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มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง
ของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทรแรง
อาจารยประจำ มจร วิทยาเขตเชียงใหม

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาทีใ่ หความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของมนุษย มีความเชือ่
ดวยหลักการและเหตุผลวา มนุษยมคี วามสามารถและมีศกั ยภาพในการฝกฝนพัฒนาตนเอง สิง่
สำคัญของมนุษยอยางหนึง่ ก็คอื มนุษยมสี ภาวะของความเปนสัตวทฝี่ ก ไดดกี วาสัตวอนื่ จนพัฒนา
ตนเองใหเปนสัตวประเสริฐได ดังพุทธพจนของพระพุทธเจาทีต่ รัสไววา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเฺ สสุ
ผทู ฝี่ ก ตนดีแลว เปนผปู ระเสริฐสุดในหมมู นุษย๑ การพัฒนาหรือฝกฝนตนเองของมนุษยใหเปน
ผปู ระเสริฐ จะตองใชเวลาในการฝกฝน โดยผานกระบวนการศึกษาและปฏิบตั ิ อันเกิดจากความ
เพียรพยายาม๒ บุคคลทีฝ่ ก ตนได พัฒนาตนดีแลว แมแตเทวดาและพระพรหมก็ยงั เคารพบูชา๓
ยกตัวอยางพระพุทธเจาทรงเปนมนุษยที่สามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาได เพราะทรงพัฒนา
พระองคจากความเปนมนุษยสกู ารตรัสรเู ปนพระพุทธเจา ดังนัน้ การตรัสรู จึงไมใชสงิ่ สุดเอือ้ ม
ถึงของมนุษย มนุษยทกุ คนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนพระพุทธเจาได ถาเขาไดตงั้ ความปรารถนาและ
ตัง้ ใจบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึง่ จะนำไปสคู วามเปนพระพุทธเจา ในพระพุทธศาสนาคำบาลี
วา “ภาวนา” โดยทัว่ ไป แปลวา “การพัฒนา”๔ การพัฒนาคุณภาพชีวติ หรือการพัฒนาคน
๑

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโฺ ต), สถานะแหงพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั สหธรรมิก จำกัด,
๒๕๓๗), หนา ๕๐.
๒
พระมหาณรงค กนฺตสีโล, ดร. จุดเดนของพระพุทธศาสนา, (เชียงใหม: บริษทั ทรีโอ แอดเวอรไทซิง่ แอนด
มีเดีย จำกัด, ๒๕๕๖), หนา ๓.
๓
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๕๑.
๔
ศ.พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศนชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๘๐.
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พระพุทธศาสนาจะใชศพั ทเฉพาะโดยใชคำวา “ภาวนา” พระธรรมปฎกไดวเิ คราะหใหเห็นวาพระ
พุทธศาสนาไดแยกการใชถอ ยคำกันออกใหชดั เจนเพือ่ มิใหเกิดความสับสน คือ ถาเปนการพัฒนา
สิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรมภายนอก เชน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสังคม พัฒนาบานเมือง พัฒนากิจการตางๆ
ก็ใชคำวา “พัฒนา” ถาพัฒนาชีวติ หรือพัฒนาคน พัฒนามนุษย ก็ใชคำวา “ภาวนา”๕ ภาวนา ๔
เพือ่ การพัฒนาตามวิถพี ทุ ธ พระพุทธศาสนาถือวามนุษยเปนสัตวทฝี่ ก ฝนตนเองจากบุคคลธรรมดา
จนสามารถเปนผูประเสริฐได มีลักษณะพิเศษกวาสัตวทั้งหลาย สัตวนั้นมีการดำรงชีวิตดวย
สัญชาตญาณแตมนุษยจะตองฝกฝนพัฒนาตนเองอยตู ลอดเวลา ในพระพุทธศาสนานัน้ ทานให
ดูการพัฒนาของมนุษยวา เปนไปครบ ๔ ดานไหม หลักเกณฑนใี้ ชวดั แมแตพระอรหันต ถาถาม
