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พระครูพพิ ธิ สุตาทร (บุญชวย สิรนิ ธฺ โร)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

 
ปจจุบนั ชุมชนชนบทของประเทศไทยมีความเปลีย่ นแปลงไปเปนอยางมาก โดยมีบคุ คล
จากภายนอกชุมชนเขาไปมีบทบาทตอชุมชนชนบทในฐานะของผปู กครอง ผทู ำหนาทีส่ อน ผทู ำหนาที่
พัฒนา ผชู ว ยเหลือดานการเกษตร และผชู ว ยเหลือสงเคราะหประชาชนดานอืน่ ๆ ตามทีร่ ฐั บาล
ไดมอบหมายใหมาทำหนาที่ พระสงฆในชุมชนถูกลดบทบาทลง กระทัง่ เหลือบทบาททีส่ ำคัญเพียง
เปนผปู ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา นอกจากปจจัยภายนอกจะมีอทิ ธิพลตอการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
ยังมีมลู เหตุจากปจจัยภายในอีก ๒ ประการทีท่ ำใหพระสงฆถกู ลดบทบาทลง คือ (๑) พระสงฆไม
พยายามปรับปรุงตนเองใหเขากับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไมพยายามประยุกตความเจริญตาง ๆ
เหลานัน้ มาสรางเสริมบทบาทของตนเองขึน้ ใหม และ (๒) การสูญเสียภาวะผนู ำทางปญญาของ
พระสงฆ เนือ่ งจากพระสงฆไมสนใจศึกษาความรแู ละเทคนิควิธกี ารสมัยใหม การปฏิเสธความรู
เชนนีเ้ ปนผลใหพระสงฆไมสามารถเขาใจถึงสภาพปญหาและโครงสรางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได
ไมเขาใจในมูลเหตุของปญหาทีป่ ระชาชนประสบอยู ประชาชนจึงตองหันไปพึง่ สถาบันอืน่ ๆ ความ
สัมพันธระหวางพระสงฆกบั ชุมชนชนบททีเ่ คยแนบแนนก็เริม่ เหินหางกันออกไป (พระราชวรมุน,ี
๒๕๒๓)
ชนบทของประเทศไทยในชวงทีผ่ า นมา แมจะไดรบั การพัฒนาอยางมาก แตสว นมากก็เปน
เพียงการพัฒนาทางดานวัตถุ ยังขาดมิตกิ ารพัฒนาทางดานอารมณ/จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ/
ปญญา เราจึงพบเห็นปญหาของคนในสังคมชนบททุกกลมุ ชาติพนั ธุ ทีถ่ กู รุมเราดวยปญหานานา
ประการ เชน ปญหาหนีส้ นิ สิง่ แวดลอม โสเภณีเด็ก โรคเอดส การอพยพเคลือ่ นยายแรงงานเขา
ในเมือง ยาเสพติด
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม
ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาทีไ่ ดผลิตพระบัณฑิตออกมารับใชพระศาสนาและสังคม ไดตระหนักวา
ชนบทในเขตภาคเหนือตอนบนมีกลมุ ชาติพนั ธอุ าศัยอยจู ำนวนมาก ซึง่ ตางประสบปญหามากมาย
หลายประการ พระสงฆจงึ ควรตองเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลมุ ชาติพนั ธเุ หลา
นัน้ ตามพันธกิจ และยังเปนการขยายภารกิจการเผยแผพระศาสนาไปสกู ลมุ ชาติพนั ธตุ า งๆ เพิม่
มากขึน้ จึงไดจดั ทำโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
๕ ประการ คือ ๑) เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวเขา ๒) เพือ่ ชวยพัฒนาจิตใจตามแนวพระ
พุทธศาสนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓) เพือ่ ใหการศึกษา ภาษา หนาทีพ่ ลเมืองทีด่ ตี ามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดถึง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ๔) เพือ่ ชวยแนะนำและสรางจิตสำนึกในการอนุรกั ษปา ตนน้ำลำธาร
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ และ ๕) เพือ่ อบรมสัง่ สอนชีใ้ หเห็น
ถึงหลักการดูแลสุขภาพพืน้ ฐานและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส ตามพืน้ ทีเ่ ปาหมาย ในเขต
พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
จากการดำเนินโครงการมาตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปจจุบนั พบวายังไมสามารถบรรลุ
เปาหมายทีว่ างไวเทาทีค่ วร ทัง้ นีป้ ญ
 หาหลักทีท่ ำใหยงั ไมสามารถบรรลุเปาหมาย คือ คณะทำงาน
โครงการซึง่ หมายรวมทัง้ คณะกรรมการบริหาร เจาหนาทีโ่ ครงการ และพระบัณฑิตอาสาซึง่
ปฏิบตั งิ านในโครงการ ยังขาดแนวคิด กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคในการทำงาน ตลอดถึง
ขาดการสรุปทบทวน และทำความเขาใจในการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ เพือ่ พัฒนาการดำเนิน
โครงการใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

 
เพือ่ สงเสริมสนับสนุนใหโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มีความเขมแข็ง และ
สามารถดำเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคสงู สุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) จึงไดรว มมือกันดำเนิน
โครงการการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เพราะเห็นวาในอดีตพระสงฆเปน
สือ่ บุคคลทีม่ พี ลังในการทำงานพัฒนาสุขภาพของคน การรือ้ ฟน และพัฒนาพระสงฆในฐานะสือ่
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บุคคล โดยการรวมสรางเสริมและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาสังคมแบบใหม เชน การมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การพัฒนาจากลางขึน้ บน การใชการสือ่ สารและ
สือ่ พืน้ บานเปนเครือ่ งมือในการพัฒนา และนอกจากนีย้ งั ตองเนนการทำงานแบบเปนกระบวนการ
มีทกั ษะ และเทคนิคสกู ารปฏิบตั ใิ นการทำงานพัฒนา เพือ่ ใหพระบัณฑิตอาสาเขาใจและเทาทัน
สถานการณการเปลีย่ นแปลงของสังคม เพือ่ นำไปสกู ารเขาใจมูลเหตุแหงปญหาสุขภาพทีป่ ระชาชน
ประสบอยู เมือ่ พระบัณฑิตอาสาฯเขาใจมูลเหตุแหงปญหาแลวจะสามารถพัฒนา ปรับประยุกต
หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพือ่ สอนคนใหสามารถปฏิบตั ใิ หพน ทุกขได
นอกจากนีย้ งั เปนโอกาสในการสรางเสริมและพัฒนาเครือขายพระนักพัฒนา ทัง้ ภายใน
กลมุ พระบัณฑิตอาสา และเครือขายพระสงฆภายนอกกลมุ เชน กลมุ พระธรรมจาริก กลมุ พระ
นักพัฒนา และกลมุ พระทีศ่ กึ ษาอยใู นมหาวิทยาลัยสงฆอกี ดวย
โครงการการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มีวตั ถุประสงคหลัก ๓
ประการ คือ
๑. เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถดานแนวคิด กระบวนการ ทักษะและเทคนิคทางดานการ
สือ่ สารในการทำงานพัฒนาชุมชนแกพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
๒. เพือ่ กระตนุ /สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทีม่ เี ปาหมายเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพโดยเครือ
ขายพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
๓. เพือ่ สรางเสริมและพัฒนาเครือขายพระบัณฑิตอาสา และพระนักพัฒนาในพืน้ ทีภ่ าค
เหนือ ใหไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณเพือ่ การเรียนรรู ว มกันและการหนุนเสริมซึง่ กันและ
กัน อันจะนำไปสกู ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานในพืน้ ทีข่ องเครือขายพระสงฆในภาคเหนือ
การดำเนินงานโครงการ เนนกลมุ เปาหมายหลัก คือ คณะทำงานโครงการพระบัณฑิต
อาสา ๗ รูป/คน แกนนำเครือขายพระบัณฑิตอาสา ๖ รูป และพระบัณฑิตอาสา ๒๙ รูป ใน
ขณะเดียวกันมีกลมุ เปาหมายรอง คือ พระนิสติ ชัน้ ปที่ ๔ จำนวน ๑๕ รูป พระธรรมจาริก ๓๐ รูป
พระสงฆในเครือขายพระบัณฑิตอาสา ๒๐ รูป แกนนำผนู ำชุมชน แกนนำเด็กและเยาวชนจาก
พืน้ ทีท่ พี่ ระบัณฑิตอาสาเขาไปทำงาน รวมถึง กลมุ นักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชนทีท่ ำงานกับกลมุ
ชาติพนั ธใุ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โดยมีพนื้ ทีด่ ำเนินงานของพระบัณฑิตอาสาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกให
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีส่ งู (กลมุ เปาหมายเปนกลมุ ชาติพนั ธ)ุ ใน ๔ จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัด
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เชียงใหม เชียงราย แมฮอ งสอน และลำปาง ครอบคลุมกลมุ ชาติพนั ธกุ ระเหรีย่ ง มง ลัวะ มูเซอ
อาขา เยา ลีซอ และไทใหญ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน ๑๘ เดือน เริม่ ตัง้ แตวนั
ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิน้ สุดโครงการวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทีผ่ า นมานีเ้ อง

 
โครงการการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ไดกำหนดกิจกรรมหลัก
เพือ่ การพัฒนาพระบัณฑิตอาสาไวดงั นี้
๑) การปฐมนิเทศพระบัณฑิตอาสา เพือ่ ชีแ้ จงโครงการแนวทางการดำเนินงานโครงการ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา วิเคราะหอดีต ปจจุบนั และอนาคต บทบาทหนาทีข่ องพระสงฆ/
วัดในการพัฒนาชุมชน มีการนำเสนอประสบการณการทำงานและสงตองานใหรนุ ตอไป (ขอมูล
ชุมชน วิถชี วี ติ ภาษา แกนนำกลมุ ตางๆ กิจกรรม ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหา ขอเสนอแนะ
เชนสิง่ ทีค่ วรทำ ไมควรทำตอ และขอควรระวัง ทีพ่ ระบัณฑิตอาสารนุ ใหมจะนำไปปรับใช) ของ
พระบัณฑิตอาสา แตละอาศรม/เครือขาย เรียนรกู ารศึกษาและวิเคราะหชมุ ชนแบบมีสว นรวม
๒) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใหความรสู รางความเขาใจเรือ่ งการสือ่ สารและสือ่ พืน้ บาน
เพือ่ ใหพระบัณฑิตอาสาและแกนนำเยาวชนไดวเิ คราะหคณ
ุ ลักษณะ และการนำไปใชประโยชน
ในการทำงานในพืน้ ที่ องคประกอบ/การวิเคราะหการสือ่ สาร (S-M-C-R) และการนำไปใชประโยชน
ในการทำงาน การกำหนดกิจกรรม สือ่ พืน้ บาน (องคประกอบ รูปแบบ คุณคา บทบาทหนาที่ การ
รือ้ ฟน การสืบทอดและการพัฒนาปรับประยุกตเพือ่ แกไขปญหาของชุมชน) การวิเคราะหสถานการณ
ปญหา ศักยภาพของคนในชุมชน พุทธธรรมกับการแกไขปญหาชุมชน การพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมจากฐานขอมูลชุมชน
๓) การพัฒนาโครงการยอยของพระบัณฑิตอาสา เพือ่ ใหพระบัณฑิตอาสาทีผ่ า นการอบรม
มาแลวนำความรไู ปพัฒนา/ปรับใชในพืน้ ที่ เชน การวิเคราะหปญ
 หาและศักยภาพของชุมชน
วิเคราะหสอื่ และการสือ่ สารทีม่ ใี นชุมชน การวิเคราะหสอื่ พืน้ บานในรอบป การตัดสินใจเลือกสือ่
พืน้ บานเพือ่ นำมาปรับใชในการแกไขปญหาชุมชน (ใชมติ อิ ดีตและปจจุบนั ในการวิเคราะหองค
ประกอบ รูปแบบ คุณคา บทบาทหนาที่ การรือ้ ฟน การสืบทอด และการพัฒนาปรับประยุกตเพือ่
แกไขปญหาของชุมชน) และการกำหนดกิจกรรมบนฐานขอมูล

การพัฒนาพระบัณฑิตอาสา : กระบวนการเรียนรู

237

๔) การพิจารณาโครงการยอยของพระบัณฑิตอาสา เพือ่ ใหผทู รงคุณวุฒไิ ดชว ยพิจารณา
โครงการพรอมเสนอแนะในประเด็นการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห
ปญหาและศักยภาพของชุมชน การนำแนวคิดเรือ่ งการสือ่ สาร สือ่ พืน้ บาน และพุทธธรรม มา
ปรับใชในการกำหนดกิจกรรมเพือ่ แกไขปญหาของชุมชน
๕) การปรับโครงการยอยของพระบัณฑิตอาสาตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพือ่
ดำเนินการปรับปรุงโครงการยอยของพระบัณฑิตอาสา โดยมีสรุปประเด็นขอเสนอแนะ แลวติดตาม
งานในพืน้ ทีด่ ว ยการหารือปรับแกโครงการกับพระแกนนำเครือขายและพระบัณฑิตอาสาในพืน้ ที่
๖) สนับสนุนการดำเนินโครงการของพระบัณฑิตอาสา เพือ่ พระบัณฑิตอาสาและแกน
นำเยาวชนไดวางแผนดำเนินกิจกรรม ตามสโลแกน “ขับเคลือ่ นโครงการบนฐานความร”ู ใชการ
สือ่ สารและสือ่ พืน้ บานเปนเครือ่ งมือ โดยมีเจาหนาทีร่ ว มเปนพีเ่ ลีย้ ง
๗) การสรางเสริมและพัฒนาเครือขายพระบัณฑิตอาสา เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ
การทำงาน ทัง้ ภายในเครือขายเดียวกันและภายนอกเครือขาย ในการนำแนวคิดเรือ่ งการสือ่ สาร
สือ่ พืน้ บานและพุทธธรรมไปปรับใชอยางไรในพืน้ ที่ กระบวนการทำงาน ปญหาอุปสรรคและการ
แกไขปญหาและบทเรียนจากการทำงาน โดยมีคณะทำงานโครงการรวมในเวทีเพือ่ ชวยเพิม่ เนือ้ หา
ทักษะและสรุปประเด็นสำคัญใหกลมุ เปาหมายไดเรียนรรู ว มกัน และการปรับใชในพืน้ ทีต่ อ ไป
๘) การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และพัฒนาเครือขายแกแกนนำเยาวชน เพือ่ พัฒนาทักษะ
ความกลาแสดงออก ภาวะผนู ำ การทำงานเปนทีม และการใชสอื่ ตาง ๆ โดยการสังเกตพฤติกรรม
