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โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๗
กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทีเ่ นนความเปนเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยหู วั รัชกาลที่ ๕ ผทู รงสถาปนามหาวิทยาลัย ยังไดจดั กิจกรรมสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่
พระบัณฑิต นิสติ และนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชนตอ ประเทศชาติ พระ
ศาสนา ในระหวางปดภาคการศึกษา โดยจัดใหมโี ครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
ในชวงเดือนเมษายนของทุกป ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๒๓ เปนตนมา โดยการอบรมเยาวชน
ประชาชนใหมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบตั อิ ยใู นหลักศีลธรรม และสามารถนำหลักธรรม
ไปใชในชีวติ ประจำวัน เพือ่ เปนการหางไกลอบายมุข สิง่ เสพติดทุกประเภท เปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหพระนิสติ ไดฝก ประสบการณการทำงานเพือ่ สังคมและพระพุทธศาสนาโดยการ
ประยุกตพระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาจิตใจและสังคมตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย และนำไปสกู าร
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณบณ
ั ฑิตทีก่ ำหนไว คือ “มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา”
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี รวมกับ วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ หองเรียน และหนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัด
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ นขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยหู วั ฯ ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช และเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา โดยมีจำนวนโครงการที่
เสนอเขารวมโครงการทัง้ สิน้ ๓๙๙ โครงการ ประมาณการผเู ขารวมโครงการ จำนวน ๕๓,๗๗๑
รูป/คน ในพืน้ ที่ ๕๙ จังหวัดทัว่ ประเทศ
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๑.๒ วัตถุประสงค
๑. เพือ่ อบรมเยาวชนใหมคี วามรดู ี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
๒. เพือ่ ใหเยาวชนมีความรคู วามภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
๓. เพือ่ สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนในระหวางปดภาคการศึกษา
๔. เพือ่ สงเสริมใหเยาวชนรจู กั หนาที่ มีระเบียบวินยั ใฝใจในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม และ
๕. เพือ่ รณรงคใหเยาวชนไดรจู กั โทษของอบายมุขและยาเสพติด

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ในการตรวจเยีย่ มหนวยอบรมหัวหนาหนวยโครงการและการเขาไปตรวจเยีย่ มโครงการ
บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ นและ ทีเ่ ขารวมกิจกรรมไดสงั เกตและสอบถามสัมภาษณ
ความคิดเห็นของกลมุ สามเณรและเยาวชนทีม่ ศี รัทธาในการบวช มีผลพฤติกรรมของเยาวชน ทำให
สามารถศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนทีบ่ วชในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๗ ผลการดำเนินงานโครงการฯ พบวา
มีผเู ขารวมโครงการทัง้ สิน้ ๓๙๙ โครงการ ประมาณการผเู ขารวมโครงการ จำนวน ๕๓,๗๗๑
รูป/คน ในพืน้ ที่ ๕๙ จังหวัดทัว่ ประเทศ ในการดำเนินงานกองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี
ไดมกี ารจัดการสัมมนาหัวหนาหนวยอบรมเพือ่ กำหนดกรอบในการบริหารโครงการและหลักสูตร
ทีใ่ ชในการอบรมใหเปนแนวทางเดียวกันทัว่ ประเทศ ผลการดำเนินงานหัวหนาหนวยโครงการ
สามารถนำไปใชในการบริหารโครงการไดเปนอยางดี สงผลใหเยาวชนรจู กั โทษของสิง่ เสพติด
รจู กั หนาทีพ่ ลเมืองทีด่ ี มีระเบียบวินยั และใฝใจในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมทองถิน่ และสิง่ แวดลอม
มีความประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความรู ความเขาใจ
และความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีรายละเอียดตามตารางแสดงจำนวนผเู ขา
รวม ดังนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนผเู ขารวมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
พระภิกษุ
สามเณร
ศีลจาริณี
เยาวชน
ประชาชน
วิทยากร
รวม

จำนวนรูป/คน
๑,๙๙๕
๑๘,๕๔๖
๒,๐๙๐
๑๑,๕๐๐
๑๖,๒๕๐
๓,๓๙๐

รอยละ
๓.๗๑
๓๔.๔๙
๓.๘๙
๒๑.๓๙
๓๐.๒๒
๖.๓๐

๕๓,๗๗๑

๑๐๐.๐๐

วิทยากร
6%

พระภิกษุ
4%

ศีลจาริณี
4%

แผนภูมทิ ี่ ๑ แสดงจำนวนผเู ขารวมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น ๒๕๕๗