วาพระอรหันตคอื ใคร ก็ตอบวาพระอรหันตคอื คนทีพ่ ฒ
ั นาตนสมบูรณทงั้ ๔ ดาน๖ ดังทีพ่ ระธรรม
ปฎก๗ อธิบายดังนี้
๑. กายภาวนา หมายถึง การพัฒนากาย ซึง่ เปนหลักการพัฒนาเพือ่ สรางความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับสิง่ แวดลอมทางวัตถุ หรือทางกายภาพ
๒. ศีลภาวนา หรือ การพัฒนาศีล หมายถึงการพัฒนาคนใหมรี ะเบียบในการดำเนิน
ชีวติ และในการอยรู ว มกันกับผอู นื่ ในสังคม เปนการพัฒนาความสัมพันธระหวางตนเองกับสิง่ แวด
ลอมของสังคมกับเพือ่ นมนุษย ใหเปนความสัมพันธทดี่ ชี ว ยเหลือเกือ้ กูล ไมเบียดเบียนกัน
๓. จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาจิตใจ ตามนัยทางพระพุทธศาสนามี
ความกวาง แตพอสรุปไดเปน ๓ ดาน คือดานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาใหจติ ใจที่
มีคณ
ุ ภาพ เริม่ แตมคี ณ
ุ ธรรมตาง ๆ ทีท่ ำใหจติ ใจประณีตดีงาม เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มี
ความกตัญูกตเวที เปนตน ดานที่ ๒ การพัฒนาสมรรถภาพจิต หมายถึงการพัฒนาความสามารถ
ของจิตใจใหมคี วามเขมแข็ง สมรรถภาพของจิตนีเ้ นนทีต่ วั สมาธิ คือจิตจะตองสมาธิจงึ จะทำงาน
๕
หนา ๓๔.
๖

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗),

รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๐), หนา ๒๘.
๗
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จากสุขในบานสูความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑
เซ็นจูรจี ำกัด, ๒๕๔๖). หนา ๕๖.
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ไดผลดี นอกเหนือจากสมาธิแลว จะตองมีสติ จะตองมีวริ ยิ ะ คือความเพียรพยายาม ความกลา
สู ความเอาใจใสรบั ผิดชอบ ความเขมแข็งของจิตใจ ความอดทน เปนตน ดานที่ ๓ การพัฒนา
สุขภาพจิตการพัฒนาระดับใหเกิดสุขภาพจิตคือทำใหจติ นัน้ มีความสุข เปนจิตใจทีม่ คี วามเบิกบาน
มีปต ิ มีความอิม่ ใจ มีปราโมทย มีความราเริงบันเทิงใจ เปนตน
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา ไดแก การพัฒนาปญญาทีเ่ ปนความรู ความเขา
 ญาการคิดวินจิ ฉัยดวย
ใจในศิลปะวิทยาการ ความรวู ชิ าการรวมทัง้ ความรเู หตุรผู ล ตอมาใชปญ
การใชปญญาโดยบริสุทธิ์ คือการใชปญญาที่ปราศจากการอยูในอำนาจครอบงำของอคติ
จนพัฒนามาเปนปญญาเขาใจถึงสาระแหงความเปนโลกและชีวติ รทู างเสือ่ มทางเจริญและเหตุ
ั นาตน พัฒนาชีวติ
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของ รวู ธิ แี กไขปญหาอยางสรางสรรค ความสำเร็จทีท่ ำใหพฒ
และสังคมใหเจริญดีงามยิง่ ๆ ขึน้ ไป และสุดทายเปนปญญาทีร่ เู ทาทันโลกและชีวติ ความเปนจริง
คือ ปญญาทีท่ ำใหจติ ใจเปนอิสระออกมาจากสิง่ ตางๆ ในภายนอกได คือไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ในโลก
หมายความวา สิง่ อะไรเขามา เราก็รบั รตู ามความเปนจริงปฏิบตั ติ อ มันตามเหตุผล ดวยความรู
เทาทันตอเหตุปจ จัย แตไมมคี วามยึดมัน่ ถือมัน่ ทีจ่ ะมาบีบคัน้ ตัวเอง
การพัฒนารางกายและสังคมเปนสิง่ จำเปน ตอการไดมาซึง่ สันติภาพภายนอก คือ การ
