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พื้นฐานการทาํงานสังคมสงเคราะห�
• การแสวงหาสังคมท่ีมีรัฐสวัสดิการ หรือรูปแบบการ

ปฏิบัติงานเชิงโครงสร#าง และ

• การแสวงหาการสังคมสงเคราะห� ท่ีมีการปฏิบัติต%อ
ประชาชนอย%างให#ความเคารพ ท่ีมีการส%งเสริมศักดิ์ศรี
และความดีงาม ท่ีมีการมุ%งให#ผู#ใช#บริการตัดสินใจด#วย
ตนเองและท่ียอมรับความแตกต%าง ตลอดจนส%งเสริม
ความเป-นธรรมทางสังคม

เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การปลุกจิตสํานึก (Consciousness-raising หรือ 

Conscientization) หมายถึงกระบวนการท่ี
ประกอบด#วยสองกระบวนการย%อย คือ ประการแรก การ
สะท#อนให#เห็นโครงสร#างทางสังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบ
ผู#ใช#บริการอยู% เพื่อให#เขาเกิดความเข#าใจโครงสร#าง
เหล%าน้ี และประการท่ีสอง การพยายามหาหนทางท่ีจะ
ดําเนินการ โดยอาศัยพื้นฐานความเข#าใจอันน้ี
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เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การทําให#เป-นบรรทัดฐานเดียวกัน (Normalization) 

หมายถึงกระบวนการท่ีช%วยให#ผู#ใช#บริการเกิดความเข#าใจ
ว%าสถานการณ�ปGญหาของเขาไม%ใช%เกิดแต%ตัวเขาเพียงผู#
เดียว ทว%ามีประชาชนอีกจํานวนมากท่ีอยู%ภายใต#
สถานการณ� ท่ี ถู ก เ อา รัด เอา เป รียบ เช% น เดี ยว กัน 
ผู#ใช#บริการสามารถท่ีจะเข#าถึงกลุ%มประชาชนท่ีปGญหา
เช%นเดียวกัน และเข#าไปร%วมทํางานด#วยกัน 

เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การสร#างชีวิตรวมหมู% (Collectivization) เป-นเทคนิคการ

ทํางานกับสถานการณ�กดดันที่ เกิดข้ึนกระทันหัน โดยนํา
ผู#ใช#บริการเข#าสู%กลุ%มที่มีอยู%แล#ว โดยกลุ%มทํางานในประเด็น
ปGญหาที่ปรากฏในสมาชิกแต%ละคนที่คล#ายคลึงกันหรือการ
สร#างกลุ%มใหม% จากสมาชิกกลุ%มที่ มีปGญหาเดียวกันหรือ
คล#ายคลึงกัน หรือมีสถานภาพเดียวกัน การสร#างชีวิตรวมหมู%
จะช%วยผู# ใช#บริการสามารถสร#างอัตตมโนทัศน�  (Self-
concept) และช%วยให#รับรู#ว%าปGญหาของเขาไม%ใช%ส่ิงที่เกิดแก%
ตนผู#เดียวและไม%ใช%ความผิดปกติส%วนบุคคล
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เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การสร#างคํานิยามใหม% (Redefine) เป-นเทคนิคท่ีสําคัญ

อีกประการหน่ึง ซ่ึงช%วยให#ผู#ใช#บริการได#เข#าใจโครงสร#าง
สังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบเขา อันเป-นต#นเหตุแห%งปGญหา
ของเขา เทคนิคน้ีเป-นการแนะให#เห็นทางเลือกของการ
ทําความเข#าใจความเป-นจริงทางสังคม และทางเลือก
ของการนิยามปGญหาของผู#ใช#บริการ 

เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การยืนยันความถูกต#อง (Validating) เป-นเทคนิคที่ให#

ทรรศนะต%างๆ หลายๆ ในการมองการเอารัดเอาเปรียบที่
ผู#ใช#บริการประสบ ขณะเดียวกัน ก็เป-นการเร#าเสริมพลังให#
ผู# ใช#บริการสามารถมองสถานการณ�ปGญหาของตนด#วย
ทรรศนะใหม%ๆ หลายทรรศนะ เทคนิคนี้ ยังประกอบด#วย
เทคนิคย%อยๆ อีก เช%น การตั้งคําถามเชิงวิภาษณ� การสร#าง
อารมณ�ขัน การใช#อุปมาอุปมัย การเล%าเรื่อง การสร#าง
ตระหนักในความขัดแย#งระหว%างส่ิงที่เข#าใจกับความเป-นจริง 
การตรวจสอบการอนุมานของผู#ใช#บริการ การชักจูงให#คล#อย
ตาม และการใช#ความเงียบ เป-นต#น
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เทคนคิของนกัสังคมสงเคราะห�
• การสร#างสัมพันธภาพท่ีสามารถพูดคุยกันได# (Dialogical 

