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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาการก่ อ ตั ว ของเครื อ ข่ า ยสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) 2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และ 3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ไทยให้มีความยั่งยืน โดยเป็นการวิจัยเอกสารที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ
จากเอกสารทางวิชาการที่สาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการก่อตัวของเครือข่ายงานสาธารณ
สงเคราะห์ ข องคณะสงฆ์ ไ ทยประกอบด้ ว ยการมี แ ผนยุ ท ธศาส ตร์ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564 การสนองพระดาริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และการสร้างบทบาทการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์
เพื่อสังคม 2. รูปแบบการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 แบ่งออกได้เป็นการดาเนินงานที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็น
แกนกลาง และการดาเนิ น งานที่ห น่ ว ยอบรมประชาชนประจาตาบลเป็นแกนกลาง 3. แนว
ทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ให้มีความยั่งยืน ประกอบด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ การฝึกอบรมความรู้การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ให้กับ
พระสงฆ์ และการถอดบทเรียนการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์
คาสาคัญ: งานสาธารณสงเคราะห์; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19); เครือข่าย
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Abstract
Objectives of this research article were 1. To study the formation of a
public welfare network of Thai Saṅ gha in the coronavirus disease 2019 (COVID-19)
pandemic situation, 2. To study the public welfare operations of the Thai Saṅ gha
in the COVID-19 pandemic situation, and 3. To analyze the method of establishing
the public welfare network of the Thai Saṅ gha for sustainability. Documentary
research was used as the principal methodology by analyzing the data with
content analysis from significant academic documents.
The results of the study revealed that there were three factors contributing
to the formation of the Thai Saṅ gha public welfare Network: 1. The strategic plan
for reforming Buddhist affairs from 2017 to 2021, 2. The reaction to the idea of
Somdet Phra Ariyavongsagatanana, the Supreme Patriarch of Thailand, and 3. The
purpose to create their own roles in social work. Secondly, the main elements of
public welfare operation of the Thai Sa ṅ gha in the situation of the COVID-19
pandemic could be divided into 1) the activities run by the Office of Public Welfare
of the Saṅ gha Supreme Council of Thailand as a core managing centre and 2) the
activities run by public training units belonging to sub-district administration as a
core managing centre. Finally, the method for establishing the public welfare
network of the Thai Sa ṅ gha for sustainability consisted of 1) developing
cooperation with government organization networks, 2) training public welfare
operation for monks and 3) gaining lesson-learnt knowledge from Buddhist public
welfare.
Keywords: Public Welfare; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Network