อยรู ว มกันแบบสันติภาพรวมกับเพือ่ นรวมโลกอืน่ ๆ และรวมกับสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติ สวน
การพัฒนาจิตและปญญาเปนสิง่ จำเปน ตอการไดสนั ติภาพภายใน หรือความสงบใจ การพัฒนา
ทัง้ ๔ ประการนีต้ อ งดำเนินไปดวยกัน เพือ่ ทีว่ า เราจะไดการพัฒนาอยางสมดุลในชีวติ การเนน
ปฏิบตั เิ พียงขอใดขอหนึง่ ไมสนใจขออืน่ อาจจะทำใหตกไปสทู สี่ ดุ โตง ๒ อยาง อยางใดอยาง
หนึง่ ผทู หี่ มกมนุ กับการพัฒนารางกายและสังคมละเลยการพัฒนาทางจิตและปญญา จะตกอยู
ในฝายกามสุขลั ลิกานุโยค ในขณะทีผ่ หู มกมนุ ตอการพัฒนาจิตและปญญา ละเลยการพัฒนาราง
กายและสังคมจะตกอยใู นฝายอัตตกิลมถานุโยค แตทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ประกอบ
ดวยการพัฒนาชีวติ ทัง้ ๔ ดานอยางสมดุล๘
๘

พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ), โลกทัศนของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๓.
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เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาตามนัยดังกลาวขางตน โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
(ธรรมจาริก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เริม่ ดำเนินการมา
ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๓ โดยไดรบั การอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาภาคเหนือทีม่ ี
พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนภูเขาและเปนเขตติดตอกับชายแดนของประเทศเพือ่ นบานมีชาวเขาอาศัยอยู
เปนจำนวนมาก และเปนการแกไขปญหาตาง ๆ คือ ปญหายาเสพติด ปญหาการทำลายปาตน
น้ำ และการทำไรเลือ่ นลอยตลอดถึงกองกำลังติดอาวุธตางๆ ปญหาคานิยม ทัศนคติ การปรับ
ตัวสถานภาพความเปนคนไทย การประกอบอาชีพ ปญหาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
การแตงตัวทีเ่ ปลีย่ นไป
โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) ดังกลาว โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
๕ ขอ คือ๙
๑. เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวเขา
๒. เพือ่ ชวยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. เพือ่ ใหการศึกษา ภาษา หนาทีพ่ ลเมืองทีด่ ตี ามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. เพือ่ ชวยแนะนำและสรางจิตสำนึกในการอนุรกั ษปา ตนน้ำลำธารตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ
๕. เพือ่ อบรมสัง่ สอนชีใ้ หเห็นถึงหลักการดูแลสุขภาพพืน้ ฐานและพิษภัยของยาเสพติด โรค
เอดส ตามพืน้ ทีเ่ ปาหมาย ในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน โดยครัง้ แรกทางโครงการไดตงั้ หมบู า น
เปาหมายไว จำนวน ๓๕ หมบู า น ประชากรชาวเขา จำนวน ๑๗,๕๐๐ คน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
เพือ่ ดำเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคและ
๙

สุชาติ แกวกอ, “โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) จากอดีตสปู จ จุบนั ”, รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป ๒๕๔๕, (ธันวาคม ๒๕๔๕) : หนา ๑.
