การสงเคราะห์ทางการศึกษาเยาวชนบนพื้นที่สูง
ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น
อาจารย์ประจ�ำ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�ำ
ในปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเผชิญวิกฤตปัญหาสังคมด้านเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เกิดภาวะ
เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กด้อยโอกาส เยาวชนผู้กระท�ำผิด การตั้งครรภ์ในวัยอันไม่สมควร การใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหา ค่านิยมต่างชาติ ติดสารเสพติด การใช้เวลาส่วนใหญ่กับเทคโนโลยี และอื่นๆ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพเยาวชน ได้พบเด็กกลุ่มเสี่ยง
เด็กด้อยโอกาสเด็กถูกผลักออก เด็กลอยล่องในสังคมไทยถึง ๕ ล้านคน ในเด็กแต่ละกลุ่มล้วนมีสภาพ
ปัญหาแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัวเปราะบางแตกแยก ความยากจน ไม่มีเวลา
ในการอบรมดูแลบุตรหลานของตนเอง เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง ขาดกลุ่มบุคคลที่ให้ค�ำแนะน�ำชี้แนะ
อันจักช่วยลดความเสี่ยงอันตรายลงได้ ติดเพื่อนมีสังคมล่อแหลมอันตรายมีอัตราส่วนพื้นที่เสี่ยง สภาพ
ปัจจุบนั เด็กและเยาวชนจึงมีแนวโน้มแฝงไปด้วยวัตถุนยิ ม ยาเสพติด เพศ ความรุนแรง ติดมือถือมากขึน้
ตามล�ำดับ จนมีผลไปถึงพฤติกรรม การแสดงออก ค่านิยม และลักษณะนิสัยที่ผิด เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ตามล�ำดับ
ชนชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยเขตภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีหลากหลายชาติพนั ธุ่ เช่น กะเหรีย่ ง “ปกาเอญอ”
อาข่าหรืออีก้อ ลาหู่ หรือมูเซอ ม้ง ดาราอั้งหรือปะหล่อง จีนยูนานหรือจีนฮ่อ ลีซูหรือลีซอ เมี่ยนหรือ
เย้า ไทใหญ่ คะฉิ่นซึ่งมีความเป็นอยู่ค่อนข้างที่ยากจน บางครั้งประกอบอาชีพไม่สุจริตเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบนพื้นที่สูงมีภาวะ
ความเสี่ยงที่จะกระท�ำความผิดมากขึ้น และแนวโน้มที่เยาวชนเหล่านี้จะอพยพเข้ามาประกอบอาชีพ
ในเมืองใหญ่มากขึ้น เช่น ท�ำงานในร้านอาหาร เป็นเด็กปั๊ม เป็นพนักงานขายสินค้า เป็นคนใช้ตามบ้าน
ค้ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม กระท�ำความผิดในรูปแบบต่างๆ หรืออาจถูกล่อลวงไปในทางทีผ่ ดิ ๆ ปัญหา
เหล่านี้ จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้มีโครงการพระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อท�ำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนบนพื้นที่สูง จ�ำนวน ๓๕ รูป ได้เผยแผ่
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พระพุทธศาสนาสามารถโน้มน้าวชักจูงให้ชนเผ่าบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมทีย่ งั นับถือผีหรืออืน่ ใดให้หนั มานับถือพระพุทธศาสนาให้มากขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมกิจกรรมพระบัณฑิตอาสาฯ
ทางโครงการได้นำ� เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ อาศรมบ้านห้วยบง ต�ำบล
บ้านจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีได้เล็งเห็นส�ำคัญเยาวชนบนพื้นที่สูง
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่จะท�ำให้อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่จะท�ำให้เกิดปัญหาทางสังคม และควรให้มี
เยาวชนแกนน�ำชาวพุทธเพื่อช่วยงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อเป็นแกนน�ำเยาวชนคอย
ช่วยเหลือพระสงฆ์ในด้านกิจกรรมทางพระศาสนาและสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป จึงเป็นจุดเริ่มต้น
โครงการจัดการศึกษาแก่เยาวชนแกนน�ำชาวพุทธหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ศาสตร์ขึ้นเป็นการจัดการศึกษาลักษณะในเชิงการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มา
จากครอบครัวที่ยากจน อีกทั้งยังท�ำหน้าที่ในการลดช่องว่างระหว่างสถานะทางสังคมของประชาชน
ผู้ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนบนพื้นที่สูงให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มีวัตถุประสงค์
		 ๑) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๒) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา และช่วยเหลืองานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ตลอดถึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
กับตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงมีโครงการจัดการศึกษาแก่เยาวชน
แกนน�ำชาวพุทธขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนบนพืน้ ทีร่ าบสูงทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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แล้วได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และยังเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ในการจัดกิจกรรมขึ้น
ในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้กลับไปช่วยงานพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานพระบัณฑิต
อาสาพัฒนาชาวเขาตามชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนท�ำงานด้านพระพุทธศาสนา
ในเชิงรุกต่อไป โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้จะเป็นการศึกษาแบบมอบทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตรและมีการช่วยเหลือด้านอืน่ ๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็น ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต
อธิการบดี และทางมหาวิทยาลัยจะเสาะหามาสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อ
เยาวชนแกนน�ำชาวพุทธทีม่ คี วามประสงค์เข้ามาศึกษาวิชาการด้านงานสังคมสงเคราะห์ และยังเป็นการ
สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ได้อีกทางหนึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงเสนอโครงการจัดการศึกษาแก่เยาวชนแกนน�ำชาวพุทธ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

