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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคของโครงการวิจยั ๑) เพือ่ ศึกษาหลักการการบริหารจัดการ
ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๒) เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ
ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๓) เพือ่ เปนขอเสนอแนะการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม สำหรับ
การนำไปใชในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ผลการวิจยั มีดงั นี้
ดานการปกครอง พบวา ในแตละชุมชนมีพระสงฆหรือสามเณรปฏิบตั งิ าน จำนวน ๑
รูป มีศษิ ยวดั อยบู า งเล็กนอย และมีการเขารวมประชุมรวมกับชาวบาน ในชุมชนบางแหงมีแกน
นำชาวพุทธ มีหวั หนาศูนยเปนผบู งั คับบัญชาเบือ้ งตนเปนผกู ำกับดูแลใหคำปรึกษาแกพระสงฆ
ทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นอาศรมตามหมบู า น แตไมมอี ำนาจในการใหคณ
ุ ใหโทษ และอำนาจในการตัดสิน
ใจในการสัง่ ยาย ปฏิบตั งิ านตามนโยบายของโครงการพระธรรมจาริก หรือรับคำสัง่ จากผบู ริหาร
โครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค วัดศรีโสดา มาปฏิบตั เิ ทานัน้ การปกครองจึงมีลกั ษณะศูนย
รวมอำนาจ ไมกระจายอำนาจไปยังทองถิน่ หรือศูนยสง เสริมศีลธรรมบนพืน้ ทีส่ งู ทำใหงานของ
พระธรรมจาริกไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร
ดานการศาสนศึกษา พบวา ในอำเภอกัลยาณิวฒ
ั นาไมมกี ารเรียนการสอนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกธรรม และแผนกภาษาบาลี เพราะพระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตอำเภอ
กัลยาณิวฒ
ั นาสวนใหญมาปฏิบตั งิ านเรียนจบนักธรรมแลว และมาปฏิบตั ธิ รรมเพียงชัว่ คราวเทา
นัน้ และเปนอำเภอทีเ่ กิดขึน้ มาใหม ดังนัน้ จึงไมมกี ารจัดการเรียนการสอน ซึง่ เปนจุดออนอยาง
หนึ่งในการเผยแผ ที่ไมมีสำนักเรียนดานพระพุทธศาสนาเนื่องจากขาดบุคลากรดานครูสอน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม และแผนกบาลี
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ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา ในชุมชนไดมกี ารเปดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ใหกบั บุตรหลานของคนในชุมชนทีเ่ รียนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาทีอ่ ยใู กลอาศรม
ในบางพื้นที่บางพื้นที่ยังไมเปดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เนื่องจากพระสงฆ /สามเณรที่
ปฏิบตั งิ าน ในพืน้ ทีย่ งั ไมมคี วามพรอมในการทำหนาทีใ่ นการเปนครูถา ยทอดความรใู หแกเด็ก และ
เยาวชนในดานพระพุทธศาสนา
ดานการเผยแผศาสนธรรม พบวา พระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชนมีการ
เผยแผศาสนธรรมใหกบั ชาวบานในโอกาสทีส่ ำคัญ เชน วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา หรือในพิธกี รรมตางๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ตามเทศกาล โดยเนนใหชาวบานไดนำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการดำเนินชีวติ โดยวิธกี ารเผยแผทางเสียงตามสาย ทาง
วิทยุชมุ ชนหรือแสดงธรรมในวันสำคัญตางๆ และชักจูงใหเด็กและเยาวชนเขามาแสดงตนเปน
พุทธมามกะในแตละป
ดานสาธารณูปการ พบวา พระสงฆ / สามเณรทีเ่ ขาไปปฏิบตั งิ านในชุมชนไดชว ยคิด
และชวยชาวบานจัดทำโครงการดานสาธารณูปการในชุมชน โดยเขียนโครงการเสนอของบ
ประมาณจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมทัง้ การเสนอของบประมาณในการสรางหรือซอมอาศรม
จากสำนักงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าคดวย และมีการปลูกไมยนื ตนในอาศรมเพือ่ ให
เกิดความรมรืน่ เปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั ชุมชน
อาศรมในแตละแหงยังขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณในการสราง หรือซอมแซม
อาศรม ซึง่ เปนศูนยกลางของชุมชน และเปนทีพ่ งึ่ ทางจิตใจของประชาชน มีผลทำใหสมาชิกใน
หมบู า นมารับบริการใชอาศรมในการจัดกิจกรรมตางๆ ไมสะดวกเทาทีค่ วร
ดานสาธารณสงเคราะห พบวา พระสงฆ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชนไดชวย
สงเคราะหผปู ระสบปญหาสังคมหรือผดู อ ยโอกาสทางสังคม ชวยเหลือเฉพาะราย ชวยเหลือกลมุ
ชน และชวยงานชุมชน และเปนทีป่ รึกษาใหกบั ชุมชนดวย
พระสงฆไดมบี ทบาทในการปฏิบตั งิ านกับชุมชน ไดจดั ตัง้ กลมุ ผสู งู อายุ กลมุ เกษตรกรดาน
การปลูกพืชและเลีย้ งสัตว การจัดการโครงการตางๆ ดานการพัฒนาชุมชน ตามความตองการ
ของสมาชิกชุมชน โดยเสนอโครงการไปยังหนวยงานระดับทองถิ่นหรือเสนอตอโครงการพระ
ธรรมจาริกสวนภูมภิ าค
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the principles of monk’s
management for development of highland community, 2) to study the model of
monk’s management for development of highland community, and 3) to suggest the
appropriate management model for development of highland community. The
results of research were as follows:
For administrative Aspect, it was found that In each community, there is
one monk or novice together with few temple boys living in the Ashram. The monk
or novice attends the meeting with villagers. There are the Buddhist leaders in
some communities.
The Ashrams are distributed in every district. The head of highland moral
propagation center has responsibility for superintending and supervising monks
and novices, he only follows the policy of the Phradhammajarika project, and has
no authority to give benefit or punishment to monks or novices, and to make a
decision in transferring them.
For Religious Study Aspect, it was found that there are no teaching and
learning of Phrapariyatthidhamma in Kanlayaniwatthana District, because most of
monks or novices working in this area have already graduated with Nakdhamma
and they just wanted to work, they temporarily. Moreover, it is because of the
newly established district. Therefore the lack of Dharma and Pali teaching and
learning is the weak point of religion propagation in this District.
Special Education Aspect, it was found that in some communities, there
is a Buddhist Sunday School for student of primary and secondary educational
levels while there is no such school in some communities, because the monks or
novices in those areas are not ready to import Buddhist leaching to the young
people.
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Propagation of Religion Aspect, it was found that monks or novices
teach Buddhist principles to villagers on national important days and Buddhist
important through community radio broadcasting stations. They also encourage
young people to profess regarding Buddhism.
Public Assistance Aspect, it revealed that monks or novices help people
to seek fund for infrastructure project in community from regional office of
Phradhammajarika. They not only seek the source of fund, but also plant around
Ashram area which is a good example for villagers. A lack of budget and building
instruments causes the inconvenience to the villagers in doing different activities.
For Public Services Aspect, it was found that monks and novices working
in communities have given help to the people who face problems and have less
educational opportunity both individually and in group and they also help community people by giving them advice.
The Buddhist monks have played important roles in working work community people by establishing different groups of the aged and farmers and by
organizing various community development projects and these projects were forwarded to the organizations at local or the regional office of Phradhammajarika
Project.
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บทนำ
การปกครองคณะสงฆถอื วาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ คือ
ดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะห ใหดำเนินไปตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ มติ
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคำสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ การ
วินจิ ฉัย การลงนิคหกรรม การวินจิ ฉัยขออุทธรณตา ง ๆ ตลอดถึงการแตงตัง้ ถอดถอนเจาคณะพระ
สังฆาธิการ ควบคุมดูแลใหไปตามขอวัตรปฏิบตั ขิ องจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ
ไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดตระหนักถึงความสำคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะปจจุบนั นี้ วิทยาการดานการบริหาร และการจัดการกาวหนาไปมาก คณะสงฆ
ควรจะไดใชวทิ ยาการเหลานัน้ มาชวยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ กิจการคณะสงฆ
บางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝายบานเมือง กิจการคณะสงฆบางอยางอาจ
อาศัยการบริหารทีค่ ลองตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรม
วินยั ๑
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน ๒ แนวทางคือ (๑) บทบาทหลัก หรือ บทบาท
โดยตรงของพระสงฆ คือ การเปนผนู ำชุมชนในทางดานจิตใจสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สติปญ
 ญา
ทีถ่ กู ตองแกชมุ ชน เปนบทบาททีส่ ำคัญยิง่ เปนรากฐานความเจริญความสุขของสังคมอยางแท
จริง (๒) บทบาทรอง ในบางกรณีอาจมีบทบาทอืน่ ทีพ่ ระสงฆอาจจำเปน และควรเขาไปเกีย่ ว
ของในฐานะทีเ่ ปนผรู บั แรงศรัทธาจากชาวบาน อาจแนะนำประชาชนในทองถิน่ ใหเห็นลทู างใน
การพัฒนาดานวัตถุทเี่ หมาะสมหรือเปนผปู ระสานรวมตัวชาวบานในการพัฒนาและอาจใชวดั เปน
สถานทีร่ วมกลมุ เปนตน๒ ในขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาของพระสงฆทมี่ กั มองวา ชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู เต็มไปดวยปญหา จึงเริม่ กระบวนการดวยการแกไขปญหา โดยไมไดเนนกระบวนการ
๑