บทนา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยเป็นวงกว้าง วิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขครั้ง
นี้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจาวันสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สถาบัน
ต่างๆ ในสังคม เช่น สถาบันการเมือง สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว
เป็นต้น ต่างต้องปรับรูปแบบการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่าน
เทคโนโลยีออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทจนเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติเพื่อลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ได้ส่งผลต่อสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลัก
ของสังคมเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก ความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการ
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ดาเนินงานของคณะสงฆ์ไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและ
สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการประชุมของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ส่วนสาคัญในการผลักดันให้คณะสงฆ์ไทยกาหนดบทบาทการดาเนินงานโดยการประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และมุ่งเน้นงานที่ตอบโจทย์ต่อการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้งของ พระพรหม
บัณฑิต (2558) และชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2559) พบว่า สาเหตุของความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนิ นงานของคณะสงฆ์ไทยเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและภายใน กล่าวคือ (1)
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับ
รูปแบบการบริหารจัดการของคณะสงฆ์โดยนาองค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาวิเคราะห์และสร้างการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ค ณะสงฆ์ ส ามารถปรั บ วิ ธี ก ารด าเนิ น การภายในให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น (2) ปั จ จั ย ภายใน คื อ คณะสงฆ์ ไ ทยขาดแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการ
ดาเนิ น งานที่ชัดเจน จะเห็ น ได้ว่าที่ผ่ านมาภารกิจของคณะสงฆ์ไทย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านสาธารณูปการ ด้านการศึกสงเคราะห์ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดแผนยุทธศาสตร์และโครงการที่
จะด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง เป็ น ผลให้ ไ ม่ ส ามารถก าหนดกิ จ กรรมและประเมิ น ผล
ความส าเร็ จ ได้ ทางมหาเถรสมาคมจึ งเห็ น ถึงความจาเป็นที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องปฏิรูปแนว
ทางการดาเนินงานให้เชื่อมโยงกับพลวัตของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งกาหนด
เป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน
หากพิจารณาจากภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน งานสาธารณสงเคราะห์ถือเป็นภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและพัฒนาสัง คมโดยตรง พระเทพปวรเมธี (2562) ได้วิเคราะห์ให้
เห็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานสาธารณ-สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันว่า
งานด้านนี้แต่เดิมจะเน้นให้เห็นถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างวัดกับชุมชน โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที่ฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจตกต่า เป็นต้น
คณะสงฆ์จึงได้เข้าไปมีบทบาทในการสงเคราะห์ผู้คนในสังคม อย่างไรก็ดี ในแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564 ภารกิจงานสาธารณสงเคราะห์ได้เน้นไปที่การ
สร้างเครือข่ายการดาเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ ยวกับรูปแบบและวิธีการดาเนินงานให้มี
ความหลากหลาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับกระบวนการสงเคราะห์ผู้คนใน
สังคมให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของพินิจ ลาภธนานนท์และสายชล ปัญญ
ชิต (2563) ที่เห็ น ว่าการจะสร้ างงานสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ไทยอย่างยั่งยืน ต้อง
สนับสนุนให้คณะสงฆ์มุ่งเน้นการดาเนินงานที่เป็นลักษณะอาสาสมัคร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานความคิดที่
ส าคัญคือการมีเครื อ ข่ายที่เข้ มแข็ง ทั้งเครื อข่ายองค์กรอาสาสมั ครของคณะสงฆ์ เครือข่า ย
องค์การสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธที่มีผู้คนในสังคมร่วมมือกันดาเนินกิจกรรม เครือข่ายภาควิชา
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การ และเครื อข่ายภาคราชการเข้ามาบู ร ณาการขับเคลื่ อนกิจ กรรมทั้ง ในมิ ติประเด็น ความ
เชี่ยวชาญหรือมิติพื้นที่ของการดาเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด -19 ยั งก่อให้ เ กิ ดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คมที่ มีแ นวโน้ ม ที่จ ะขยายตัว เป็ นวงกว้ า งและ
กลายเป็นปัญหาที่กาลังฝังรากลึกในสังคมไทย งานของเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (2563) ได้แสดง
ให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยที่มีความซับซ้อนและจาเป็นต้องสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นในทุกมิติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการกระจายอานาจ
ออกจากศูนย์กลาง รวมทั้งการผลักดันให้เกิดเครือข่ายการพึ่งพาตนเองให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้
ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์บทบาทงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ไทยทั้งในมิติการก่อตัวและการดาเนินกิจกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อสะท้อนภาพการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
ไทยให้มีความยั่งยืนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2 เพื่อศึกษาการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยให้
มีความยั่งยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้เลือก
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารทางวิ ช าการทั้ ง จาก หนั ง สื อ รายงานงานวิ จั ย บทความ
ข้ อ เขี ย น วารสารที่ มี ค วามส าคั ญ และสะท้ อ นให้ เ ห็ น การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านเกณฑ์สาคัญ
สองประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง เป็นเอกสารทางวิชาการที่ศึกษาการดาเนินงานเกี่ยวกับ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยที่ มีส านักงานฝ่ ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคมเป็นเครือข่ายในการดาเนินงานหรือให้การสนับสนุน และประการที่สอง เป็นเอกสารทาง
วิชาการที่ศึกษาการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของบทความวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย ใช้วิธีการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) ซึ่งชาย โพธิสิ ต า
(2562) ได้อธิบ ายว่าเป็น การสกัดสาระส าคัญของเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย หรื อ การลงพื้ น ที่ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย การวิ เ คราะห์
สาระสาคัญจะช่วยให้สามารถแสดงผลการวิจัยได้ถูกต้องแม่นยายิ่ง ขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงเน้น
การวิเคราะห์ เนื้ อหาจากเอกสารที่มีความส าคัญและสะท้อนให้ เห็นการดาเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์ ข องคณะสงฆ์ ไ ทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลการวิจัย
จากการศึกษาเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้วิจัยได้ได้วิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น
3 ประการ ได้แก่
1) การก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การที่คณะสงฆ์ไทยภายใต้การนาของสานักงานฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้า
อาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการ สามารถเป็นแกนกลางในการระดม
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ค ณะสงฆ์ ไ ทยในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
ช่วยเหลือและเกื้อกูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขในครั้งนี้
โดยมีปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยดังนี้
ประการที่หนึ่ง การมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 25602564 ได้นามาสู่การกาหนดให้สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมรับผิดชอบ
ดาเนินโครงการที่สาคัญ 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายและ
โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศแผนดังกล่าว สานักงาน
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม ส่ งผลให้ เกิดการตื่น ตัว ของคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ ร ะดับ
จังหวัดให้ตรงตามรอบการรายงานที่กาหนดโดยสานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคม การมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564 จึงเป็นปัจจัย
ตามลั กษณะสายการบั ง คั บ บั ญชาที่ช่ว ยให้ ค ณะสงฆ์ ว างโครงสร้ า งการด าเนิน งานสาธารณ
สงเคราะห์ให้เกิดการประสานงานระดับ พื้นที่ จนเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ งเสริม ให้ เกิดการก่ อตัว
เครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ขึ้นได้
ประการที่สอง การสนองพระดาริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มเข้าสู่
ภาวะการระบาดเป็นวงกว้าง สานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแผ่หนังสือที่เจ้า
พระคุ ณ สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายกมี ถึ ง
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

