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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป กระบวนการและนาเสนอรูปแบบ
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 25
รูปหรือคน ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่มีค่าดัชนีวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ
(S-CVI) เท่ากับ 1.00 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 รูปหรือคน
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจับพบว่า 1. คณะสงฆ์มีกระบวนการทางานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พื้นที่ แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอกับความจาเป็นหรือความต้องการตามสภาพ
จริง ประกอบกับประชาชนจานวนมากยังต้องการความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์จากคณะ
สงฆ์ 2. กระบวนการในการสงเคราะห์ ป ระชาชน มี ก ารลงพื้ น ที่ ส ารวจความต้ อ งการของ
ประชาชน มีพระภิกษุเป็นบุคลากรหลัก มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ มีการพั ฒนาวิธี
ดาเนิ น งานให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลง 3. รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชน
พบว่ า เป็ น รู ป แบบของความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ย 3 ประสาน หรื อ บวร มี ก ารสงเคราะห์
ช่วยเหลือด้วยสิ่งยังชีพเฉพาะทางสาหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ การสงเคราะห์
ช่วยเหลื อเกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ การบารุงขวัญกาลั งใจ การสงเคราะห์ด้วยการน า
ธรรมะไปบรรเทาทุกข์และแก้ปัญหาทางใจแก่ประชาชน
คาสาคัญ: การสงเคราะห์ประชาชน; โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5; คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
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Abstract
Objectives of this research were to study the general condition, procedures
and to present the model. The research methodology was the qualitative Data
were collected from 25 significant key informants by in-depth interviewing. The
tools were structured in-depth-interview scripts with a scale-level content validity
index of 1.00 as the data collection tool, and the data received were analyzed by
content descriptive interpretation. Data were also collected from. twelve
participants who were academic dignitaries participated in the focus group
discussion, and the data received were analyzed by content descriptive
interpretation.
The research findings were found that 1. Sangha Order working procedures
of the involved personnel in the area were cooperative, but the allocated budget
was insufficient for the authentic necessity or demand. A great number of people
still needed help or assistance from the Sangha Order. 2. The procedures of public
welfare, there was a field survey to survey people’s demands. The plan was taken
into action with monks as the main personnel. The assessment was carried out
according to the specified indicators. The operating procedure was developed to
conform with the changing situation. 3. The model of public welfare was the
model of the 3-Unity network, or the community cooperation between homes,
monasteries, and schools. The necessary supplies were provided specially for the
bedridden patients, disabled people, and the infirm, supplying health and medical
products and to enrich spirits, using Dharma to alleviate suffering and to solve the
spiritual problems for people.
Keywords: Public Welfare; the Five Precept’s Village Project; Ratchaburi Province
Sangha Order

บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทาให้วิถีชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาชีวิตขาดความโอบอ้อมอารีสามัคคีปรองดอง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง
ๆ จ าเป็ น ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง และสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ สั ง คมอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคม เป็นรูปแบบของการสร้างสังคมตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เคารพในสิทธิของกันและกัน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ให้ สมกับที่
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สั งคมไทยเป็ น เมืองที่ป ระชากรส่ ว นใหญ่นั บถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสาทร ธมฺมาทโร,
2560) ดังที่ คัมภีร์อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พรรณนาถึง ศีล 5 ว่าเป็นธรรมเป็นเหตุให้ถูกเชิญ
ไปอยู่ในสวรรค์ความว่า “ศีลเป็นหลักปฏิบัติเรียกว่า สิกขาบท ดังที่คัมภีร์ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
ระบุว่า สิกขาบท 5 อย่างอันเป็นธรรมซึ่งเป็นเหตุให้ถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์ ประกอบด้วย (1)
ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (2) อทินนาทานา เวรมณี เจตนา
เป็ น เครื่ องงดเว้น จากการลั กทรั พย์ (3) กาเมสุ มิจฉาจาร เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องจากการ
ประพฤติผิดในกาม (4) มุสาวาทา เวรณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ และ (5) สุรา
เมยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท” (ที.ปา (ไทย) 11/315/302-303)
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล 5” เป็นนโยบายสาคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช ที่ดาริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
ร่วมในการนาหลักของศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้จัดทาในรูป
ของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รั ก ษาศี ล 5” เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดมั่นตาม
คาสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น โดยเน้นการรณรงค์
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี “หมู่บ้ านรั กษาศีล 5” ขึ้นในทุกส่ ว นของประเทศ ตามดาที่เจ้า
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสาคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้น ๆ คือ ประชาชน
ย่อมจะอยู่เป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการพร้อมกัน
ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ขับเคลื่อน
การดาเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล เจ้าอาวาส
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ส่ ว นราชการ สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ร
ภาคเอกชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
(สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557)
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานการสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ตาม
ลักษณะของภารกิจการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ยังคงประสบปัญหาบางประการ อาทิเช่น
ปัญหาการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบยังไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพชีวิตของชุมชน (พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ, 2557)
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หรือปัญหาการทางานเป็นไปในคนละทิศทาง ไม่สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
(พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ ชินวโร), 2558) เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขโดยเร่งด่วน นั่นเอง (พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน, 2564: ประยูร เจนตระกูลโรจน์ , 2562;
พระวรพงศ์ ธมฺมวโส, 2562; พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร, 2563; พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ,
2561; พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน, 2562).
ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษารูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้ าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ดังนี้ (1) สภาพทั่วไปในการสงเคราะห์ประชาชนตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี โดยครอบคลุมขอบเขต 4 ด้าน ตาม
ทฤษฎี SWOT ประกอบด้วย S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) (สาคร สุขศรีวงศ์, 2552) และ (2) กระบวนการในการ
สงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีตามทฤษฎี
วงจรคุณภาพ (PDCA) รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาแผนไปปฏิบัติให้
เกิดผล (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) (ปริทรรศน์ พันธุ
บรรยงก์, 2545) และ (4) หลักสังคหวัตถุธรรม ประกอบด้วย ทาน (Giving) ปิยวาจา (Kindly
Speech) อัตถจริ ย า (Useful Conduct) สมานัตตตา (Even and Equal Treatment) และ
(3) การสงเคราะห์ ป ระชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วย การสงเคราะห์ทางวัตถุ และการสงเคราะห์ทางจิตใจ หรือการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่
เป็นวัตถุ (Material) และการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-Material) (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553)
ดังกล่าวนี้ ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดในคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี”
เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่องค์กร
คณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
เป็ น การวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสั มภาษณ์เชิ งลึ ก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทน
ของกลุ่มที่เหมาะสม จานวน 25 รูปหรือคน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารองค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จานวน 5 รูป กลุ่มผู้บริหาร/บุคลากรขององค์กรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จานวน 12 คน กลุ่มผู้นาชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จานวน 4 คน กลุ่มนักวิชาการด้าน
