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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องการศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาทของพระสงฆ์ในการป้ องกันและให้
ความ
สงเคราะห์ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ กรณี ศึก ษากลุ่ มพระสงฆ์จงั หวัดเชี ยงใหม่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาบทบาท
กระบวนการ และวิธีการ ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในจังหวัดเชีย งใหม่
ในการป้ องกันและ
ให้ความสงเคราะห์ผปู้ ่ วยโรคเอดส์
วิธีดาเนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด
มี
จานวน 35 คน จากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม
การ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวม
จากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ได้นามาวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงนาเสนอในเชิงพรรณนา
ผลจากการวิจยั พบว่า พระสงฆ์ตาบลทุ่งสะโตกเขต 2 อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี
บทบาทในการป้ องกันโรคเอดส์แก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้ นด้วยการให้การศึกษาและการส่ งเสริ มอาชี พ
เสริ ม ให้ มี ง านท า และบทบาทให้ ค วามสงเคราะห์ ผู้ป่ วยโรคเอดส์ ด้า นจิ ต ใจและการส่ ง เสริ ม อาชี พ
กระบวนการ วิธีการ ในบทบาทของพระสงฆ์ ที่สาคัญคือ พระสงฆ์
เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่ตอ้ งการคาปรึ กษา
แนะนา ต้องการกาลังใจที่จะเผชิญปั ญหา ขอรับความช่วยเหลือ
ได้ที่วดั หัวริ น การออกเยี่ยมผูต้ ิดเชื้ อเอดส์
ด้วยการช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสิ่ งของ การประสานทรัพยากรภายนอกเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมและเน้น
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการป้ องกันและ ให้ความสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยโรคเอดส์ ปั ญหาและอุปสรรคที่
พบในการดาเนิ นงานคือ การต่อต้าน
จากกลุ่มชาวบ้าน ปั ญหาด้านทุนการดาเนิ นงาน ปั ญหาด้าน
การตลาด และมีจานวนคนน้อย
ส่ วนพระสงฆ์บา้ นเพื่ อนชี วิต ตาบลสุ เทพ เขต 1 อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งใหม่
มี
บทบาทในการป้ องกันโรคเอดส์และให้ความสงเคราะห์ผปู้ ่ วยโรคเอดส์ ท้ งั 4 ด้านคือ
ด้านการ
บริ หาร จัดการการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยโรคเอดส์ทางกาย การสงเคราะห์ผปู้ ่ วยโรคเอดส์
ทางจิตใจ และ

การบริ การให้ความรู ้แก่สังคม มีกระบวนการ วิธีการ ในบทบาทของพระสงฆ์ พบว่า
มีการให้ปัจจัย
4 ที่พกั อาศัย อาหาร ยารักษาโรค การให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน
การให้โอกาสผูอ้ ื่น
ปั ญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปั ญหาการประท้วงของชาวบ้านที่รังเกียจ
การมีศูนย์ผตู ้ ิดเชื้ อเอดส์ ใน
ชุมชนและปั ญหาการทัดทานจากบรรพชิตด้วยกัน
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The Title

ABSTRACT

This research studied monk’s roles in preventing AIDS and taking care of AIDS patients : a
case study by the monk groups in Chiang Mai Province. The objectives were to study monk’s roles,
processes, methods, problems and obstructions to the process.
This research was a qualitative research. The population sample used in the research were 35
people. The methods used to gather data were interviewing, focus group discussion, participant
observation and non-participant observation. Also the data were given by the main informants and then
were analyzed and the results were written descriptively.
The study found that the monks at Tung Sa-toke Sub-district region 2, San Pa Tong District,
Chiang Mai Province had roles in preventing teenagers from contracting HIV. by giving knowledge and
advising AIDS women in new occupations. In addition the monks took care of AIDS patients by
encouraging them. The most importance was advising the patients at Hua Rin temple. Besides, the monks
visited the AIDS patients in villages, encouraged and provides them with things. Outside supports and
community participation could prevent and subsidize the patients. Problems and obstructions found in
preventing AIDS and taking care of AIDS patients were community resistance, lack of funds, lack of
marketing and lack of staffs.
The monks at “House of Friends for Lives at Suthep Sub-district region 1, Maung District,
Chiang Mai Province, had 4 roles; that are, administrating, managing, subsidizing AIDS patients both in
physical and mental factors and giving knowledge to community. The study also

found that giving meal for a living, helping each other in the community and giving chances to others
made the process successful. However, there were some problems and obstructions such as community
protest in having an AIDS center in the community and a lso other monks’ objections.