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก
จำกัด, ๒๕๓๙), หนา ๗๘.
๒
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๒๗), หนา ๖๖.
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การมีสว นรวมและสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน การพัฒนานัน้ จึงมีทศิ ทางจากบนสลู า ง สง
ผลกระทบรุนแรงตอชุมชนแบบเดียวกับทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแลวในพืน้ ทีภ่ าคอืน่ ๆ ของประเทศ คือ
ชุมชนทองถิน่ ขาดความเขมแข็งภายใน โครงสรางพืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ระบบสาธารณูปโภคมาก
มายในชุมชนไมไดสง เสริมใหชมุ ชนเกิดความเขมแข็งอยางทีค่ ดิ ไว แตกลับเปนปจจัยบัน่ ทอนความ
เขมแข็งและความยัง่ ยืนของชุมชนไวกบั การพัฒนาจากภายนอกและสังคมใหญมากเกินไป เห็น
ไดจากการดูดดึงทรัพยากรในชุมชนทองถิน่ สสู งั คมเมือง เชน การอพยพแรงงานรนุ หนมุ สาว และ
ทรัพยากรธรรมชาติทถี่ กู ลิดรอนจากคนภายนอก๓ บทบาทของพระสงฆในทางตรงกันขาม คือ
มองวาศาสนาควรมีบทบาทหนาที่ ๒ ประการคือ ผดุงไวซงึ่ สังคมอันดีงามและ ตองเปนผนู ำใน
การเรียกรองเพือ่ แสวงสังคมทีด่ กี วา ดานพระสงฆตอ งเขาไปรับรกู บั สภาพตามความเปนจริงของ
สังคมเพือ่ จะไดเขาไปแกไขปญหาและพัฒนา เพราะพระสงฆไมสนใจหรือมงุ โลกุตตรธรรมอยาง
เดียว เทากับพระสงฆขาดความเมตตาธรรม กรุณาธรรม และไมเอือ้ อาทรตอเพือ่ นรวมทุกข
พระสงฆละทิง้ ปญหาของสังคมออกไปเทาใด สังคมก็จะมองไมเห็นความสำคัญของศาสนาและ
พระสงฆมากเทานัน้ ประการสำคัญทีส่ ดุ ควรมีการอบรมพระสงฆใหมคี วามรู ความเขาใจในสภาพ
ของสังคมโดยเนนหนักในทางดานความเปนผนู ำและมีความรใู นการพัฒนาสังคม๔ การพัฒนา
ทีแ่ ทจริงในทางพุทธธรรม จะตองเอือ้ อำนวยใหแตละคนตระหนักถึงสายสัมพันธทตี่ นมีตอ สังคม
และธรรมชาติ อันตนจะตองเกือ้ กูลปจจัยแวดลอมดังกลาวใหเปนไปดวยดี โดยไมเอาผลประโยชน
สวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนัน้ การพัฒนาจะตองมีธรรมะเปนพืน้ ฐาน อำนวยใหเกิดคุณคาใน
ทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ และความยุตธิ รรม๕
ดวยเหตุนี้ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนทัศนของการบริหารจัดการของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชนขนพืน้ ทีส่ งู จังหวัดเชียงใหม และโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาว
๓