ศาสนา จานวน 2 คน และกลุ่มนักวิชาการทางด้านการจัดการเชิงพุทธ จานวน 2 รูป
3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่รอบด้ าน
และลึกซึ้ง โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็น
คาถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้กับผู้ให้
ข้อมูลสาคัญดังกล่าวข้างต้น
3.2 การสนทนากลุ่ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ ได้ข้อ มู ล ที่
รอบด้านและลึกซึ้ง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้แบบสนทนา
กลุ่มเฉพาะที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ได้คาตอบในเชิงเหตุผลจาก
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะดังกล่าวข้างต้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตจดบันทึก และมีการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยพยายามรักษาสานวนเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์
รวมทั้งปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้าซ้อนกัน ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบด้ว ย
ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) ผู้จดบันทึก (Note Taker) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) และผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยใช้หัวข้อปัญหาและคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาสานวนเดิมไว้
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพทั่วไปในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรี
ด้านจุดแข็ง (Strength) ในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ พระสงฆ์เน้นกระบวนการ
ทางานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พระสงฆ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน มีการวัดและประเมินผลการดาเนินงานได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พระสงฆ์ทางาน
ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรสถานศึกษา และองค์กรชุมชน ได้เป็นอย่างดี เน้น
ทางานในเชิงรุกแก้ไขปัญหาโดยตรงในระดับพื้นที่ มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับชุมชน
ด้วยแนวคิดการระเบิดจากภายใน ดาเนินงานโดยสอดคล้องกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชน และให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจควบคู่กันไป
ด้านจุดอ่อน (Weakness) ในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล
5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมีไม่เพียงพอกับความจาเป็นหรือความต้องการตามสภาพจริง การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
ในบางพื้นที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากลาบาก บางพื้นที่ยังขาดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่
ยังขาดการประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง บางพื้นที่ขาดข้อมูลพื้นฐานที่
เป็นปัจจุบัน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม บางพื้นที่ขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน และบางพื้นที่ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ
ด้านโอกาส (Opportunity) ในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 5 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ รัฐบาลให้การสนับสนุน
โดยบรรจุ โ ครงการหมู่ บ้ า นรั ก ษาศี ล 5 ให้ อ ยู่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาชนจานวนมากต้องการความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์ด้วย
สิ่งของ สังคมต้องการหลักการหรือหลักปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขปรองดองและสมานฉันท์ มีองค์
ความรู้ศาสตร์การสั งคมสงเคราะห์สมัยใหม่ที่เอื้อต่อการดาเนินงาน และประชาชนจานวนมาก
ต้องการความช่วยเหลือหรือเยียวยาทางด้านจิตใจ
ด้านอุปสรรค (Threat) ในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 5 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 2019 หน่วยงานภายนอกไม่ได้ให้ การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ความแตกต่างของวิถีวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ทัศนคติเชิงลบที่ไม่ถูกต้องของประชาชนในบาง
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พื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ามีผลกระทบต่อการให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะ
กุศลของประชาชน
2. กระบวนการในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
ด้านการวางแผน (Plan) ในกระบวนการของการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จั งหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การ
สงเคราะห์ประชาชนเป็นหนึ่งในภารกิจตามแผนปฏิบัติการรายปีของคณะสงฆ์ระดับจังหวัดที่แต่
ละอาเภอน าไปกาหนดแผนงานให้ ส อดคล้ องและเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน มีการพิจารณา
สงเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามมติของที่ประชุมโดยให้ความสาคัญกับความถูกต้องตาม
หลั ก พระธรรมวิ นั ย และไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายของบ้ า นเมื อ ง แผนงานก าหนดภารกิ จ และวิ ธี
ดาเนินงานตามลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่เป็นปัญหาต่อชุมชน มีการลงพื้นที่
สารวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยราชการที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายคณะสงฆ์เป็นหลักในการจัดทาแผนการดาเนินงานโดยการ
กระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามลาดับสายการปกครอง คณะสงฆ์บางพื้นที่มีแผนงาน
สงเคราะห์ประชาชนโดยกาหนดกิจกรรมภาคปฏิบัติการเป็นประจาทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง
คณะสงฆ์มีการวางแผนโดยกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงานร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงานที่วางไว้ยังจากัดอยู่ในวง
แคบ
ด้านการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do) ในกระบวนการของการสงเคราะห์ประชาชน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ
ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะ
บุคคลหรือทางานเป็นทีม มีคณะสงฆ์เป็นแม่งานหลักในการปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก
ในบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี การปฏิบัติอย่างราบรื่นสืบเนื่องมาจากมีแผนการ
ดาเนิ น งานที่ดีตั้งแต่เริ่ มแรก มีการปรั บ เปลี่ ยนวิธีการดาเนินงานให้ ส อดคล้ องกับ มาตรการ
ควบคุมโรคระบาดโคโรนาไวรัสของรัฐ เน้นความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ทางานร่วมกันในลั กษณะเครื อข่าย และมีการเก็บข้อมูล เพิ่มเติมด้ว ยวิธีการที่หลากหลายใน
ช่วงเวลาของการลงพื้นที่นาแผนไปปฏิบัติ
ด้ า นการตรวจสอบ (Check) ในกระบวนการของการสงเคราะห์ ป ระชาชนตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 9 ประเด็นสาคัญ ได้แก่
มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ มีคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลในระดับ จั งหวัดท าหน้า ที่ประเมินผลการปฏิบั ติงานเพื่ อรายงานต่ อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นลายลักษณ์อักษร การ
ตรวจสอบการสงเคราะห์ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งการประเมินผลในกิจกรรมบูรณาการกิจการ
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คณะสงฆ์และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กระบวนการตรวจสอบ
ประเมินผลเชิงพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ คณะสงฆ์ระดับจังหวัดต้องรายงานผลการดาเนินงานโครงการให้แก่สานัก งานพระ
พุทธ ศาสนาแห่งชาติในวันที่ 25 ของทุกเดือน การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของ
โครงการหมู่ บ้ า นรั ก ษาศี ล 5 มี ฝ่ า ยคณะสงฆ์ เ ป็ น แม่ ง านหลั ก และหน่ ว ยงานอื่ น เป็ น เพี ย ง
ผู้สนับสนุน มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการจัดทาแบบ
ประเมินเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการตรวจสอบโดย
ภาพรวมจากทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง
ด้านการปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) ในกระบวนการของการสงเคราะห์ประชาชน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ
ได้แก่ เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นข้อมูลสาคัญที่นามาใช้ประกอบการพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป การปรับปรุงแก้ไขสามาถกระทาได้ทั้งในส่วนของระบบ
หรือวิธีการที่เพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การปรับปรุงแก้ไขมีทั้งปรับปรุงย่อยใน
ภาคปฏิ บั ติ ก ารประจ าเดื อ นและปรั บ ปรุ ง ใหญ่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องปี ถั ด ไป
ข้อเสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ งแก้ไขระดับแผนงานมาจากคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลในระดับจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยราชการที่มีความเกี่ยวข้องได้ช่วยให้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการทางาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งที่
ผ่านมาจะเป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น การปรับปรุงแก้ไขในเชิง
นโยบายนั้นหน่วยงานระดับปฏิบัติการไม่สามารถกระทาได้เอง และการปรับปรุงแก้ไขโดยพัฒนา
กระบวนการทางานโดยไม่ผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์หลัก
3. รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดราชบุรี
เป็นรูปแบบของความร่วมมือของเครือข่าย 3 ประสาน หรือบวร ซึ่งต้องดาเนินงานตาม
กระบวนการตามทฤษฎีวงจรคุณภาพซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผน ได้แก่ มีการลงพื้นที่
สารวจความต้องการของประชาชน เป็นต้น ด้านการการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล ได้แก่ มี
พระภิกษุเป็นบุคลากรหลัก เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ ได้แก่ มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ เป็นต้น และด้านการปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ มีการพัฒนาวิธีดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ “มีใจรัก พากเพียรทา ติดตามตรวจสอบ และรอบคอบ
แก้ไข” ทั้งนี้ ในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี จาเป็นต้องบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่งประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา
และสมานัตตตา หรือ “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน เสมอต้นเสมอปลาย” โดยนัย
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นี้ รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
มี 2 มิติ คือ (1) ด้านอามิสทาน หรือการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุ (Material) ประกอบด้วย
การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยสิ่งยังชีพเฉพาะทางสาหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกายและเวชภัณฑ์ยา การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเงิน การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สิ่ งของเครื่ องใช้ในชีวิตประจ าวัน และการสงเคราะห์ ช่วยเหลื อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และ (2) ด้านธรรมทาน หรือการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-Material)
ประกอบด้วย การสงเคราะห์ด้วยการบารุงขวัญกาลังใจแก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้
ทุพพลภาพ การสงเคราะห์ด้วยการนาธรรมะไปบรรเทาทุกข์และแก้ปัญหาทางใจแก่ประชาชน
การสงเคราะห์ด้วยการจัดให้วัดเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหรือศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีงาม การสงเคราะห์ด้วยการสร้างเสริมความสามัคคีโดยอาศัยวัฒนธรรมและ
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่ องมือ การสงเคราะห์ด้วยการจัดให้วัดเป็นเสมือนศูนย์
เยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือพิบัติต่าง ๆ การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิตด้วยปัญญาและสัมมาทิฏฐิ สงเคราะห์ด้วยการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทางจิต และการสงเคราะห์ด้วยการอบรมจิตให้เจริญก้าวหน้าทางธรรม

