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บทคัดย่อ
คณะสงฆ์ จ ั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาฝ่า ยมหานิ ก ายและฝ่า ยธรรมยุ ต ิก นิ ก าย ได้
ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยโดยมีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์อำเภอ คณะสงฆ์ตำบล และ
คณะสงฆ์วัด เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศไทยเมื ่ อ วัน ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 การดำเนิ น งานด้า นการสาธารณ
สงเคราะห์ก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ได้ดำเนินงานด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งแบ่งออกได้
เป็น 3 โครงการด้วยกัน ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
2) การจัดตั้งตู้พระทำนำสุข และ 3) การปลูกพืชสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ทั ้ ง 3 โครงการดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ ร ู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และยังสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 –
*
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2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 3 โครงการได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ทั้งในส่วนของ
คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างมาก
คำสำคัญ: บทบาทของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์,
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Abstract
The Sangha in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province under Maha Nikaya and
Dhammayuttika Nikaya sects have been working in public welfare, which is one
of the main tasks of the Thai Sangha that has been a continuous operation at
the level of the Provincial Sangha, the District Sangha, Sub- district Sangha, and
Temple Sangha when it comes to the Coronavirus disease 2019 ( COVID- 19 )
pandemic in Thailand began on January 13, 2020, public welfare operations are
more intensifying. The various levels of Sangha perform public welfare work with
government agencies, the private sector, and civil society. It can be divided into
3 projects which consist of 1.Establishment of a center to help people affected
by the Coronavirus disease 2019 (COVID- 19) pandemic following the initiative of
the Supreme Patriarch. 2.The establishment of the “Phra Tam Nam Suk” cabinet
3 . The “ Nam Suk Por Piang” cultivation of gardening plants for sufficiency
according to the sufficiency economy philosophy. The Public welfare operations
of the Sangha in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province during the Coronavirus
disease 2019 (COVID- 19) pandemic, these 3 projects are in line with the strategic
plan for the reform of Buddhism affair 2017 to 2021 which is a national strategic
plan and also in line with the Phra Nakhon Si Ayutthaya strategy plan for the
reform of Buddhism affair 2 0 1 8 to 2 0 2 1 which is the provincial strategic plan.
The public welfare operations of the Phra Nakhon Si Ayutthaya’s Sangha in all 3
projects has helped alleviate the suffering of those who are affected by the
Coronavirus disease 2019 ( COVID- 1 9 ) pandemic, both for the Sangha,
government agencies, and the people extremely.
Keywords: The Role of Sangha in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Public
Welfare Operations, Coronavirus disease 2019 (COVID- 19)

182 | Vol.8 No.9 (September 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564

บทนำ
มหาเถรสมาคมเป็น องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยมีอำนาจหน้าที่ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้มีการดำเนินการ
ปฏิ ร ู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา โดยได้ ก ำหนดจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ ร ู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามกรอบงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน
คือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์
ด้านสาธารณสงเคราะห์ และการพัฒ นาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, 2562) ในส่วนของงานด้านการสา
ธารณสงเคราะห์เป็นหนึ่งในภารกิจของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือวัด พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป เพื่อ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากการประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคี ภัย เป็นต้น
การดำเนิ น งานด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ ข องคณะสงฆ์ ม ี ค ณะกรรมการฝ่ า ยสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในระดับจังหวัดมีคณะสงฆ์จังหวัด
ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดทั้ง
ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกนิกายเป็น หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์ในแต่ละจังหวัด การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
ได้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 – 2564 (พระรา
ชวรเมธี และคณะ, 2560) ในระดับจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็นแผนในการดำเนินงาน ในทางปฏิบัติคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ดำเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็น
หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนองงานของคณะสงฆ์ นอกจากนั้นคณะสงฆ์ยังดำเนินงานร่วมกับ
องค์กรอื่น ๆ ทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในบทความนี้จะพิจารณาถึง
บทบาทของคณะสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ โดยมุ่งศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ในการ
