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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ๑) เพื่อศึกษาหลักการการบริหารจัดการของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๒) เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง ๓) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการบริหารจัดการที่เหมาะสม ส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ผลการวิจัยมี ดังนี้
ด้านการปกครอง พบว่า ในแต่ละชุมชนมีพระสงฆ์หรือสามเณรปฏิบัติงาน จ�ำนวน ๑ รูป
มีศษิ ย์วดั อยูบ่ า้ งเล็กน้อย และมีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับชาวบ้าน ในชุมชนบางแห่งมีแกนน�ำชาวพุทธ
มีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นผู้ก�ำกับดูแลให้ค�ำปรึกษาแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในอาศรมตามหมู่บ้าน แต่ไม่มีอ�ำนาจในการให้คุณให้โทษ และอ�ำนาจในการตัดสินใจในการสั่งย้าย
ปฏิบัติงานตามนโยบายของโครงการพระธรรมจิก หรือรับค�ำสั่งจากผู้บริหารโครงการพระธรรมจาริก
ส่วนภูมภิ าค วัดศรีโสดา มาปฏิบตั เิ ท่านัน้ การปกครองจึงมีลกั ษณะศูนย์รวมอ�ำนาจ ไม่กระจายอ�ำนาจ
ไปยังท้องถิ่นหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมบนพื้นที่สูง ท�ำให้งานของพระธรรมจาริกไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
ด้านการศาสนศึกษา พบว่า ในอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม และแผนกภาษาบาลี เพราะพระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในเขตอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
ส่วนใหญ่มาปฏิบัติงานเรียนจบนักธรรมแล้ว และมาปฏิบัติธรรมเพียงชั่วคราวเท่านั้น และเป็นอ�ำเภอ
ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในการเผยแผ่ ที่ไม่มี
ส�ำนักเรียนด้านพระพุทธศาสนาเนื่องจากขาดบุคลากรด้านครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และ
แผนกบาลี
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ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ในชุมชนได้มีการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับ
บุตรหลานของคนในชุมชนที่เรียนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้อาศรมในบาง
พื้นที่บางพื้นที่ยังไม่เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เนื่องจากพระสงฆ์ /สามเณรที่ปฏิบัติงาน
ในพืน้ ทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมในการท�ำหน้าทีใ่ นการเป็นครูถา่ ยทอดความรูใ้ ห้แก่เด็ก และเยาวชนในด้าน
พระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชนมีการการเผยแผ่
ศาสนธรรมให้กบั ชาวบ้านในโอกาสทีส่ ำ� คัญ เช่น วันส�ำคัญของชาติ และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
หรือในพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตามเทศกาล โดยเน้นให้ชาวบ้านได้น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตโดยวิธีการเผยแผ่ทางเสียงตามสาย ทางวิทยุชุมชนหรือแสดงธรรม
ในวันส�ำคัญต่างๆ และชักจูงให้เด็กและเยาวชนเข้ามาแสดงตนเป็นพุทธมามกะในแต่ละปี
ด้านสาธารณูปการ พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนได้ช่วยคิด และช่วย
ชาวบ้านจัดท�ำโครงการด้านสาธารณูปการในชุมชน โดยเขียนโครงการเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเสนอของงบประมาณในการสร้างหรือซ่อมอาศรม จากส�ำนักงาน
โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคด้วย และมีการปลูกไม้ยืนต้นในอาศรมเพื่อให้เกิดความร่มรื่น
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน อาศรมในแต่ละแห่งยังขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
หรือซ่อมแซมอาศรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน มีผลท�ำให้
สมาชิกในหมู่บ้านมารับบริการใช้อาศรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่สะดวกเท่าที่ควร
ด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ช่วยสงเคราะห์
ผูป้ ระสบปัญหาสังคมหรือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือเฉพาะราย ช่วยเหลือกลุม่ ชน และช่วยงาน
ชุมชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนด้วย พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการปฏิบัติงานกับชุมชน ได้จัดตั้ง
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การจัดการโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนา
ชุมชน ตามความต้องการของสมาชิกชุมชน โดยเสนอโครงการไปยังหน่วยงานระดับท้องถิน่ หรือเสนอ
ต่อโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค

ค�ำส�ำคัญ : กระบวนทัศน์, การบริหาร, การพัฒนา, ชุมชนบนพื้นที่สูง, พระสงฆ์
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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.
Propagation of Religion Aspect, it was found that monks or novices teach
Buddhist principles to villagers on national important days and Buddhist important
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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.