668

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

๑.๓.๑ ความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนในโครงการ
๑. เหตุผลของการเขามาบวชในโครงการ
เมื่อสอบถาม และสังเกตพฤติกรรมของสามเณรและเยาวชนความคิดเห็นใน
หลาย ๆ กลมุ ทีเ่ ขาอบรมในโครงการเขารวมโครงการสวนใหญมศี รัทธาในการบวชเปนพืน้ ฐาน
ในการเขาบรรพชาและทั้งนี้อาจเปนชวงทางโรงเรียนไดปดภาคเรียน โดยสวนมากเด็กและ
เยาวชนในตางจังหวัดไมไดทำอะไรจึงมีความสนใจในกิจกรรมการบวช และตองการเขารวม
โครงการ นอกจากนัน้ อาจเปนเพราะไดรบั การปลุกเราจากบิดามารดาและญาติ ผปู กครอง ครู
อาจารย ตลอดจนคนในสังคม ทำใหเยาวชนมีความตองการจะเขาบวชในพระพุทธศาสนา เพือ่
เปนการแสวงหาความรใู นอีกแงมมุ หนึง่ จึงทำใหเยาวชนมีความศรัทธาในการบวชในโครงการฯ
สงเสริมใหเยาวชนมีความรูดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาและสอนให
เยาวชนไดรูจักโทษของอบายมุขและใชเวลาวางใหเปนประโยชนในระหวางปดภาคการศึกษา
สามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมในโครงการทีม่ ศี รัทธาในการบวช สวนใหญจะมีความสอดคลอง
กัน เปนความเห็นในเชิงบวก เมือ่ สอบถามแลวในประเด็นสาเหตุของการเขามาบวช พบวา
(๑) ความกตัญูกตเวที
(๒) บวชเพราะตัดสินใจเอง
(๓) บิดามารดาสงเสริมใหบวชเพราะเห็นวาเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรม
(๔) บวชเพราะมีศรัทธาในการบวช
(๕) บวชเพือ่ มีโอกาสในการศึกษาและสงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญรงุ เรืองยัง่ ยืน
(๖) บวชเพือ่ ใหหา งไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
(๗) บวชเพราะมีความพรอมในการบวช
(๘) บวชเพือ่ การเสริมการศึกษา
(๙) ความกตัญูกตเวที
๒. ความกตัญูกตเวที
เมือ่ สอบถามและสังเกตพฤติกรรมของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมในโครงการความ
คิดเห็นในหลาย ๆ กลมุ ทีเ่ ขารวมโครงการสวนใหญทบี่ วชในโครงการและบวชในพระพุทธศาสนา
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มีความเห็นสอดคลองกันทัง้ หมด คือ มีความกตัญูกตเวที ในการบวชเพือ่ อุทศิ แกบรรพชนตอ
พระรัตนตรัยและสนองคุณของบิดามารดา อาจเปนรากฐานความเขาใจในจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิน่ ทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั สืบมา จึงทำใหเยาวชนเหลานัน้ มีจติ สำนึกในพระพุทธศาสนา
จึงพบวามีความคิดเห็นลักษณะสอดคลองกันในความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขามาบวช
ในพระพุทธศาสนาและสงเสริมใหเยาวชนมีความรดู ี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธ
ศาสนาพรอมทัง้ สอนใหเกิดความภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ จากความคิดเห็นของ
กลมุ สามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมในโครงการมี ความกตัญูกตเวที เมือ่ สอบถามแลวพบวา
มีความคิดเห็น ลักษณะทีส่ อดคลองกันในแตละดาน ดังนี้
(๑) บวชเพือ่ อุทศิ กุศลใหแกบรรพชน
(๒) บวชเพือ่ ตอบแทนบุญคุณของพอและแม
(๓) บวชเพือ่ สนองคุณพระรัตนตรัย
(๔) บวชเพือ่ เปนการระลึกถึงคุณของพระสงฆ
(๕) บวชเพือ่ คุณของพระพุทธเจา
(๖) คุณของพระพุทธศาสนา
(๗) บวชเพือ่ ปฏิบตั ติ ามประเพณี
(๘) บวชเพือ่ เปนการตอบสนองคุณของชาติ
(๙) บวชเพือ่ เปนการตอบแทน
๓. ความเปนผมู รี ะเบียบวินยั
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมโครงการในเรือ่ งความเปนระเบียบ
พบวา มีความคิดเห็นในเรือ่ งของ ความเปนระเบียบวินยั ทีส่ อดคลองกันจากการสังเกตพฤติกรรม