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. สภาพทั่วไปในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรี พบว่า มีจุดแข็ง ได้แก่ กระบวนการทางานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พื้นที่ เป็นต้น มีจุดอ่อน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอกับความจาเป็นหรือ
ความต้องการตามสภาพจริง เป็นต้น มีโอกาส ได้แก่ ประชาชนจานวนมากยังต้องการความ
ช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์จากคณะสงฆ์ เป็นต้น และมีอุปสรรค ได้แก่ สถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 2019 เป็นต้น ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่ ดารงศักดิ์ จันโททัย
(2550) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การจั ด การงานสั ง คมสงเคราะห์ โ ดยมุ่ ง เน้ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ใช้บริการ” จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการนั้น ระบบการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์ภาครัฐยังคงดาเนินไปในแนวทางของ
อุดมการณ์และความเป็นวิชาชีพท่ามกลางกระแสหรืออิทธิพลของระบบตลาดและการแข่งขัน
เสรีที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาที่ ฝังอยู่ในระบบ
ราชการที่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน
ของอานาจระหว่างผู้ให้กับผู้ใช้บริการ ปัญหาที่เป็นรูปธรรมในเชิงการจัดการ ได้แก่ ปัญหาการ
บริหารงานบุคคล ปัญหาการขาดฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการและการจัดการระบบสารสนเทศซึ่ง
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เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนหรือคัดเลือกผู้ใช้บริการตลอดจนการนาส่งการบริการที่ตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น
2. กระบวนการในการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรี พบว่า ครอบคลุมกระบวนการตามทฤษฎีวงจรคุณภาพซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การวางแผน ได้แก่ มีการลงพื้นที่สารวจความต้องการของประชาชน เป็นต้น ด้านการการนา
แผนไปปฏิบัติให้เกิดผล ได้แก่ มีพระภิกษุเป็นบุคลากรหลัก เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ ได้แก่ มี
การประเมินตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นต้น และด้านการปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ มีการ
พัฒนาวิธีดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ยัง
เป็นไปในทิศทางที่สามารถพัฒนา ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่พระมหาบุญเลิศ อินฺทป ฺโ และ
คณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5: รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันของสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดในการดาเนินงานของโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 โดยตรง ได้กาหนดไว้ใน 2 ประการ คือ (1) การสร้างเครือข่าย คือการดาเนินการ
เพื่อเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านมาร่วมกันรักษาศีล 5 เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะมาร่วมกัน
รักษาศีล 5 ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการ
คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นโดยสมัครใจ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกัน และกันและการเกื้อหนุน
พึง่ พากัน (2) การประชาสัมพันธ์ส่งต่อความดี คือการประกาศ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
ทาความดี ด้วยการรักษาศีล 5 ในชีวิตประจาวัน สาหรับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนจะต้องสร้างชุมชนต้องมีผู้นาที่ตั้งตน
อยู่ในศีล 5 มีการสร้างกฎกติกาและมีการเคารพกฎกติกา อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักความเมตตา ไม่
ตามกระแสวัตถุนิยม คือมีความพอเพียง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ และมีความพร้อมเพียง มีความ
สามัคคีของหมู่คณะ
3. รู ป แบบการสงเคราะห์ ป ระชาชนเป็ นรู ปแบบของความร่ว มมื อของเครื อ ข่ าย 3
ประสาน หรือบวร ในการให้ความสงเคราะห์ประชาชนด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุ และการสงเคราะห์ด้วย
สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยสิ่งยังชีพเฉพาะทางสาหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ สงเคราะห์ด้วยการ
บารุงขวัญกาลังใจแก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ สงเคราะห์ด้วยการนา
ธรรมะไปบรรเทาทุกข์และแก้ปัญหาทางใจแก่ประชาชน สงเคราะห์ด้วยการจัดให้วัดเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพหรือศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม สงเคราะห์ด้วยการ
อบรมจิ ตใจให้ มีความเจริ ญ ก้าวหน้ าทางธรรม สงเคราะห์ ด้ว ยการจัดให้ วัดเป็น เสมื อ นศู น ย์
เยี ย วยาจิ ตใจแก่ผู้ ป ระสบภัย ธรรมชาติห รื อพิบัติต่าง ๆ สงเคราะห์ ด้ว ยการสร้างเสริมความ
สามัคคีโดยอาศัยวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ สงเคราะห์ ด้ว ย
หลักธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตด้วยปัญญาและสัมมาทิฏฐิ และสงเคราะห์ด้วยการ
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อบรมวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ดั ง กล่ า วนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
สงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานในระดับประเทศได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบของการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ และประชาชนที่ยากจน ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่ ประทุม อังกูร
โรหิ ต (2553) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “สถาบั น ทางพระพุ ท ธศาสนากั บ งานสั ง คมสงเคราะห์ ”
ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแต่เดิมมิได้มีธรรม
เนี ย มปฏิบั ติในการสงเคราะห์ป ระชาชนด้วยการสร้างสถานพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
กาพร้าและ ฯลฯ แบบองค์กรทางศาสนาอื่น มักเป็นที่เข้าใจกันว่าหน้าที่ของพระสงฆ์และสถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาคือ การสงเคราะห์ประชาชนด้านธรรมะเท่านั้ น และมีข้อโต้แย้งว่าพระสงฆ์
ไม่ควรเข้าไปทากิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมทางโลก ปัจจุบัน บทบาท
ของสถาบั น ทางพระพุ ท ธศาสนาในการทางานสั ง คมสงเคราะห์ พบว่ า (1) พระภิ ก ษุ ส งฆ์
นั ก วิ ช าการและบุ ค คลทั่ ว ไปสนั บ สนุ น การท างานสั ง คมสงเคราะห์ ข องสถาบั น ทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องจากสอดคล้องกับหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นการ ทาเพื่อ
ประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง (2) วัดทั้ง
ห้ าวัด และเสถีย รธรรมสถานมีจุ ดอ่อนจุ ดแข็งที่แตกต่างกัน แต่เผชิญปัญหาและ อุปสรรคที่
คล้ายคลึงกัน เช่น ด้านเงินทุนและบุคลากร ขณะที่เสถียรธรรมสถานได้รับความร่วมมือ จาก
ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับที่น่าพึงพอใจ ชาวบ้านมักมี
ทัศนคติว่างานสังคมสงเคราะห์ที่วัดทั้งหลายทามิใช่กิจของสงฆ์ และ (3) การแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพน่าจะเป็นการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับรัฐและชุมชนรวมทั้งองค์กรเอกชน และใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ให้
มากขึ้น ที่สาคัญคือการสร้างความสมดุลระหว่างการทางานสังคมสงเคราะห์กับการเผยแผ่ธรรม
นอกจากนั้นพระสงฆ์ต้องมีความระมัดระวังด้า นความประพฤติให้อยู่ในกรอบของพระวินัยและ
จารี ตประเพณีในขณะปฏิบั ติภ ารกิจ ให้ การสงเคราะห์ ประชาชน ในภาพรวม องค์ความรู้ นี้
สามารถช่วยเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานสั งคมสงเคราะห์ของสถาบัน ทาง
พระพุทธศาสนาในสังคมพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างสาหรับ
พระสงฆ์และวัดอื่น ๆ ที่ดาเนินงานสังคมสงเคราะห์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้
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องค์ความรู้จากการวิจัย