Keywords : Paradigm, Management, Development of Highland Community,
Monk
บทน�ำ

การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือ
ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์
ให้ด�ำเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชหรือค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม
การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลให้ไป
ตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในระบบการปกครองคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบนั นี้ วิทยาการ
ด้านการบริหาร และการจัดการก้าวหน้าไปมาก คณะสงฆ์ควรจะได้ใช้วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริม
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการ
ของฝ่ายบ้านเมือง กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน และ
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กิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย1 ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ๒ แนวทาง
คือ (๑) บทบาทหลัก หรือ บทบาทโดยตรงของพระสงฆ์ คือ การเป็นผู้น�ำชุมชนในทางด้านจิตใจ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสติปัญญาที่ถูกต้องแก่ชุมชน เป็นบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งเป็นรากฐานความเจริญ
ความสุขของสังคมอย่างแท้จริง (๒) บทบาทรอง ในบางกรณีอาจมีบทบาทอื่นที่พระสงฆ์อาจจ�ำเป็น
และควรเข้าไปเกีย่ วข้องในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั แรงศรัทธาจากชาวบ้าน อาจแนะน�ำประชาชนในท้องถิน่ ให้
เห็นลู่ทางในการพัฒนาด้านวัตถุที่เหมาะสมหรือเป็นผู้ประสานรวมตัวชาวบ้านในการพัฒนาและอาจ
ใช้วดั เป็นสถานทีร่ วมกลุม่ เป็นต้น2 ในขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาของพระสงฆ์ทมี่ กั มองว่า ชุมชน
บนพื้นที่สูงเต็มไปด้วยปัญหา จึงเริ่มกระบวนการด้วยการแก้ไขปัญหา โดยไม่ได้เน้นกระบวนการการ
มีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การพัฒนานั้นจึงมีทิศทางจากบนสู่ล่าง ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อชุมชนแบบเดียวกับทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วในพืน้ ทีภ่ าคอืน่ ๆ ของประเทศ คือ ชุมชนท้องถิน่ ขาด
ความเข้มแข็งภายใน โครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ระบบสาธารณูปโภคมากมายในชุมชนไม่ได้สง่ เสริม
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างที่คิดไว้ แต่กลับเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ชุมชนไว้กบั การพัฒนาจากภายนอกและสังคมใหญ่มากเกินไป เห็นได้จากการดูดดึงทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่นสู่สังคมเมือง เช่น การอพยพแรงงานรุ่นหนุ่มสาว และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกลิดรอนจากคน
ภายนอก3 บทบาทของพระสงฆ์ในทางตรงกันข้าม คือ มองว่าศาสนาควรมีบทบาทหน้าที่ ๒ ประการ
คือ ผดุงไว้ซงึ่ สังคมอันดีงามและ ต้องเป็นผูน้ ำ� ในการเรียกร้องเพือ่ แสวงสังคมทีด่ กี ว่า ด้านพระสงฆ์ตอ้ ง
เข้าไปรับรูก้ บั สภาพตามความเป็นจริงของสังคมเพือ่ จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา เพราะพระสงฆ์
ไม่สนใจหรือมุ่งโลกุตรธรรมอย่างเดียว เท่ากับพระสงฆ์ขาดความเมตตาธรรม กรุณาธรรม และไม่
เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทุกข์ พระสงฆ์ละทิ้งปัญหาของสังคมออกไปเท่าใด สังคมก็จะมองไม่เห็น
ความส�ำคัญของศาสนาและพระสงฆ์มากเท่านั้น ประการส�ำคัญที่สุด ควรมีการอบรมพระสงฆ์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในสภาพของสังคมโดยเน้นหนักในทางด้านความเป็นผูน้ ำ� และมีความรูใ้ นการพัฒนา
สังคม4 การพัฒนาที่แท้จริงในทางพุทธธรรม จะต้องเอื้ออ�ำนวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์
1