ปนัดดา บุณยสาระนัย, กลุมชาติพันธุสวนนอยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย, (เชียงใหม: โชตนาพริ้น จำกัด
๒๕๔๔), หนา ๑๕๑-๑๕๒.
๔
สุลกั ษณ ศิวลักษณ, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพือ่ การพัฒนา,๒๕๓๔),
หนา ๑๗.
๕
พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง,๒๕๓๓), หนา
๑๘-๑๙.

กระบวนทัศนของการบริหารจัดการของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ฯ

581

เขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม วามีรปู แบบและวิธกี ารดำเนิน
มาอยางไร ใชหลักพุทธธรรม และหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ เปนหลักในการพัฒนาอยาง
ไรบาง มีปญ
 หาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอยางไร ผวู จิ ยั มีความสนใจในการศึกษา
เพือ่ คนหาคำตอบดังกลาว ซึง่ เปนทีม่ าของการศึกษาวิจยั เรือ่ งนี้
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั ๑) เพือ่ ศึกษาหลักการการบริหารจัดการของพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๒) เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆในการพัฒนา
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๓) เพือ่ เปนขอเสนอแนะการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม สำหรับการนำไปใช
ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
ขอบเขตของการวิจยั การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “กระบวนทัศนของการบริหารจัดการของ
พระสงฆโดยใชพทุ ธธรรม และหลักการบริหารจักการของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ที่
สูง อำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม“ โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตดานพืน้ ที่ ผวู จิ ยั ไดกำหนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะชุมชนระดับหมบู า น
ในอำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตดานประชากร ผวู จิ ยั ไดกำหนดกลมุ ประชากรจากการใหตอบแบบสอบถาม คือ
พระภิกษุสามเณร (พระธรรมจาริกและพระบัณฑิตอาสา) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ
ตัวแทนชุมชน ทีส่ งั กัดอยใู นอำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จำนวนพระภิกษุสามเณร ๑๕ รูป คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ๑๐ รูป/คน ตัวแทนชุมชน ๗๕ คน
ขอบเขตดานเวลา ผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาวิจยั ตัง้ แตเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ รวมเปนระยะเวลา ๑๐ เดือน

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั การบริหารจัดการของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อำเภอกัลยา
ณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative research) ควบคกู นั ไป โดยมีการศึกษา คือ การเก็บขอมูลภาคสนาม (field survey) ประกอบ
ดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเปนกลมุ (focused group interview) และการ
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สัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคล (in-depth interview) จากผใู หขอ มูลสาคัญ (key informants)
ทีเ่ กีย่ วของกับงาน ในการวิจยั นีโ้ ดยตรง คือ พระสงฆผปู ฏิบตั งิ านในชุมชน และผนู ำชาวบาน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งบุคคลเหลานี้เปนผูที่ปฏิบัติงานในกลุมนี้โดยตรง รวมถึงเจาหนาที่
บริหารโครงการ ซึง่ จะทำใหทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ปจจัยแหงความสำเร็จ ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะไดอยางแทจริง
การสัมภาษณแบบเปนกลมุ และการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการวิจยั ครัง้ นี้ จะใชวธิ ผี สม
ผสานระหวางการสัมภาษณแบบสนทนาอยางไมเปนทางการ กับการสัมภาษณแบบตัง้ คำถาม
ไวลว งหนา การสังเกตแบบมีสว นรวม (participant observation) และการสังเกตแบบไมมสี ว น
รวม (non-participant observation) ควบคกู นั ไป และการสนทนากลมุ (Group Discussion)