relationship) นักสังคมสงเคราะห�ต#องสร#าง
สัมพันธภาพท่ีสามารถพูดคุยกับผู#ใช#บริการได#อย%างเสมอ
ภาคและเท%าเทียม นักสังคมสงเคราะห�อาจใช#เทคนิค เช%น 
การให#ร%วมรับรู#การบันทึกรายงานผู#ใช#บริการด#วยกัน การ
ลดความห%างไกลทางสังคมด#วยการท่ีนักสังคมสงเคราะห�
เปWดเผยตนเองหรือให#ข#อมูลข%าวสารเก่ียวกับหน%วยงาน

บทที ่๓

สาระสําคัญของการสังคมสงเคราะห�
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สาระสําคัญของการสังคมสงเคราะห�
• การสังคมสงเคราะห�แนวพุทธ

• วิธีการสังคมสงเคราะห�แนวพุทธศาสนา

• หลักการสังคมสงเคราะห�ตามแนวพุทธ

วธิกีารสังคมสงเคราะห�แนวพทุธ
• การจัดให#มีการดําเนินการสังคมสงเคราะห�ให#สอดคล#อง

กับแนวคิดและหลักการสังคมสงเคราะห�ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา
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พุทธธรรมที่เป-นวธิกีารสังคมสงเคราะห� 
• ทิฏฐธัมมิกัตถะ

• สัมปรายิกัตถะ

• ปรมัตถะ

ในแง%ของความคดิ
• ทิฏฐธัมมิกัตถะ 

• เป-นวิธีสงเคราะห�ให#บุคคลได#มาซ่ึงปGจจัยสี่ท่ีจําเป-นต%อ
ร%างกายอย%างเพียงพอ เป-นการสงเคราะห�รายบุคคล
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ในแง%ของความคดิ
• สัมปรายิกัตถะ 

• เป-นวิธีการสงเคราะห�เพื่อให#สังคมมีความสงบสุข เป-น
การตอบสนองด#านสังคม เป-นการมุ%งสงเคราะห�เพื่อให#
แก#ปGญหาส%วนสังคม

ในแง%ของความคดิ
• ปรมัตถะ 

• เป-นวิธีการสงเคราะห�ด#านจิตใจ เพื่อให#บุคคลมีความ
มั่นคงสงบสุข เป-นการตอบสนองด#านจิตใจ วิธีน้ีเป-นการ
ดับปGญหาอย%างสิ้นเชิง
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ในแง%ของหลกัการ
• อัตถะ ๓ ประการ เป-นวิธีการสงเคราะห�ที่เป-นไปตามหลัก

เหตุผล หรือแก#ไขปGญหาตามสาเหตุ เป-นวิธีการสงเคราะห�ทั้ง
ในแง% เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ อย%างสมดุลกัน

• อัตถะ ๓ ประการ เป-นวิธีสงเคราะห�ที่ทุกคนต#องลงมือปฏิบัติ
เอง เป-นวิธีการแก#ไขที่ค%อยเป-นค%อยไปตามความเหมาะสม 
เป-นการขจัดปGญหาทั้ง ๓ ด#าน โดยมุ%งให#ดับปGญหาได#ในที่สุด 
และเป-นประโยชน�แก%สังคมโดยรวม

ในแง%ของกระบวนการสงเคราะห�
• อัตถะ ๓ ประการ เป-นคําสอนหลักหรือเป-นวิธีการ

สงเคราะห�ท่ีเป-นจุดเร่ิมต#นท่ีสามารถนําไปสู%การปฏิบัติ
ตามคําสอนข#ออื่น ๆ ท่ีสนับสนุนการสงเคราะห�ตามหลัก
อัตถะ ๓ ประการได#อย%างเป-นระบบ เช%น การสงเคราะห�
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ ข#ออุฎฐานสัมปทา ย%อมนําไปสู%
หลักอิทธิบาทสี่ เป-นต#น
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การแก#ไขปGญหาส%วนบคุคล
• อุฏฐานสัมปทา คือความขยันหาทรัพย�

