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พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีใหความสำคัญกบัการพัฒนาตนเองของมนุษย มคีวามเช่ือ
ดวยหลักการและเหตุผลวา มนษุยมคีวามสามารถและมีศกัยภาพในการฝกฝนพัฒนาตนเอง สิง่
สำคญัของมนุษยอยางหน่ึงก็คอื มนษุยมสีภาวะของความเปนสัตวทีฝ่กไดดกีวาสัตวอืน่ จนพัฒนา
ตนเองใหเปนสตัวประเสริฐได  ดงัพทุธพจนของพระพุทธเจาทีต่รสัไววา ทนโฺต เสฏโฐ มนุสเฺสสุ
ผทูีฝ่กตนดแีลว เปนผปูระเสรฐิสดุในหมมูนุษย๑ การพฒันาหรอืฝกฝนตนเองของมนษุยใหเปน
ผปูระเสริฐ จะตองใชเวลาในการฝกฝน โดยผานกระบวนการศึกษาและปฏิบตั ิอนัเกดิจากความ
เพยีรพยายาม๒ บคุคลทีฝ่กตนได พฒันาตนดีแลว แมแตเทวดาและพระพรหมก็ยงัเคารพบูชา๓

ยกตัวอยางพระพุทธเจาทรงเปนมนุษยที่สามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาได เพราะทรงพัฒนา
พระองคจากความเปนมนษุยสกูารตรสัรเูปนพระพุทธเจา  ดงันัน้ การตรสัร ูจงึไมใชสิง่สดุเอือ้ม
ถงึของมนุษย  มนษุยทกุคนมีศกัยภาพท่ีจะเปนพระพุทธเจาได  ถาเขาไดตัง้ความปรารถนาและ
ตัง้ใจบำเพญ็บารมี ๑๐ ประการ ซึง่จะนำไปสคูวามเปนพระพุทธเจา ในพระพุทธศาสนาคำบาลี
วา “ภาวนา” โดยทัว่ไป แปลวา  “การพฒันา”๔ การพฒันาคณุภาพชวีติหรอืการพฒันาคน

มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง
ของโครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา

ผศ.ดร.เทพประวิณ จนัทรแรง
อาจารยประจำ มจร วทิยาเขตเชียงใหม

๑ พระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยตุโฺต), สถานะแหงพระพทุธศาสนา, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทัสหธรรมกิ จำกดั,
๒๕๓๗), หนา ๕๐.

๒ พระมหาณรงค กนตฺสโีล, ดร. จดุเดนของพระพุทธศาสนา, (เชียงใหม: บรษิทั ทรีโอ แอดเวอรไทซิง่ แอนด
มเีดยี จำกดั, ๒๕๕๖), หนา ๓.

๓ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๕๑.
๔ ศ.พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศนชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘), หนา ๑๘๐.
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พระพทุธศาสนาจะใชศพัทเฉพาะโดยใชคำวา “ภาวนา” พระธรรมปฎกไดวเิคราะหใหเหน็วาพระ
พทุธศาสนาไดแยกการใชถอยคำกันออกใหชดัเจนเพือ่มใิหเกดิความสบัสน คอื ถาเปนการพฒันา
สิง่ท่ีเปนรปูธรรมภายนอก เชน พฒันาวตัถ ุพฒันาสงัคม พฒันาบานเมอืง พฒันากจิการตางๆ
กใ็ชคำวา “พฒันา” ถาพฒันาชวีติหรือพฒันาคน พฒันามนุษย กใ็ชคำวา “ภาวนา”๕ ภาวนา ๔
เพือ่การพฒันาตามวถิพีทุธ พระพทุธศาสนาถอืวามนุษยเปนสัตวทีฝ่กฝนตนเองจากบุคคลธรรมดา
จนสามารถเปนผูประเสริฐได มีลักษณะพิเศษกวาสัตวทั้งหลาย สัตวนั้นมีการดำรงชีวิตดวย
สญัชาตญาณแตมนษุยจะตองฝกฝนพฒันาตนเองอยตูลอดเวลา ในพระพทุธศาสนานัน้ ทานให
ดกูารพฒันาของมนษุยวาเปนไปครบ ๔ ดานไหม หลกัเกณฑนีใ้ชวดัแมแตพระอรหนัต ถาถาม
วาพระอรหันตคอืใคร กต็อบวาพระอรหันตคอืคนท่ีพฒันาตนสมบูรณทัง้ ๔ ดาน๖ ดงัทีพ่ระธรรม
ปฎก๗ อธบิายดงันี้

