
บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา1

พระมหาประยรู โชตวิโร และคณะ
 

กองกิจการนสิติ ส�านกังานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

บทน�า

 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดยมหาวทิยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้พระบณัฑิตทีผ่่านการคัดเลอืกจากนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต 

วิทยาลัย และห้องเรียนต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาและสมัครมาเป็นพระบัณฑิตนักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขต

ทุรกันดาร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้านชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน ล�าพูน เชียงราย แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ 

กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน และไทลื้อ 

 การด�าเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ ๖ ประการ ได้แก่ 

 ๑)  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 

 ๒)  เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๓)  เพื่อให้การศึกษา ภาษา หน้าท่ีพลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบระชาธิปไตยตลอด

ถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย 

 ๔)  เพือ่ช่วยแนะน�า และสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร ตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 ๕)  เพื่ออบรมสั่งสอนช้ีให้เห็นถึงหลักการดูแลสุขภาพข้ึนพ้ืนฐาน พิษภัยของยาเสพติด และ  

โรคเอดส์ 

 ๖) เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อเยาวชนแกนน�าชาวพุทธบนพื้นที่สูง

 1
 เป็นบทความท่ีมีเน้ือหาซ่ึงรวบรวมข้อมูลจากการโครงการตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  

พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ เม่ือวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ในพื้นที่อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม
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 บทความนี้มุ่งท�าการศึกษาผลการปฏิบัติศาสนกิจของบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา การศึกษา 

บทเรยีนและต้นแบบการท�างานของบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาของอาศรมต่าง ๆ  และน�าไปสูก่ารเสนอ

แนวทางการด�าเนินงานของบัณฑิตอาสาในพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการด�าเนินงาน
 จากผลการด�าเนินงานโครงการของพระบัณฑิตอาสาและการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจของ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน�าโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่า พระบัณฑิตอาสาได้มี

การด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ มีจ�านวนอาศรมทั้งสิ้น จ�านวน ๓๕ อาศรม ใน ๔ เขตพื้นที่ ๔ จังหวัด 

ประกอบด้วย (๑) เชียงใหม่ (๒) เชียงราย (๓) ล�าปาง และ (๔) แม่ฮ่องสอน ซึ่งการด�าเนินงานของ 

พระบัณฑิตอาสาได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ องค์กรในชุมชน และหน่วยงานราชการ และมีการ

ประสานด�าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา ทหาร

กองก�าลงัผาเมือง กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่๓๓ โครงการหลวง กรมสุขภาพจติ ส�านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาสังคม มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และองค์กรภาคีต่างๆ ตลอดถึง

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ตามบทบาทและหน้าท่ี และส่งผลให้พระบัณฑิตอาสาได้ปฏบิติัศาสนกจิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง อาศรมของพระบัณฑิตอาสานอกจากจะได้ปฏิบัติ

ศาสนกจิด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแล้วยงัได้มส่ีวนส�าคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความมัน่คง ปัญหา

การอพยพแรงงาน ปัญหายาเสพติด และร่วมส่งเสริมการศึกษาของชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงด้วย การมี

โครงการหรอือาศรมของพระบณัฑติอาสา จงึเป็นจดุศนูย์กลางในการพฒันาด้านจติใจ และแหล่งเรยีนรู้

ทางสังคมอีกด้วย 

อธิการบดี มจร กับการตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
 เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ 

ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ จากส่วนกลาง และ 

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาเขตเชียงใหม่  

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน และ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ลงพื้นที่ ณ อาศรมแม่ลิดป่าแก่ ต�าบลแม่เหาะ อ�าเภอ
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แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอนเพื่อตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสา  

และมอบพระพุทธรูปแด่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เปิดป้ายธนาคารข้าว และได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายบรรพชิต บิณฑบาตฉลอง

ศรัทธาพุทธศาสนิกชนกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง และเมตตาร่วมบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก กับพระบัณฑิต

อาสาพฒันาชาวเขา กลุม่นสิติ มจร เยาวชนผูน้�าชาวพทุธบนพ้ืนทีส่งู ณ อาศรมแม่ลดิป่าแก่ อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮองสอน

 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พบว่า พระบัณฑิตอาสาได้รายงาน 

ผลการด�าเนินงานในรอบปีซึ่งพบว่า โครงการและกิจกรรมที่พระบัณฑิตอาสาด�าเนินการมีลักษณะ

กิจกรรมเป็นโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.  โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง เช่น อบรมศีลธรรมในวันพระ และ 

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา พระบัณฑิตอาสาธรรมสัญจร สอนศีลธรรมในโรงเรียน สอนพระพุทธ-

ศาสนาวันอาทิตย์ สอนธรรมศึกษา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ จัดพิธีบรรพชา

เยาวชนและอุปสมบทกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ

อบรมศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เป็นต้น

  ๒. การจัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เช่น สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนรู้เท่าทันพิษภัย 

ยาเสพตดิ รกัษาบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ สร้างแกนน�าเครือข่ายลด ละ เลิกยาเสพติด ประสานงานกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างด้านอาชีพ แก่ผู้ที่เลิกยาเสพติด

 ๓.  โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนประสานงานและจดัสวัสดิการสงัคมเพ่ือสงเคราะห์บนพืน้ทีส่งู เช่น 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) 

ประสานและจัดการสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ครอบครัว กลุ่มชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบ

จากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) ประสานงานหน่วยงานองค์กรภาคี และจัดสงเคราะห์เฉพาะหน้า

กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย และธรรมชาติ (จัดหาติดต่อถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว, 

เสื้อผ้า, ยารักษาโรค แจกผู้ประสบภัย)

 ๔.  โครงการกจิกรรมสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เช่น อบรม

ให้ความรู้แก่ชุมชนให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมองค์กรภาคี

จดัการปลกูป่าทดแทน จดัการบวชป่าชมุชน และท�าแนวกนัไฟ ตลอดถงึสร้างเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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 ๕. โครงการกิจกรรมให้การศึกษา ให้ความรูเ้กีย่วกบัหน้าท่ีพลเมอืงทีด่ ีตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย เช่น สอนภาษาไทยแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ประสานงานร่วมกับ กกต. ในการอบรมให ้

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 

 ๖.  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชนเผ่า เช่น  

สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และความส�าคัญองภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 

อันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนโดยมี กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ ๘ จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบนคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ล�าพูน ล�าปาง ได้แก ่

กลุ่มชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน และไทลื้อ 

 ๗.  โครงการกจิกรรมส่งเสรมิให้เยาวชนแกนน�าชาวพทุธบนพ้ืนทีส่งู ได้เข้าเรยีนในระดบัอดุมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเป็นการศึกษา 

แบบมีการยกเว้นค่าเทอมและช่วยเหลือด้านอื่นๆ เท่าที่จ�าเป็น 

บทบาทพระบัณฑิตอาสากับการพัฒนาชาวเขา
 จากการศกึษา พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นผูน้�าทางด้านจติวิญญาณและ

มีสถานะเป็นนกับวชในพระพทุธศาสนา พระบัณฑติอาสาจงึตอ้งเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบตัิตน

อยู่ในสมณะสารูปตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดเป็นต้นแบบของอาศรมและชุมชน 

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในอาศรมและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและ 

วันส�าคัญของชาติ และบทบาทการเป็นผู้น�าพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านโดยใช้หลักและวิธีการทางสังคม

สังเคราะห์ทั้งการช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัวที่เดือดร้อน การช่วยเหลือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน

เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพ และการช่วยเหลือชุมชนหรือ

หมู่บ้านในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ประสานความร่วมมือ

แผนงานและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
 จากการน�าเสนอแผนงานและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาของพระบัณฑิตอาสาทั้ง 

๓ เขตพื้นที่ พบว่า โครงการกิจกรรมตามแผนและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาท้ัง ๓  

เขตพ้ืนที่ลักษณะการปฏิบัติงานเน้นโครงการกิจกรรมการท�างานเผยแผ่กับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง  

โดยด�าเนินงานผ่านกิจกรรมท�าวัตรสัญจร ธรรมะเสียงตามสาย พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้าง

หรือปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์ในแต่ละหมู่บ้าน การขยายเพ่ิมอาศรม 
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พระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาให้ครอบคลมุหมูบ้่านกลุม่ชาตพินัธุ ์การจดัต้ังและด�าเนนิงานขององค์กร

และกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ธรรมยาตรา และธรรมสัญจร เป็นต้น

ข้อเสนอและแนวทางการด�าเนินงานของบัณฑิตอาสาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 การนี้พระราชปริยัติกวี อธิการบดี ได้กล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา 

ชาวเขา มีใจความส�าคัญโดยสรุปว่า โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาสามารถแบ่งลักษณะงาน

หรือโครงการกิจกรรมได้ ๔ กลุ่มส�าคัญ ได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มสาธารณะสังเคราะห์เพื่อสังคม  ๒) กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

  ๓)  กลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ๔) กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและยัง่ยนือาจจะแยกกลุม่งานออกจากกจิการนสิติ ให้มกีารจดัต้ังกองทนุ

เพื่อโครงการกิจกรรมน้ีอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ให้มีโครงการที่ชัดเจนว่าเป็นตรวจเยี่ยมประจ�าปี 

หรอืว่าให้มาร่วมงานเฉยๆ ให้มกีารท�างานบรูณาการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีในแต่ละ

ภมูภิาคให้มากขึน้ทัง้งานและงบประมาณการด�าเนนิงาน และให้มกีารต่อยอดและขยายผล เช่น โครงการ

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาสันติสุขในชายแดนภาคใต้ โครงการพระบัณฑิตอาสาให้การศึกษาแก่ชุมชน  

รวมถึงการโครงการเพื่อการสังเคราะห์อนุเคราะห์ผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

บทสรุป

 โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาเป็นงานบริการสังคมทีม่หาวทิยาลัยให้ความส�าคญัและ

มกีารด�าเนนิการมาเป็นล�าดบัมผีลให้มหาวทิยาลยัได้แสดงบทบาทและสถานะในการให้บริการวชิาการ

แก่สังคมส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม การด�าเนินการบริการสังคมผ่านโครงการดังกล่าวหากมีการปรับ

สถานะ ทิศทาง เชื่อมโยงการท�างานให้ครอบคลุมให้ครบทุกมิติมากขึ้น จัดวางรากฐานเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินงานทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม ใส่งบประมาณและด�าเนินการให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาดูแลให้เป็นระบบระเบียบ

ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า อีกทั้งมี การต่อยอดและขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆภายใต้บริบทที ่

แตกต่างกันตามสถานะ บทบาท และภาพลักษณ์ที่เป็นเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ สังคมและ

ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 
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