ของกลมุ เปาหมาย การวิเคราะหสอื่ ทีม่ อี ยใู นชุมชน ศักยภาพ รวมถึงความสนใจของแกนนำเยาวชน
และการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นประสบการณทเี่ กีย่ วกับกระบวนการทำงาน ทัง้ ในเครือขายเดียว
กันและตางเครือขาย
๙) การพัฒนาคณะกรรมการและเจาหนาทีโ่ ครงการ มีการพัฒนาโดยการนำแนวคิดที่
ทำงานไปปรับใช เชน การสือ่ สาร สือ่ พืน้ บาน การวิเคราะหชมุ ชน การมีสว นรวม สิทธิทางวัฒนธรรม
ของเจาของวัฒนธรรม การทำงานแบบเคียงบาเคียงไหล การเงินการบัญชี ปญหาจากการทำงาน
วิธกี ารแกไขปญหา
๑๐) การติดตามงาน การติดตามงานอยางตอเนือ่ งเปนสวนหนึง่ ของการประเมินผล มีทงั้
แบบการลงติดตามในระดับพืน้ ที่ เพือ่ เใหกำลังใจและรวมแกปญ
 หาในระดับพืน้ ที่ สรางความ
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เขมแข็งใหในระดับชุมชน และการติดตามงานแบบการจัดเวทีเครือขาย เพือ่ การสรางความเขม
แข็งระดับเครือขาย และใหเครือขายมีสว นรวมในการแกไขปญหา
๑๑) การประเมินผล เปนการประเมินทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน การประเมิน
ประสิทธิผล/ผลทีเ่ กิดขึน้ ผลลัพธ(output)/ ผลสืบเนือ่ ง(outcome) และกระบวนการทำงานเพือ่
การเรียนรู โดยดูวา วัตถุประสงคหรือไม (มากนอยเพียงใด) เพราะใคร และทำอยางไร รวมทัง้
จะทำใหยงั่ ยืนตอไปอยางไร ดูศกั ยภาพของพระบัณฑิตอาสาในเรือ่ งความรคู วามเขาใจแนวคิดที่
นำมาใชในการทำงาน ทัศนคติและทักษะการแปลงแนวคิดสูการปฏิบัติ ดูศักยภาพของแกน
นำเยาวชนเรือ่ งความรคู วามเขาใจแนวคิดทีน่ ำมาใชในการทำงาน ทัศนคติและทักษะการแปลง
แนวคิดสกู ารปฏิบตั ิ การมีสว นรวมในการคิด การตัดสินใจ การวางแผนและการปฏิบตั ิ ดูกระบวน
การในการดำเนินกิจกรรม เชนการนำแนวคิดทีใ่ ชในโครงการไปปรับใช การเขามามีสว นรวมของ
คนในชุมชน ความรคู วามเขาใจของคนในชุมชน ดูกจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้ และผลทีต่ ามมา

   ⌫ 
 

ในการเสริมสรางศักยภาพของพระบัณฑิตอาสา ซึง่ ทำงานในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะสือ่ บุคคล และใชแนวคิดการทำงานดานการพัฒนาสังคม
แบบใหม เชน การมีสว นรวมของประชาชน การพัฒนาจากลางขึน้ บน การใชการสือ่ สารและสือ่
พืน้ บานเปนเครือ่ งมือในการทำงาน รวมถึงการทำงานทีเ่ ปนกระบวนการ มีทกั ษะและเทคนิคสู
การปฏิบตั ใิ นการทำงานพัฒนา เพือ่ ใหพระบัณฑิตอาสารเู ทาทันสถานการณการเปลีย่ นแปลงของ
สังคม และนำไปสกู ารเขาใจมูลเหตุแหงปญหาสุขภาพทีช่ มุ ชนประสบอยู สามารถประยุกตหลัก
ธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เพือ่ สอนคนใหสามารถปฏิบตั ใิ หพน ทุกขและมีสขุ ภาวะทีด่ ไี ดตอ
ไป
นอกจากนัน้ การดำเนินงานยังมงุ สรางเสริม พัฒนา และขยายเครือขายการทำงานออก
ไปยังพระนักพัฒนาทัง้ ภายในกลมุ พระบัณฑิตอาสา และเครือขายพระสงฆภายนอกกลมุ เชน กลมุ
พระธรรมจาริก กลมุ พระนักพัฒนา กลมุ พระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบนพืน้ ทีส่ งู ทัง้ แบบเครือขายการเรียนรรู ว มกันและเครือขายการ
ประสานงานหนุนชวยการทำงาน การชวยเหลือกันในลักษณะหัวหนาขายชวยลูกขาย พระนิสติ
เขารวมฝกประสบการณการทำงานในพืน้ ทีอ่ าศรมของพระบัณฑิตอาสา เปนตน
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ทั้งนี้การดำเนินงานยังมุงที่จะนำแนวคิดและบทเรียนการดำเนินงานตามแบบของ
โครงการ ขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ รวมถึงเมือ่ พระบัณฑิตอาสาผานการปฎิบตั ศิ าสนกิจ ความรทู ี่
ไดรบั และเครือขายทีส่ รางไวอาจกอใหเกิดการหนุนเสริมชวยเหลือกันตอไป ซึง่ จะเปนบทเรียนที่
สำคัญใหแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ เพือ่
ใหเกิดการพัฒนาแกพระสงฆรนุ ตอไป
๑) ศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู
การดำเนินงานในชวงเริม่ ตนโครงการ มีจดุ เนนการทำงานเพือ่ การพัฒนาความรู แนว