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นโยบายมหาวิทยาลัย ตัง้ แตวนั ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ จำนวน ๑๓ ทาน๑๐ โดยมี พระราช
วิมลเมธี รองอธิการบดีวทิ ยาเขตเชียงใหม ประธานกรรมการ
วิทยาเขตเชียงใหม ไดประสานงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าควัดศรีโสดา เพือ่
ขอขอมูลและพืน้ ทีเ่ ปาหมายหมบู า นตาง ๆ ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันจันทรที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๔๓ และทีป่ ระชุมไดเสนอแตงตัง้ คณะทำงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรม
จาริก) เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ จำนวน ๑๑ รูป/ทาน๑๑ โดยมีพระโสภณกิตติธาดา เปน
ประธานคณะทำงาน
ในป ๒๕๔๓ ทางมหาวิทยาลัยทำงานเกีย่ วกับพัฒนาชาวเขาตองอาศัยเอกสารขอมูล
ตลอดถึงพืน้ ที่ และระเบียบขอปฏิบตั ติ า งๆ จากโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าควัดศรีโสดา
เปนหลัก ทางสำนักงานไดประกาศรับสมัครพระนิสติ จำนวน ๒ ครัง้ มีผสู มัครเขาโครงการ
จำนวน ๒๔ รูป เพราะพระนิสติ แตละทานมีสถานทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจเรียบรอยแลว เริม่ แรกไดให
พระบัณฑิตอาสาฯ ทำงานรวมกับพระธรรมจาริก มีจดั สัมมนาระหวางปและปลายปเพือ่ นำขอมูล
ทีไ่ ดเปนแนวทางในการทำงานปตอ ไป โครงการมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ชุด และมี
คณะทำงานโครงการ ๑ ชุด คณะกรรมการบริหารมีทงั้ สวนกลางและวิทยาเขตแพร พะเยา
เชียงใหม ตองพิจารณาหลายขัน้ ตอน ปพทุ ธศักราช ๒๕๔๔ จึงมีการพิจารณาคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมเพือ่ ใหเกิดความรวดเร็วและเรียบรอยเปนไปตามวัตถุประสงค และนโยบายของมหา
วิทยาลัย จำนวน ๙ ทาน๑๒ โดยมีพระราชวิมลเมธี รองอธิการบดีวทิ ยาเขตเชียงใหมเปนประธาน
กรรมการ
ในป ๒๕๔๔ มีเจาหนาทีธ่ รุ การทำงานจำนวน ๑ ทาน คือ นายสุชาติ แกวกอ ตอมาได
เพิม่ เจาหนาทีน่ เิ ทศ ๑ ทาน คือ พระสุชาติ สุวฑฺฒโก
วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม ประกาศรั บ สมั ค รพระนิ สิ ต ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ มกราคม – ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ มีพระนิสติ มาสมัครจำนวน ๖๙ รูป จากวิทยาเขตเชียงใหม ๒๑ รูป วิทยาเขต
๑๐
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑ – ๒.
๑๑
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒.
๑๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒
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แพร ๑๑ รูป วิทยาเขตพะเยา ๑๓ รูปวิทยาเขตหนองคาย ๔ รูป วิทยาเขตขอนแกน ๕ รูป และ
พระบัณฑิตอาสารนุ ที่ ๑/๒๕๔๓ ไดสมัครปฏิบตั ศิ าสนกิจตออีก จำนวน ๑๕ รูป
จากการทำงานและการประสานงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าคอยางตอเนือ่ ง
ในป ๒๕๔๔ ทำใหพนื้ ทีใ่ นการทำงานมีจำนวนมากขึน้ จึงมีการแยกพืน้ ทีก่ ารทำงานใหพระบัณฑิต
อาสาฯ กำหนดใหแตละรูปรับผิดชอบหมบู า นบริวารอีกรูปละ ๔ หมบู า น การดำเนินงานเชนนี้
เทากับเปนการขยายฐานพืน้ ทีใ่ นแตละพืน้ ที่ การทำงานของพระบัณฑิตอาสาฯ ไดผลเกินคาด
ทีโ่ ครงการคิดไวเพราะอยทู อี่ าศรมรูปเดียวเทากับเปนเจาอาวาสดูแลอาศรมเอง
ในป ๒๕๔๕ พระบัณฑิตอาสาฯ จำนวน ๓๒ รูป ไดเผยแผพระพุทธศาสนาไปสพู นี่ อ ง