• อารักขสัมปทา คือการประหยัดและอดออม

• กัลณยาณมิตตตา คือการรู#จักคบเพื่อนดี

• สมชีวิตา คือการเลี้ยงชีพแต%พอดี

การแก#ไขปGญหาส%วนสังคม
• สัทธาสัมปทา คือ มีศรัทธาท่ีถูกต#อง เช%น หลักกรรม 

ความดี ความช่ัวฯ
• สีลสัมปทา คือมีศีลธรรม และเคารพกฎระเบียบของ

สังคม
• จาคสัมปทา คือมีความเอื้อเฟ\]อเผ่ือแผ%เสียสละช%วยเหลือ

กัน
• ปGญญาสัมปทา คือมีปGญญารู#เท%าทันสถานการณ� เข#า

ใจความจริงของชีวิต
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การแก#ไขปGญหาส%วนจติใจ
• สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นท่ีถูกต#อง
• สัมมาสังกัปปะ คือคิดถูกต#อง
• สัมมาวาจา คือพดูถูกต#อง
• สัมมากัมมันตะ คือกระทําถูกต#อง
• สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพถูกต#อง
• สัมมาวายามะ คือพยายามถูกต#อง
• สัมมาสต ิคือมีสติถูกต#อง
• สัมมาสมาธิ คือมีสมาธถูิกต#อง

วธิกีารสงเคราะห�ของพระพทุธเจ#า
• แบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) พระโสณะ
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วธิกีารสงเคราะห�ของพระพทุธเจ#า
• แบบบรรยาย  ปGญจวัคคีย�

วธิกีารสงเคราะห�ของพระพทุธเจ#า
• แบบตอบปGญหา พระกาละและพระชุณหะ เดือนข้ึน/แรม
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หลกัการสังคมสงเคราะห�แนวพุทธ

หลกัเหตผุลเป-นปGจจยั
• “เย ธมมฺา เหตุปฺปภวา เตส ํเหต ุตถาคโต 

เตสbฺจ โย นิโรโธ เอวํ วาที มหาสมโณฯ “ 
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หลกัทางสายกลาง
•

หลกัพึง่ตนเอง
•
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หลกัการสมดุล
• กามสุขัลลิกานุโยค ไม%เน#นพัฒนาวัตถุ

• อัตตกิลมถานุโยค ไม%เน#นพัฒนาจิตใจ

ต#องสอดคล#องกบัจดุหมายหลกัของชีวติ
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ต#องไม%ก%อทกุข�ให#แก%ตนเองและผู#อืน่

ต#องสอดคล#องกบัจดุหมายหลกัของชีวติ



05/04/57

16

ต#องไม%ก%อทกุข�ให#แก%ตนเองและผู#อืน่

บทที ่๔

บทบาทของพระสงฆ�ในการสังคมสงเคราะห�
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ทศิ ๖

บทบาทพระสงฆ�
• พระสงฆ� ผู#ซึ่งสละแล#วซ่ึงสภาวะความเป-นปGจเจกภาวะ 

แต%มีชีวิตเพือ่สังฆภาวะ

• Communication
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สภาวะชุมชนไทยในปGจจบุนั
• ปGญหาสิ่งแวดล#อมเป-นพิษ

• ปGญหาเศรษฐกิจระบม

• ปGญหาสังคมล%มสลาย

• ปGญหาการศึกษาสับสนวุ%นวาย

• ปGญหาการพัฒนาท่ีเลื่อนลอย

• ปGญหาค%านิยมแบบรอคอยบริโภค

เครือข%าย
• การดําเนินงานด#านน้ีมีบุคคลหลายฝhายท่ีต#องทําความ

เข#าใจร%วมกัน ประสาน และ ร%วมมือ

• การทํางานเพียงคนเดียวมีน#อยคนท่ีรู# ท่ีเข#าใจ

• การทํางานด#านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเป-นเร่ืองท่ี
กว#างขวาง ปGญหาอุปสรรค บางอย%างเป-นเร่ืองใหญ%
แก#ปGญหาคนเดียวไม%ได#
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network

สังฆะ
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สังฆะ
• พระอริยสงฆ�คือภิกษุผู#รู#แจ#งธรรมผู#ปฏิบัติตามคําสอนของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ#าได#บรรลุถึงความรู#แจ#งสามารถกําจัดกิเลส
ตัณหาอุปาทานได#ตามภูมิชั้นของตน  และบรรลุ

• สมมุติสงฆ�คือพระภิกษุผู#ได#รับการอุปสมบทถูกต#องตาม
ธรรมวินัยแล#วอุทิศตนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยตามความสามารถของตน แต%ยังไม%บรรลุ

สังฆะ
• สงฆ�จตุวรรค

• สงฆ�ปGญจวรรค

• สงฆ�ทสวรรค

• สงฆ�วีสติวรรค
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พระสงฆ�ศรีลังกา