คิดในการทำงานใหแกพระบัณฑิตอาสาเปนหลัก ดังนัน้ กิจกรรมของโครงการจึงมีลกั ษณะเปนรวม
ศูนย โดยโครงการทำหนาทีเ่ ปนเจาภาพหลักในการจัดกิจกรรมประชุมฝกอบรม โดยมีพระบัณฑิต
อาสาเปนผเู ขารวมการประชุมฝกอบรม นอกจากนี้ ยังมีการแบงบทบาทหนาทีร่ ะหวางโครงการกับ
พระบัณฑิตอาสาอยางชัดเจน โดยโครงการมีบทบาทหนาทีใ่ นการชวยสนับสนุนความรู แนวคิด
ทักษะ เทคนิค กระบวนการ รวมถึงความเขาใจในการทำโครงการแกพระบัณฑิตอาสา ในขณะ
เดียวกันพระบัณฑิตอาสาก็มบี ทบาทหนาทีใ่ นการดำเนินโครงการในพืน้ ทีต่ ามทีไ่ ดเสนอไว ภายหลัง
จากทีไ่ ดรบั การฝกอบรมใหความรแู ละแนวคิดแลว ในระหวางทีพ่ ระบัณฑิตอาสาดำเนินโครงการ
ในพืน้ ที่ โครงการยังไดเขาไปรวมหนุนเสริมการทำกิจกรรมของพระบัณฑิตอาสาโดยตลอด ดังนัน้
ทัง้ โครงการและพระบัณฑิตอาสาจะเขาใจความเปนมาและกิจกรรมของโครงการโดยตลอด
จากการประเมิน พบวา พระบัณฑิตอาสามีศกั ยภาพในการพัฒนาการเรียนรไู ดดี แม
ระยะแรกจะมีการตอตานอยบู า ง แตเมือ่ ไดปฏิบตั งิ านดวยตนเอง แลวพบปญหาอุปสรรค ก็ได
พยายามแสวงหาแนวทางในการจัดการปญหา ทัง้ ดวยวิธกี ารหาทีป่ รึกษา การทบทวนการดำเนิน
งานและสรุปผลสกู ารปรับปรุงการทำงานในระยะตอมาไดเปนสวนมาก
๒) ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ในชวงกลางของการดำเนินโครงการ เปนชวงทีพ่ ระบัณฑิตอาสาไดเริม่ ตนทำกิจกรรม
ในพืน้ ทีด่ ำเนินงานของตนเอง โครงการ ไดเปดโอกาสใหพระบัณฑิตอาสาเปนผมู บี ทบาทสำคัญ
ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และบทบาทในการดำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีข่ องพระบัณฑิตอาสา
เริม่ มีความเขมขนมากยิง่ ขึน้ ตามลำดับ โดยพระบัณฑิตอาสาสามารถนำแนวคิด ทักษะ เทคนิค
และกระบวนการทำงานทีท่ างโครงการไดหนุนเสริมโดยตลอดไปใชในการทำงานไดดว ยตนเอง
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ทัง้ นีโ้ ดยตลอดชวงการดำเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ เจาหนาทีภ่ าคสนามไดลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามหนุนเสริม
และเตรียมความพรอมแกพระบัณฑิตอาสากอนการจัดกิจกรรมเสมอ พรอมทัง้ สรุปและวิเคราะห
การทำงาน และพัฒนาการของพระบัณฑิตอาสาโดยตลอด
๓) ศักยภาพในการสรางการมีสว นรวม
กิจกรรมทีพ่ ระบัณฑิตอาสาดำเนินการในชุมชนนัน้ เปนกิจกรรมทีก่ ำหนดใหพระบัณฑิต
อาสาทุกรูปดำเนินการโดยการสรางการมีสว นรวมของชุมชน เนนใหชมุ ชนรสู กึ มีความเปนเจาของ
โครงการ กิจกรรม และเปนผมู บี ทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีพระบัณฑิต
อาสาเปนผทู ำหนาทีต่ งั้ คำถาม เพือ่ ใหการดำเนินงานไปสผู ลทีต่ อ งการ
ผลปรากฏวาในหลายชุมชน เยาวชน ผสู งู อายุ และสมาชิกสวนใหญของชุมชนไดเขา
มามีสว นรวม ตัง้ แตการวิเคราะหปญ
 หาของชุมชน วิเคราะหสอื่ พืน้ บานทีส่ ามารถนำมาใชในการ
สรางสุขใหชมุ ชนได แสวงหาแนวทางในการปรับสือ่ พืน้ บานทีเ่ หมาะสมเพือ่ การสรางสุขใหชมุ ชน
รวมทัง้ ลงมือดำเนินการใชสอื่ พืน้ บานทีเ่ ลือกมาสรางสุขใหชมุ ชน และทีส่ ดุ ก็ไดรบั ผลจากการดำเนิน
กิจกรรมตามแนวทางทีว่ างไว โดยมีพระบัณฑิตอาสาทำหนาทีเ่ ปนคนกลางในการประสานใหเกิด
ความรวมมือในชุมชน
อยางไรก็ตาม เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนในการดำเนินกิจกรรมเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพ พระ
บัณฑิตอาสาตองคอยลดบทบาทลง ใหชมุ ชนไดมสี ว นรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนปฏิบตั ิ
และรวมรับผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ชุมชนไดเขามามีสว นรวมก็จะเกิดความตระหนักในการที่
จะยกระดับชุมชนใหเขมแข็ง ในขณะทีพ่ ระบัณฑิตอาสาก็ยงั มีสว นสำคัญในการขับเคลือ่ นงาน
เพราะความศรัทธาในตัวของพระบัณฑิตอาสายังคงมีอยอู ยางเต็มที่
๔) ศักยภาพในการประสานงานกับองคกรภาคี
ในการดำเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ มีความจำเปนทีจ่ ะตองแสวงหาภาคี เครือขายตางๆ ที่
เกีย่ วของกับการดำเนินงานโครงการ ซึง่ พระบัณฑิตอาสาไดฝก ทำหนาทีใ่ นการประสานงานกับ
องคกรภาคีตา งๆ เชน คณะสงฆ โรงเรียน โครงการพระธรรมจาริก องคกรพัฒนาเอกชนทีท่ ำงาน
ในพืน้ ที่ สวนราชการทัง้ สวนกลางและทองถิน่ ซึง่ ทำใหในหลายพืน้ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนทุนใน
การจัดกิจกรรมตอเนือ่ ง เชน การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น โดยองคการบริหารสวนตำบลใน
พืน้ ทีใ่ หการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ
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๕) ศักยภาพในการประยุกตพทุ ธธรรมในกิจกรรมโครงการ
จากการดำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีห่ รือชุมชนเปาหมาย ซึง่ ผานการวิเคราะหปญ
 หาทีช่ มุ ชน
กำลังเผชิญอยู วิเคราะหสอื่ ทีจ่ ะสามารถนำมาปรับใชเพือ่ การสรางสุขใหชมุ ชน ทำใหพระบัณฑิต
อาสาคนพบวา แทจริงแลวในสือ่ พืน้ บานทีช่ มุ ชนเลือกมาใชนนั้ มีหลักธรรมคำสอนในทางพระ
พุทธศาสนาแฝงอยเู สมอ เชนเรือ่ งศีลหาในประเพณีกนิ วอ บานแมผกั แหละ ทีน่ ำไปสกู ารลด ละ
เลิกหลา สามัคคีธรรมในพิธกี ารทำขนมเทียน บานสลาเชียงตอง ทีส่ รางการมีสว นรวมของทีช่ าว
พุทธและชาวคริสต
ประการสำคัญ การดำเนินกิจกรรมโครงการของพระบัณฑิตอาสา ไดใชหลักอริยสัจ ๔
ในการวิเคราะหปญ
 หาของชุมชน สาเหตุแหงปญหาเหลานัน้ สภาวะทีช่ มุ ชนไมมปี ญ
 หา และ
วิธกี ารทีจ่ ะทำใหปญ
 หาไดคลีค่ ลายและสิน้ สุดลง ซึง่ นับเปนการใชหลักพุทธธรรมคืออริยสัจ ๔ เปน
เครือ่ งมือในการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
๕) ศักยภาพในการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน
หลังจากสิน้ สุดการดำเนินงาน พระบัณฑิตอาสาไดพฒ
ั นาตนเองในการสรุป ประเมิน
ผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในรูปแบบสารนิพนธ ซึง่ ปรากฏวา สวนใหญ
พระบัณฑิตอาสาสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานอยางละเอียด จัดทำเปนรูปเลมสงโครงการ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รวมทัง้ การเขียนบทความเพือ่ ลงตีพมิ พในสือ่ หนังสือพิมพ วารสาร
นิตยสารหลายฉบับ รวมทัง้ ในหนังสือทีท่ างโครงการดำริดำเนินการจัดพิมพ (ยังรอการจัดพิมพ)
ประการสำคัญ พระบัณฑิตอาสาไดมโี อกาสนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ในเวทีทางวิชาการ
เชน ในการจัดประชุมทางวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่ มจร วัง
นอย พระนครศรีอยุธยา การประชุมทางวิชาการงานประจำป มจร วิทยาเขตเชียงใหม เปนตน

   ⌫ 
การกินวอ (ปใหม) หมายถึง ความสุข ปลาบปลืม้ สนุกสนาน เหมือนกับวามีอะไรทีม่ ี
สิง่ ใหมเขามาในชีวติ ของตนเอง ชวงชีวติ ทีม่ อี ะไรทีใ่ หม ๆ เขามาในชีวติ ยอมมีความหมายตอความ
สุขของคนเราทัง้ สิน้ ซึง่ ในชวงปลายเดือนมกราคมหรือตนเดือนกุมภาพันธของทุกปพนี่ อ งลาหู (มูเซอ)
ทีจ่ ดั กิจกรรมประเพณีกนิ วอ ซึง่ เปนการเฉลิมฉลองประเพณีปใ หมของกลมุ ชาติพนั ธลุ าหู
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บานแมผกั แหละ ตำบลทากอ อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึง่ เปนกลมุ ชาติพนั ธุ
ลาหู ๒ กลมุ คือลาหนู ี (มูเซอแดง) และ ลาหนู ะ (มูเซอดำ) เปนหมบู า นทีม่ ขี นาดใหญ มีจำนวน
๑๓๐ หลังคาเรือน มีความเชือ่ ในทางศาสนาทีห่ ลากหลายคือมีทงั้ นับถือลัทธิศาสนาดัง้ เดิมและ
ศาสนาคริสต ปพทุ ธศักราช ๒๕๔๗ โครงการไดสง พระบัณฑิตอาสาเขาปฏิบตั งิ านในชุมชน ใน
ชวงแรกมีความลำบากเพราะชาวลาหยู งั ไมคอ ยศรัทธาความรคู วามเขาใจในบทบาทหนาทีข่ อง
พระสงฆมากนัก จากนัน้ พระบัณฑิตอาสามีการเรียนรถู งึ วิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม มี
การฟน ฟูอนุรกั ษสงิ่ ดีทอี่ ยใู นชุมชนในครัง้ อดีตกาลและกำลังทีจ่ ะเหือดหายไปจากสังคมชาวลาหเู ชน