ผลการวิจัย
โครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม
เริม่ กอตัง้ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา โดยมงุ เผยแผพระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู นอกจาก
พัฒนาจิตใจแลวยังเปนนักสังคมสงเคราะห ผสมผสานคติความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวเขากับพระพุทธ
ศาสนา แลกเปลีย่ นเรียนรวู ฒ
ั นธรรมกลมุ ชาติพนั ธขุ องชาวเขาเผาตางๆ เชน กะเหรีย่ ง มง
เยา อีกอ ลีซอ มูเซอ ถิน่ ขมุ ลัวะ ไทยใหญ เปนตน
โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เริม่ ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๓ เปาหมาย
คือการนำพระบัณฑิตอาสา ปฏิบตั ศิ าสนกิจครอบคลุมในหมบู า นชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอน
บน โดยคัดเลือกนิสติ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตตางๆ ทีอ่ าสาสมัคร
มาเปนพระบัณฑิตนักพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ในเขตทุรกันดาร กระบวนการทำงานเนนความตอเนือ่ ง
มัน่ คงและการทำงานแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ หมบู า นทีจ่ ดั สงพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง แมฮอ งสอน ลำพูน เชียงราย แพร
นาน ตาก และพะเยา ชาติพนั ธชุ นเผาคือ กะเหรีย่ ง เยา มูเซอ ลีซอ มง ลัว๊ ะ อาขา ไทยใหญ
และไทลือ้
จากขอมูลทีไ่ ดสมั ภาษณผบู ริหารโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค ทางโครงการมี
การคัดสรรบุคคลเขามาบวชจากชนเผาตางๆ ที่มีรางกายสมบูรณ โดยมีพระธรรมจาริกที่
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ปฏิบตั งิ านในชุมชนหรือจากการแนะแนวโรงเรียนพระพุทธชินวงศ เพือ่ เขามาบวชเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาจนกระทัง่ เรียนตอระดับปริญญาตรี และเขาสโู ครงการพระธรรมจาริก สวนพระบัณฑิต
อาสาพัฒนาชาวเขา สรรหาโดยรับสมัครพระนิสิตที่เรียนจบภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่มีจิตอาสาพัฒนาเขาสูโครงการในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยสงไปปฏิบตั งิ านตามพืน้ ทีๆ่ ทางโครงการกำหนดไวในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ หรือ
บนพืน้ ทีส่ งู ทางโครงการจายคานิตยภัตรใหเพือ่ เปนคาในการปฏิบตั งิ านในชุมชน ในอำเภอกัลยา
นิวฒ
ั นาในปจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๖) มีพระสงฆ / สามเณรปฏิบตั งิ าน จำนวน ๑๑ รูป และมีพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา จำนวน ๔ รูป รวมเปน ๑๕ รูป มีการกำกับดูแลจากทางโครงการฯ
และนัดประชุมเปนรายเดือนเพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
๑. ดานการศึกษา ในเขตอำเภอกัลยาณิวฒ
ั นาไมมกี ารเรียนการสอนพระปฏิยตั ธิ รรม
และไมมกี ารเรียนแผนกภาษาบาลี พระสงฆ / สามเณรสวนใหญทมี่ าปฏิบตั งิ านในชุมชนมาจาก
โครงการฯ ซึง่ บางรูปเรียนจบนักธรรมชัน้ เอกแลว และอีกประการหนึง่ พระสงฆ / สามเณรที่
มาปฏิบตั งิ านในชุมชนมาปฏิบตั งิ านเปนเวลาไมนาน มีการสับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ านอยู
เสมอ ดังนัน้ จึงทำใหไมมกี ารเรียนการสอนทัง้ พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม และแผนกบาลี จึง
ทำใหในเขตพืน้ ทีไ่ มมสี ำนักเรียน และขาดอาจารยสอน
๒. ดานการศึกษาสงเคราะห จากการสัมภาษณผบู ริหารโครงการฯ ไดมกี ารสนับสนุน
ใหมกี ารจัดตัง้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตพืน้ ทีอ่ ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา โดยทางโครงการ
พระธรรมจาริกสวนภูมภิ าคมีการตัง้ กองทุน เปนเงินจำนวน ๘๐๐ บาทตอเดือน เพือ่ สมทบทุน
ในการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว สวนพระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ าน ทางโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา รูปละ ๑๒,๐๐๐ บาท ตอป ในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม ซึ่งเปนนโยบายของโครงการ และเปนจุดสำคัญของ
โครงการ โดยเนนการจัดกิจกรรมขึน้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการเทศนาธรรม ทำบุญ
สัญจร พระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านจะรับผิดชอบในการดูแลหมบู า นหลัก และหมบู า นบริวาร
ั นา ทางโครงการมีการสนับ
๒ - ๓ หมบู า นตอรูป รวมทัง้ สิน้ ๒๖ หมบู า นในอำเภอกัลยาณิวฒ
สนุนเครือ่ งเสียงในแตละชุมชน
๔. ดานสาธารณูปการ ทางโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมอาศรม
อาศรมละ ๕,๐๐๐ บาทตอชุมชน และมีการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาอาศรม ตลอดจนจัดหาทุนทรัพย
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เพือ่ สรางสิง่ อำนวยความสะดวก ในการพัฒนาชุมชน เชน ดานไฟฟา ประปา ถนน ทางระบาย
น้ำ เปนตน
๕. ดานสาธารณสงเคราะห ทางโครงการมีการสนับสนุน จัดหาดานปจจัย ๔ เพือ่
รวบรวม เชน ผานวม เสือ้ ผา ยาสามัญประจำบาน ขาวสาร ฯ เพือ่ ใหพระสงฆ / สามเณรที่
ปฏิบตั งิ านในชุมชนไปแจกจายใหกบั ชาวบานทีป่ ระสบภัยทางธรรมชาติ มีการสนับสนุนใหมกี าร
จัดตัง้ กลมุ คือ กลมุ ยุวพุทธ และกลมุ แกนนำชาวพุทธในแตละชุมชน เพือ่ ชวยเหลือพระสงฆ/
สามเณรในการปฏิบตั งิ านในชุมชน เปนตน
จากการสัมภาษณพระสงฆ/สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชน พบวา มีพระสงฆประจำอาศรม
ละ ๑ รูป และมีศษิ ยวดั อยบู า งเล็กนอย และมีการเขารวมประชุมรวมกับชาวบาน เพือ่ ทราบ
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในชุมชน และปรึกษาหารือกันในการปองกัน แกไขปญหาของชุมชน อบรม
ุ คาในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวบานใหรคู ณ
๑. ดานการศาสนศึกษา พบวา ไมมกี ารเรียนการสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม และ
แผนกบาลี เนื่องจากพระสงฆ/สามเณรที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาสวนใหญมา
ปฏิบตั งิ านเรียนจบนักธรรมแลว และมาปฏิบตั ธิ รรมเพียงชัว่ คราวเทานัน้ จะมีการปรับเปลีย่ น
สถานที่ปฏิบัติงานเปนประจำขึ้นอยูกับความเหมาะสม และขาดบุคลากรดานอาจารยสอน
กิจกรรมทีท่ ำเปนประจำ คือ ทำบุญสัญจร จัดปละ ๖ ครัง้ โดยจะทำกิจกรรมหมุนเวียนกันไป
ตามหมบู า นในอำเภอในทุกๆ ๒ เดือน และมีการจัดอบรมใหแกเด็กและเยาวชน โดยเชิญผมู คี วาม
รูมาอบรมใหคำแนะนำในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกตอง
๒. ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา ไดมกี ารเปดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใหกบั บุตร
หลานของคนในชุมชนทีเ่ รียนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาทีอ่ ยใู กลอาศรม ในบางพืน้ ที่
และพระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านสวนใหญเรียนหรือจบระดับปริญญาตรี เขาไปสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนทีอ่ ยใู กลอาศรม นอกจากนัน้ ยังไดแนะนำและชักจูงใหเด็กและเยาวชนไดศกึ ษาตอ ถา
เปนเยาวสตรีไดแนะนำใหเขารวมโครงการศูนยสตรีวดั วิเวกวนาราม สวนเด็กเยาวชนชายไดนำมา