ความหมาย
การศึกษาสงเคราะห์1 หมายถึงการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น
การสงเคราะห์ทางการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เยาวชนบน
พื้นที่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยจัดเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
เพือ่ มุง่ ให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา จัดด�ำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เยาวชนบนพื้นที่สูง หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี ที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นภูเขา หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเลห้าร้อยเมตรขึน้ ไป หรือพืน้ ทีส่ งู ในประเทศไทย
ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอนพะเยา ล�ำพูน แพร่ น่าน ล�ำปาง
พืน้ ทีต่ งั้ ชุมชนบนทีส่ งู ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ล�ำธาร ประมาณร้อยละ ๘๘ ของหมูบ่ า้ นมีการคมนาคม
ยากล�ำบาก ท�ำให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปด�ำเนินงานบนพื้นที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พื้นที่สูงยังคงมี
1

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูม่ อื พระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรือ่ งการคณะสงฆ์
และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๕ – ๖.
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ปัญหาการท�ำไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกท�ำลายป่าอย่างต่อเนื่อง หรือพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้ำ
ทะเลมากกว่า ๗๐๐ เมตรขึน้ ไป ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวไทยภูเขา ทีน่ ยิ มปลูกพืชเพือ่ ขาย
เช่น ปลูกข้าวโพด ถั่ว และไม้ผลยืนต้น
นิสิตแกนน�ำชาวพุทธ หมายถึง บุคคลที่เป็นชาวพุทธที่คอยช่วยเหลือพระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่งไปปฏิบัติงานเผยแพร่
พระพุทธศาสนาตามถิ่นทุรกันดารแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์
สังคมไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน ความคิดความเชือ่ ค่านิยม ถูกหล่อหลอม
ให้เป็นคนที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อันเกิดจากหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ได้หล่อหลอมให้
ชาวไทยรู้จักการสงเคราะห์เริ่มต้นจากญาติ การดูแลซึ่งกันและกันในยามตกทุกข์ได้ยาก สงเคราะห์
เพือ่ นบ้าน และสงเคราะห์ผทู้ ปี่ ระสบปัญหาทางสังคม โดยมุง่ หวังสิง่ ตอบแทนทีเ่ รียกว่า “บุญ” สิง่ เหล่านี้
ได้รับมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแนวคิดดังนี้
ด้านการสงเคราะห์ทางการศึกษาของพระสังฆาธิการ ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปกครอง
คณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน คือ บริหารการคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามที่ก�ำหนดไว้กฎ
มหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ซึ่งได้กล่าวถึงอ�ำนาจหน้าที่ (ภารกิจ) ของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
ไว้ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้กล่าวถึงการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่เด็ก และเยาวชนของชาติ ทั้งด้านการศึกษา การอบรมศึกษา การให้ที่อยู่อาศัยและอาหาร
ท�ำให้เด็ก ๆ มีความอบอุ่นและมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจการศึกษาที่พระภิกษุสงฆ์ได้ด�ำเนินการ
ในลักษณะนี้มี ๕ ประการ2 คือ
		 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ที่วัดหรือมูลนิธิวัดจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจน บางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชายหญิง และบางแห่งมีนักเรียนพระภิกษุ
สามเณรเรียนร่วมด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด
2