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทำใหพนื้ ทีเ่ ปาหมายทีโ่ ครงการไดรบั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
ทางดานจิตใจพรอม ทั้งนี้โครงการพระบัณฑิตอาสาไดกำหนดคุณสมบัติพระบัณฑิตอาสา ๔
คุณลักษณะ คือ
๑) มีความเปนผนู ำ มีการวางตัวเสมอตนเสมอปลาย พัฒนางานในดานพระศาสนาและ
งานดานสังคม มีความใฝเรียนรใู ฝศกึ ษา รจู กั คิดวิเคราะห สังเคราะห รจู กั วางแผนอยางรอบคอบ
กระจายงานอยางทัว่ ถึง ใชจติ วิทยาในการครองใจของคนทุกคนได
๒) สำรวมอินทรีย มีวาทศิลปพดู โนมนาวเพือ่ ประโยชนในการทำงาน เปนแบบอยางที่
ดีดงั คำโบราณกลาวไววา “ตัวอยางทีด่ ี ดีกวามีคาถาอาคม”
๓) มีความจริงใจตอชาวบาน ทัง้ เรือ่ งงานและชุมชน
๔) มีมนุษยสมั พันธทดี่ ี มีความสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ ว
ของไดอยางกลมกลืน หลีกเลีย่ งสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงระหวางกลมุ กับองคกรตาง ๆ
ผลของการทำงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาของพระบัณฑิตอาสา สามารถสรุปเปน
ขัน้ ตอนการทำงานออกเปน ๓ ระยะ คือ๑๓

๑๓

พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก, “จุดเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงาน”, รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก), (ประจำป ๒๕๔๗) : หนา ๑๒ – ๑๓.
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ระยะทีห่ นึง่ ทางโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ ไดอาศัยโครงการพระธรรมจาริกเปน
ผูเลือกสถานที่ปฏิบัติ แผนการทำงาน ปฏิทินการทำงาน โดยใหพระบัณฑิตอาสาฯ รวม
ปฏิบตั งิ านกับพระธรรมจาริกทีเ่ ปนระดับหัวหนาศูนยเปนสวนใหญ ในหนึง่ อาศรมจะมีพระธรรม
จาริกและพระบัณฑิตอาสาฯ อยดู ว ยกัน ๒ รูป เพือ่ เปนการเสริมการทำงานใหมคี วามคลองตัว
มากขึน้ เพิม่ การทำงานใหเขมขนมากขึน้ โดยใหพระธรรมจาริกทีเ่ ปนหัวหนาศูนยอบรมศีลธรรม
ในแตละเขตเปนพีเ่ ลีย้ ง มีหวั หนางานบุคลากรของโครงการพระธรรมจาริก มีกรรมการผทู รง
คุณวุฒิติดตามนิเทศงานในภาคสนาม ทั้งแผนงาน นโยบาย ทิศทางในการทำงานโครงการ
พระธรรมจาริกเปนผูกำหนด
ระยะที่สอง ทางโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ไดมกี ารขยายฐานโดยใหเจาหนาทีข่ องโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ
และเจาหนาทีโ่ ครงการพระธรรมจาริกไปสำรวจพืน้ ที่ โดยเนนหมบู า นกลมุ ชาติพนั ธเุ ยา (เมีย่ น)
อีกอ (อาขา) ลีซอ (ลีซ)ู จีนฮอ มูเซอ (ลาหู โดยเนนในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง อำเภอแมสรวย และ
อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ทางโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ กำหนดแผนงาน นโยบาย
และพันธกิจใหกบั พระบัณฑิตอาสาฯ มีเจาหนาทีท่ ำหนาทีน่ เิ ทศ ติดตามงานประเมินเอง แตใน
ขณะเดียวกันมีการปรึกษาหารือในดานพืน้ ที่ นโยบายการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู กับโครงการพระธรรม
จาริกอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการพัฒนาชาวเขามีทศิ ทางเดียวกัน แตการทำงานมีความเปนเอกภาพ
มากขึน้
ระยะทีส่ าม เปนการเสริมสรางการทำงานใหมคี วามเขมแข็งมากขึน้ ในระยะนีพ้ ระ
บัณฑิตอาสาฯ ไดสะทอนการทำงานทีผ่ า นมาทัง้ หมด สรุปประเด็นปญหาตาง ๆ เพือ่ ปรับปรุง