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหมิกธรรม จ�ำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๘.
2
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๖๖.
3
ปนัดดา บุณยสาระนัย, กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์, (เชียงใหม่: โชตนาพริ้น จ�ำกัด
๒๕๔๔), หน้า ๑๕๑-๑๕๒.
4
สุลักษณ์ ศิวลักษณ์, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา,
๒๕๓๔), หน้า ๑๗.

08

(110-124).indd 114

24/2/2560 15:01:44

กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงฯ

115

ที่ตนมีต่อสังคมและธรรมชาติ อันตนจะต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอา
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ พร้อมกันนั้น การพัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน อ�ำนวยให้เกิด
คุณค่าในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความยุติธรรม5
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของโครงการ
พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ว่ามีรปู แบบและวิธกี ารด�ำเนินมาอย่างไร
ใช้หลักพุทธธรรม และหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นหลักในการพัฒนาอย่างไรบ้าง มีปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเพื่อค้นหาค�ำตอบดังกล่าว
ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

๑) เพื่อศึกษาหลักการการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๒) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๓) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการบริหารจัดการที่เหมาะสม ส�ำหรับการน�ำไปใช้ ในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์โดยใช้พุทธธรรม และ
หลักการบริหารจักการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่“ โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะชุมชนระดับหมูบ่ า้ นในอ�ำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มประชากรจากการให้ตอบแบบสอบถาม คือ
พระภิกษุสามเณร (พระธรรมจาริกและพระบัณฑิตอาสา) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ ตัวแทน
ชุมชน ที่สังกัดอยู่ในอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จ�ำนวนพระภิกษุสามเณร ๑๕ รูป คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ๑๐ รูป/คน ตัวแทนชุมชน ๗๕ คน
5

๑๘-๑๙.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑

ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือน กันยายน
๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน

วิธีการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การของพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง อ� ำ เภอ
กัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative
research) ควบคู่กันไป โดยมีการศึกษา คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม (field survey) ประกอบด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (focused group interview) และการสัมภาษณ์
เจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในการวิจัยนี้โดยตรง คือ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน และผู้น�ำชาวบ้าน รวมถึงบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ บุคคลเหล่านีเ้ ป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในกลุม่ นีโ้ ดยตรงรวมถึง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการ ซึง่ จะ
ท�ำให้ทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ปัจจัยแห่งความสาเร็จปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ได้อย่างแท้จริง
การสัมภาษณ์แบบเป็นกลุม่ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้วธิ ผี สมผสาน
ระหว่างการสัมภาษณ์แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ กับการสัมภาษณ์แบบตั้งค�ำถามไว้ล่วงหน้า
การสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (participant observation) และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
(non-participant observation) ควบคู่กันไป และการสนทนากลุ่ม (Group Discussion)