อามิสทาน

ทาน
อาหารและ
โภชนาการ
สิ่งยังชีพ
เฉพาะทาง
เวชภัณฑ์ยา
และสุขภาพ
สิ่งของ
เครื่องใช้
เงิน
ที่อยู่
อาศัย
-

สังคหวัตถุธรรม
ปิยวาจา
อัตถจริยา
-

สมานัตตตา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียง
ธรรมะบรรเทา
ทุกข์ทุกทางใจ

-

-

-

-

-

-

-

-

ธรรมทาน

ศูนย์เรียนรู้/
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ประเพณีเสริม
ความสามัคคี
เยียวยาจิตใจ
แก่ผู้ประสบภัย
-

อบรมจิตให้เจริญ
ในธรรมชั้นสูง

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย
รูปแบบการสงเคราะห์ประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี ควรเป็นรูปแบบของความร่วมมือของเครือข่าย 3 ประสาน หรือบวร ในการให้ทานทั้ง 2
มิติ คือ อามิสทาน และธรรม หรือการให้ความสงเคราะห์ประชาชนด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุ และการ
สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ซึ่งต้องดาเนินงานตามกระบวนการตามทฤษฎีวงจรคุณภาพซึ่ง
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ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ได้แก่ มีการลงพื้นที่สารวจความต้องการของประชาชน เป็นต้น
ด้านการการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิ ดผล ได้แก่ มีพระภิกษุเป็นบุคลากรหลัก เป็นต้น ด้านการ
ตรวจสอบ ได้แก่ มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นต้น และด้านการปฏิบัติการปรับปรุง
แก้ไข ได้แก่ มีการพัฒนาวิธีดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ “มี
ใจรัก พากเพียรทา ติดตามตรวจสอบ และรอบคอบแก้ไข” ทั้งนี้ ในการสงเคราะห์ประชาชนตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จาเป็นต้องบูรณาการหลักสังคหวัตถุ
ธรรม ซึ่งประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา หรือ “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ
สงเคราะห์ชุมชน เสมอต้นเสมอปลาย”

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการหมู่ บ้ า นรัก ษาศี ล 5 ส่ ว นกลาง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลในระดับจังหวัด เพื่อครอบคลุมการดาเนินงานทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า และปลาย
น้า ตามลาดับ และกาหนดนโยบายในการสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ให้สอดรับกับบริบท
ในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่ผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ควรยกระดับให้วัดเป็นเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมโยงการทางาน
ระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานรัฐ และเอกชน อย่างเป็นทางการ
2. ควรมีปฏิทินหรืออนุทินในการดาเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ที่แสดงให้การ
ดาเนินงานตามกรอบเวลาในแต่ละเดือนตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3. ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ยึดโยงกับตัว
บุคคล เพื่อการดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนภายในวัดตาม
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ รูปแบบการเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยจากโรค
ระบาด Covid 19 ของคณะสงฆ์
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