกิเลส
- ช่วยน้องท้องหิว
- รณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้มีโอกาสได้เรียน
- ซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้
ยากไร้
- การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
- กองทุนธนาคารน้ำ
- กองทุนสัมมาชีพ

บูรณาการ
การสร้างภาคีเครือข่าย
-

ภาคีเครือข่ายกับ
โรงพยาบาล
ภาคีเครือข่ายกับ
โรงเรียน
โรงเรียนแสงทอง
เทคโนโลยี

เมื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบพบว่า ในขณะที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ดำเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์บนหลักการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์
เฉพาะหน้า เช่น ภาวะวิกฤตอันเกิดจากอุทกภัย อัคคีภัย หรือโรคระบาด ด้วยการแจกเครื่อง
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เป็นครั้งคราวนั้น บทบาทงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระ
ราชธรรมนิเทศกลับมีแนวคิดและรูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือพระราชธรรมนิเทศได้ให้
การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือทั้งในยามภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยพิจารณาปัญหาจากภาวะ
ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนรอบวัด นั่นคือมุ่งเน้นไปที่งานสาธารณ
สงเคราะห์ในเชิงการพัฒนาผ่านแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างคน สร้างงาน และสร้าง
อาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีมีสุข จากแนวคิดนี้ผู้รับการสงเคราะห์จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาตนเองทั้งทางกายและทางปัญญาไปพร้อมกันด้วย ดังนี้
การสร้างคน พระราชธรรมนิเทศให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างคนด้วยการ
ช่วยเหลือพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และปัญญา รวมทั้งพัฒนา
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ศักยภาพให้มองเห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาต่อตนเอง ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้คนดำเนินชีวิตตาม
หลักธรรม รู้จักการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง กลุ่มเป้าหมายหลักในการสงเคราะห์ ได้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอันเกิดจากการประสบปัญหาเดือดร้อนและได้รับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ โดยไม่
จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และช่วงวัย
การสร้างงาน ถือเป็นกลไกสำคัญที่นำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน
เพื่อสร้างค่านิยมให้เป็นคนรักงาน ไม่รังเกียจงาน ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกฝนทักษะ
วิชาชีพให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้เพราะพระราชธรรมนิเทศเล็งเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งของกลุ่ม
คนด้อยโอกาสและกลุ่มคนขาดโอกาสมักเกิดจากความเกียจคร้าน ขาดความพยายามที่จะ
ฝึกฝนเรียนรู้ จึงคิดค้นวิธีการเพื่อกระตุ้นให้คนเหล่านี้เกิดแรงจูงใจที่จะฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนเองด้วยการกำหนดแต้มความประพฤติประกอบการพิจารณาให้รางวัล และ
บทลงโทษ ทั้งยังประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการปลูกฝังหลักคิดในการ
ดำเนินงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ โดยนำหลักอิทธิบาท 4 มาแยกย่อยให้เข้าใจง่ายผ่านกุศโล
บายการท่องจำคาถา 4 ประการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) เต็มใจทำ 2) แข็งใจทำ 3) ตั้งใจ
ทำ 4) เข้าใจวิธีทำ (ปรากฏดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การประยุกต์หลักธรรมเพื่อปลูกฝังหลักคิดในการดำเนินงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ
การสร้างอาชีพ พระราชธรรมนิเทศได้พัฒนาพื้นที่วัดและมูลนิธิสวนแก้วให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ รวมถึงกำหนดภาระงานต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มประสบการณ์
ทางวิชาชีพ ด้วยการฝึกฝนทักษะและฐานความรู้จนพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพนั้น
ๆ ไปประกอบอาชีพได้ต่อไป โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรและทักษะวิชาชีพช่าง
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าพระราชธรรมนิเทศเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวชาวสวน ดังนั้นพื้นฐาน
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ชีวิตครอบครัวจึงส่งผลอย่างยิ่งต่อแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงาน ดังจะเห็นได้จากการที่
ท่านให้ความสำคัญในด้านการเกษตร เพราะมองว่าการเกษตรจะเป็นหนทางในการสร้างอาชีพ
ให้กับผู้คนได้อย่างมั่นคง ท่านจึงได้ต่อยอดด้วยการขยายพื้นที่ที่มีผู้บริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิสวน
แก้วด้วยการรับซื้อที่ดินทั้งบริเวณรอบวัดสวนแก้วและในต่างจังหวัดเพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรให้กับ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส และเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดนั้นจึง
กลายเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะความรู้ และเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่สร้างรายได้
ให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ โดยรายได้ของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความตั้งใจ ความขยัน
ความอดทน และความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทั้งนี้แนวคิดหลักของกระบวนการพัฒนาสรุปได้ดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แนวทางดำเนินงานของพระราชธรรมนิเทศเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
3. แนวทางการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธสู่ความยั่งยืน
แนวทางการพั ฒ นางานสาธารณสงเคราะห์ว ิถ ี พ ุท ธสู่ ค วามยั ่ง ยื นที ่ฝ ่า ยสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) งานด้านการพัฒนาศาสนทายาท
2) งานด้านการพัฒนากิจกรรม 3) งานด้านการพัฒนาความรู้ และ 4) งานด้านการพัฒนา
เครือข่าย ผลจากการศึกษาพบว่าการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศนั้น
มีจุดเด่นอยู่ที่งานด้านการพัฒนากิจกรรมซึ่งท่านสามารถนำหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์ ผ่านโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวน
แก้ ว โดยแต่ ล ะโครงการที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น นั ้ น ล้ ว นมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การเปลี ่ย นแปลงและ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้อีกด้วย ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการนำประสบการณ์ที่ได้
จากการพัฒนากิจกรรมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในการนำไปใช้
ปรับเปลี่ยนและพัฒนากิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ในสังคม
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อภิปรายผล
1. บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศแม้ว่าจะดำเนินงานไปตาม
กรอบของมหาเถรสมาคม แต่พบว่าการดำเนินงานมีจุดเด่นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้รับการ
สงเคราะห์ให้สามารถมีทักษะชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้เป็นสำคัญ โดยอาศัยมูลนิธิสวนแก้วและ
กองทุนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานในลักษณะโครงการต่าง ๆ ซึ่งบทบาทการดำเนินงานนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล) เรื่อง “การศึกษาพระสงฆ์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ”
ซึ่งพบว่ามีการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ตามลักษณะงานที่คณะสงฆ์กำหนด โดยจัดทำใน
รูปโครงการส่งเสริมชุมชน มีทั้งมุ่งพัฒนารายได้ พัฒนาจริยธรรม และพัฒนาการศึกษา (พระ
มหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล), 2556)และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิงห์คำ อินทะมีไชย เรื่อง
“รูปแบบและบทบาทการดำเนิน งานของพระพุทธิญาณมุนีในการบริห ารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” ซึ่งพบว่ามีการ
ดำเนินงานด้านงานสาธารณสงเคราะห์ในเชิงพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฟื้นฟูภมู ิ
ปัญญาพื้นบ้าน โครงการบวชป่า เป็นต้น ในการดำเนินงานมีการวางเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่
สมาชิกในชุมชนด้วย (สิงห์คำ อินทะมีไชย, 2561)
2. แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเ ทศ
ดำเนินไปภายใต้กรอบที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้ ทั้ง 4 รูปแบบ คือ สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา
บูรณาการ แต่จุดเด่นในการดำเนินงานมีแนวคิดให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยนต์ น้อย
สงวน เรื่อง “รูปแบบการปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ”
ทีพ่ บว่าพระสงฆ์ควรมีรูปแบบการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในส่วนที่สังคมคาดหวังไว้ทั้ง 2 นัย
คือ การสงเคราะห์ทางวัตถุแ ละสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อม ๆ กัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและ
บูรณาการสังคมอย่างยั่งยืนถาวร โดยการพัฒนาจะต้องอยู่ภายใต้รูปแบบการปฏิบัติงานสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์แนวพุทธบูรณาการ (สุริยนต์ น้อยสงวน, 2560)
3. แนวทางการพั ฒ นางานสาธารณสงเคราะห์ ว ิ ถ ี พ ุ ท ธสู ่ ค วามยั ่ ง ยื น ปรากฏว่ า
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศาสนทายาท การพัฒนากิจกรรม การพัฒนาความรู้
และการพัฒนาเครือข่าย มีความคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของพระอรุณเมธี พุทธิภัทรานนท์
และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา เรื่อง “ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ
พระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ” ซึ่งพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนา
งาน ได้แก่ 1) การสร้างบุคลากรและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมงาน 2) ประสบการณ์
ทำงานของพระธรรมจาริกและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และ 3) การมีส่วนร่วมในการ