ผลการวิจัย

โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา โดยมุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง นอกจากพัฒนา
จิตใจแล้วยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขากับพระพุทธ ศาสนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรีย่ ง ม้ง เย้า อีกอ้ ลีซอ มูเซอ
ถิ่น ขมุ ลัวะ ไทยใหญ่ เป็นต้น
โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป้าหมายคือการน�ำ
พระบัณฑิตอาสา ปฏิบตั ศิ าสนกิจครอบคลุมในหมูบ่ า้ นชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยคัดเลือก
นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ ที่อาสาสมัครมาเป็นพระบัณฑิต
นักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขตทุรกันดาร กระบวนการท�ำงานเน้นความต่อเนื่องมั่นคงและการท�ำงาน
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แบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมู่บ้านที่จัดส่งพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน เชียงราย แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์
ชนเผ่า คือ กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ และไทลื้อ
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ทางโครงการมีการ
คัดสรรบุคคลเข้ามาบวชจากชนเผ่าต่างๆ ที่มีร่างกายสมบูรณ์ โดยมีพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงาน
ในชุมชนหรือจากการแนะแนวโรงเรียนพระพุทธชินวงศ์ เพือ่ เข้ามาบวชเรียนชัน้ มัธยมศึกษา จนกระทัง่
เรียนต่อระดับปริญญาตรี และเข้าสูโ่ ครงการพระธรรมจาริก ส่วนพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา สรรหา
โดยรับสมัครพระนิสิตที่เรียนจบภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาตรี ที่มีจิตอาสาพัฒนาเข้าสู่โครงการในการปฏิบัติงาน โดยส่งไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ ๆ
ทางโครงการก�ำหนดไว้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หรือบนพื้นที่สูง ทางโครงการจ่ายค่านิตยภัตรให้เพื่อ
เป็นค่าในการการปฏิบัติงานในชุมชน ในอ�ำเภอกัลยานิวัฒนาในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) มีพระสงฆ์/
สามเณรปฏิบัติงาน จ�ำนวน ๑๑ รูป และมีพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา จ�ำนวน ๔ รูป รวมเป็น
๑๕ รูป มีการก�ำกับดูแลจากทางโครงการฯ และนัดประชุมเป็นรายเดือนเพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ด้านการศึกษา ในเขตอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่มีการเรียนการสอนพระปฏิบัติธรรมและไม่มี
การเรียนแผนกภาษาบาลี พระสงฆ์ / สามเณรส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติงานในชุมชนมาจากโครงการฯ
ซึง่ บางรูปเรียนจบนักธรรมชัน้ เอกแล้ว และอีกประการหนึง่ พระสงฆ์ / สามเณรทีม่ าปฏิบตั งิ านในชุมชน
มาปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่นาน มีการสับเปลี่ยนพื้นที่ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ดังนั้นจึงท�ำให้ไม่มี
การเรียนการสอนทั้งพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกภาษาบาลี จึงท�ำให้ในเขตพื้นที่ไม่มี
ส�ำนักเรียน และขาดอาจารย์สอน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการฯ ได้มีการสนับสนุนให้มีการ
จัดตัง้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอกัลยาณิวฒ
ั นา โดยทางโครงการพระธรรมจาริก
ส่วนภูมภิ าคมีการตัง้ กองทุน เป็นเงินจ�ำนวน ๘๐๐ บาทต่อเดือน เพือ่ สมทบทุนในการสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าว ส่วนพระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงาน ทางโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา รูปละ ๑๒,๐๐๐
บาท ต่อปี ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของโครงการ และเป็นจุดส�ำคัญของโครงการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมขึน้ ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการเทศนาธรรม ท�ำบุญสัญจร พระสงฆ์/
สามเณรที่ปฏิบัติงานจะรับผิดชอบในการดูแลหมู่บ้านหลัก และหมู่บ้านบริวาร ๒ - ๓ หมู่บ้านต่อรูป
รวมทัง้ สิน้ ๒๖ หมูบ่ า้ นในอ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา ทางโครงการมีการสนับสนุนเครือ่ งเสียงในแต่ละชุมชน