บรรพชาอุปสมบททีว่ ดั ศรีโสดา และเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา จนกระทัง่ ถึงระดับปริญญาตรี
หรือสูงไปกวานั้น
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๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม พบวา มีการเผยแผศาสนธรรมใหกบั ชาวบานในโอกาส
ทีส่ ำคัญ เชน วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือในพิธกี รรมตางๆ ทีจ่ ดั
ขึ้นตามเทศกาล โดยเนนใหชาวบานไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวติ เปนหลัก มีการนำเสนอทางเสียงตามสาย ทางวิทยุชมุ ชน หรือแสดงธรรมในวันสำคัญ
ตางๆ และชักจูงใหเด็กและเยาวชนเขามาแสดงตนเปนพุทธมามกะในแตละป นอกจากหมบู า น
หลักและหมบู า นบริวารทีอ่ ยใู นการดูแลของพระสงฆ / สามเณรทีเ่ ขาไปปฏิบตั งิ าน
๔. ดานสาธารณูปการ พบวา พระสงฆ / สามเณรทีเ่ ขาไปปฏิบตั งิ านในชุมชนไดชว ย
คิด และชวยชาวบานทำโครงการสรางสาธารณูปการในชุมชน โดยเขียนโครงการเสนอขอทุน
ในการสรางหรือซอมอาศรม จากสำนักงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค และมีการปลูก
ไมยนื ตนในอาศรมเพือ่ ใหเกิดความรมรืน่ เปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั ชุมชน
๕. ดานสาธารณสงเคราะห พบวา พระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชนไดชว ย
สงเคราะหผปู ระสบปญหาสังคมหรือผดู อ ยโอกาสทางสังคม ชวยเหลือเฉพาะราย ชวยเหลือกลมุ
ชน และชวยงานชุมชน และเปนทีป่ รึกษาใหกบั ชุมชนดวย
จากการสัมภาษณผนู ำ/ตัวแทนชุมชน พบวา พระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชน
ไดเขารวมประชุมกับประชาชน และเปนทีป่ รึกษาใหกบั ชุมชน เปนผปู ฏิบตั พิ ระธรรมวินยั ใหความ
รูและใหคำแนะนำแนวทางใหกับประชาชน
๑. ดานการศาสนศึกษา พบวา กลมุ ผนู ำและสมาชิกในชุมชนไดสง บุตรหลานเขารวม
โครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค โดยสงบุตรหลานเขามาเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
และสงมาบวชเรียนทีว่ ดั ศรีโสดา และศูนยเยาวสตรีวดั วิเวกวนาราม เขารวมบวชสามเณรภาค
ฤดูรอ น บวชศีลจาริณี เปนตน
๒. ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา พระสงฆ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านมีการจัดตัง้ โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย และเปนผปู ระสานหาทุนการศึกษาใหเด็กและเยาวชน ไดสง บุตรหลาน
เขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาจนกระทัง่ ระดับปริญญาตรี
๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม พบวา มีความรคู วามเขาใจในพระพุทธศาสนา และบาง
คนไดบวชเรียนจากโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค ไดเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เชน การทำบุญสัญจร กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และขอคิดวาพระสงฆควรเผยแผ
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ศาสนธรรมดวยการเทศนในวันธัมมัสสวนะ วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญแหงชาติ หรือในโอกาส
ตางๆ เพือ่ ใหประชาชนไดนำหลักธรรมไปประยุกตใชกบั การดำเนินชีวติ
๔. ดานสาธารณูปการ พบวา กลมุ ผนู ำและสมาชิกในชุมชนไดมสี ว นรวมในการพัฒนา
อาศรม บริจาคสิง่ ของ เสียสละเวลา และชักชวนใหญาติ บุตรหลาน เพือ่ นบานใหเขารวมพิธกี รรม
ทางพระพุทธศาสนาทีอ่ าศรมจัดขึน้ ทุกครัง้
๕. ดานสาธารณูปโภค พบวา กลมุ ผนู ำและสมาชิกในชุมชน กลาววา อาศรมควรมีการ
ปรับปรุงใหมคี วามรมรืน่ โดยการปลูกตนไมบริเวณภายในและภายนอกอาศรม ใหเปนทีส่ ะอาด
สงบ และเหมาะแกการปฏิบตั ธิ รรม
ดานการปรับปรุงอาศรม พบวา กลมุ ผนู ำและสมาชิกในชุมชน กลาววา อาศรมควรปรับ
ปรุงใหมคี วามรมรืน่ โดยการปลูกไมผลยืนตน บริเวณอาศรมภายใน และภายนอกควรมีลกั ษณะ
สะอาด สวาง สงบ เหมาะแกการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ดานสาธารณสงเคราะห พบวา กลมุ ผนู ำ และสมาชิกในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมทีอ่ าศรม
จัดขึน้ เชน วันสำคัญตางๆ ทัง้ วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยประชุม
ชาวบานใหมสี ว นรวมในกิจกรรมทีท่ างอาศรมไดจดั ขึน้
จากการศึกษาขอคิดเห็นของโครงการพระธรรมจาริก พบวา
๑) ดานการปกครอง ปจจุบนั โครงการไดบริหารจัดการโดยใหพระธรรมจาริกเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านอยทู อี่ าศรมตางๆ และขึน้ อยกู บั โครงการฯ โดยตรง ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒) ดานศาสนศึกษา ในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนายังไมมีการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม และพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี
๓) ดานการเผยแผ อาศรมพระธรรมจาริกในแตละแหง แมมอบหมายใหปฏิบตั งิ านตาม
ทีม่ อบหมาย มีรปู เดียว ระยะทางในการเดินทางดูแลหมบู า นบริวารหางไกล ไมมกี ารมอบหมาย
ใหกับแกนนำชาวพุทธที่ชัดเจนประจำอยูบริวาร
๔) ดานศึกษาสงเคราะห โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยยงั มีนอ ย ในชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทำใหเด็ก และเยาวชนไมมาความรดู า นคุณธรรม จริยธรรม ไมทวั่ ถึง
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๕) ปจจุบันโครงการที่ทำงานในชุมชนโดยพระธรรมจาริกยังขาดแกนนำชาวพุทธที่
ปฏิบตั หิ นาทีช่ ว ยเหลือพระทีป่ ฏิบตั งิ าน
๖) ดานสาธารณสงเคราะห ปจจุบนั แตละอาศรมไมมกี องทุนทีม่ นั่ คง เพือ่ นำมาใชจา ย
ในชุมชน ทำใหงานทีท่ ำเกีย่ วกับชุมชนไมสามารถจะทำได เชน อบรมอาชีพ อบรมดานสุขภาพ
อนามัย (ควรตัง้ กองทุนอาศรมพระธรรมจาริก)
จากการศึกษาขอคิดเห็นของโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พบวา
๑) โครงการบัณฑิตอาสายังไมมกี ารขยายพืน้ ทีใ่ หมจี ำนวนมากขึน้ ซึง่ มีศาสนาจารยของ
ศาสนาอืน่ เขาไปเผยแผในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มากขึน้ ทำใหประชากรไดเปลีย่ นการนับถือ
๒) ควรใหมพี ระสงฆประจำอาศรมนัน้ โดยไมมกี ารยายสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ความมัน่
คงของอาศรมและชุมชนนัน้ ๆ แตถา โยกยายพระสงฆปฏิบตั งิ านทุกปจะทำใหการปฏิบตั งิ านเปน
ไปอยางตอเนือ่ ง
๓) ปจจุบนั โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาไดสง พระสงฆ / สามเณรทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
ในชุมชนตามอาศรมตางๆ บนพืน้ ทีส่ งู และขึน้ ตรงกับโครงการฯ โดยตรง ณ วัดสวนดอก ตำบล
สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๔) ปจจุบนั ทางโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ยังไมมกี ารเปดการเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยตามอาศรมตางๆ ในอำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
๕) ดานสาธารณสงเคราะห ปจจุบนั แตละอาศรมไมมกี องทุนทีม่ นั่ คง เพือ่ นำมาใชจา ย
ในชุมชน ทำใหงานทีท่ ำเกีย่ วกับชุมชนไมสามารถจะทำได เชน อบรมอาชีพ อบรมดานสุขภาพ
อนามัย