ของสามเณรและเยาวชนความคิดเห็นในหลาย ๆ กลมุ ทีเ่ ขารวมโครงการสวนใหญ เห็นดวย
กับการสงเสริมใหสามเณรและเยาวชนมีระเบียบวินยั ใหทำงานอยางมีระบบ ใหควบคุมตนเอง
ได ใหนกึ ถึงสิง่ ดี – ชัว่ ใหปรับตัวเขากับสังคมได ใหเชือ่ ฟงพระอาจารยและพระพีเ่ ลีย้ ง ใหปฏิบตั
ศิ าสนกิจทุกวันและใหดแู ลสิง่ แวดลอม และรจู กั ประหยัดและมัธยัสถ เมือ่ ไดเขามาบวชไดศกึ ษา
หลักธรรมคำสอนของศาสนา เพือ่ นำมาประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน คิดเห็นระบบ และไดพบวา
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มีความคิดเห็นลักษณะสอดคลองของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขามาบวชในโครงการมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาทีม่ ตี อ การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม เพือ่ สงเสริมใหเยาวชนรจู กั หนาที่ มี
ระเบียบวินยั ใฝใจในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
๔. การมีสมั มาคารวะ
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมในโครงการเมือ่ พิจารณาจากการ
สอบถามสัมภาษณความคิด สังเกตพฤติกรรมทีก่ ลาวถึงเรือ่ งการมีสมั มาคารวะ พบวา มีความ
คิดเห็น อันไดแก การมีสมั มาคารวะตอผใู หญ ซึง่ ถือวาเปนเครือ่ งหมายของคนดี การแสดงความ
เคารพตอ ศาสนสถาน การแสดงความเคารพพระอาจารยและครูทสี่ อนขณะทีศ่ กึ ษาพระธรรม
วินยั การแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย การบอกลาวอาจารย เมือ่ ออกจากวัด การรับผิด
ชอบตอหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย การปฏิบตั ติ ามคำสัง่ อยางเครงครัดในการปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
วัด และการรับฟงความคิดเห็นของผอู นื่ พรอมทัง้ การรักษาศีลอยางเครงครัดของเยาวชนทีไ่ ด
รับการฝกอบรมเปนอยางดีจงึ ทำใหผบู วชมีความรคู วามเขาใจในการปฏิบตั เิ ปนอยางดี ซึง่ ก็อยู
ในเกณฑความพอใจตอการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการสงเสริมใหเรียนรู
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๕. การใชชวี ติ รวมกันในโครงการ
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ขาอบรมในโครงการเมือ่ พิจารณาจากการ
สอบถามสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่เขาอบรมโครงการมีความคิดเปนที่
สอดคลองกัน คือ การใชชวี ติ รวมกันในโครงการการปลอบใจและใหกำลังใจเพือ่ น การยกยอง
ชมเชยกันเมือ่ ปฏิบตั ดิ ี การดูแลอุปฏ ฐากพระอาจารย การเอาใจใสในภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย
การรักษาสาธารณประโยชนการเสนอแนะเพือ่ นในทางทีด่ ี การชวยเหลือกิจกรรมของวัด และ
การบอกกลาวตักเตือนเพือ่ นในทางทีค่ วร เปนการใหความสำคัญในเรือ่ งความมีน้ำใจสูง เพราะ
ไดรับการฝกอบรมทางดานจริยธรรมและคุณธรรมอยางดีจากผูรับผิดชอบโครงการและไดรับ
ความเอาใจใสจากพระอาจารยพี่เลี้ยงเปนอยางดี จึงทำใหผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึกเชิง
จริยธรรมทีด่ ี การแบงปนลาภสักการะทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางบวชอยกู เ็ ปนอีกปจจัยของพระพีเ่ ลีย้ ง
ทีค่ อยใหความเอาใจใสดแู ล และการใหความชวยเหลือเปนอยางดี เมือ่ พิจารณาแลวเห็นไดวา
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ความเปนผมู นี ้ำใจสอดคลองตอการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการสงเสริมให
เรียนรหู ลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. การไดเรียนรกู ารใชชวี ติ อยางคมุ คาประพฤติดี และการปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชน เมือ่ พิจารณาจาการสอบถามสัมภาษณการ
สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนทีเ่ ขาอบรมโครงการมีความคิดเปนทีส่ อดคลองกัน คือ การไดเรียน
รกู ารใชชวี ติ อยางคมุ คาประพฤติดี ปฏิบตั ถิ กู ตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รจู กั หนาที่
ตนเอง ตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั และใสใจในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมของทองถิน่ และสิง่ แวด
ั นธรรม
ลอม การไดรจู กั หนาทีต่ นเอง ตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั และใสใจในการอนุรกั ษวฒ
ของทองถิน่ และสิง่ แวดลอมไดความสามัคคีในหมคู ณะเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไป
ใชในชีวิตประจำวัน และสุดทายไดเรียนรูการแกปญหาในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
๑.๓.๒ ปญหาและอุปสรรค
๑. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยใหนอ ยไมเพียงพอในการดำเนินการ
๒. ภาครัฐในสวนภูมภิ าคบางแหงไมใหความสำคัญเกีย่ วกับการบรรพชาเยาวชนภาค
ฤดูรอ น
๓. เด็กเยาวชนขาดทักษะในการเขียนและเบือ่ การบรรยายธรรมะ
๔. ไดรบั ความรวมมือจากองคการบริหารสวนตำบลนอยลง
๕. เด็กทีเ่ ขารวมโครงการอานหนังสือไมคอ ยออก เขียนหนังสือไมคอ ยถูก ขาดความ
อบอนุ จากพอแม
๖. สวนราชการในแตละแหงใหการสนับสนุนโครงการฯ ดานงบประมาณแตมกั ให
หลังจากโครงการเสร็จสิ้นทำใหประสบปญหาดานคาใชจายระหวางโครงการ
๗. บางหนวยอบรมอยูหางไกลการติดตอประสานงานไมคอยไดรับความสะดวก
เพราะหนวยอบรมบางหนวยตัง้ อยใู นถิน่ ทุรกันดาร
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๘. จำนวนเด็กทีเ่ ขาบรรพชาไมไดตามเปาหมายเทาทีค่ วรเพราะมีผลจากโครงการ
คณะสงฆอกี ตางหาก
๙. โรงเรียนบางทองทีใ่ หความรวมมือนอยลง
๑๐. โครงการมีเด็กเขามาสมัครเปนจำนวนมากทางวัดไมสามารถรับผสู มัครไดทงั้ หมด
๑๑. มีจำนวนผูเขาบรรพชา และศีลจาริณีมากเกินจำนวนจริงทำใหขาดแคลน
อุปกรณการบวช
๑๒. ขาดทุนทรัพยในการซือ้ เครือ่ งนงุ หม ของสามเณรและเยาวชน
๑๓. ทางโรงเรียนใหการสนับสนุนนอยมากแตมกั สงเด็กทีม่ ปี ญ
 หาเรือ่ งการเรียนเขา
มารับการอบรมและบรรพชาซึง่ ไมใชเปนการแกทตี่ น เหตุ ดังนัน้ สถานศึกษาโรงเรียนควรปรับ
ปรุงกับตัวเยาวชนเองควรมงุ เนนใหเด็กมีสว นรวมทางวิชาการ และการสรางสรรคกจิ กรรมทีเ่ ปน
ประโยชนแกสงั คม
๑๔. ผปู กครองใหการสงเสริมและสนับสนุนนอยลง
๑๕. เด็กสวนใหญใหความสำคัญกับการเลนเกมไมสนใจการอบรม
๑๖. ปญหาทางดานสถานทีท่ ไี่ มเหมาะสม
๑๗. ปญหาการประชาสัมพันธไมทวั่ ถึง
๑.๓.๓ ขอเสนอแนะในการจัดโครงการฯ
๑. ในการจัดโครงการปตอ ไป อยากใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนงบประมาณและ
สือ่ การอบรมเยาวชน ประชาชน และประชาสัมพันธใหความรเู กีย่ วกับความสำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา และใหความสำคัญโครงการอยางนี้
๒. ในการจัดโครงการควรกำหนดเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกับวัยทีเ่ ขาอบรม
๓. พระพีเ่ ลีย้ งควรเอาใจใสและดูพฤติกรรมของสามเณรอยางใกลชดิ
๔. ควรมีการปรับปรุงทีพ่ กั และสิง่ แวดลอมใหเหมาะสม
๕. การจัดอบรมควรจัดสวัสดิการแกผเู ขาอบรมใหเพียงพอ
๗. ผรู บั ผิดชอบโครงการควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย
๘. ควรจัดทีพ่ กั ใหเพียงพอแกสามเณร
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