สาธารณสงเคราะห�
• การดําเนินกิจการต%างๆ เพื่อให#เป-นสาธารณประโยชน�แก%

หน%วยงาน หรือคณะบุคคล หรือการช%วยเหลือเก้ือกูล 
การอุดหนุนจุนเจือสถานท่ีซ่ึงเป-นสาธารณะสมบัติของ
ประชาชนท่ัวไป 
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• ระเบียบมหาเถรสมาคมข#อหน่ึง “ควบคุมและส%งเสริมการ
สาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ�” 

• และในระเบียบการการปกครองคณะสงฆ�ส%วนกลาง ได#
กําหนดว%า เป-นวิธีดําเนินการสาธารณูปการ    และการ
สาธารณสงเคราะห�ให#เป-นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ
มหาเถรสมาคม”

สาธารณสงเคราะห�

• การเข#าไปบริหารจัดการ  เป-นกิจการท่ีดําเนินการหรือ
จัดทําโครงการข้ึนมาเอง ในลักษณะท่ีทําเป-นกิจการ
ประ จําห รือ ช่ัวคราว  เช%น   กิจการห#องสมุด เพื่ อ
ประชาชน  การตั้งมูลนิธิ  การตั้งกองทุน  เพื่อช%วยเหลือ
คนยากจนหรือช%วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ  การ
กําหนดเขตอภัยทาน  หน%วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล (อ.ป.ต.) เป-นต#น  พระสงฆ�ดําเนินการได#เอง

สาธารณสงเคราะห� แนวทางที ่๑
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• การเข#าไปสนับสนุน  เช%น  การพัฒนาหมู%บ#านหรือ
ชุมชน  การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห�  การช%วยเหลือ
ทางราชการในการปnองกันและแก#ไขปGญหายาเสพ
ติด  เป-นต#น อาจเป-นการเก้ือกูลกิจการของภาครัฐหรือ
ของภาคเอกชนในลักษณะของการเข#าไปมีส%วนร%วม เป-น
ต#น ซ่ึงเป-นการทํากิจกรรมส%งเสริมหน%วยงานอื่นท่ีทําอยู%
ก%อนแล#ว

สาธารณสงเคราะห� แนวทางที ่๒

• การเข#าไปแสวงหาการมีส%วนร%วม  เป-นการช%วยเก้ือกูลใน
ส%วนของสาธารณสมบัติ โดยมุ%งเอาผลเพื่อส%วนรวมท่ีเป-น
สาธารณท่ีเป-นวัตถุ  เช%น  การสร#างถนนหนทาง  การขุด
ลอกคูคลอง  การสร#างฌาปนสถาน  การสร#างระบบ
ประปาและระบบไฟฟnาหรือเคร่ืองกําเนินไฟฟnา เป-นต#น 
ซ่ึงเน#นท่ีสาธารณสมบัติส%วนรวมเป-นหลัก

สาธารณสงเคราะห� แนวทางที ่๓
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• การเข#าไปแบบให#เปล%า  เช%น  การช%วยผู#ประสบภัย
พิบัติ  ไม%ว%าจะเป-นอุทกภัยวาตภัย  อัคคีภัย  การประสบ
อุปGทวเหตุ  การประสบภัยธรรมชาติ  การสงเคราะห�
คนชรา คนพิการ คนผู#ด#อยโอกาส หรือการสงเคราะห�
โดยประการอื่น ๆ ท้ังในยามปกติและตามโอกาสท่ีมาถึง 
เป-นต#น ซ่ึงเป-นความเมตตาเอื้ออาทรต%อผู#อื่น

สาธารณสงเคราะห� แนวทางที ่๔

พระพทุธเจ#าบดิาแห%งสังคมสงเคราะห� 

• ปุพฺพณฺเห ปWณฺฑปาตbฺจ

• สายณฺเห ธมฺมเทสน

• ปโทเส ภิกฺขุโอวาท

• อฑฺฒรตฺเต เทวปbฺหน

• ปจฺจูเสว คเตกาเล 
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การสังคมสงเคราะห�ด#านจติใจ
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การสังคมสงเคราะห�ด#านสาธารณสุข

วัดไม%ใช%บาร�ศาลาไม%ใช%บ%อน
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บทที ่๕

หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข#องกับการสงเคราะห�

สังคหวตัถุ ๔
• ทาน

• ปWยวาจา

• อัตถจริยา

• สมานัตตตา
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พรหมวหิาร ๔
• เมตตา

• กรุณา

• มุฑิตา

• อุเบกขา

อิทธบิาท ๔
• ฉันทะ

• วิริยะ

• จิตตะ

• วิมังสา