ประเพณีกนิ วอ
๑) เรียนรปู ระเพณีกนิ วอ
ประเพณีกนิ วอของชาวลาหทู จี่ ดั ขึน้ มาตัง้ แตบรรพบุรษุ ในครัง้ อดีต มีการจัดขึน้ เปนระยะ
เวลา ๗ วัน โดยแบงออกเปนวันปใหมของผหู ญิง ๔ วันและวันของผชู าย ๓ วัน ในเทศกาล
ประเพณีกนิ วอเปนการเฉลิมฉลองตอนรับเทพเจาวอ ซึง่ เปนเทพเจาทีก่ ลมุ ชาติพนั ธลุ าหใู หความ
เคารพอยางมาก เพราะทานเปนผคู อยชวยปกปองคมุ ครองใหชาวบานมีความสงบสุข ประเพณี
กินวอดัง้ เดิมของชาวลาหใู นครัง้ อดีตนัน้ จัดกันเฉพาะแตกลมุ ของชาวลาหกู นั เอง คนขางนอกหมู
บานไมสามารถเขาไปรวมกิจกรมได สิง่ ทีน่ า ประทับใจอีกประการหนึง่ ทีผ่ เู ฒาผแู กไดบอกกลาวเมือ่
ไดสนทนาคือ ในอดีตนัน้ ประเพณีกนิ วอไมมสี งิ่ เสพติด มีแตน้ำชาทีใ่ ชตอ นรับญาติพนี่ อ งทีม่ า
เยีย่ มบาน เพือ่ ปองกันการทะเลาะวิวาทความเดือดรอนความทุกขกายและทุกขใจในภายหลัง
ปราชญชาวบาน (ปจู อง) ไดบอกกลาวอีกวาประเพณีกนิ วอของชาวลาหู คือการยกยอง
ใหเกียรติแกผหู ญิง เมือ่ ประเพณีกนิ วอเริม่ จัดขึน้ จะจัดใหผหู ญิงกอน ๔ วัน เสร็จจากกิจกรรมของ
ผหู ญิงแลวก็ตอ ดวยกิจกรรมของผชู าย ๓ วันรวมทัง้ หมดเปน ๗ วัน เหตุทตี่ อ งใหผหู ญิงจัดกิจกรรม
กอนผชู ายมีเหตุผลทีป่ ราชญของชาวลาหไู ดบอกวา ผหู ญิงนัน้ เปนผทู ที่ ำงานหนัก และมีความเสีย
สละ อดทน ในการทำงานหนักมาก อีกทัง้ ผหู ญิงยังเปนผทู มี่ งี านมาก ทัง้ งานทีล่ ะเอียดออนและ
งานทีต่ อ งใชแรงงานหนักกวาผชู าย
๒) ประเพณีกนิ วอกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีกนิ วอในปทพี่ ระบัณฑิตอาสารวมดำเนินการมีความแตกตางจากปกอ น ๆ เพราะ
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กอนมีประเพณีกนิ วอ มีพระอำนาจ พุทธฺ วํโส พระบัณฑิตอาสาประจำอาศรม ผนู ำชุมชน ปราชญ
ชาวบาน และชาวบานแมผกั แหละมีการประชุมหารือกันในการจัดประเพณีกนิ วอทีม่ คี ณ
ุ คาความ
หมายดัง้ เดิมเหมือนอดีต จากเวทีประชุมชาวบานมีขอ เสนอจากชาวบานวา การกินวอในปนคี้ วร
ทีจ่ ะมีความแตกตางจากปกอ นทีม่ กี ารทะเลาะวิวาทกัน ทุกครอบครัวหลังจากเสร็จสิน้ พิธกี รรมตาง
ก็มหี นีท้ รี่ งุ รัง ทำใหชมุ ชนเกิดความแตกแยกกัน เพราะตางคนตางครอบครัวไมอยากเสียหนาเสีย
เกียรติ มีการนำเงินไปซือ้ เหลาเบียรดมื่ กันอยางขาดสติ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบวาในปนเี้ ปนปมงคล
สมัยทีพ่ อ หลวงมีพระชนมายุ ๘๐ ชันษา ชาวลาหอู ยากทำความดีโดยการรักษาศีล ๕ ตามหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา เพือ่ ถวายในหลวงในวโรกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
อีกทัง้ ยังเปนการสรางความดีของชุมชน ครอบครัว และตนเอง กระแสของการตอบรับทีจ่ ะมีการ
ลด ละ เลิก อบายมุขในวันจัดกิจกรรมประเพณีกนิ วอ ทำใหชาวบานไดประหยัดรายจายทีไ่ มจำเปน
ของครอบครัวลงมาก
๓) ศีล ๕ กับวิถคี วามเชือ่ ของชาวลาหู
ชาวลาหยู งั คงรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมของตนเองใหเหมือนกับทีบ่ รรพบุรษุ ไดทำสืบ
ตอ ๆ กันมาตัง้ แตครัง้ อดีต แตชาวบานก็ยงั คงไปมาหาสกู นั ในตอนกลางคืนเหมือนเดิม ผเู ฒา
ผแู กโดยสวนมากก็ไปเยีย่ มกัน ทีส่ งั เกตเห็นในคืนนีไ้ มมสี รุ าทีน่ ำมาตอนรับผทู มี่ าเทีย่ วหา โดยเฉพาะ
บานของปจู อง ซึง่ เปนเจาพิธกี รรมของหมบู า นแมผกั แหละ ปจู องบอกวาตนเองนัน้ นับถือพระเจา
สัจจะ อันเปนพระพุทธเจาองคหนึง่ ของชาวลาหู ในวันพระทัง้ ขึน้ – แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ปจู อง
จะถือศีลคือไมกนิ เนือ้ สัตวและไมทำงานทุกอยาง สวนเรือ่ งของสุรายาเสพติดนัน้ ปจู องไมดมื่ มาตัง้ แต
เด็กแลว
ประเพณีกนิ วอวันที่ ๖ ซึง่ เปนวันที่ ๒ ของฝายผชู าย ก็เหมือนกันกับชวงแรกของฝาย
ผูหญิงแตวันนี้ไมมีการรดน้ำ ดำหัว เหมือนกับวันของผูหญิง ในชวงเวลาตอนเย็นของวันนี้