๑. กายภาวนา หมายถึง การพัฒนากาย ซึง่เปนหลักการพัฒนาเพ่ือสรางความสัมพนัธ
ระหวางตนเองกับสิง่แวดลอมทางวัตถ ุหรอืทางกายภาพ

๒. ศลีภาวนา หรอื การพฒันาศลี หมายถงึการพฒันาคนใหมรีะเบยีบในการดำเนิน
ชวีติและในการอยรูวมกนักบัผอูืน่ในสงัคม เปนการพัฒนาความสัมพนัธระหวางตนเองกับส่ิงแวด
ลอมของสงัคมกบัเพือ่นมนษุย ใหเปนความสมัพนัธทีด่ชีวยเหลอืเก้ือกลู ไมเบยีดเบยีนกนั

๓. จติภาวนา หรอื การพฒันาจติใจ การพฒันาจติใจ ตามนัยทางพระพุทธศาสนามี
ความกวาง แตพอสรุปไดเปน ๓ ดาน คอืดานท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาใหจติใจท่ี
มคีณุภาพ เริม่แตมคีณุธรรมตาง ๆ ทีท่ำใหจติใจประณีตดงีาม เชน มเีมตตากรุณา มศีรทัธา มี
ความกตญักูตเวท ีเปนตน ดานที ่๒ การพฒันาสมรรถภาพจติ หมายถงึการพฒันาความสามารถ
ของจติใจใหมคีวามเขมแขง็ สมรรถภาพของจติน้ีเนนทีต่วัสมาธิ คอืจติจะตองสมาธิจงึจะทำงาน

๕ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗),
หนา ๓๔.

๖ รวมบทความทางวชิาการพระพทุธศาสนาและปรชัญา (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,
๒๕๔๐), หนา ๒๘.

๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จากสุขในบานสูความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑
เซน็จรูจีำกดั, ๒๕๔๖). หนา ๕๖.
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ไดผลด ีนอกเหนือจากสมาธิแลว จะตองมสีต ิจะตองมวีริยิะ คอืความเพียรพยายาม ความกลา
ส ูความเอาใจใสรบัผดิชอบ ความเขมแขง็ของจิตใจ ความอดทน เปนตน ดานที ่๓ การพัฒนา
สขุภาพจิตการพัฒนาระดับใหเกิดสขุภาพจิตคอืทำใหจติน้ันมีความสุข เปนจติใจท่ีมคีวามเบิกบาน
มปีต ิมคีวามอิม่ใจ มปีราโมทย มคีวามราเรงิบนัเทงิใจ เปนตน

๔. ปญญาภาวนา การพฒันาปญญา ไดแก การพฒันาปญญาทีเ่ปนความร ูความเขา
ใจในศิลปะวิทยาการ ความรวูชิาการรวมท้ังความรเูหตรุผูล ตอมาใชปญญาการคิดวนิจิฉัยดวย
การใชปญญาโดยบริสุทธ์ิ คือการใชปญญาที่ปราศจากการอยูในอำนาจครอบงำของอคติ
จนพัฒนามาเปนปญญาเขาใจถึงสาระแหงความเปนโลกและชีวติ รทูางเส่ือมทางเจริญและเหตุ
ปจจยัทีเ่กีย่วของ รวูธิแีกไขปญหาอยางสรางสรรค ความสำเรจ็ท่ีทำใหพฒันาตน พฒันาชวีติ
และสงัคมใหเจรญิดีงามยิง่ๆ ขึน้ไป และสดุทายเปนปญญาทีร่เูทาทนัโลกและชวีติความเปนจรงิ
คอื ปญญาทีท่ำใหจติใจเปนอสิระออกมาจากส่ิงตางๆ ในภายนอกได คอืไมยดึมัน่ถอืมัน่ในโลก
หมายความวา สิง่อะไรเขามา เรากร็บัรตูามความเปนจรงิปฏบิตัติอมนัตามเหตผุล ดวยความรู
เทาทันตอเหตปุจจยั แตไมมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ทีจ่ะมาบบีคัน้ตวัเอง

การพฒันารางกายและสงัคมเปนส่ิงจำเปน ตอการไดมาซึง่สันตภิาพภายนอก คอื การ
อยรูวมกนัแบบสันตภิาพรวมกับเพ่ือนรวมโลกอ่ืนๆ และรวมกับสิง่แวดลอมตามธรรมชาต ิสวน
การพฒันาจติและปญญาเปนสิง่จำเปน ตอการไดสนัตภิาพภายใน หรอืความสงบใจ การพฒันา
ทัง้ ๔ ประการนีต้องดำเนนิไปดวยกนั เพือ่ทีว่าเราจะไดการพฒันาอยางสมดุลในชีวติการเนน
ปฏบิตัเิพยีงขอใดขอหน่ึง ไมสนใจขออืน่ อาจจะทำใหตกไปสทูีส่ดุโตง ๒ อยาง อยางใดอยาง
หนึง่ ผทูีห่มกมนุกบัการพฒันารางกายและสังคมละเลยการพัฒนาทางจิตและปญญา จะตกอยู
ในฝายกามสุขลัลกิานโุยค ในขณะท่ีผหูมกมนุตอการพัฒนาจิตและปญญา ละเลยการพัฒนาราง
กายและสงัคมจะตกอยใูนฝายอัตตกลิมถานุโยค แตทางสายกลาง (มชัฌมิาปฏปิทา) ประกอบ
ดวยการพฒันาชวีติทัง้ ๔ ดานอยางสมดลุ๘

๘ พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ), โลกทัศนของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๓.
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เพือ่ใหเกดิการพฒันาตามนยัดงักลาวขางตน โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา
(ธรรมจาริก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม เริม่ดำเนนิการมา
ตัง้แตปพทุธศักราช ๒๕๔๓ โดยไดรบัการอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย เพือ่พฒันาภาคเหนือทีม่ี
พืน้ท่ีสวนใหญเปนภเูขาและเปนเขตตดิตอกบัชายแดนของประเทศเพ่ือนบานมชีาวเขาอาศัยอยู
เปนจำนวนมาก และเปนการแกไขปญหาตาง ๆ คอื ปญหายาเสพติด ปญหาการทำลายปาตน
น้ำ และการทำไรเลือ่นลอยตลอดถึงกองกำลงัตดิอาวุธตางๆ ปญหาคานิยม ทศันคติ การปรับ
ตวัสถานภาพความเปนคนไทย การประกอบอาชีพ ปญหาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
การแตงตัวทีเ่ปลีย่นไป

 โครงการพระบัณฑติอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) ดงักลาว โดยมีวตัถปุระสงคหลัก
๕ ขอ คอื๙

๑. เพือ่เผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวเขา
๒. เพือ่ชวยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
๓. เพือ่ใหการศกึษา ภาษา หนาทีพ่ลเมอืงทีด่ตีามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ตลอดถึงศลิปวัฒนธรรมอันดงีาม
๔. เพือ่ชวยแนะนำและสรางจติสำนกึในการอนรุกัษปาตนน้ำลำธารตามพระราชดำรขิอง

สมเด็จพระนางเจาสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ
๕. เพือ่อบรมสัง่สอนชีใ้หเหน็ถงึหลักการดแูลสขุภาพพืน้ฐานและพษิภัยของยาเสพตดิ โรค

เอดส ตามพ้ืนทีเ่ปาหมาย ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน โดยคร้ังแรกทางโครงการไดตัง้หมบูาน
เปาหมายไว จำนวน ๓๕ หมบูาน ประชากรชาวเขา จำนวน ๑๗,๕๐๐ คน

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ
เพือ่ดำเนนิการใหเปนไปดวยความเรยีบรอย มปีระสทิธภิาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคและ

๙ สชุาติ  แกวกอ, “โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา (ธรรมจารกิ) จากอดตีสปูจจบุนั”, รายงานผลการ
ดำเนนิงานประจำป ๒๕๔๕, (ธนัวาคม ๒๕๔๕) : หนา ๑.
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นโยบายมหาวิทยาลัย ตัง้แตวนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ จำนวน ๑๓ ทาน๑๐  โดยมี พระราช
วมิลเมธี รองอธิการบดีวทิยาเขตเชียงใหม ประธานกรรมการ

วทิยาเขตเชยีงใหม  ไดประสานงานโครงการพระธรรมจารกิสวนภมูภิาควดัศรโีสดา เพือ่
ขอขอมลูและพืน้ทีเ่ปาหมายหมบูานตาง ๆ  ประชมุคณะกรรมการบรหิารในวนัจนัทรที ่๑๔ มกราคม
๒๕๔๓ และทีป่ระชมุไดเสนอแตงตัง้คณะทำงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพฒันาชาวเขา (ธรรม
จารกิ) เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ จำนวน ๑๑ รปู/ทาน๑๑ โดยมีพระโสภณกิตตธิาดา เปน
ประธานคณะทำงาน

ในป ๒๕๔๓ ทางมหาวิทยาลัยทำงานเกีย่วกบัพฒันาชาวเขาตองอาศัยเอกสารขอมลู
ตลอดถงึพืน้ที ่และระเบยีบขอปฏบิตัติางๆ จากโครงการพระธรรมจารกิสวนภมูภิาควดัศรโีสดา
เปนหลกั ทางสำนกังานไดประกาศรบัสมคัรพระนิสติ จำนวน ๒ ครัง้ มผีสูมคัรเขาโครงการ
จำนวน ๒๔ รปู เพราะพระนิสติแตละทานมสีถานทีป่ฏบิตัศิาสนกจิเรยีบรอยแลว  เริม่แรกไดให
พระบัณฑติอาสาฯ ทำงานรวมกบัพระธรรมจาริก มจีดัสมัมนาระหวางปและปลายปเพือ่นำขอมลู
ทีไ่ดเปนแนวทางในการทำงานปตอไป  โครงการมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ชดุ และมี
คณะทำงานโครงการ ๑ ชดุ  คณะกรรมการบรหิารมทีัง้สวนกลางและวทิยาเขตแพร พะเยา
เชยีงใหม ตองพจิารณาหลายขัน้ตอน ปพทุธศกัราช ๒๕๔๔ จงึมกีารพจิารณาคณะกรรมการ
บรหิารชดุใหมเพือ่ใหเกดิความรวดเรว็และเรยีบรอยเปนไปตามวตัถปุระสงค และนโยบายของมหา
วทิยาลัย จำนวน ๙ ทาน๑๒ โดยมีพระราชวมิลเมธ ีรองอธกิารบดวีทิยาเขตเชยีงใหมเปนประธาน
กรรมการ

ในป ๒๕๔๔ มเีจาหนาทีธ่รุการทำงานจำนวน ๑ ทาน คอื นายสุชาต ิแกวกอ ตอมาได
เพิม่เจาหนาทีน่เิทศ ๑ ทาน คอื พระสชุาต ิสวุฑฺฒโก

วิทยาเขตเชียงใหม ประกาศรับสมัครพระนิสิตตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘
กมุภาพนัธ ๒๕๔๔ มพีระนสิติมาสมคัรจำนวน ๖๙ รปู จากวทิยาเขตเชยีงใหม ๒๑ รปู วทิยาเขต

๑๐ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๑ – ๒.
๑๑ เร่ืองเดยีวกนั, หนา ๒.
๑๒ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๒
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แพร ๑๑ รปู วทิยาเขตพะเยา ๑๓ รปูวทิยาเขตหนองคาย ๔ รปู วทิยาเขตขอนแกน ๕ รปู และ
พระบณัฑติอาสารนุที ่๑/๒๕๔๓ ไดสมคัรปฏบิตัศิาสนกจิตออกี จำนวน ๑๕ รปู

จากการทำงานและการประสานงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิาคอยางตอเน่ือง
ในป ๒๕๔๔ ทำใหพืน้ทีใ่นการทำงานมีจำนวนมากข้ึน จงึมกีารแยกพ้ืนทีก่ารทำงานใหพระบัณฑติ
อาสาฯ กำหนดใหแตละรปูรบัผดิชอบหมบูานบรวิารอีกรปูละ ๔ หมบูาน การดำเนนิงานเชนน้ี
เทากบัเปนการขยายฐานพ้ืนทีใ่นแตละพ้ืนที ่การทำงานของพระบัณฑิตอาสาฯ ไดผลเกินคาด
ทีโ่ครงการคดิไวเพราะอยทูีอ่าศรมรูปเดยีวเทากบัเปนเจาอาวาสดแูลอาศรมเอง

ในป ๒๕๔๕ พระบณัฑติอาสาฯ จำนวน ๓๒ รปู ไดเผยแผพระพทุธศาสนาไปสพูีน่อง
ชมุชนบนพืน้ทีส่งู ทำใหพืน้ทีเ่ปาหมายทีโ่ครงการไดรบัการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมและพฒันา
ทางดานจิตใจพรอม ทั้งนี้โครงการพระบัณฑิตอาสาไดกำหนดคุณสมบัติพระบัณฑิตอาสา ๔
คณุลกัษณะ คอื

๑) มคีวามเปนผนูำ มกีารวางตัวเสมอตนเสมอปลาย พฒันางานในดานพระศาสนาและ
งานดานสงัคม มคีวามใฝเรยีนรใูฝศกึษา รจูกัคดิวเิคราะห สงัเคราะห รจูกัวางแผนอยางรอบคอบ
กระจายงานอยางท่ัวถงึ ใชจติวทิยาในการครองใจของคนทุกคนได

๒) สำรวมอนิทรยี มวีาทศิลปพดูโนมนาวเพือ่ประโยชนในการทำงาน เปนแบบอยางที่
ดดีงัคำโบราณกลาวไววา “ตวัอยางทีด่ ีดกีวามคีาถาอาคม”

๓) มคีวามจริงใจตอชาวบาน ทัง้เร่ืองงานและชุมชน
๔) มมีนษุยสมัพนัธทีด่ ีมคีวามสามารถตดิตอประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่ว

ของไดอยางกลมกลนื หลกีเลีย่งสิง่ทีก่อใหเกดิความขดัแยงระหวางกลมุกบัองคกรตาง ๆ
   ผลของการทำงานตลอดระยะเวลาทีผ่านมาของพระบัณฑิตอาสา สามารถสรุปเปน

ขัน้ตอนการทำงานออกเปน ๓ ระยะ คอื๑๓

๑๓ พระปลัดสุชาติ  สุวฑฺฒโก, “จุดเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงาน”, รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา (ธรรมจารกิ), (ประจำป ๒๕๔๗) : หนา ๑๒ – ๑๓.
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ระยะทีห่น่ึง ทางโครงการพระบณัฑติอาสาฯ ไดอาศยัโครงการพระธรรมจารกิเปน
ผูเลือกสถานที่ปฏิบัติ แผนการทำงาน ปฏิทินการทำงาน โดยใหพระบัณฑิตอาสาฯ รวม
ปฏบิตังิานกับพระธรรมจาริกทีเ่ปนระดับหวัหนาศนูยเปนสวนใหญ ในหน่ึงอาศรมจะมีพระธรรม
จารกิและพระบณัฑติอาสาฯ อยดูวยกนั ๒ รปู เพือ่เปนการเสรมิการทำงานใหมคีวามคลองตวั
มากขึน้ เพิม่การทำงานใหเขมขนมากขึน้ โดยใหพระธรรมจารกิทีเ่ปนหวัหนาศนูยอบรมศลีธรรม
ในแตละเขตเปนพีเ่ลีย้ง มหีวัหนางานบุคลากรของโครงการพระธรรมจาริก มกีรรมการผทูรง
คุณวุฒิติดตามนิเทศงานในภาคสนาม ทั้งแผนงาน นโยบาย ทิศทางในการทำงานโครงการ
พระธรรมจาริกเปนผูกำหนด