วิจารณ
จากผลการศึกษากระบวนทัศนของการบริหารจัดการของพระสงฆในการพัฒนา ชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู อำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม จึงสรุปวา กระบวนทัศนของการบริหารจัดการ
ของพระสงฆ ควรมีการเตรียมความพรอมใหกบั พระสงฆทจี่ ะไปปฏิบตั ศิ าสนกิจ เชน ดานการ
ั นา ซึง่ ในปจจุบนั ยังขาดสำนักเรียนทัง้ ดาน
ศึกษาของพระสงฆเองในเขตพืน้ ทีอ่ ำเภอกัลยาณิวฒ
พระปริยตั ธิ รรมสายสามัญ และพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี เปนการสงเคราะหใหกบั พระสงฆ/
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สามเณรทีอ่ ยใู นพืน้ ทีใ่ หมคี วามรคู วามสามารถกอน เพือ่ จะนำความรไู ปประยุกตใชกบั ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ อ ไป ดานการศึกษาสงเคราะหใหกบั ประชาชน โดยเฉพาะบุตรหลานของคนในชุมชน
เชน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สอนหนังสือใหกบั ผขู าดโอกาสใหสามารถอานออกเขียน
ได และสามารถนำมาประยุกตใชกบั การดำเนินชีวติ ของตนเองได เปนตน ตลอดจนกระทัง่ ดูแล
ดานสาธารณูปโภคใหชมุ ชน หรือทำโครงการรวมกับชุมชนใหตรงกับปญหาความตองการของ
ชุมชน โดยการสำรวจความตองการของชุมชน มีการระดมสมองจากการประชุมของประชาชน
ทีเ่ ห็นวาปญหานัน้ ชุมชนของตนเองสามารถชวยตนเองไดจากความรวมมือในการปองกัน แกไข
ปญหาของตนเอง ใหพงึ่ ตนเองใหมากทีส่ ดุ และใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาไปประยุกต
ใชในการดำเนินชีวติ เปนตน

ขอเสนอแนะโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค
นโยบายโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค ควรจะ ๑) มีการประชุมปรึกษาหารือพระ
ธรรมจาริก เพือ่ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นนโยบายใหสอดคลองกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใหเหมาะ
สม สามารถปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตอง ๒) ควรมีการจัดการศึกษาสงเคราะหอยางชัดเจน ซึง่ เปน
นโยบายหลักทีส่ ำคัญในการเผยแผใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนเปนหลัก
ดานการปกครอง ควรจะมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ การกำกับดูแล ไป
ยังทองถิน่ โดยใหเจาคณะตำบล และเจาคณะอำเภอ เปนหัวหนาในแตละทองทีเ่ ขามาชวยดูแล
พระภิกษุ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านตามทีต่ า งๆ
ดานการศาสนศึกษา ควรจะสนับสนุนใหพระธรรมจาริกในพืน้ ทีไ่ ดเลาเรียนนักธรรม และ
บาลี โดยการรวมมือกับคณะสงฆในทองทีใ่ นการเปดการเรียนการสอนขึน้ ทีอ่ ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
ในการเตรียมตัวบุคลากรในทองที่ เพือ่ จะสงเขามาเรียนในระดับสูงตอไป
ดานการศึกษาสงเคราะห เหตุทไี่ มมกี ารเปดการเรียนการสอน เพราะยังไมพรอมและไม
มีความรดู า นประสบการณการบริหารจัดการ และวิธกี ารเรียนการสอน เพือ่ ใหเด็กและเยาวชน
ไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปใชในชีวิตประจำวันได
ดานการเผยแผศาสนธรรม ควรทีจ่ ะใหกจิ กรรมตางๆ ไดดำรงอยตู อ ไป หากจะมีกจิ กรรม
อื่นที่มีประโยชนกับสมาชิกในหมูบานในแตละแหงก็ควรจะใหมีขึ้นได เชน อาจจะมีการติดตอ
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ประสานงานกับหนวยแพทยเคลือ่ นที่ เจาหนาทีเ่ กษตร เจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง และเจาหนาที่
โครงการอืน่ ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นทองทีไ่ ดมาใหบริการใหคำแนะนำในดานตางๆ เชน ดานการ
ปลูกพืชเลีย้ งสัตว ดานสุขภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการปกครอง ฯลฯ เขามารวมดวย
เพือ่ ใหเกิดประโยชนไดมากขึน้
ดานสาธารณูปการ อาศรมหากมีพนื้ ทีเ่ พียงพอสำหรับสรางศาลาเอนกประสงคกจ็ ะเปน
ประโยชนตอ ชุมชนเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็ยงั เปนทีอ่ บรมใหความรใู นดานคุณธรรม พฤติกรรม
ในการนำไปเผยแผพระพุทธศาสนา
กรณีทไี่ มมเี งินทุนเพียงพอ ควรใหจดั ตัง้ กองทุนพัฒนา และเผยแผพระพุทธศาสนาประจำ
อาศรมขึน้ เพือ่ นำปจจัย และวัสดุอปุ กรณมาใชในการจัดสรางสิง่ สาธารณูปโภคทีจ่ ำเปนตอไป
ดานสาธารณสงเคราะห ควรจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ชวยเหลือผดู อ ยโอกาสทางสังคม โดยหา
ทุนจากภายในและภายนอกชุมชนเขามาชวยเหลือ และควรขายงานไปสหู มบู า นบริวาร และชวย
เหลือผูประสบปญหาทางสังคมเหลานี้อยางทั่วถึง
ขอสำคัญพระธรรมจาริก ควรเรียนรเู รือ่ งการเขียนโครงการ และเปนผปู ระสานองคกร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ใหเขามาชวยเหลือชุมชนทีต่ นเองปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านของ
โครงการพระธรรมจาริกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
๑) ควรใหมีการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาใหมีจำนวน
มากขึน้ โดยประสานของบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชา
สัมพันธใหองคกรทัง้ ภาครัฐ และเอกชนเขามามีสว นรวมในการบริจาคงบชวยโครงการ หรือถา
มีงบประมาณจำกัดใหขยาย โดยใหดแู ลบานบริวารทีใ่ กลเคียงใหมคี วามรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
๒) พระสงฆ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชน ทางโครงการบัณฑิตอาสาควรให
ปฏิบตั งิ านอยางตอเนือ่ ง ไมควรโยกยายบอยๆ เพราะงานทีท่ ำในชุมชนจะไมมกี ารตอเนือ่ ง
๓) พระสงฆ / สามเณรปฏิบตั งิ านในชุมชน ควรใหฝา ยปกครองทางคณะสงฆในพืน้ ที่
นัน้ ๆ มามีสว นรวมในการปกครอง ดูแลในการประพฤติปฏิบตั งิ าน โดยเปนสวนหนึง่
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๔) ดานการเปดการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ทางโครงการบัณฑิต
อาสา ควรมีนโยบายใหชดั เจนในการเปดการเรียนการสอน ในอาศรมทีม่ โี รงเรียนอยใู กลเพือ่ ที่
จะไดมกี ารปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกบั เด็กและเยาวชนในชุมชนใหมคี วามรดู า นหลักธรรม
และสามารถนำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวันได
๕) ดานสาธารณสงเคราะห ทางโครงการควรตัง้ กองทุนโดยประชาสัมพันธใหองคกร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเขามามีสว นชวยเหลือ เพือ่ นำงบไปสนับสนุนผปู ฏิบตั งิ านในชุมชน หรือควร
ฝกพระสงฆ/สามเณร ที่จะไปปฏิบัติงานในชุมชนใหมีทักษะในการเขียนโครงการขอสนับสนุน
โครงการจากหนวยงานตางๆ ซึง่ เปนอีกทางหนึง่ ทีส่ ามารถทำงานรวมกับชุมชนไดโดยพึง่ ตนเอง

