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บทคัดย่อ
หลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาเป็นหลักคาสอนที่ละเอียดลออสาหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย
แม้จะมีมากมาย แต่เมื่อสรุปหลักใหญ่ใจความแล้ว มี 3 ประการ คือ สอนให้เว้นจากการทาชั่ว สอนให้
สร้างแต่ความดี และสอนให้ชาระจิตให้บริสุทธิ์ ที่สาคัญ คือ ในทางปฏิบัตินั้น การเกื้อกูลประชาชนหรือ
สรรพสัตว์นั้น ดังนั้น พระสังฆาธิการทุกระดับต้องดาเนินการด้วยความมุ่งมั่น และตั้งมั่นในเมตตาธรรม
คณะสงฆ์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานและการจัดการด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็น
ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ต้องดาเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
ตามศักยภาพที่กระทาได้ พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นาทางจิตใจของคนในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิด มีความ
สนิ ท สนมกั บ ประชาชน และเป็ น ผู้ ที่ รู้ ซึ้ ง ถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการของคนในชุ ม ชนอย่ า งแท้จริง
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เจ้าอาวาสของแต่ละวัดจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไ ด้เป็นอย่างดี ควบคู่กับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจาท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายบ้านเมืองจะสนับสนุนในส่วนของ
การประกอบอาชีพ การทามาหากิน และสุขภาพ ส่วนองค์กรทางศาสนา ก็จะให้การอบรมทางด้านจิตใจ
คาสาคัญ: การจัดการ, สาธารณสงเคราะห์, พระสังฆาธิการ

Abstract
Buddhist doctrine is a thorough doctrine for humans of all ages. Despite many
But when summarizing the main principles. there are 3 things which are taught to refrain
from doing evil Teach to create goodness And taught to purify the mind. The important
thing is that in practice To support the people or sentient beings. There fore. monks and
administrators of all levels must proceed with determination. And committed to
compassion The clergy have promoted and supported the operation and management
of public welfare as a mission that the monks or monks have to help society in various
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ways that are not contrary to the dharma discipline. According to the potential that can
be done The monk is the spiritual leader of the people in that community. Who is close
Intimate relationships with people And who is truly aware of the problems and needs
of people in the community Especially The abbot of each temple will be the one who
provided this information very well. Along with the village headman. village headman
and local government officials in that area. the government will support the occupation.
livelihood and health. Will provide psychological training.
Keywords: Management, Public Housing, Buddhist Monk

บทนา
สาหรับการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมไทย เพราะถือว่า
สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา ต้องอยู่ร่วมกันด้วยการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นหลัก ถึงแม้ว่า จะมี
ความแตกต่างทางด้านฐานะความเป็นอยู่ แต่เมื่อส่วนใดของสังคมมีความเดือดร้อนก็มีความจาเป็น ที่ต้อง
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล ปัดเป่าความเดือดร้อนให้บรรเทาเบาบางไปเป็นธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรคณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็นต้นแบบในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดัง นั้น บุคลากรใน
องค์กรคณะสงฆ์ต้องเป็นผู้นาทางการริเริ่มโครงการหรือกิจการอนุเคราะห์ต่าง ๆ แล้วประสานความ
ร่วมมือจากองค์กรอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน (เสวก สินประเสริฐ, 2561)
การด าเนิ น งานสาธารณสงเคราะห์ ในด้ า นการด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล นั้ น
ต้องประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตื่นตัวมากกว่าในปัจจุบัน ต้องมีการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้ ทั่ว ถึง ตลอดจนต้องถวายความรู้ แก่ ค ณะสงฆ์ เพื่อน าไปสู่ก ารพัฒนาสื บ ต่ อไปด้ ว ย
การประชาสัมพันธ์ที่ดีมีความสาคัญยิ่ง และแม้จะต้องใช้กาลังทรัพย์มาก แต่จาเป็นต้องดาเนินการโดย