กองการศึกษาสงเคราะห์, ระเบียบการรับเด็กเข้าเรียน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร :
กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒-๑๓.
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ในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ มีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปัจจุบันสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
		 ๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ตั้งตามพระราชประสงค์และอยู่ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ และอยูใ่ นสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบนั มีจำ� นวน ๓ แห่ง
คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนมและโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน
		 ๓) ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ จัดตั้งตามระเบียบกรมการ
ศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และอยู่ในอุปถัมภ์ของส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		 ๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจัดตั้งขึ้นเพื่ออบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีทั้งชายหญิง
วัดจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ๒๕๓๗
และอยู่ในสังกัดส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		 ๕) โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์/ พระราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน และอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบนั มีเพียงแห่งเดียว คือโรงเรียนวินติ ศึกษา
เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๘)3 ให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้การศึกษาของ
พระสงฆ์ว่า การศึกษาสงเคราะห์ของพระสงฆ์เป็นการท�ำให้พระพุทธศาสนาครองความเป็นเสียง
ข้างมากในประเทศมาได้อย่างยาวนาน พระสงฆ์ในอดีตได้ท�ำการเผยแผ่เชิงรุกด้วยการท�ำหน้าที่เป็นครู
สอนเด็กและเยาวชน วัดในอดีตท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา พระสงฆ์ไม่ได้สอนแต่วิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังได้สอนวิชาต่าง ๆ อีกมาก ประชาชนเป็นศิษย์จึงเคารพเชื่อฟังพระสงฆ์ ดังนั้น จึงเรียก
การทีพ่ ระสงฆ์สอนในโรงเรียนว่า การศึกษาสงเคราะห์และการสอนพระปริยตั ธิ รรมแก่พระภิกษุสามเณร
ว่าศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตใช้การศึกษาสงเคราะห์เป็นตัวน�ำ นับว่าเป็นกลยุทธ์
หนึ่งในการน�ำพุทธศาสนาเข้าหาประชาชนที่ได้ผลยิ่ง
3

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๑๕.

34.

.

(419-431).indd 423

28/4/2559 10:47:17

424

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต)4 ได้กล่าวไว้วา่ งานสังคมสงเคราะห์แบบไทยๆ นัน้ มีอยู่ แต่แทรก
อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งกลมกลืนกับการใช้ชีวิตของคนโดยทั่วไป ยกตัวอย่างเรื่องวัดว่าเป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่
สังคมสงเคราะห์ โดยที่วัดเองก็ไม่รู้สึก เช่น การที่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านมาบวชเป็นสามเณรแล้ว
ได้รับการศึกษาเป็นต้น เด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นก็ไม่มีความแปลกแยกแต่อย่างใด เพราะได้รับ
ความเคารพนับถือจากชุมชนหรือประชาชนทั่วไปอย่างดี การสงเคราะห์แบบไทยจึงไม่จ�ำเป็นต้องมี
สถาบันใดมาท�ำหน้าที่ แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมท�ำให้รูปแบบของการสังคมสงเคราะห์เช่นนี้ผิดแผกไป
การสังคมสงเคราะห์ไม่ได้กลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยอย่างเดิมอีกแล้วและท่านได้ตั้งข้อสังเกตให้คิดว่า
ท�ำอย่างไรงานสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบนั ซึง่ มีแบบอย่างมาจากตะวันตก จะสามารถประสานกับวิถชี วี ติ
แบบไทยโดยมียุทธวิธีในการเข้าไปเกื้อหนุนองค์ประกอบต่างๆ ในชุมชนให้สามารถท�ำหน้าที่ให้ได้
ด้วยดี เนื่องจากได้สูญเสียบทบาทไปแล้ว
พระเทพเวที ยังให้ความหมายของค�ำว่า “สังคมสงเคราะห์” หมายถึงการยึดเหนีย่ วจิตใจประสาน
หมู่ชนให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือการให้สังคมเกาะกุมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน ไม่แตกกระจัดกระจายและท้ายยังกล่าวว่า การสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เป็นเพียงการน�ำสิ่งของไปแจกหรือไปให้เท่านั้น
เพราะการท�ำอย่างนั้นอาจจะไม่สามารถท�ำให้เขาช่วยตัวเองได้ สมกับปรัชญาของวิชาสังคมสงเคราะห์
สอดคล้องได้เป็นอย่างดีกบั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานัน้ คือ หลักของสังคหธรรม ๔ ประการ ได้แก่
		 ๑) ทาน การให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่
ทุนหรือทรัพย์สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะวิทยาการต่างๆ
		 ๒) ปิยวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค�ำสุภาพไพเราะ น่าฟัง
ชี้แจงแนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดีงามหรือค�ำแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ให้ก�ำลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจ สมานสามัคคี เกิดไม่ตรีท�ำให้รักใคร่นับถือ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
		 ๓) อัตถจริยา การบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ
ขวนขวายช่วยกิจการต่างๆ บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทัง้ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยปรับปรุงส่งเสริม
ในด้านจริยธรรม
4