ระยะท่ีสอง ทางโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม ไดมกีารขยายฐานโดยใหเจาหนาทีข่องโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ
และเจาหนาทีโ่ครงการพระธรรมจารกิไปสำรวจพืน้ที ่โดยเนนหมบูานกลมุชาตพินัธเุยา (เมีย่น)
อกีอ (อาขา) ลซีอ (ลซี)ู จนีฮอ มเูซอ (ลาห ูโดยเนนในพ้ืนทีอ่ำเภอเมอืง อำเภอแมสรวย และ
อำเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย ทางโครงการพระบณัฑติอาสาฯ กำหนดแผนงาน นโยบาย
และพันธกจิใหกบัพระบณัฑติอาสาฯ มเีจาหนาทีท่ำหนาทีน่เิทศ ตดิตามงานประเมนิเอง แตใน
ขณะเดยีวกันมกีารปรกึษาหารอืในดานพืน้ที ่นโยบายการพฒันาบนพืน้ทีส่งูกบัโครงการพระธรรม
จารกิอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหการพฒันาชาวเขามีทศิทางเดียวกนั แตการทำงานมีความเปนเอกภาพ
มากขึน้

ระยะท่ีสาม เปนการเสริมสรางการทำงานใหมคีวามเขมแข็งมากข้ึน ในระยะน้ีพระ
บณัฑติอาสาฯ ไดสะทอนการทำงานทีผ่านมาทัง้หมด สรปุประเดน็ปญหาตาง ๆ เพือ่ปรบัปรงุ
แกไข พรอมทบทวนกระบวนการทำงานท้ังจากประสบการณการทำงานวางเปนโครงสราง และ
แผนงานใหชดัเจนยิง่ขึน้เพือ่เริม่งานอกีครัง้ในคราวตอไป

   ในป ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ โครงการพระบัณฑิตอาสาฯ มพีระบัณฑิตอาสาฯ จำนวน ๓๕
รปู ไดพฒันาการลกัษณะการทำงานเชงิรกุมากขึน้โดยมกีารแตงตัง้หวัหนาเครอืขายออกเปน ๖
เขตพืน้ทีเ่พือ่ชวยดแูลลกูขายเพราะบางครัง้เจาหนาทีไ่มสามารถจะออกนิเทศตดิตามงานทัว่ถงึ

   ในป ๒๕๕๑ โครงการพระบณัฑิตอาสาฯ ไดเสนอขอขยายพืน้ทีเ่พิม่อกีจำนวน ๕๐ รปู
แตทำงานลกัษณะพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งู ซึง่อยภูายใตการทำงานตามพนัธกจิ
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๖ ประการท่ีโครงการดำเนินการ จงึมพีระบัณฑิตอาสาฯ ทีท่ำงานในโครงการจำนวนท้ังส้ิน ๘๕
รปู และมเีจาหนาทีป่ระสานงานโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งูอีก ๑ ทาน
รวมเปนเจาหนาทีจ่ำนวน ๓ ทาน พรอมมโีครงการการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาพระบัณฑติอาสาฯ
มาชวยจดักระบวนการสือ่สาร จดัเวทชีาวบาน พรอมการหนนุเสรมิงานในพืน้ที ่และฟนฟอูนุรกัษ
วฒันธรรมประเพณกีลมุชาตพินัธ ุเปนตน

   ปจจบุนัพระบณัฑติอาสาฯ ไดทำงานครอบคลมุงานดานตางๆ ไดแก ๑. งานดานการ
เผยแผพระพทุธศาสนา ๒. งานดานการศกึษา ๓. งานดานการปองกนัยาเสพตดิ ๔. งานดาน
อนามัย   ๕. งานดานพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห และ ๖. งานดานอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