เร่งด่วน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสนับสนุนการดาเนินงานในการจัดอาณาบริเวณวัดให้มีสถานที่เป็น
ระเบียบ ร่มรื่น รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่ าง ๆ ที่ความมั่นคงปลอดภั ย ต่ อ
การพ านั กอาศั ย ใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ด าเนิ นกิจ กรรมต่ าง ๆ อย่ า งเพี ย งพอ และเหมาะสมต่ อการใช้
ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ เพราะการดาเนินการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งจาเป็น และเป็นกิจกรรมหลัก
อันหนึ่งของทางคณะสงฆ์ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการเสริมหรือแสวงหาแนวร่วม อาจเป็นเพราะ
ทรัพยากรของทางคณะสงฆ์ยังไม่พร้อม ดังนั้น ต้องหาแนวร่วมที่สามารถร่วมกันดาเนินการให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ดีที่สุด (ณัฐภัทร เอมอ่อน, 2561) ทั้งฝ่ายราชการและองค์กรทางศาสนาจาเป็นต้องร่วมมือ
กันดาเนินงานในลักษณะของเครือข่ายในการทางานร่วมกัน โดยฝ่ายราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการดาเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถและฐานศรัทธาจากฝ่ายสงฆ์ให้เต็มศักยภาพ
ตลอดจนต้องมีความอดทนเสียสละทุ่มเทในการทางานร่วมกันอย่างจริงจัง โดยฐานะความเป็นพระสงฆ์
จะเป็นที่พึงยามยากของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านมีปัญหาต่าง ๆ ก็จะมาบอกเล่าให้พระสงฆ์ได้รับฟัง อาจ
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เป็นการสนทนาโดยทั่วไป หรืออาจเป็นการระบายความทุกข์ยากลาบากในชีวิตของตน และพระสงฆ์
ส่วนมากก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ดังนั้น พระสงฆ์จึ ง เป็นบุคคลที่ไ ด้รับรู้ปัญ หาความเป็นมาเป็นไปของ
ประชาชนเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข้าราชการใหม่ย้ายมาประจาในพื้นที่ สิ่ง แรกที่ต้องทา คือ
การเข้าไปกราบหลวงพ่อหรือพระสงฆ์ซึ่ง เป็นที่เคารพของคนในชุมชนนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ดังนั้น การประสานความร่วมมือกันทางานเป็นทีมจะสามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านงานสาธารณสงเคราะห์ และยัง ป้องกันความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้นาสงฆ์ แ ละ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี (ศิรินทร แฮ้พฤกษ์, 2561)
พระสงฆ์ ใ นระดั บ ล่ า งอาจไม่ ค่ อ ยได้ มีส่ ว นร่ว มในการด าเนิน งานมากนัก ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็น
การด าเนิ น กิ จ กรรมในระดั บ ข้ า งบน ดั ง นั้ น การด าเนิ น งานการจั ด การสาธารณสงเคราะห์ ข อง
พระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอบางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น
ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ คือ ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ในระดับล่าง
ได้มีบทบาทมากขึ้น เพราะพระสงฆ์ในระดับล่างต่างก็มีความรู้ความสามารถที่สามารถใช้สร้างประโยชน์
แก่สังคมได้ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องดาเนินการร่วมกันโดย
ไม่แยกส่วน ทุกภาคส่วนในสังคมต้องการความร่วมมือร่วมใจในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเต็มกาลัง ตามที่กฎหมายเอื้อให้
กระท าได้ ได้ แก่ การด าเนิ นการตามกฎหมายว่าด้ วยการคณะสงฆ์ รวมทั้ ง กฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ ย วข้ อ ง การสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนั บ สนุ น กิ จ การและการบริ ห าร
การปกครองคณะสงฆ์ การกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา การส่งเสริม
ดูแล รักษา และทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา การดูแลรักษาและจัด การ
วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง การพัฒนาศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา การทานุบารุงพุทธศาสนศึกษา
เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่วนการปฏิ บัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
สานักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย การดาเนินงานโครงการหรือกิจการ
ใหม่ อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นผลทาให้โครงการหรือกิจการนั้น ๆ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรืออาจล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ แต่ก็จะสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ทั้ง
ฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองจาเป็นต้องประสานงาน ร่วมมือกัน ทั้งในส่วนที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ (สุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์, 2561)