แกไข พรอมทบทวนกระบวนการทำงานทัง้ จากประสบการณการทำงานวางเปนโครงสราง และ
แผนงานใหชดั เจนยิง่ ขึน้ เพือ่ เริม่ งานอีกครัง้ ในคราวตอไป
ในป ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ โครงการพระบัณฑิตอาสาฯ มีพระบัณฑิตอาสาฯ จำนวน ๓๕
รูป ไดพฒ
ั นาการลักษณะการทำงานเชิงรุกมากขึน้ โดยมีการแตงตัง้ หัวหนาเครือขายออกเปน ๖
เขตพืน้ ทีเ่ พือ่ ชวยดูแลลูกขายเพราะบางครัง้ เจาหนาทีไ่ มสามารถจะออกนิเทศติดตามงานทัว่ ถึง
ในป ๒๕๕๑ โครงการพระบัณฑิตอาสาฯ ไดเสนอขอขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ อีกจำนวน ๕๐ รูป
แตทำงานลักษณะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ อยภู ายใตการทำงานตามพันธกิจ
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๖ ประการทีโ่ ครงการดำเนินการ จึงมีพระบัณฑิตอาสาฯ ทีท่ ำงานในโครงการจำนวนทัง้ สิน้ ๘๕
รูป และมีเจาหนาทีป่ ระสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบนพืน้ ทีส่ งู อีก ๑ ทาน
รวมเปนเจาหนาทีจ่ ำนวน ๓ ทาน พรอมมีโครงการการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาพระบัณฑิตอาสาฯ
มาชวยจัดกระบวนการสือ่ สาร จัดเวทีชาวบาน พรอมการหนุนเสริมงานในพืน้ ที่ และฟน ฟูอนุรกั ษ
วัฒนธรรมประเพณีกลมุ ชาติพนั ธุ เปนตน
ปจจุบนั พระบัณฑิตอาสาฯ ไดทำงานครอบคลุมงานดานตางๆ ไดแก ๑. งานดานการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ๒. งานดานการศึกษา ๓. งานดานการปองกันยาเสพติด ๔. งานดาน
อนามัย ๕. งานดานพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห และ ๖. งานดานอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
พระเทพโสภณ๑๔ ทานเปนตัวอยางของการทำงานในพืน้ ทีร่ าบสูง ทานเปนนักการศึกษา
นักปกครอง ทานดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
กรรมการมหาเถรสมาคม ทานปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ ๓ ตำแหนงในชวงเวลาเดียวกันไดเปนอยางดียงิ่
ทีเ่ ปนเชนนัน้ ก็เพราะวาทานเปนผมู บี คุ ลิกภาพ และเปนผมู คี วามรคู วามสามารถในการบริหาร
ตน บริหารบุคคล เปนแบบอยางทีด่ งี ามแกบคุ ลากรในสังกัด ทีส่ ำคัญยิง่ การบริหารงานของทาน
ทานยังทำใหดู อยใู หเห็น ยกตัวอยางเชน ในป ๒๕๔๖ ทานและคณาจารยเจาหนาที่ มจร จาก
สวนกลาง ไดเดินทางมารวมโครงการธรรมจาริก ซึง่ มจร ไดสรางโรงเรียนใหกบั ชาวเขาเผา
กระเหรีย่ ง ทีห่ มบู า นขุนแมรวม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม หนทางทีจ่ ะไปขุนแมรวมเปน
หนทางที่ขรุขระทุระกันดารมาก ทานไดรวมเดินทางไปกับคณะโดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกบั ชาวเขา จึงเปนอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำใหขา พเจามีความปลืม้ ปตยิ นิ ดีเพิม่
ความเลือ่ มใสศรัทธาในตัวทานมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมา๑๕
การทำงานของพระสงฆบนพืน้ ทีร่ าบสูง มีกระบวนการทำงานในพืน้ ทีอ่ ยางหลากหลาย
อีกทัง้ การทำงานขึน้ อยกู บั สภาพแวดลอมทางกายภาพซึง่ วิธกี ารและกระบวนการตาง ๆ ไดรบั
๑๔

ปจจุบนั ไดรบั พระราชทินนาม พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และกรรมการมหาเถรสมาคม
๑๕
เทพประวิณ จันทรแรง, พระพุทธศาสนากับคุณคาแหงการดำเนินชีวิต, (เชียงใหม: โรงพิมพ ดาวคอม
พิวกราฟก ๑๔, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๙-๑๒๐.