08

(110-124).indd 117

24/2/2560 15:01:45

118

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑

ด้านสาธารณูปการ ทางโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาศรม อาศรม
ละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อชุมชน และมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาศรม ตลอดจนจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสร้าง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ในการพัฒนาชุมชน เช่น ด้านไฟฟ้า ประปา ถนน ทางระบายน�้ำ เป็นต้น
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ทางโครงการมีการสนับสนุน จัดหาด้านปัจจัยสี่เพื่อรวบรวม เช่น
ผ้านวม เสื้อผ้า ยาสามัญประจ�ำบ้าน ข้าวสาร ฯ เพื่อให้พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชน
ไปแจกจ่ายให้กบั ชาวบ้านทีป่ ระสบภัยทางธรรมชาติ มีการสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ คือ กลุม่ ยุวพุทธ
และกลุ่มแกนน�ำชาวพุทธในแต่ละชุมชน เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ / สามเณรในการปฏิบัติงานในชุมชน
เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า มีพระสงฆ์ประจ�ำอาศรม
ละ ๑ รูป และมีศษิ ย์วดั อยูบ่ า้ งเล็กน้อย และมีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับชาวบ้าน เพือ่ ทราบเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และปรึกษาหารือกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของชุมชน อบรมชาวบ้านให้รู้
คุณค่าในการดูและทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการศาสนศึกษา พบว่า ไม่มกี ารเรียนการสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม และแผนกภาษา
บาลี เนื่องจากพระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในเขตอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาส่วนใหญ่มาปฏิบัติงาน
เรียนจบนักธรรมแล้ว และมาปฏิบัติธรรมเพียงชั่วคราวเท่านั้น จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน
เป็นประจ�ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และขาดบุคลากรด้านอาจารย์สอน กิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ คือ
ท�ำบุญสัญจร จัดปีละ ๖ ครัง้ โดยจะท�ำกิจกรรมหมุนเวียนกันไปตามหมูบ่ า้ นในอ�ำเภอในทุก ๆ ๒ เดือน
และมีการจัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเชิญผู้มีความรู้มาอบรมให้ค�ำแนะน�ำในทางด�ำเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ได้มีการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับบุตรหลาน
ของคนในชุมชนที่เรียนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้อาศรม ในบางพื้นที่ และ
พระสงฆ์ / สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่เรียนหรือจบระดับปริญญาตรี เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ที่อยู่ใกล้อาศรม นอกจากนั้นยังได้แนะน�ำและชักจูงให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาต่อ ถ้าเป็นเยาวสตรี
ได้แนะน�ำให้เข้าร่วมโครงการศูนย์สตรีวดั วิเวกวนาราม ส่วนเด็กเยาวชนชายกได้นำ� มาบรรพชาอุปสมบท
ที่วัดศรีโสดา และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงไปกว่านั้น
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม พบว่า มีการการเผยแผ่ศาสนธรรมให้กับชาวบ้านในโอกาสที่ส�ำคัญ
เช่น วันส�ำคัญของชาติ และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือในพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตามเทศกาล
โดยเน้นให้ชาวบ้านได้น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตเป็นหลัก
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มีการน�ำเสนอทางเสียงตามสาย ทางวิทยุชุมชน หรือแสดงธรรมในวันส�ำคัญต่างๆ และชักจูงให้เด็ก
และเยาวชนเข้ามาแสดงตนเป็นพุทธมามกะในแต่ละปี นอกจากหมู่บ้านหลักและหมู่บ้านบริวารที่อยู่
ในการดูแลของพระสงฆ์ / สามเณรที่เข้าไปปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณูปการ พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนได้ช่วยคิด และช่วย
ชาวบ้านท�ำโครงการสร้างสาธารณูปการในชุมชน โดยเขียนโครงการเสนอขอทุนในการสร้างหรือซ่อม
อาศรม จากส�ำนักงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค และมีการปลูกไม้ยืนต้นในอาศรมเพื่อให้
เกิดความร่มรื่น เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน
ด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ช่วยสงเคราะห์
ผูป้ ระสบปัญหาสังคมหรือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือเฉพาะราย ช่วยเหลือกลุม่ ชน และช่วยงาน
ชุมชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนด้วย
จากการสัมภาษณ์ผนู้ ำ� /ตัวแทนชุมชน พบว่า พระสงฆ์/สามเณรทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชนได้เข้าร่วม
ประชุมกับประชาชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติพระธรรมวิจัย ให้ความรู้และให้
ค�ำแนะน�ำแนวทางให้กับประชาชน
ด้านการศาสนศึกษา พบว่า กลุ่มผู้น�ำและสมาชิกในชุมชนได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ
พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค โดยส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และส่งมา
บวชเรี ย นที่ วั ด ศรี โ สดา และศู น ย์ เ ยาวสตรี วั ด วิ เวกวนาราม เข้ า ร่ ว มบวชสามเณรภาคฤดู ร ้ อ น
บวชศีลจาริณี เป็นต้น
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานมีการจัดตั้งโรงเรียน
พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ และเป็นผู้ประสานหาทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ได้ส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งระดับปริญญาตรี
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และบางคนได้
บวชเรียนจากโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น
การท�ำบุญสัญจร กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และข้อคิดว่าพระสงฆ์ควรเผยแผ่ศาสนธรรม
ด้วยการเทศน์ในวันธรรมสวนะ วันส�ำคัญทางศาสนา วันส�ำคัญแห่งชาติ หรือในโอกาสต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้น�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินชีวิต
ด้านสาธารณูปการ พบว่า กลุ่มผู้น�ำและสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาศรม
บริจาคสิ่งของ เสียสละเวลา และชักชวนให้ญาติ บุตรหลาน เพื่อนบ้านให้เข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่อาศรมจัดขึ้นทุกครั้ง
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ด้านสาธารณูปโภค พบว่า กลุ่มผู้น�ำและสมาชิกในชุมชน กล่าวว่า อาศรมควรมีการปรับปรุงให้
มีความร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้บริเวณภายในและภายนอกอาศรม ให้เป็นที่สะอาด สงบ และเหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรม
ด้านการปรับปรุงอาศรม พบว่า กลุ่มผู้น�ำและสมาชิกในชุมชน กล่าวว่า อาศรมควรปรับปรุง
ให้มีความร่มรื่น โดยการปลูกไม้ผลยืนต้น บริเวณอาศรมภายใน และภายนอกควรมีลักษณะสะอาด
สว่าง สงบ เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม
ด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้น�ำ และสมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาศรม
จัดขึ้น เช่น วันส�ำคัญต่างๆ ทั้งวันส�ำคัญของชาติ และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยประชุม
ชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางอาศรมได้จัดขึ้น
จากการศึกษาข้อคิดเห็นของโครงการพระธรรมจาริก พบว่า
		 ๑) ด้านการปกครอง ปัจจุบันโครงการได้บริหารจัดการโดยให้พระธรรมจาริกเดินทาง
ไปปฏิบัติงานอยู่ที่อาศรมต่างๆ และขึ้นอยู่กับโครงการฯ โดยตรง ณ วัดศรีโสดา ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
		 ๒) ด้านศาสนศึกษา ในเขตอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนายังไม่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
		 ๓) ด้านการเผยแผ่ อาศรมพระธรรมจาริกในแต่ละแห่ง แม้มอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่
มอบหมาย มีรูปเดียว ระยะทางในการเดินทางดูแลหมู่บ้านบริวารห่างไกล ไม่มีการมอบหมายให้กับ
แกนน�ำชาวพุทธที่ชัดเจนประจ�ำอยู่บริวาร
		 ๔) ด้านศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์ยงั มีนอ้ ย ในชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ าน ท�ำให้เด็ก
และเยาวชนไม่มาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทั่วถึง
		 ๕) ปัจจุบันโครงการที่ท�ำงานในชุมชนโดยพระธรรมจาริกยังขาดแกนน�ำชาวพุทธที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือพระที่ปฏิบัติงาน
		 ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ปัจจุบันแต่ละอาศรมไม่มีกองทุนที่มั่นคง เพื่อน�ำมาใช้จ่ายใน
ชุมชน ท�ำให้งานที่ท�ำเกี่ยวกับชุมชนไม่สามารถจะท�ำได้ เช่น อบรมอาชีพ อบรมด้านสุขภาพอนามัย
(ควรตั้งกองทุนอาศรมพระธรรมจาริก)
จากการศึกษาข้อคิดเห็นของโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พบว่า
		 ๑) โครงการบัณฑิตอาสายังไม่มีการขยายพื้นที่ให้มีจ�ำนวนมากขึ้น ซึ่งมีศาสนาจารย์ของ
ศาสนาอื่นเข้าไปเผยแผ่ในชุมชนบนพื้นที่สูงมากขึ้น ท�ำให้ประชากรได้เปลี่ยนการนับถือ
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		 ๒) ควรให้มีพระสงฆ์ประจ�ำอาศรมนั้น โดยไม่มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นคง
ของอาศรมและชุมชนนั้นๆ แต่ถ้าโยกย้ายพระสงฆ์ปฏิบัติงานทุกปีจะท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
		 ๓) ปัจจุบันโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาได้ส่งพระสงฆ์ / สามเณรที่ไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามอาศรมต่างๆ บนพื้นที่สูง และขึ้นตรงกับโครงการฯ โดยตรง ณ วัดสวนดอก ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
		 ๔) ปัจจุบันทางโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามอาศรมต่างๆ ในอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
		 ๕) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ปัจจุบันแต่ละอาศรมไม่มีกองทุนที่มั่นคง เพื่อน�ำมาใช้จ่ายใน
ชุมชน ท�ำให้งานที่ท�ำเกี่ยวกับชุมชนไม่สามารถจะท�ำได้ เช่น อบรมอาชีพ อบรมด้านสุขภาพอนามัย