เนื่องจากปัญหาความขาดแคลนและไม่พร้อมทางด้านกาลังทุนทรัพย์สนับสนุน รวมถึงในด้าน
กาลัง คนที่ขาดความรู้เฉพาะด้าน ดัง นั้น แนวทางในการดาเนินงานที่สมควร คือ การบูรณาการให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หรือคาวัดเรียกว่า ทางสายกลาง นั่นเอง แนวทางการดาเนิน
งานการจัดการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
ควรดาเนินงานพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ที่มุ่ง ใช้ความรู้และ
คุณธรรม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และเผื่อแผ่ไปถึงสังคม
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สภาพทั่วไปของงานด้านสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์ทุกระดับให้การสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเต็มกาลัง ตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ที่ระบุให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น
มีหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให้ดาเนินไปด้วยดี ดังนั้น การดาเนินกิจการ
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลนี้ จึงมีอยู่ทุกวัด ดังเช่นที่จะพบว่า ทุกวัดจะจัดบริการฟรีในพิธีงานศพที่ไร้ญาติหรือ
ศพที่เจ้าภาพมีฐานะยากจน โดยจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสถานที่ ค่าน้า ค่าไฟ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายของ
สั ป เหร่ อ ก็ ต าม (พระครู สมุ ทรปั ญญาพล, 2561) พื้ น ที่ ข องอ าเภอบางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลที่วัดดาเนินการเองโดยร่วมกับพัฒนาการชุมชน ซึ่งเป็นแบบให้เปล่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ กับผู้ที่เข้าอบรมทั้งสิ้น นี้ถือเป็นความโชคดีของวัดที่ได้เปรียบกว่าองค์กรการกุศลอื่น ๆ
เพราะกิ จ การของวัด ก็ อ าศั ย แหล่ งเงิ นทุ น หลั ก จากเงิ นบริ จ าคของประชาชน มี ป ระชาชนในพื้นที่
ที่มีฐานะดีเป็นกาลังสาคัญของวัด และด้วยพื้นฐานของคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชีวิต
จึงมีความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานอย่างมาก พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการให้ทาน
นั้นเมื่อให้แล้วผู้ที่รู้จักให้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับเป็นธรรมดา โดยผลนั้นจะย้อ นกลับมาหาตัวของผู้ที่ท าเอง
(พระมหานพพล กนฺตสีโล. ดร., 2561) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ภาคคณะสงฆ์นั้น ที่โดดเด่น คือ
การส่งครูพระไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่าง ๆ เพราะตระหนักในสภาพวิถีชีวิตของผู้ในสังคมไทยที่
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ที่ทาให้เกิดภาวะ
สับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสัง คมลดลง จนก่อเกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ
ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียนให้หลงผิด
และมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ ขาดระเบียบวินัย เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการดาเนินชีวิต ดังนั้น จึงเข้าไปช่วยปลูกฝังกล่อมเกลาด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต (พระครูสถิตกมลธรรม, 2561)
ด้ า นการเกื้ อ กู ล สาธารณสมบั ติ ส ถานที่ อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ มี ก ารสบทบทุ น สร้ า ง
โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า โดยให้งบประมาณ (ส่วนตัว) สนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล
Bike4Charity เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
ใช้รักษาผู้เจ็บป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ มีการจัดตั้ง
โรงทานสงเคราะห์ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ต่างจากในอดีต ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็
แค่ร่วมบริจาค แต่มาคราวนี้พระสงฆ์ดาเนินการเอง ทั้งหาของ จัดของ แบกของ ลุยน้า ลงเรือ ทาครัว
ทากับข้าว เรียกว่า คนทุกข์มีที่ไหน พระไปโปรดถึง นั่น ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ในภาวะ
ที่ชาวบ้านประสบภัยพิบัติ มีความฉับไว สัมพันธ์กันทุกภาคส่วน เริ่มตั้ง แต่มหาเถรสมาคมลงไปถึ ง
เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับล่างสุดคือเจ้าอาวาส และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี
ได้สั่งการให้ทุกวิทยาเขตร่วมมือกันให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง บางวัดมีการจัดตั้งศูนย์ที่