พระเทพโสภณ๑๔ ทานเปนตวัอยางของการทำงานในพ้ืนทีร่าบสูง ทานเปนนักการศึกษา
นักปกครอง ทานดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
กรรมการมหาเถรสมาคม ทานปฏบิตัหินาทีท่ัง้ ๓ ตำแหนงในชวงเวลาเดยีวกนัไดเปนอยางดยีิง่
ทีเ่ปนเชนนัน้กเ็พราะวาทานเปนผมูบีคุลกิภาพ และเปนผมูคีวามรคูวามสามารถในการบริหาร
ตน บรหิารบุคคล เปนแบบอยางทีด่งีามแกบคุลากรในสังกดั ทีส่ำคญัยิง่การบริหารงานของทาน
ทานยงัทำใหด ูอยใูหเหน็ ยกตวัอยางเชน ในป ๒๕๔๖ ทานและคณาจารยเจาหนาที ่มจร จาก
สวนกลาง ไดเดนิทางมารวมโครงการธรรมจารกิ ซึง่ มจร ไดสรางโรงเรียนใหกบัชาวเขาเผา
กระเหร่ียง ทีห่มบูานขุนแมรวม อำเภอแมแจม จงัหวัดเชียงใหม หนทางท่ีจะไปขุนแมรวมเปน
หนทางที่ขรุขระทุระกันดารมาก ทานไดรวมเดินทางไปกับคณะโดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกบัชาวเขา จงึเปนอกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหขาพเจามคีวามปล้ืมปตยินิดเีพิม่
ความเล่ือมใสศรทัธาในตวัทานมากย่ิงขึน้ ตัง้แตบดัน้ันเปนตนมา๑๕

การทำงานของพระสงฆบนพืน้ทีร่าบสูง มกีระบวนการทำงานในพ้ืนทีอ่ยางหลากหลาย
อกีท้ังการทำงานข้ึนอยกูบัสภาพแวดลอมทางกายภาพซ่ึงวธิกีารและกระบวนการตาง ๆ  ไดรบั

๑๔ ปจจบุนัไดรบัพระราชทินนาม พระพรหมบัณฑติ, ศ.ดร. อธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และกรรมการมหาเถรสมาคม

๑๕ เทพประวิณ จันทรแรง, พระพุทธศาสนากับคุณคาแหงการดำเนินชีวิต, (เชียงใหม: โรงพิมพ ดาวคอม
พวิกราฟก ๑๔, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๙-๑๒๐.
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การถายทอดแนวทางการทำงานจากโครงการพระบัณฑิตอาสาฯ สะทอนผลการทำงานของ
พระในพ้ืนที่

การทำงานของพระบัณฑติอาสาพัฒนาชาวเขากับชมุชนใชรปูแบบของกระบวนการ การ
มสีวนรวมโดยใหความสำคัญกบัองคกรและหนวยงานท่ีอยใูนพืน้ทีท่ัง้น้ีกระบวนการทำงานมงุเนน
ถงึการพฒันาชมุชนทัง้ทางดานรางกายและจิตใจโดยมีพนัธกิจในการดำเนินงาน ๖ ประการ คอื
๑. การเผยแผพระพุทธศาสนาและสอนศลีธรรมแกชมุชนพืน้ทีส่งู ๒. การรณรงคลด ละ เลกิ
อบายมขุ ๓. การจดัสวสัดกิารและสงเคราะหใหกบัชมุชน ๔. ใหการศกึษาหนาทีก่ารเปนพลเมอืง
ทีด่ตีามระบอบประชาธปิไตย ๕. การสงเสรมิอนุรกัษทรพัยากรสิง่แวดลอม ๖. การสงเสรมิอนุรกัษ
วฒันธรรมประเพณีของชนเผาทัง้นี ้พระบัณฑติอาสาพัฒนาชาวเขาไดประยุกตการทำงานในพ้ืนที่
โดยใชหลักพุทธธรรมกับหลักการทางทฤษฎีสมัยใหมเขามาใชในการทำงานเผยแผพระพุทธ
ศาสนาและพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งู

อาจกลาวไดวา การทำงานของพระบัณฑิตอาสาที่ผานมาไดผลสัมฤทธิ์เปนที่นาพอใจ
เพราะพระบณัฑติอาสาทกุรปูมกีระบวนการคดิและการวางแผนอยางเปนระบบ มกีารผสมผสาน
บรูณาการกบัหลกัพทุธธรรมใหเขากบัวฒันธรรมชมุชน การเรยีนรดูานภาษา การประสานงาน
กบัภาคตีาง ๆ ในการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูไดอยางเปนระบบ

อาจกลาวไดวา ผลงานของพระบัณฑติอาสาท้ังหมดเกิดจากกรอบแนวคิดการทำงานท่ี
ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดเปนแบบแผนไวเปนเข็มทศิชีท้างสวางใน
การทำงานในพ้ืนทีร่าบสูง รวมไปถึงการประสานความรวมมือทกุองคกรทุกฝายจนกลายมาเปน
พนัธกจิทีส่ำคญับนหลกัการทำงาน ๒ ประการ คอื

๑. การกำหนดวสิยัทศันการพฒันา คอื การพฒันาคนใหมคีณุธรรมและคณุภาพสามารถ
พัฒนาตนเองไดและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได มีการธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมและความเชื่ออันดีงามของแตละกลุม
ชาติพนัธุ

การนำหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและศาสตรสมยัใหมเขามาประยกุตในการทำงาน
เผยแผพระพทุธศาสนาและพัฒนาชมุชนบนพ้ืนทีส่งู พระสงฆควรมบีทบาทในการทำงานพัฒนา
๒ ดาน ควบคกูนัไปคอื ดานการเผยแผพระพทุธศาสนาและดานการพฒันาชมุชน ใหมคีวาม
ตอเนือ่งและยัง่ยนื เพือ่เสรมิสรางความสขุสชูมุชนบนพืน้ทีใ่นอนาคตตอไป



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต498

เอกสารอางองิ
เทพประวณิ จนัทรแรง. พระพทุธศาสนากบัคณุคาแหงการดำเนนิชวีติ. (เชยีงใหม:  โรงพมิพ

ดาวคอมพวิกราฟก  ๑๔,  ๒๕๕๑.
พระธรรมปฎก  (ประยทุธ  ปยตุโฺต). สถานะแหงพระพทุธศาสนา.  กรงุเทพมหานคร:  บรษิทั

สหธรรมิก  จำกดั, ๒๕๓๗.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต).  ธรรมกับการพัฒนาชีวติ.  กรงุเทพมหานคร:  มลูนธิพิทุธธรรม.

๒๕๓๗.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโฺต).  จากสขุในบานสคูวามเกษมศานติท์ัว่สังคม. (กรงุเทพมหานคร:

บรษิทั  ๒๑  เซน็จรูจีำกดั,  ๒๕๔๖.
พระเทพโสภณ  (ประยูร  มีฤกษ).  โลกทัศนของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๕.
พระมหาณรงค  กนฺตสีโล, ดร.. จุดเดนของพระพุทธศาสนา. เชียงใหม : บริษัท ทรีโอ

แอดเวอรไทซิง่  แอนด  มเีดีย จำกดั.  ๒๕๕๖.
พระปลัดสชุาต ิสวุฑฒฺโก. “จดุเปล่ียนแปลงของการดำเนนิงาน”.  รายงานผลการดำเนนิงาน

โครงการพระบัณฑติอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก),  (ประจำป ๒๕๔๗).
รวมบทความทางวชิาการพระพทุธศาสนาและปรชัญา.  กรงุเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลัย,  ๒๕๔๐.
ศ.พระธรรมโกศาจารย (ประยรู  ธมมฺจติโฺต).  โลกทศันชาวพทุธ.  กรงุเทพมหานคร :  โรงพมิพ

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,  ๒๕๔๘.
สชุาต ิแกวกอ. “พระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขากบัการเผยแผพระพทุธศาสนา : กรณศีกึษา

กลมุชาตพินัธเุยา”.  ปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา.
(บณัฑติวทิยาลยั:มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย,  ๒๕๕๓).

_______. “โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา (ธรรมจารกิ) จากอดตีสปูจจบุนั”. รายงาน
ผลการดำเนนิงานประจำป ๒๕๔๕,  (ธนัวาคม ๒๕๔๕).