300 | Vol.8 No.3 (March 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564

ดำเนินงานระหว่างพระธรรมจาริก แกนนำชุมชนและชาวบ้าน (พระอรุณเมธี พุทธิภัทรานนท์
และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2558) และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล
และคณะ เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อำเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร” ที่พบว่า การดำเนินการเพื่อเกื้อกูลประชาชนต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะสงฆ์ต้องให้
ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้การ
ทำงานมีทิศทางเดียวกัน ตลอดจนต้องพัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
การทำงานเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต (พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล
และคณะ, 2561)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
1) บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศเกิดขึ้นจากสาเหตุส อง
ประการประกอบกันคือความมุ่งมั่นที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ญาติโยมพ้นทุกข์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการพบเห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่า
พระสงฆ์ควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมให้อยู่ดีมีสุขควบคู่ไปกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์จะต้องวางตนให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นที่พึ่งทาง
เศรษฐกิจแก่ประชาชน ดังนั้นพระราชธรรมนิเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์ด้วยการจัดตั้งกองทุน และการจัดตั้งมูลนิธิสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสัญชาติ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผย
แผ่ศีลธรรมในศาสนา เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คนดีมีสัมมาชีพ 2) แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงาน พระราชธรรมนิเทศได้ดำเนินงานด้านสา
ธารณสงเคราะห์ภายใต้กรอบที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้ครบทั้ง 4 รูปแบบ คือ สงเคราะห์
เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ แต่มุ่งเน้นไปที่งาน สาธารณสงเคราะห์ในเชิงการพัฒนาผ่านแนวคิด
หลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างคน สร้างงาน และสร้างอาชีพ เพื่อสร้ างสรรค์สังคมอยู่ดีมีสุข
แนวคิดสำคัญในการสร้างคนคือการพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและปัญญาให้ดำเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมและรู้จักการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง กลุ่มเป้าหมายหลักในการสงเคราะห์
ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางสังคม แนวคิดสำคัญด้านการสร้างงานคือการกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและการนำหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
ปลูกฝังหลักคิดในการดำเนินงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ ผ่านกุศโลบายการท่องจำคาถา 4
ประการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ได้แก่ เต็มใจทำ แข็งใจทำ ตั้งใจทำ และเข้าใจวิธีทำ ส่วนแนวคิด
สำคัญด้านการสร้างอาชีพคือการสร้างพื้นที่ของวัดและของมูลนิธิเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ 3) แนวทางการพัฒนางานสา
ธารณสงเคราะห์วิถีพุทธสู่ความยั่งยืน ตามที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมกำหนด
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แนวทางพัฒนาไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาศาสนทายาท ด้านการพัฒนากิจกรรม ด้านการ
พัฒนาความรู้ และ ด้านการพัฒนาเครือข่าย ผลจากการศึกษาพบว่าพระราชธรรมนิเทศมี
จุดเด่นการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมด้วยการนำหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมงาน สาธารณสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคมรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้อีกด้วย
เพื่อให้งานสาธารณสงเคราะห์ของพระราชธรรมนิเทศดำเนินไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน
อย่างแท้จริง จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน ดัง นี้ 1) งานด้านการพัฒนาศาสน
ทายาท แม้การดำเนินงานจะมีการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะเป็นมูลนิธิที่มีโครงสร้างของ
บุคลากร งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่ควรพัฒนาระบบในการถ่าย
โอนความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรภายในวัดได้รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการขับ เคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธมากขึ้น 2) งานด้านการพัฒ นาเครือข่าย
ปัจจุบันพบว่าพระราชธรรมนิเทศได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการขับเคลื่อนงานร่วมกับฝ่ายสา
ธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม แต่ในส่ว นขององค์กรอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา
สถานพยาบาล ควรมีการเสริมสร้างกระบวนการทำงานกลุ่มระหว่างบุคลากรของมูลนิธิสวน
แก้วและบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น
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