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)
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พั ก พิ ง ชั่ ว คราวแก่ ป ระชาชนเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ทั้ ง โดยส่ ว นตั ว ของผู้ ป ระสบภั ย เอง ได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้นด้วย (สง่า เจนจบเขต, 2561)
ปัจจุบันทุกวัดได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยส่งเสริมบทบาทของหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล อ.ป.ต. ให้ มี ห น้ า ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ ส าคั ญ ตามแผนปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทั้งเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สาคัญ ที่เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ร่วมกับการส่งเสริมกิจการหน่วยอบรมประจาตาบล โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยประชาชนให้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ ต ามสมควรในด้ า นต่ า ง ๆ ตามกรอบ
การด าเนิ น งาน ทั้ ง ในส่ ว นของศี ล ธรรมและวั ฒ นธรรม สุ ข ภาพอนามั ย สั ม มาชี พ สั น ติ สุ ข
ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

ปัญหาและอุปสรรคของงานสาธารณสงเคราะห์
จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าของประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่อเนื่อง จากความไม่แน่นอน
ของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะของการขาดสภาพคล่องในระบบการเงิน ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและการลงทุน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ซึ่งดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชน ซึ่ง เป็นรายได้หลักของทุกวัด เมื่อขาดเงิ นงบประมาณใน
การบริหารจัดการวัด หรือมีเงินงบประมาณบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ พระสังฆาธิการ
ทุกวัดจึงต้องใช้มาตรการการประหยัด โดยตัดลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น หรือใช้จ่ายกับสิ่งที่จาเป็นอันดับ
แรก ๆ ดังกล่าวนี้ งานด้านสาธารณสงเคราะห์ที่เน้นการสงเคราะห์ด้วยวัตถุจึงต้องลดขนาด หรือระงับ
ไปชั่วคราว ปัญหาและอุปสรรคการจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม คือปัญหาด้านงบประมาณ ด้วยการสาธารณสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ นั้น ทั้งในส่วน
ของการดาเนินกิจการเองของวัดในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เป็นต้น เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดจัดทาขึ้นเอง บางกิจการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและ
เอกชน บางโครงการอาจไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน วัดอาจต้องจัดหามาเอง
ทั้งหมด ดังนั้น หากเป็นโครงการที่ต้องทาโดยต่อเนื่องย่อมประสบปัญหาด้านงบประมาณเป็น ส าคัญ
(พระครูสถิตกมลธรรม, 2561) หลาย ๆ วัด ยังคงประสบปัญหาการขาดงบประมาณในการก่อสร้างหรือ
บูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานที่อยู่ภายในวัด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-หอระฆัง
เป็นต้น หลาย ๆ แห่ง ต้องปล่อยให้อาคารเสนาสนะเหล่านั้นรกร้าง ไม่สามารถสร้างให้สาเร็จ หรือ
บูรณะให้เสร็จได้ เนื่องจากพิษของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น การดาเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ที่จาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากจึง ชะลอตัว หากกล่าวในบริบทเชิงพื้นที่ หน่วยงานราชการ
ระดับอาเภอก็มีขอบเขตรับผิดชอบโดยตรงในการบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้น หาก
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชี พ
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สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้ที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น และการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ก็อาจไม่จะสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นภารกิจที่ภาครัฐ
ดาเนินการอยู่แล้ว (ณัฐภัทร เอมอ่อน, 2561) ปัจจุบัน ที่ดินสาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกเป็นสมบัติของ
เอกชนเป็นจานวนมาก มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย มีการกระทาที่เรียก ว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่เว้น
แต่ พื้ น ที่ อั น เป็ น ที่ วั ด และที่ ธ รณี ส งฆ์ ข องบางวั ด ซึ่ ง เกิ ด ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทกั บ ชาวบ้ า น (สุ ร ศั ก ดิ์
โรจน์ประดิษฐ์, 2561)