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การถายทอดแนวทางการทำงานจากโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ สะทอนผลการทำงานของ
พระในพื้นที่
การทำงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับชุมชนใชรปู แบบของกระบวนการ การ
มีสว นรวมโดยใหความสำคัญกับองคกรและหนวยงานทีอ่ ยใู นพืน้ ทีท่ งั้ นีก้ ระบวนการทำงานมงุ เนน
ถึงการพัฒนาชุมชนทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจโดยมีพนั ธกิจในการดำเนินงาน ๖ ประการ คือ
๑. การเผยแผพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรมแกชมุ ชนพืน้ ทีส่ งู ๒. การรณรงคลด ละ เลิก
อบายมุข ๓. การจัดสวัสดิการและสงเคราะหใหกบั ชุมชน ๔. ใหการศึกษาหนาทีก่ ารเปนพลเมือง
ทีด่ ตี ามระบอบประชาธิปไตย ๕. การสงเสริมอนุรกั ษทรัพยากรสิง่ แวดลอม ๖. การสงเสริมอนุรกั ษ
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผาทัง้ นี้ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาไดประยุกตการทำงานในพืน้ ที่
โดยใชหลักพุทธธรรมกับหลักการทางทฤษฎีสมัยใหมเขามาใชในการทำงานเผยแผพระพุทธ
ศาสนาและพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
อาจกลาวไดวา การทำงานของพระบัณฑิตอาสาที่ผานมาไดผลสัมฤทธิ์เปนที่นาพอใจ
เพราะพระบัณฑิตอาสาทุกรูปมีกระบวนการคิดและการวางแผนอยางเปนระบบ มีการผสมผสาน
บูรณาการกับหลักพุทธธรรมใหเขากับวัฒนธรรมชุมชน การเรียนรดู า นภาษา การประสานงาน
กับภาคีตา ง ๆ ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ไดอยางเปนระบบ
อาจกลาวไดวา ผลงานของพระบัณฑิตอาสาทัง้ หมดเกิดจากกรอบแนวคิดการทำงานที่
ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดเปนแบบแผนไวเปนเข็มทิศชีท้ างสวางใน
การทำงานในพืน้ ทีร่ าบสูง รวมไปถึงการประสานความรวมมือทุกองคกรทุกฝายจนกลายมาเปน
พันธกิจทีส่ ำคัญบนหลักการทำงาน ๒ ประการ คือ
๑. การกำหนดวิสยั ทัศนการพัฒนา คือ การพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ธรรมและคุณภาพสามารถ
พัฒนาตนเองไดและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได มีการธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมและความเชื่ออันดีงามของแตละกลุม
ชาติพนั ธุ
การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสตรสมัยใหมเขามาประยุกตในการทำงาน
เผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู พระสงฆควรมีบทบาทในการทำงานพัฒนา
๒ ดาน ควบคกู นั ไปคือ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาและดานการพัฒนาชุมชน ใหมคี วาม
ตอเนือ่ งและยัง่ ยืน เพือ่ เสริมสรางความสุขสชู มุ ชนบนพืน้ ทีใ่ นอนาคตตอไป
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