กิตติกรรมประกาศ/คำขอบคุณ
การทำวิจยั ฉบับนีส้ ำเร็จลุลว งไปดวยดี เนือ่ งจากผวู จิ ยั ไดรบั ความเมตตานุเคราะหจาก
ทีไ่ ดใหความกรุณาใหคำแนะนำและติดตามการทำวิจยั ครัง้ นีอ้ ยางใกลชดิ ตลอดมา นับตัง้ แตเริม่
ตนจนกระทัง่ สำเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผวู จิ ยั รสู กึ ซาบซึง้ ในความกรุณาของทานเปนอยางยิง่
ขอขอบคุณอาจารยประเสริฐ ชัยพิกสุ ติ ทีไ่ ดใหความกรุณาใหคำแนะนำแกไข และให
แนวคิดตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนในการทำวิจยั และขอขอบคุณนายภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม ทีก่ รุณาให
คำแนะนำในการใชเครือ่ งมือในการทำวิจยั ในครัง้ นีแ้ ละสามารถเก็บขอมูลภาคสนามไดลลุ ว งไป
ดวยดี
ขอขอบคุณผทู รงคุณวุฒิ ผเู ชีย่ วชาญ ทีส่ ละเวลาในการตรวจทานแกไขขอบกพรองของ
งานวิจยั และพิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หาของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
นอกจากนี้ ผวู จิ ยั ขอขอบพระคุณ พระมหาสุทติ ย อาภากโร ดร. ผอู ำนวยการสถาบัน
วิจยั พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผเู กีย่ วของในการทำวิจยั ในครัง้
นีท้ กุ ทานทีไ่ ดกรุณาใหการสนับสนุนชวยเหลือ และใหกำลังใจตลอดมา นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังได
รับการชวยเหลือและกำลังใจจากภรรยา และลูก ตลอดจนเพือ่ นๆ บุคคลตางๆ ทีใ่ หความชวย
เหลืออีกมาก ทีผ่ วู จิ ยั ไมสามารถกลาวนามไดหมดในทีน่ ี้ ผวู จิ ยั รสู กึ ซาบซึง้ ในความกรุณา และ
ความปรารถนาดีของทุกทานเปนอยางยิง่ จึงกราบขอบพระคุณ และขอบคุณไวในโอกาสนี้

กระบวนทัศนของการบริหารจัดการของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ฯ

591

เอกสารอางอิง
ปนัดดา บุณยสาระนัย. กลุมชาติพันธุสวนนอยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย. เชียงใหม :
โชตนาพริน้ จำกัด ๒๕๔๔.
ประมวล รุจนเสรี. การบริหาร-การจัดการทีด่ ี (Good Governance). กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง,๒๕๔๒.
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต). พุทธธรรม. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช วิทยาลัย, ๒๕๓๒.
พระไพศาล วิสาโล. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธโิ กมลคีมทอง,
๒๕๓๓.
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ :
มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ ๒๕๔๖.
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต). การปกครองคณะสงฆไทย.กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๙.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต). สถาบันและสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมลู นิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗.
สุลกั ษณ ศิวลักษณ. ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพือ่ การ
พัฒนา, ๒๕๓๔.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

592

เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ