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), นิตยสารการประชาฯ, (กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการและแผนงาน
กรมประชาสงเคราะห์, ๒๕๓๒), หน้า ๒๐-๒๕.
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		 ๔) สมานัตตตา การวางตนให้เข้ากับผู้ที่จะมารับการสงเคราะห์ได้คือ ไม่ไว้ตัวเกินจนใคร
เข้าไม่ติด ท�ำตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม�่ำเสมอกัน
ต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน5
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)6 กล่าวถึงการพัฒนาเด็กในแง่องค์รวมตามหลักไตรสิกขาประกอบ
ด้วย ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (๒) ด้านจิตใจ และ(๓) ปัญญาโดยเน้นว่า
การศึกษาพัฒนาชีวิตทั้งระบบอารมณ์จึงจะพัฒนาไปด้วยพอการศึกษาเริ่มต้น ชีวิตที่ดีก็มาเอง รวมทั้ง
เรื่องอารมณ์ด้วยคือ สภาพจิตที่ดีมาด้วยเองเพราะว่า เมื่อเป็นการศึกษาที่ถูกต้องแล้ว ทุกด้านก็พัฒนา
พร้อมกันหมด พฤติกรรมก็พฒ
ั นาไปด้วยกันกับจิตใจและปัญญา ถึงแม้จะยอมรับว่าบางครัง้ ก็ตอ้ งมีการ
ยืนยันในเมื่อจิตใจยังไม่พร้อม แต่เมื่อเด็กมีจิตส�ำนึกในการศึกษา เด็กจะเข้มแข็งใจสู้ข้ึนมา เพราะเด็ก
รู้แล้วว่าชีวิตจะดีต้องมีการศึกษา ฝึกฝนพัฒนา มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษตรงนี้
กล่าวโดยสรุป การสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทยมีมานานแล้ว และท�ำให้ชาวไทยได้น�ำหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีการประพฤติปฏิบัติต่อกันมายาวนาน คือการช่วยเหลือ
ความเอื้ออาทรต่อกันเริ่มจากระบบเครือญาติ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และรวมทั้งคนในสังคม โดยใช้
หลักสังคหวัตถุ มีทาน การให้ มีปิยวาจา พูดจาอ่อนหวาน อัตถจริยา บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
สมานัตตตา ปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย และหลักพรหมวิหารธรรม มีความเมตตา ความรักใน
เพื่อนมนุษย์ มีความกรุณา ความสงสาร ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยาก มุทิตา คือ
ความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ไม่อิจฉาริษยา และมีอุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง ในเมื่อ
ให้ความช่วยเหลือแล้ว จะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ ย่อมวางใจเป็นกลาง เป็นต้น ช่วยเหลือผูท้ ดี่ อ้ ยกว่า
สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งปกติของประชาชนชาวไทย เยาวชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์เยาวชน
เหล่านี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ทางด้านวัตถุและทางจิตวิญญาณ ไปพร้อมๆ กัน โดยระบบให้การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ให้การศึกษาตามระบบ ศีล สมาธิ และปัญญา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ และเป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้ ต่อไป
5