อุ ป สรรคส าคั ญ ของการด าเนิ น การด้ า นสาธารณสงเคราะห์ ข องวั ด และคณะสงฆ์ ยั ง ขาด
กระบอกเสียง เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่ในพื้นที่ประเทศไทย มีวัดมากกว่า 30,000 วัด และมีพระสงฆ์ที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทางานเพื่อสังคมเป็นจานวนมาก แต่ไม่ค่อยจะเป็นข่าว ในทางกลับกัน พระสงฆ์
ที่ทาผิดพระวินัยกลับได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง ประโคมข่าวเป็นรายวัน เพื่อขายข่าว
นี้เป็นปัญหาใหญ่ เป็นอุปสรรคสาคัญในสังคมไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รุ่งทิพย์ พูลพิพัฒน์, 2561)
งานสังคมสงเคราะห์นั้นหากกล่าวถึงขอบเขตของการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของนั้น โดยแท้จริง
เป็นภารกิจของหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่ว นวัด
และพระสงฆ์มีฐานะเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้สนับสนุน จึง มีขอบเขตบทบาทหน้าที่เพียงให้การสนับสนุน
ตามที่หน่วยงานหรือผู้มีอานาจรับผิดชอบดาเนินการร้องขอเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีอานาจสิทธิ์ขาดในการ
กาหนดเป้าหมาย แผนการดาเนินการ หรือกาหนดวิธีดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ อย่างสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จาเป็นต้องเป็นการพัฒนาให้ก้าวหน้า
ทั น กั บ ปั ญ หาของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเรื่อ ย ๆ ตามยุ ค สมั ย เมื่ อ ทุ ก อย่ า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป
ก็มีความจาเป็นที่การบริหารจัดการก็จาเป็นที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่สามารถคงรูปแบบเดิม ๆ ไว้ได้
ทั้งทางด้านการจัดรูปแบบขององค์กร และวิธีการในการดาเนินโครงการ ทางด้านตัวบุคคลผู้บริหารก็
เช่นเดียวกัน คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย ไม่สามารถยึดติดกับสภาวะและ
สถานการณ์เดิม ๆ ได้อีกต่อไป
การดาเนินงานในด้านการด าเนินกิ จการเพื่อ ช่ว ยเหลือ เกื้ อกู ล ต้องการการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น
ซึ่งจาเป็นต้องนาหลักคุณธรรม 3 คือ อุปการะ สังคหะ และกตัญญูกตเวที มาใช้ในการพัฒนาจะประสบ
ความสาเร็จมากขึ้น โดยในเบื้องต้นนั้นให้ทุก ๆ วัดจัดสถานที่ของวัดให้สามารถรองรับการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นสัดส่วน ซึ่งโดยทั่วไป ควรแบ่งเป็นส่วนเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขต
ธรณีสงฆ์ ซึ่ง ในส่วนของเขตธรณีสงฆ์นั้น ได้แก่ พื้นที่ในอารามที่วัดกาหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจาก
การจัดแบ่งเขตสาคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นที่สาหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอย

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)
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ในเชิง สาธารณะประโยชน์ (พระครูสมุทรปัญญาพล, 2561) ทางการดาเนินงานการจัดการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน ด้านการดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล จาเป็นต้องเอาหลักธรรมที่มี 4 ประการ ได้แก่
หน้าที่ ความดี ความจริง และเหตุผล มาใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนา ประกอบด้วย
หน้าที่ คือ ทุกท่านทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทาแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเราท่านทั้งหลายรู้จักตาแหน่งหน้าที่
ของตนเองดีแล้วก็สามารถนามาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ความดี คือ สิ่งที่จะนามาพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นสิ่ง
ที่เป็นคุณงามความดีเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ราลึกนึกถึง ความจริง คือ ทาทุกอย่างให้โปร่งใส พัฒนาด้วย
ความจริงใจ ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ และเหตุผล คือ ไม่ว่าการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ ต้องมุ่งเน้น
หลักความเป็นเหตุเป็นผลให้มากที่สุด พระเถระผู้ใหญ่ต้องตั้งใจอุปการะผู้น้อยด้วยความเมตตาโดยการ
ช่วยเหลือกันด้วยไมตรีจิต และให้คาปรึกษา ส่วนผู้น้อยตั้งใจกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ
นอบน้อมเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่ หากทาได้ดัง กล่าวนี้ ก็จะสามารถทาให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถ
ดาเนินงานคณะสงฆ์ด้วยกันอย่างราบรื่น และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของสั ง คมในอนาคต จึ ง ต้ อ งมี
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบว่าโครงการหรือกิจการนั้น ๆ เกื้อกูลได้อย่างไร มีจุดประสงค์