ดำเนินงานระดับ จังหวัด ศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ
ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID- 19)

คณะสงฆ์ไทยกับการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยมีอำนาจหน้าที่ตามความ
ในมาตรา 15 ตรี (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่
กำหนดไว้ 5 ข้อ คือ 1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม 2) ปกครองและ
กำหนดการบรรพชาสามเณร 3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 4.รักษาหลักพระธรรม
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วิน ัย ของพระพุทธศาสนา 5.ปฏิบ ัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2), 2535) นอกจากนั้นในกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2539 ได้ให้อำนาจกับพระสังฆาธิการ
ในระดับต่าง ๆ ในการควบคุมและส่ งเสริมการดำเนินงานของคณะสงฆ์ไว้อย่างชัดเจนโดยการ
กำหนดให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 6 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
2) คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 3) คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 4) คณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ และ 6) คณะกรรมการฝ่ายสา
ธารณสงเคราะห์ (สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ , 2558); (มหาเถรสมาคม, 2560)
พระราชบัญญัติ กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบมหาเถรสมาคมข้างต้นนี้ ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ของมหาเถรสมาคมในฐานะผู้ทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมงานในด้านการศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
มหาเถรสมาคมจึงได้ออกนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนกำกับและสั่งการการ
ทำงานกิจการพระพุทธศาสนาผ่านหน่วยงานปกครองคณะสงฆ์ในระดับชั้นต่าง ๆ คือ คณะใหญ่
คณะสงฆ์ภาค คณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์อำเภอ คณะสงฆ์ตำบล โดยในระดับจังหวัด อำเภอ
ตำบล มีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล มีอำนาจหน้าที่ ปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตจังหวัด อำเภอ ตำบล ของตน ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558) ในส่วนงานด้านการ
สาธารณสงเคราะห์นั้น มหาเถรสมาคมได้มีแนวนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี
หลักการในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นประโยชน์เป็นสำคัญ เช่น การสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณร
และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่
เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทำบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัด
เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วย
ยากไร้ การจัดให้มีโ รงทาน การบริจาคทรัพย์ หรือชักชวนญาติ โยมบริจาคทรัพย์จัดสร้าง
โรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน
การปกครอง การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น (คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, 2561) งานด้านการสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นภารกิจที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่คณะสงฆ์เอง และ
เป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้างอีกด้วย
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การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 – 2564
การปฏิ ร ู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาถื อ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ เ พราะได้ ก ำหนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำการศึกษา
วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มหาเถรสมาคมได้มีคำสั่ง ที่ 2/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการประชุมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจกรอบงานคณะสงฆ์ 6 ด้านประกอบด้ว ย ด้านการปกครอง ด้านการ
ศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์และบวกด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และ
ได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อที่
ประชุมมหาเถรสมาคมในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผน
แม่บ ทการปฏิร ูป กิจ กาพระพุทธศาสนาและให้ ดำเนินการได้ ทัน ที ต่อมาได้มีการประชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบแผนแม่บทการ
ปฏิร ูป กิจ การพระพุ ทธศาสนาและเสนอให้ มี การแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานแผน
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติต่อมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคม
จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เห็น ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปฏิ ร ู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา (คปพ.) และให้ เ จ้ า คณะภาคแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาระดับภาค
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดำเนินการไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ผ ลตามนโยบายของคณะสงฆ์ (คณะกรรมการ
ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.), 2560)
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นภารกิจหนึ่งในกรอบงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 – 2564 ที่กำหนดแนวทางปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ไว้ 5 ข้อด้วยกัน คือ 1) สร้างระบบและกลไก
เพื่อกำกับ ดูแลและบริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัด
และประเมินผลได้ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพสำหรับชุมชน 4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ และ 5) จัดให้มีสถาบันทาง
การเงิ น เพื ่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า นสาธารณสงเคราะห์ (พระราชวรเมธี และคณะ, 2560)
การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ยังมี “แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ที่ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนซึ่งตอบสนอง
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะสงฆ์ได้นิยาม
ความหมายของการสาธารณสงเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินที่ชัดเจน โดยความหมาย
ของการสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมทั้ง
ด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ เป็นเครื่องมือขององค์กรทางพุทธศาสนาที่ทรงพลังและมี
ประสิทธิภาพสูงที่สามารถขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปได้ และการสาธารณสงเคราะห์เพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน หมายถึง การยกระดับการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เพื่อให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน และมีประสิทธิผลต่อ
สังคมในภาพรวม (คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, 2562) จาก
นิยามความหมายของการสาธารณสงเคราะห์ดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคมในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสงเคราะห์โดยตรง ได้กำหนด
กรอบในการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมของคณะสงฆ์ไว้ 4 ด้าน กล่าวคือ
1. สาธารณสงเคราะห์ 1.0 (สงเคราะห์) หมายถึง การให้การสงเคราะห์
สาธารณชนเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น ทั้งด้านกายภาพโดยการมอบปัจจัย 4 มี
การช่วยเหลือด้วยสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และด้านจิตใจโดยมอบธรรมะเป็นกำลังใจใน
คราวประสบสาธารณภัย
2. สาธารณสงเคราะห์ 2.0 (เกื้อกูล) หมายถึง การที่คณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการพื้นที่ให้มีทรัพยากรเพียงพอกับการอยู่ อาศัยและดำเนินชีวิตของคน ชุมชน เช่น
การจัดการป่า (ปลูกป่า, บวชป่า, อนุรักษ์ป่า) การจัดการน้ำ (ฝายต้นน้ำ, ขุดบ่อน้ำ) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน การไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อการเกษตร
3. สาธารณสงเคราะห์ 3.0 (พัฒนา) หมายถึง คณะสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนา
พื้นที่โดยใช้หลักธรรมมาประยุกต์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น จัดพื้นที่วัดเป็นศูนย์
การช่วยเหลือชุมชน การเกษตรวิถีพุทธ ศาสตร์พระราชา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชน
4. สาธารณสงเคราะห์ 4.0 (บูรณาการ) หมายถึง คณะสงฆ์ส่งเสริม ความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ผสานพลังผ่านภาคีเครือข่าย เช่น ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ การตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย และ
เครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสงเคราะห์ (คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคม, 2562)
กรอบการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมของคณะสงฆ์ทั้ง 4 ด้านข้าง
ต้ น ได้ เ ป็ น แนวทางในการดำเนิ น งานที ่ เ ป็ น รู ป ธรรมของคณะสงฆ์ ท ั ่ ว ทั ้ ง ประเทศตั ้ ง แต่
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ 1.0 (สงเคราะห์)
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การให้การสงเคราะห์สาธารณชนเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น เป็นงานด้านที่คณะสงฆ์ได้เข้าไปให้
ความช่วยเหลือวัด พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วนและต้องทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่นการให้การช่วยเหลือในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่เกิดอุทกภัยหลายจังหวัด
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น สกลนคร นครพนม ยโสธร กาฬสิ น ธุ ์ อำนาจเจริ ญ
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เป็นต้น ได้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทั้งแก่วัด
พระสงฆ์ สามเณร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมซึ่ง
เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่มีหน้าที่โดยตรงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดย
ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงาน
ราชการ และภาคเอกชน ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื ้ น ที่
ประสบภัย (สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2560) ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
เกิดอุทกภัยขึ้นอีกในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหา
เถรสมาคมได้ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
ให้ความช่วยเหลือวัด พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยการมอบเงิน ถุง
ยั ง ชี พ ตลอดจนเครื ่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคแก่ ว ั ด และประชาชนในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร
อุบลราชธานี (สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2562) นอกจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชยังได้
ประทานกัปปิยภัณฑ์เท่ากับจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทให้กับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์
เขมงฺกโร ป.ธ.3) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อนำไป
เป็นทุนตั้งต้นสำหรับ ฟื้น ฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2562) การดำเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะ
สงฆ์ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ จนถึงพระสงฆ์โดยทั่วไปได้เข้ามา
มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือวัด พระสงฆ์ สามเณร
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โดยเริ่มต้น ตั้งแต่ในวันที่ 10
มีนาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท
ให้กับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ มนตรี ผู้กำกับดูแลสำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยถวายแด่พระสงฆ์ สามเณรทั่วทั้งประเทศ
และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,
2563) คณะสงฆ์ได้ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นต้นมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศรวมถึงใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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การดำเนิ นงานด้ านการสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ จ ั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพ
โร ป.ธ.6) ได้ ท รงติ ด ตามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID- 19) อย่างใกล้ชิดทรงมีพระดำริเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน ประโยค 1 - 2) เลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราชจึงได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อแจ้ง
พระดำริ ด ั ง กล่ า ว โดยสมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงมี พ ระบั ญ ชาให้ ผ ู ้ อ ำนวยการสำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับ
วัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากใน
สถานการณ์โรคระบาด โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในชุมชนนั้น ๆ เป็นสำคัญ และขอให้ประสานภารกิจ
ร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในพื้นที่ในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโรงทานและจัดการให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีหรือ
การบริการใด ๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและ
คำแนะนำของทางราชการอย่า งเคร่ ง ครั ด จากพระบั ญ ชาของสมเด็จ พระสั ง ฆราชทำให้
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) พิจารณาดำเนินการ
สนับสนุนวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่อยู่ในเขตปกครองของตนให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และกำชับให้วัดที่
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการ
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2563) นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติย ัง ได้ ทำหนั งสื อถึ งผู้ว ่าราชการจั งหวัด ทุกจังหวัดเพื่ อ พิจ ารณา
ดำเนิ น การมอบหมายสำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ประสานงานกั บ วั ด ในเขตพื ้ น ที่
รับผิดชอบที่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตบริก ารของวัด
และมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์
และการสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ ประสานการดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือฯ
โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ให้รายงานผล
การดำเนินการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดการ
ดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2563)
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พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชได้ทำให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) หรือโรงทานขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่ปลาย
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 และเมื่อถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีวัดที่จัดตั้งโรงทานทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 1,005 แห่ง (สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2563) การ
ดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID- 19) ประกอบด้วย 3 ส่วนงานด้วยกัน คือ 1) การประกอบอาหารเพื่อมอบให้แก่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของโรค 2) การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันจากการ
แพร่บาดของโรค รวมถึงการแจกจ่ายและผลิตเจลล้างมือ การทำหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ
หน้ากากอนามัยทางเลือกสำหรับใช้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจนการผลิตหน้ากาก
อนามัยให้กับประชาชน และ 3) การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นกับพระภิกษุสงฆ์
และสามเณร ตลอดจนประชาชนที่ได้ร ับ ผลกระทบจากการแพร่บาดของโรค (สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2563) ในส่ว นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุติกนิกายได้ร่วมกับหน่วยราชการดำเนินงาน
ด้านการสาธารณสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์อำเภอ คณะ
สงฆ์ตำบล และคณะสงฆ์วัด เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ก็ได้ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ภายใต้
กรอบการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมของคณะสงฆ์ในด้านที่ 1 สาธารณ
สงเคราะห์ 1.0 (สงเคราะห์) และด้านที่ 3 สาธารณสงเคราะห์ 3.0 (พัฒนา) นอกจากนั้นการ
ดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ยังเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ได้กำหนดโครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไว้ 13 โครงการด้วยกัน โดยหนึ่งในโครงการทั้งหมดนี้คือโครงการ
สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม (คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2561) การดำเนินงานด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19 ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
พระธรรมรั ต นมงคล (นพปฎล กตสาโร น.ธ.เอก) เจ้ า คณะจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
(มหานิ ก าย) และพระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺ ญ าโสภโณ) เจ้ า คณะจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุติกนิกาย) พร้อมกับหน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในหลายพื้นที่ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยมีการจัดตั้งโรงทาน และโรงทานเครื่องที่ เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร
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อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร น.ธ.เอก) เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (มหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคให้พระสังฆาธิการนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 1,000 ชุด โดยชุดเครื่องอุปโภค
บริโภค 1 ชุด ประกอบด้วย เงินจำนวน 1,000 บาท ถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 5
กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 แพ็ค นอกจากนั้นวัดพนัญเชิงวรวิหารได้จัดตั้งโรง
ทานขึ้นภายในวัดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยพระสงฆ์และฆราวาส
ร่ว มกัน ประกอบอาหารและจัดรถยนต์ “โรงทานเคลื่อนที่ห ลวงพ่อโต” นำอาหาร น้ำดื่ม
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใกล้บริเวณวัด และตั้งแต่
วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจั ดตั้ง “ศูนย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยโควิด- 19” ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้
ได้รับความเดือดร้อน วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งโรงทานขึ้น
ภายในวัดโดยมีการแจกจ่ายอาหารพร้ อมรับประทาน น้ำดื่ม ฯลฯ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีการจัดตั้ง
โรงทานขึ ้ น ภายในวั ด มี พ ระสงฆ์ แ ละฆราวาสร่ ว มกั น ประกอบอาหารและแจกจ่ า ยให้กับ
ประชาชนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (สยามรัฐออนไลน์,
2563); (สยามรัฐออนไลน์, 2563); (สยามรัฐออนไลน์, 2563); (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ,
2563); (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563) วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จั ด ตั ้ ง โรงทานขึ ้ น ภายในวั ด และพระสงฆ์ ไ ด้ อ อกแจกจ่ า ยเครื ่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ข้ า วสาร
อาหารแห้ง ฯลฯ แก่ประชาชน วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอินได้ร่วมกับ
หน่วยราชการดำเนินการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินจำนวน 500 บาท มอบให้
ประชาชนในเขตอำเภอบางปะอินทุกอาทิตย์ วัดต้นสะตือ อำเภอบางปะหัน ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขยาย พร้อมด้วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้าน มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง
น้ำมันพืช จำนวน 400 ขวด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่บริเวณใกล้กับวัด วัดตำหนัก
พระเจ้าทรงธรรม อำเภอท่าเรือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมด้วยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารขึ้นภายในวัด
และแจกจ่ายให้กับประชาชนวันละประมาณ 500 กล่อง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,
2563) วัดบางระกำ อำเภอนครหลวง ได้มีการจัดตั้งโรงทานขึ้นภายในวัดและแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน วัดตะโก อำเภอภาชี ได้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มอบแก่
ประชาชนในตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี มอบข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ
วัดทุกแห่งในเขตอำเภอภาชี จำนวน 30 แห่ง มอบปรอทวัดไข้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ตำบลดอนหญ้านาง เพื่อสนับสนุนการคัดกรองบุคคลเข้าสู่พื้นที่จำนวน 3 เครื่อง วัดตะโกยังได้
ดำเนินการจัดอาหารพร้อมรับประทานบรรจุกล่องมอบให้แก่ประชาชน หน่วยราชการต่าง ๆ
เช่น ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตำบล มอบถุ ง ยั ง ชี พ พร้ อ มเครื ่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคในนามคณะสงฆ์ จ ั ง หวั ด
พระนครศรีอยุ ธยา จำนวน 200 ชุด มอบแก่ประชาชนใน 8 ตำบลของอำเภอภาชี เป็นเงิน
จำนวน 400,000 บาท มอบถุ ง ยั ง ชี พ พร้ อ มเครื ่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคจำนวน 1,000 ชุ ด แก่
ประชาชนในตำบลดอนหญ้านางจำนวน 90 ครัวเรือน และช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของวัด
ตะโกจำนวน 30 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนเงินเป็น
ค่าดำเนินงานของหน่วยงานราชการอีกด้วย (อินทรีสยาม, 2563); (อินทรีสยาม, 2563) ยังมี
การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชโดยคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในเขตจังหวัดโดยมีการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2.การจัดตั้งตู้พระทำนำสุข
จากพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่บ าดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ยังได้ทำให้มีการจัดตั้ง
“ตู ้ พ ระทำนำสุ ข ” ซึ ่ ง เป็ น การต่ อ ยอดจากการจั ด ตั้ ง โรงทาน โดยการนำอาหารจากการ
บิณฑบาตที่เหลือนอกเหนือจากการฉันของพระสงฆ์ไปใส่ไว้ในตู้ที่วัดจัดเตรียมไว้ภายในบริเ วณ
วั ด ให้ ป ระชาชนที่ ไ ด้ร ั บ ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโรคมาหยิ บ ไปบริโ ภค (สำนั ก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2563) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดตั้งตู้พระทำนำสุข
หลายแห่งด้วยกัน ที่ปรากฏข้อมูลมีจำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย อำเภออุทัย 6 แห่ง คือ วัด
เทพกุ ญ ชร วั ด หนองน้ ำ ส้ ม วั ด สะแก วั ด กะสั ง ข์ วั ด พรานนก วั ด โตนดเตี ้ ย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา 4 แห่ง คือ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร วัดศาลาปูนวรวิหาร วัดอินทาราม
วัดท่าโขลง อำเภอเสนา 4 แห่ง คือ วัดรางจระเข้ วัดบ้านแพน วัดชายนา วัดหัวเวียง อำเภอ
บางไทร 4 แห่ง คือ วัดกระแชง วัดไทรโสภณ วัดสง่างาม วัดป่าอารยวังสาราม อำเภอบางปะ
หัน 4 แห่ง คือ วัดสบสวรรค์ วัดหงษ์ วัดตาลเอน วัดเกาะแก้ว อำเภอบางปะอิน 3 แห่ง คือ วัด
บางเคียนวิเชียรฉาย วัดน้อย วัดบ้านสร้าง อำเภอวังน้อย 2 แห่ง คือ วัดกุฎีประสิทธิ์ วัดชูจิต
ธรรมาราม อำเภอภาชี 2 แห่ง คือ วัดตะโก วัดทุ่งชาน อำเภอมหาราช 2 แห่ง คือ วัดกระโจม
ทอง วัดนาค อำเภอผักไห่ 1 แห่ง คือ วัดหน้าโคก อำเภอบางบาล 1 แห่ง คือ วัดสีกุก อำเภอ