วิจารณ์

จากผลการศึกษากระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนา ชุมชนบน
พื้นที่สูง อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จึงสรุปว่า กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของ
พระสงฆ์ ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับพระสงฆ์ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ด้านการศึกษาของ
พระสงฆ์เองในเขตพื้นที่อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งในปัจจุบันยังขาดส�ำนักเรียนทั้งด้านพระปริยัติธรรม
สายสามัญ และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการสงเคราะห์ให้กับพระสงฆ์/สามเณรที่อยู่ในพื้นที่ให้
มีความรู้ความสามารถก่อน เพื่อจะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะบุตรหลานของคนในชุมชน เช่น โรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์
สอนหนังสือให้กบั ผูข้ าดโอกาสให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนิน
ชีวิตของตนเองได้ เป็นต้น ตลอดจนกระทั่งดูและด้านสาธารณูปโภคให้ชุมชน หรือท�ำโครงการร่วมกับ
ชุมชนให้ตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชน โดยการส�ำรวจความต้องการของชุมชน มีการระดม
สมองจากการประชุมของประชาชนที่เห็นว่าปัญหานั้น ชุมชนของตนเองสามารถช่วยตนเองได้จาก
ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของตนเอง ให้พึ่งตนเองให้มากที่สุด และใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต เป็นต้น