อย่ า งไร มี ค วามโปร่ งใส และเป็ น ประโยชน์อย่ า งแท้ จ ริ ง อย่ า งไร เช่ น โครงการฌาปนกิจ ก็ อาจจัด
โครงสร้างเป็นสมาชิกขึ้นได้ มีการบริหารเป็นเรื่องราว วางระบบการเก็บเงินสมาชิก เป็นการช่วยเหลือ
เมื่อมีคนผู้เสียชีวิตไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

สรุป
ในส่วนของการเยียวยาทางจิต ใจแก่ ผู้ ประสบสาธารณภั ยนั้น คณะสงฆ์มีบทบาทสาคั ญ ยิ่ ง
สามารถเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยได้ เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนา ไม่ว่าส่วนที่เป็นความ
จริง ของชีวิตและโลก ที่เรียกว่า สัจธรรม และส่วนที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและสังคม
ที่เรียกว่า จริยธรรม ล้วนเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทั้งสิ้น เมื่อคณะสงฆ์เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ จึงมีฐานะเป็นผู้ประสานความเข้าใจขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและองค์กร
การกุ ศ ลต่ า ง ๆ เพราะโดยฐานะที่ เ ป็ น ผู้ บ ริสุ ท ธิ์ ท างานเพื่ อ สั ง คมด้ ว ยความบริสุ ท ธิ์ ใ จ ปราศจาก
การมุ่งหวังด้านผลกาไร อาศัยพื้นฐานจากการที่วัดมีอาณาบริเวณและสถานที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สงบสุข ร่มเย็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสงบ
ทางจิตใจ และใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือสร้างแสงสว่างแก่ผู้มีความทุก ข์และ
เดื อ ดร้ อ นจากภัย พิบั ติ ต่ า ง ๆ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ งค านึง ถึ ง คื อ ในบางพื้ นที่ อ าจะไม่ ไ ด้ รับ ความร่วมมือ
พอสมควร และเมื่อเข้าไปแล้วอาจจะสร้างความลาบากใจให้แก่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข
โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร จริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
แม้พระสงฆ์หรือวัดจะให้การอนุเคราะห์สัตว์โดยไม่เลือกหรือแบ่งแยกความสาคัญ ซึ่งถูกต้อง
ตามหลักการทางศาสนา แต่ต้องพิจารณาขอบเขตการอนุญาตของกฎหมาย และต้องไม่ใช้สัตว์นั้นเป็น
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เครื่องมือในการสร้างรายได้ หรือเป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยว ในส่วนของการเกื้อกูลสรรพสัตว์
ได้แก่ การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ทุกวัดมีการดาเนินการเป็ นปกติ แต่มี
บางวัดเลี้ยงสัตว์ประเภทที่เป็นสัตว์สงวน ซึ่งอาจเกิดจากมีวัตถุประสงค์แอบแฝง ซึ่งนอกจากผิดกฎหมาย
แล้ ว ยั ง อาจท าลายฐานศรั ท ธาของประชาชนด้ ว ย ประเด็ น นี้ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และด าเนิ น การ
โดยเร่งด่วน

เอกสารอ้างอิง
ณัฐภัทร เอมอ่อน. (26 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอ
บางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ เตชปุ ญฺ โ
ผู้สัมภาษณ์).
พระครูสถิตกมลธรรม. (3 ธันวาคม 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอ
บางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ เตชปุ ญฺ โ
ผู้สัมภาษณ์).
พระครูสมุทรปัญญาพล. (24 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ การ
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. (พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโ
ผู้สัมภาษณ์).
พระมหานพพล กนฺตสีโล, ดร.. (25 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การ อ าเภอบางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ
เตชปุญฺโ ผู้สัมภาษณ์).
รุ่งทิพย์ พูลพิพัฒน์. (28 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอ
บางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ เตชปุ ญฺ โ
ผู้สัมภาษณ์).
ศิรินทร แฮ้พฤกษ์. (21 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอ
บางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ เตชปุ ญฺ โ
ผู้สัมภาษณ์).
สง่า เจนจบเขต. (25 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม. (พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโ ผู้สัมภาษณ์).
สุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ . (27 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. (พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโ
ผู้สัมภาษณ์).
เสวก สินประเสริฐ. (21 พฤศจิกายน 2561). การจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ อาเภอ
บางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. (พระครู ป ราโมทย์ ปั ญ ญาวั ฒ น์ (บุ ญ เลิ ศ เตชปุ ญฺ โ
ผู้สัมภาษณ์).