ชาวบานก็มารวมตัวกันทีล่ านจะคึ๊ เพือ่ รอการเตนจะคึ๊ การเตนจะคึบ๊ างหมบู า นก็จะเตนกันตลอด
ทัง้ คืน ตัง้ แตหวั ค่ำ จนถึง ๖ โมงเชาของอีกวัน แตกม็ บี างหมบู า นทีย่ งั คงรักษาประเพณีแบบนี้
สวนบานแมผกั แหละนัน้ สวนมากจะเตนกันตัง้ แตหวั ค่ำจนถึงชวงเทีย่ งคืนก็อาจเลิกรากลับบาน
ในกรณีทมี่ เี หตุการณทะเลาะวิวาทกันในบริเวณลานเตนจะคึ๊ ชาวบานก็จะชวยกันแยกหามไมให
มีเรือ่ งทะเลาะกัน แตเมือ่ งานกินวอปใหมเสร็จสิน้ แลว ทางพอหลวงและปจู อง กรรมการหมบู า น
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ก็จะประชุมกันเพือ่ ปรับสินไหมบุคคลทีเ่ กิดทะเลาะวิวาทกัน ซึง่ เปนการลงโทษผกู ระทำผิดในวัน
ประเพณีของหมบู า น
วันสุดทายของประเพณีกนิ วอ เปนวันทีห่ มบู า นอืน่ มาตอบแทน เมือ่ หมบู า นอืน่ มาถึง
ชาวบานไดมาตอนรับและรวมกันเตนจะคึท๊ ลี่ านจะคึข๊ องหมบู า น เสร็จแลวแตนำสิง่ ของมามอบ
ใหกบั ปจู อง และพอหลวง หลังจากนัน้ ผนู ำทัง้ สองก็ใหพรแลวแจกสิง่ ของเหลานีแ้ กชาวบาน เพราะ
สิง่ ของเหลานีเ้ ปนของทีม่ มี งคลในวันปใหม เพือ่ ใหเปนสิรมิ งคลตอตนเองและครอบครัวตลอดป
สิง่ เหลานีช้ าวลาหมู วี ถิ ชี วี ติ ทีส่ อดคลองกับวิถธี รรมทางพระพุทธศาสนาตลอดมา แตไมรวู า สิง่ ที่
ทำเปนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะไมเคยมีพระสงฆเขามาเผยแผหลักธรรมในชุมชน วันนี้
ทีบ่ า นแมผกั แหละคงมีความสงบรมเย็นทีม่ กี ารประสานสัมพันธกนั ทัง้ บาน วัด โรงเรียน (บวร)
นำพาครอบครัวชุมชนมีความสมานสามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกันบนฐานความเชือ่ วัฒนธรรม
ของชาวบานลาหแู ละการบูรณาการหลักธธรมทางพระพุทธศาสนาดวยการทำดี ละชัว่ ทำจิตของ
ตนใหผอ งใส สุดทายปลายฝนคือความสุข สงบ ทัง้ กายและใจของชาวบานบานแมผกั แหละและ
คนรอบขางทุกคน

 
โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ไดดำเนินการมาเปนเวลา ๑๐ ปเต็ม ได
ผานประสบการทีน่ า สนใจเรียนรทู หี่ ลากหลาย เริม่ จากการเลือกพืน้ ทีด่ ำเนินงานทีเ่ ปนอาศรมพระ
ธรรมจาริกและลอกแบบวิธกี ารในการทำงานจากโครงการพระธรรมจาริก พัฒนาสกู ารสรางพืน้ ที่
รูปธรรมทีต่ นเองบุกเบิกดำเนินงาน ลองผิดลองถูกมาอีกระยะหนึง่ กระทัง่ มีโครงการการสือ่ สาร
เพือ่ พัฒนาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ไดเสริมกระบวนการในการทำงานเปนเวลาปครึง่
พระบัณฑิตอาสาไดเริ่มพัฒนาศักยภาพในหลายๆ ดาน เชน ศักยภาพในการ
พัฒนาการเรียนรู ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ศักยภาพในการสรางการมีสว นรวม
ศักยภาพในการประสานงานองคกรภาคี ศักยภาพในการประยุกตพทุ ธธรรมในกิจกรรมโครงการ
และศักยภาพในการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน ผลทีป่ รากฏในระดับ
ชุมชนก็เปนทีย่ อมรับวามีผลสำเร็จมากกวาชวงทีผ่ า นมา มีหลายตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรม เชน กิน
วอสรางสุข ทีน่ ำไปสแู ผนและการดำเนินงานเพือ่ ลด ละ เลิกเหลาในชุมชนบานแมผกั แหละ ตาม
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หลักศีลหาและอบายมุข ประเพณีเจาหัวศีล กับการฝกฝนการไมเบียดเบียนชีวติ ดวยการกินเจ และ
การลด ละ เลิกเหลา ในประเพณีในชุมชนบานหัวศาลา ตามหลักศีลหาและอบายมุข พิธกี าร
ทำขนมเทียน กับการสานสามัคคีในหมสู มาชิกตางศาสนาในชุมชนบานสลาเชียงตอง ประเพณี
แตงงาน กับการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางคนในชุมชนบานแมคงิ ตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรม ประเพณีเยาลุยไฟ กับการสงเสริมความเสียสละ ตามหลักฆราวาสธรรม เปนตน
นับเปนขอคนพบจากการเรียนรขู องพระบัณพิตอาสาพัฒนาชาวเขาทีส่ ำคัญ อันจะนำ
ไปสกู ารปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในอนาคตใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ตอไป
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