ลาดบัว หลวง 1 แห่ง คือ วัดราษฏร์บ ำรุง อำเภอท่าเรือ 1 แห่ง คือ วัดสะตือ (สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2563); (ศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
(COVID- 19) จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา (ศบค.อย), 2563) วัดหลายแห่งยังได้นำข้าวสาร
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ออกไปแจกจ่ายไว้ที่ “ตู้ปันสุข” ที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 191

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดและพระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
และบางส่วนได้รับการบริจาคจากหน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. การปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่นำเสนอแนวคิดเรื่อง “สวนครัวนำ
สุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการบูรณา
การระหว่างโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้นำเสนอต่อมหาเถรสมาคมและที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบ และได้สั่งการ
ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับวัดที่มี
ศักยภาพเพื่อดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว (สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2563) ในส่วน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประสาน
กับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมดังกล่ าว
ต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร น.ธ.เอก)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้ร่วมกับ
คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปลูกผักสวนครัวภายใต้โครงการ “สวนวิถีพุทธ วิถีเกษตร ปลูก
ผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” ที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแค - น้ำค้าง เกาะแก้วภาวนา วัดเกาะแก้ว อำเภอบางปะหัน เพื่อเป็นการต่อ
ยอดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID- 19) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการว่างงานหรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ให้ดำเนินตามวิถีพุทธ
วิถีเกษตร ปลูกผักสวนครัวในพื้น ที่ว ัดและนำไปประกอบอาหาร โดยส่วนที่เหลือจากการ
ประกอบอาหารในครัวเรือนแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายคืนให้กับวัดเพื่อนำไปประกอบอาหาร
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคต่อไป (สยามรัฐออนไลน์, 2563)

สรุป
มหาเถรสมาคมเป็น องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยมีอำนาจหน้าที่ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย โดยหนึ่งในภารกิจหลักของมหาเถรสมาคม คือ
การควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะสงฆ์
ไทยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือวัด
พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากการประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ
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คณะสงฆ์มีคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลั ก ในระดั บ จั ง หวั ด มี ค ณะสงฆ์ จ ั ง หวั ด ฝ่ า ยมหานิ ก ายและฝ่ า ยธรรมยุ ต ิ ก นิ ก าย และ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดทั้ง ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกนิกายเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในแต่ละจังหวัด ในส่วนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ได้ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของคณะสงฆ์โดยมีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์อำเภอ คณะสงฆ์ตำบล และ
คณะสงฆ์วัด เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) การดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยคณะสงฆ์ใน
ระดับต่าง ๆ ได้ดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ร่วมกับหน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 โครงการด้วยกัน ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระ
ดำริส มเด็จ พระสังฆราช 2) การจัดตั้งตู้พระทำนำสุข และ 3) การปลูกพืช สวนครัว นำสุ ข
พอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ทั ้ ง 3 โครงการดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจ การพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ และยังสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยการดำเนินงาน
ในโครงการที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และโครงการที่ 2 การจัดตั้ง
ตู้พระทำนำสุข มีลักษณะการดำเนินงานที่ตรงกับกรอบในการดำเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคมของคณะสงฆ์ในด้านที่ 1 คือ การสงเคราะห์ (1.0) เนื่องจากเป็นการให้การ
สงเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยคณะสงฆ์ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัด พระสงฆ์
สามเณร และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ทั ้ ง ทางด้ านกายภาพ คื อ การช่ ว ยเหลือ ด้ ว ยการมอบเครื่ อ งอุป โภคบริโ ภค
ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต และทางด้านจิตใจ คือ การช่วยเหลือด้วยการมอบ
ธรรมะเป็นกำลังใจในการเผชิญกับความยากลำบาก สำหรับการดำเนินงานในโครงการที่ 3 การ
ปลูกพืชสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ลักษณะการดำเนินงานที่ตรงกับกรอบในการดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ของคณะสงฆ์ในด้านที่ 3 สาธารณสงเคราะห์ 3.0 (พัฒนา) เนื่องจากคณะสงฆ์เป็นผู้นำในการ
พัฒ นาพื้น ที่โ ดยจั ดพื้น ที่ของวัดเป็น ศูน ย์ในการช่ว ยเหลือชุมชน การเกษตรวิถีพุทธ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ การดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 3 โครงการได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์
หน่วยราชการ และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างมาก
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