269

ผู้อานวยการสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใจความสาคัญคือการกล่าวถึงความเป็นห่วง
สถานการณ์โรคระบาดที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม โดยทรงดาริว่าสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หากวัดต่างๆ จะสมัครใจ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในชุมชนที่ตั้งอยู่ ดาเนิน
กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่กาลังประสบความยากลาบากได้จะถือเป็นกุศลครั้ง
สาคัญที่คณะสงฆ์ไทยได้ช่วยเหลือสังคม ดังนั้น พระดาริแห่งความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้คณะ
สงฆ์ไทยร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในรูปแบบโรงทานขึ้นทั่วประเทศ หรือการ
จัดตั้ง“ตู้ปันสุข” ที่คณะสงฆ์หลายแห่งได้นามาใช้เป็นกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในการแจกจ่าย
อาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลาบากร่วมด้วยอันแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของคนไทยที่มี
น้าใจ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นตามหลักพรหมวิหาร 4 ในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา (องฺ.ปญฺจก. 22/192)
ประการที่สาม การสร้างบทบาทการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม กล่าวคือ
คณะสงฆ์ไทยตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคม สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
สานักงานเจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ระดับพื้นที่ต่างตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมเพื่อให้สถาบันพระพุทธศาสนายังสามารถดารงอยู่
ได้ท่ามกลางความท้าทายของสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวางเป้าหมายให้
กิ จ กรรมสาธารณสงเคราะห์ เ พื่ อ สั ง คมสามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด ารงศรั ท ธาของ
พุทธศาสนิกชนที่มีต่อคณะสงฆ์ไทยต่อไป จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
มีผลต่อทัศนคติและมุมมองของผู้คนในสังคมที่มีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา อีกทั้งการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของคณะสงฆ์ไทยในเชิงลบ ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทางคณะสงฆ์ต่าง
ตระหนักและเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านงานด้านสาธารณสงเคราะห์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 เช่น การจัดตั้งโรงทาน การมอบถุงยังชีพ การจัดพื้นที่ของวัดให้ เป็น
โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น การ
สร้างบทบาทการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อน
กิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับองค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศล
และองค์กรภาคเอกชน
จะเห็นได้ว่าการก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีเป้าหมายเพื่อให้การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์ไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดเด่นที่ปรากฎอย่างชัดเจนคือการเปิดพื้นที่ให้กับองค์กร
ภายนอกสามารถเข้ามาดาเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการดาเนินกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การ
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ใช้พื้นที่ของวัดให้เป็นพื้นที่ตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เป็นพื้นที่การรับวัคซีนของชุมชน หรือเป็น
โรงพยาบาลสนาม นอกเหนือจากการมอบสิ่งของบริจาคซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมของงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตามการก่อตัวของของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์ไทย ยังจาเป็นต้องอาศัยการผลักดันระดับนโยบายให้มีความยั่งยืน โดยสามารถเริ่มต้นจาก
การพัฒนาศาสนทายาทรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะดาเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในช่วงที่
สังคมไทยเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ วิกกฤตการณ์ทางสาธารณสุขหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะ
สงฆ์จะเข้าไปช่วยเหลือและเกื้อกูลได้
2) การด าเนิน งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไ ทยในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือ
การแสดงบทบาทของคณะสงฆ์ไทยในการให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สงเคราะห์หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้
ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดนั บตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา คณะสงฆ์ไทยได้แสดง
บทบาทในฐานะสถาบันทางสังคมที่สามารถเป็นกลไกช่วยเหลือและเกื้อกูลผู้คนในสังคม โดยหาก
พิจารณาจากการศึกษาวิจัยเอกสารทางวิชาการที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคมร่วมเป็นเครือข่ายการดาเนินงานหรือให้การสนับสนุน และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ จะ
สามารถแบ่งรูปแบบการดาเนินงานออกได้เป็น 2 รูปแบบกล่าวคือ
รูปแบบที่ 1 การดาเนินงานที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็น
แกนกลาง มีลักษณะการดาเนินงานที่เน้นบทบาทของประธานกรรมการ และคณะกรรมการฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ครอบคลุมตั้งแต่
การเปิดรับบริจาคเพื่อจัดทาถุงยังชีพ การส่งต่อและสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังคณะสงฆ์
ระดับพื้นที่จังหวัด ตลอดจนการเยี่ยมพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทั้งนี้ การดาเนินงานในส่ วนนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากเครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ เนื่องจากมีผู้นาที่มีอานาจเชิงบารมี (Charismatic Authority)1 เป็น
ภาพแทนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งนี้การดาเนินงานที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคมเป็น แกนกลางส่วนใหญ่ เป็นการดาเนินงานที่มีหน่วยงานภาครัฐ ในสั ง กัด
กรุงเทพมหานครหรือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาสนับสนุน อีกทั้งยังมีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน
เข้ามาร่วมผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมด้วย
เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคมเป็นแกนกลาง จะเห็นได้ว่าในระดับนโยบายเป็นการดาเนินการเพื่อให้คณะสงฆ์สายการ
1