08

(110-124).indd 121

24/2/2560 15:01:46

122

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑

ข้อเสนอแนะโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค

นโยบายโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ควรจะ ๑) มีการประชุมปรึกษาหารือพระธรรม
จาริก เพือ่ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปให้เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒) ควรมีการจัดการศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ส�ำคัญ
ในการเผยแผ่ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นหลัก
ด้านการปกครอง ควรจะมีการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแล ไปยังท้องถิน่
โดยให้เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าคณะอ�ำเภอ เป็นหัวหน้าในแต่ละท้องทีเ่ ข้ามาช่วยดูแลพระภิกษุ / สามเณร
ที่ปฏิบัติงานตามที่ต่างๆ
ด้านการศาสนศึกษา ควรจะสนับสนุนให้พระธรรมจาริกในพื้นที่ได้เล่าเรียนนักธรรม และบาลี
โดยการร่วมมือกับคณะสงฆ์ในท้องที่ในการเปิดการเรียนการสอนขึ้นที่อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา ในการ
เตรียมตัวบุคลากรในท้องที่ เพื่อจะส่งเข้ามาเรียนในระดับสูงต่อไป
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เหตุที่ไม่มีการเปิดการเรียนการสอน เพราะยังไม่พร้อมและไม่มี
ความรู้ด้านประสบการณ์การบริหารจัดการ และวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น�ำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ควรที่จะให้กิจกรรมต่างๆ ได้ด�ำรงอยู่ต่อไป หากจะมีกิจกรรมอื่นที่
มีประโยชน์กับสมาชิกในหมู่บ้านในแต่ละแห่ก็ควรจะให้มีขึ้นได้ เช่น อาจจะมีการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ เจ้าหน้าทีเ่ กษตร เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง และเจ้าหน้าทีโ่ ครงการอืน่ ๆ ทีป่ ฏิบตั ิ
งานอยู่ในท้องที่ได้มาให้บริการให้ค�ำแนะน�ำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการปกครอง ฯลฯ เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น
ด้านสาธารณูปการ อาศรมหากมีพนื้ เพียงพอส�ำหรับสร้างศาลาเอนกประสงค์กจ็ ะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่อบรมให้ความรู้ในด้านคุณธรรม พฤติกรรมในการน�ำไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
กรณีที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ควรให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ�ำ
อาศรมขึ้น เพื่อน�ำปัจจัย และวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นต่อไป
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยหาทุนจาก
ภายในและภายนอกชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ และควรขายงานไปสูห่ มูบ่ า้ นบริวาร และช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคมเหล่านี้อย่างทั่วถึง
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ข้อส�ำคัญพระธรรมจาริก ควรเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ และเป็นผู้ประสานองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการ
พระธรรมจาริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
๑) ควรให้มีการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาเขาให้มีจ�ำนวนมากขึ้น
โดยประสานของบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคงบช่วยโครงการ หรือถ้ามีงบประมาณ
จ�ำกัดให้ขยาย โดยให้ดูแลบ้านบริวารที่ใกล้เคียงให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
๒) พระสงฆ์ / สามเณรที่ปฏิบัติงานในชุมชน ทางโครงการบัณฑิตอาสาควรให้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรโยกย้ายบ่อยๆ เพราะงานที่ท�ำในชุมชนจะไม่มีการต่อเนื่อง
๓) พระสงฆ์ / สามเณรปฏิบัติงานในชุมชน ควรให้ฝ่ายปกครองทางคณะสงฆ์ในพื้นที่นั้นๆ
มามีส่วนร่วมในการปกครอง ดูแลในการประพฤติปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่ง
๔) ด้านการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์ ทางโครงการบัณฑิตอาสา ควรมี
นโยบายให้ชัดเจนในการเปิดการเรียนการสอน ในอาศรมที่มีโรงเรียนอยู่ใกล้เพื่อที่จะได้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กบั เด็กและเยาวชนในชุมชนให้มคี วามรูด้ า้ นหลักธรรมและสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจ�ำวันได้
๕) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ทางโครงการควรตัง้ กองทุนโดยประชาสัมพันธ์ให้องค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ เพื่อน�ำงบไปสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในชุมชน หรือควรฝึกพระสงฆ์/
สามเณร ที่จะไปปฏิบัติงานในชุมชนให้มีทักษะในการเขียนโครงการขอสนับสนุนโครงการจาก
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถท�ำงานร่วมกับชุมชนได้โดยพึ่งตนเอง

กิตติกรรมประกาศ/ค�ำขอบคุณ

การท�ำวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากที่ได้
ให้ความกรุณาให้ค�ำแนะน�ำและติดตามการท�ำวิจัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งส�ำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ ชัยพิกุสิต ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค�ำแนะน�ำแก้ไข และให้แนวคิด
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการท�ำวิจยั และขอขอบคุณนายภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม ทีก่ รุณาให้คำ� แนะน�ำในการ
ใช้เครื่องมือในการท�ำวิจัยในครั้งนี้และสามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้ลุล่วงไปด้วยดี
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ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีส่ ละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจยั
และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในการท�ำวิจัยในครั้งนี้ทกุ ท่าน
ทีไ่ ด้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้กำ� ลังใจตลอดมา นอกจากนนีผ้ วู้ จิ ยั ยังได้รบั การช่วยเหลือ
และก�ำลังใจจากภรรยา และลูก ตลอดจนเพื่อนๆ บุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้วิจัย
ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณ และขอบคุณไว้ในโอกาสนี้
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