อานาจเชิงบารมีเป็นสิทธิอานาจหรือความชอบธรรมในการดาเนินกิจกรรม โดยกลุ่มผู้นาที่มีอานาจ
เชิงบารมีมักเกิดขึ้นจากความกล้าหาญ ความเสียสละหรือการมีจริยธรรม ซึ่งผู้นาทางศาสนาหรือผู้นาตามกลุ่ม
วัฒนธรรมมักได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีอานาจเชิงบารมี (สุภางค์ จันทวานิช, 2559)
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ปกครองที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของมหาเถรสมาคม ตั้งแต่ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
และระดับตาบล ได้เรียนรู้แนวทางการดาเนินงานเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ที่มีการร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คณะสงฆ์สามารถยกระดับการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในพื้นที่ได้
อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งขึ้น ขณะที่ในระดับปฏิบัติการ การที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคมส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยงานสาธารณสงเคราะห์ ท่ า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นปัจจัยผลักดันประการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
พระสงฆ์ได้เรียนรู้มาตรการทางด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ใน
ภาวะวิกฤตเร่งด่วน รวมทั้งการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย
รูปแบบที่ 2 การดาเนินงานที่หน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลเป็นแกนกลาง จะเห็น
ได้ว่า หน่ ว ยอบรมประชาชนประจ าต าบล 2 เป็นหน่ว ยการดาเนินงานของคณะสงฆ์ ไ ทยที่ มี
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในระดับชุมชน การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของหน่วย
อบรมประชาชนประจาตาบลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเกี่ยวข้องกับ
องค์กรและผู้คนที่อยู่ในระดับชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ส่งผลให้เกิดการดาเนินกิจกรรมทั้งการเปิดโรง
ทานให้กับผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ส มาชิ กใน
ชุมชน การแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการเกื้อกูลให้สมาชิก
ในชุมชนสามารถใช้พื้นที่วัดรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพร่วมกัน ถือได้ว่าการดาเนินงานสา
ธารณสงเคราะห์ของหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลมีส่วนสนับสนุนบทบาทการสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคมของคณะสงฆ์ไทยให้ช่วยเหลือผู้คนในสังคมได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี หากมหา
เถรสมาคมสามารถส่งเสริมให้มีการรวบรวมหรือจัดทารายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการ
ดาเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ขึ้นได้ จะช่วยพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับคณะ
สงฆ์ไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อ
สังคมได้ต่อไปในอนาคต

2

หน่ ว ยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็ น องค์ ก รที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2518 โดยมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชุมชน โดยไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัยและกฎหมาย ทั้งนี้การกิจของหน่วยอบรมประชาชนสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้ นในชุมชนมีทั้งสิ้น 8 ด้าน
ได้แก่ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญู
กตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม (พระสุธีรัตนบัณฑิต และสายชล ปัญญชิต, 2563)
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ภ าพที่ 1 สมเด็ จ พระมหาธี ร าจารย์ ภาพที่ 2 พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัด
กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานฝ่าย นครสวรรค์ ในฐานะผู้นาหน่วยอบรมประชาชน
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และ ประจาตาบลปากน้าโพ ช่วยเหลือประชาชนที่
คณะผู้บริหารเขตสาทร พร้อมทานบดี มอบ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
ชุ ด เ ค รื่ อ ง บ ริ โ ภ ค แ ก่ ผู้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม วิด-19 (พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ, 2563)
ยากล าบาก ผู้ สู ง อายุ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู้
เปราะบางทางสังคม เด็ก เยาวชน (ภาพจาก
Facebook ฝ่ า ยสาธารณสงเคราะห์ ข อง
มหาเถรสมาคม วันที่ 20 พ.ค. 2563)
3) แนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยให้มีความ
ยั่งยืน สาหรับการวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย
ให้มีความยั่งยืน เป็นการแสดงให้เห็นความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้หรือกระบวนการ
ดาเนินงานที่จะเป็นปัจจัยเอื้อให้ การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยสามารถนาเสนอเป็นแนวทางที่สาคัญได้ดังนี้
แนวทางที่ 1 การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รภาครั ฐ กล่ า วคื อ การ
ดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยมีภารกิจที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลื อ
เกื้อกูล รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การที่คณะสงฆ์ไทย
สามารถอาศัย ความร่ ว มมือด้านกาลังคนหรืองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภ ารกิจที่
สอดคล้องกัน เช่น สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชนและกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสัง กัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในสั งกัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ต้น จะช่ว ยแบ่งเบาภาระการดาเนิ นงานทั้งส่วนของคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามา
ร่วมมือกันได้ นอกจากนี้ การบูรณาการการทางานจะช่ วยยกระดับการบรรเทาทุกข์ในการให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ างครอบคลุ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากการดาเนิน งานสาธารณ
สงเคราะห์โดยการประสานงานเป็นเครือข่ายจะช่วยลดความซ้าซ้อนของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
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การดาเนินงานได้ จึงสามารถนางบประมาณและกาลังคนของเครือข่ายไปช่วยสนับสนุ นการ
ดาเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 2 การฝึกอบรมความรู้การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ กล่าวคือ คณะสงฆ์
ไทยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานสาธารณ
สงเคราะห์ ทั้งพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ สามเณรหรือบุคลากรของวัด ได้เข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของการดาเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในชุมชน รวมทั้งการเรียนรู้มาตรการทางสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 ร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้
พระสงฆ์ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์สามารถประเมินสถานการณ์
พื้นฐานของชุมชนที่เข้าไปดาเนินกิจกรรมได้ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์สามารถกาหนดหรือ
พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์ ของพระส งฆ์
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางที่ 3 การถอดบทเรียนการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ กล่าวคือ สานักงาน
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการดาเนินงานจัดทาการ
ถอดบทเรียนบทบาทของคณะสงฆ์ไทยกั บการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวบรวมฐานข้อมูลพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามามีบทบาทร่วมงานกับคณะสงฆ์ไทยในการช่วยเหลือและ
เกื้อกูล ผู้ คนในสั ง คม รวมทั้งการจั ดตั้ งคณะทางานฝ่ ายวิช าการของส านั ก งานฝ่ ายสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับเครือข่ายงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคมสามารถกาหนดแผนยุ ทธศาสตร์ และโครงการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การสงเคราะห์ ผู้ ค นใน
วิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้
คณะสงฆ์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ เห็ น ถึ ง ความพยายามผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น งานสาธารณา
สงเคราะห์ของสานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมที่ต้องการแบ่งเบาภาระของ
คณะสงฆ์ระดับพื้นที่ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นการก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะเห็นได้ว่าบทบาทของคณะสงฆ์ไทยตามสายการบังคับบัญชา
เช่น มหาเถรสมาคม สานักงานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็น
ต้น ยังคงมีบทบาทนาในการผลักดันให้เกิดการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในเครือข่ายของ
คณะสงฆ์ไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายสู่วงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร และคณะ (2556) ที่เห็นว่าการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจาเป็นต้อง
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อาศัยความร่วมมือจากคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองในการให้การยอมรับหรือส่งเสริมการดาเนินงาน ดัง
จะเห็นได้จากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสงเคราะห์
เช่น การสร้างเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายการพัฒนาสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นต้น ต่างมีการปรับทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
หรือโครงการของมหาเถรสมาคมมากขึ้น นอกจากนี้งานของ พินิจ ลาภธนานนท์ สายชล ปัญญ
ชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ (2564) ยังมีความเห็นสอดคล้องกับบทความวิจั ยนี้ว่าการพัฒ นา
เครือข่ายในลักษณะ “บวร” รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์
ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐที่เน้นการช่วยเหลือและเกื้อกูลสังคมดังที่คณะสงฆ์ได้ดาเนินการอยู่ จะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ในส่วนของประเด็นการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 จะเห็ น ได้ ว่ า คณะสงฆ์ ไ ทยได้ ใ ช้ ส านั ก งานฝ่ า ยสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลเป็นองค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชน ทั้ งนี้สอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของพระสุ ธี รั ต นบั ณ ฑิ ต และคณะ (2564) ซึ่ ง ได้ วิ เ คราะห์ ใ ห้ เห็ นว่ าหน่ ว ยอบรม
ประชาชนประจาตาบลถือเป็นหน่วยงานที่คณะสงฆ์ไทยจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการดาเนิน
กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและให้การช่วยเหลือชุมชน ดังนั้น ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 หน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลในหลายจังหวัด เช่น นครสวรรค์
สระบุรี สระแก้ว พัทลุง เป็นต้น ได้ดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 อีกทั้งยั งเป็ น กลไกร่ ว มกับหน่ว ยงานสาธารณสุ ขในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของพระครูสุทธิวรญาณ (2564) ที่ศึกษา
เฉพาะบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากบทความวิจัยนี้ งานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นศักยภาพและเครือข่ายเฉพาะบุคคล
แตกต่างจากการใช้องค์กรอย่ างเป็ นทางการที่จัดตั้งโดยมหาเถรสมาคมเป็นผู้ นาการดาเนิน
กิจกรรมด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยหลักการสาคัญที่พระครูพิศิษฏ์ประชานาถยึดถือในการ
ดาเนินงานคือ “การมีจิตอาสา” ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์สาคัญที่ผลักดันให้การดาเนินงานของท่าน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ท่านเข้าไปร่วมดาเนินกิจกรรมด้วย
ขณะที่ประเด็นแนวทางการสร้างเครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยให้มี
ความยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องคานึงถึงการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ อีก ทั้งคณะ
สงฆ์ไทยควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดาเนินงานและ การ
ถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะสงฆ์
ไทยที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมมีองค์ความรู้ที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และ
สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย ดังที่วุฒินันท์ กันทะเตียน (2563) ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าการ
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ดาเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็นกิจกรรมที่
สังคมเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์หรื อนามาซึ่งความดีงามต่อสั งคม เป็นผลมาจากกุศลจิตที่
ประกอบด้วยคุณธรรม โดยหากพิจารณาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะสอดคล้องกับหลัก
พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมเสริมหนุนภายในจิตใจ และหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นคุณธรรม
ภาคปฏิบัติการในการแสดงออกเพื่อการช่วยเหลือสังคม ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ที่
มีความเกี่ยวข้องกับคนจานวนมากต้องอาศัยหลักคุณธรรมสาหรับพินิจไตร่ตรอง คือ หลักของ
พระธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานสาหรับพระภิกษุ

องค์ความรู้จากการวิจัย
การมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564
การสนองพระดาริของ
สมเด็จพระสังฆราช

การสร้างบทบาทการ
ดาเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคม

การก่อตัวของเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์

รูปแบบที่ 2
การดาเนินงานทีห่ น่วยอบรมประชาชน
ประจาตาบลเป็นแกนกลาง

รูปแบบที่ 1
การดาเนินงานที่สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นแกนกลาง

สงเคราะห์

เกื้อกูล

พัฒนา

การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์
แนวทางที่ 1
การพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายองค์กรภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 2
การฝึกอบรมความรู้การ
ดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์

แนวทางที่ 3
การถอดบทเรียนการดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์

ภาพที่ 3 เครือข่ายงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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เมื่อพิจารณาแผนภาพองค์ความรู้จากการวิจัย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการดาเนินงาน
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย จาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาและนโยบาย
ทางสังคมเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้ยกระดับให้ภารกิจงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์ไทยให้มีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกมากขึ้น คณะสงฆ์ไทย
โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ
มหาเถรสมาคมซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ควรผลักดันการดาเนินงานทั้งการพัฒนาความร่วมมือ
กับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ การฝึกอบรมความรู้การดาเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้กับ
พระสงฆ์ที่สนใจดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ ตลอดจนการถอดบทเรียนการดาเนินงาน สา
ธารณสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย
ในปัจจุบัน ต่อจากนั้นจึงจะได้กาหนดแผนปฏิบัติการและแนวทางการสร้างเครือข่าย งานสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มหาเถรสมาคม สานักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กาหนดความต้องการของการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับนักวิจัย เพื่อให้
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนากิจการด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การศึ ก ษาวิ จั ย บทบาทของพระธรรมทู ต ไทยในต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ งานสาธารณ
สงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อสามารถสร้ างองค์ความรู้และความเข้าใจบทบาทของคณะสงฆ์ไทยที่ ได้
ช่วยเหลือผู้คนเมื่อไปทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์หลักการสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานิกาย
ต่างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่จ ะทาความเข้าใจวิถีปฏิบัติและหลักคิดที่สาคั ญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ให้ครบถ้วนมากขึ้น
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