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), นิตยสารการประชาฯ, หน้า ๒๖-๒๗.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๔๕),หน้า ๓๑.
6
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แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา
การศึกษาเป็นสิง่ ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มกี ารพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
สังคม อารมณ์ และทางด้านจิตใจ มนุษย์ทกุ คนเกิดมาย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน แต่ในบางโอกาสไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ ตามแนวคิดเรื่องโอกาสทางการศึกษาดังต่อไปนี้
โอกาสทางการศึกษาเป็นวิถีทางที่น�ำไปสู่ความเสมอภาคของโอกาสในชีวิต คือ เรียนเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงานเป็นหลัก ถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือ ตกงาน จึงนิยมเรียกระบบการศึกษานี้ว่าแพ้คัดออก
พวกเขาถูกกลัน่ กรองออกสูต่ ลาดแรงงานตามวุฒกิ ารศึกษา ปัญหาการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การบริการในการศึกษาทีไ่ ม่ทวั่ ถึงทัง้ คุณภาพ และปริมาณ ส่งผลกระทบต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ ความอุดมสมบูรณ์ลดลงเรื่อย ๆ รวมทั้งการขยายตัวของ
เมืองที่ปราศจากทิศทาง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณูปโภคและปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย เช่น
ปัญหาแรงงาน ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น7
โอกาสการศึกษาจะเป็นไปตามความต้องการโอกาสทางการศึกษาและการเลือกของบุคคล ในความ
เป็นจริงยังมีความแตกต่างกันอยูม่ าก ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ก่อให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ กัน โอกาส
ทางการศึกษาเป็นวิถีทางไปสู่ความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตของบุคคล เพราะสังคมเปิดโอกาสให้
บุคคลประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามแนวทาง ทีร่ ะบบการศึกษาเตรียมให้ การศึกษาจึงเป็นขัน้ บันไดทีบ่ คุ คล
จะปีนขึ้นไปเพื่อโอกาสในชีวิต8 การเข้ารับการศึกษาจะต้องขจัดความแตกต่างในเรื่องความสามารถ
ทั้งที่เด็กได้รับพันธุกรรม หรือจากสภาพแวดล้อมทางบ้าน รวมทั้งการมีเงินค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือ9
ในขณะนีม้ กี ฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาของคนพิการทีส่ ำ� คัญก็ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
(๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒, ๒๕๔๕) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

7

พศิน แตงจวง, การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการปรับตัวของสตรีทกี่ ลับจากการประกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศ, (เชียงใหม่: สาขาสังคมวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๑), หน้า ๙๘.
8
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒),หน้า ๒.
9
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๗.
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โอกาสทางการศึกษาว่า สามารถแบ่งได้ เป็น ๓ ประเภท คือ10
		 ๑. โอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษา
		 ๒. โอกาสทีจ่ ะได้รบั บริการต่างๆ ขณะทีอ่ ยูใ่ นระบบการศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเอง ให้มศี กั ยภาพ
		 ๓. โอกาสที่จะประกอบอาชีพต่างๆ เมื่อออกจากระบบการศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ ธรรมเกียรติ กันอริ11 กล่าวว่า โอกาสทางการศึกษายังรวมถึง
ความเสมอภาคที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และความเสมอภาคในด้านคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับ
ซึ่งยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ระหว่างในเมืองกับชนบท วิชัย ตันศิร12
ิ กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาว่า
จ�ำเป็นต้องดูที่ตัวบุคคลที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาว่ามีคุณภาพอย่างไร ซึ่งการได้รับการศึกษาแล้ว
จะต้องรู้จักนาความรู้นั้นมาช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่า
การศึกษา เป็นส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาคนทุกคนและคนพิการเองก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งควรได้รับ
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถของตนให้เต็มศักยภาพที่มีอยู่
กองการศึกษาสงเคราะห์13การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กทีข่ าดโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในสภาวะยากล�ำบากอันเนื่องมาจากปัญหาสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ให้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ และให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม
ซึ่งสนองตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ไน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้แก่
		 ๑. เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่
เด็กชาวเขา ชาวเรือ ชาวเกาะ เด็กต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม
		 ๒. เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็กยากจน
เด็กยากไร้ เด็กในแหล่งเสื่อมโทรม เด็กในชุมชนแออัด บุตรกรรมกรก่อสร้าง
10

สิริพร ลิลิต, “ความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), หน้า ๑๘.
11
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ ธรรมเกียรติ กันอริ, การอุดมศึกษากับสังคมไทย : รวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับการ
อุดมศึกษาและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๑.
12
วิชัย ตันศิริ, โฉมหน้าการศึกษาในอนาคต: ความส�ำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา,
พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๙.
13
กองการศึกษาสงเคราะห์, ระเบียบการรับเด็กเข้าเรียน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, หน้า ๕-๖.
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		 ๓. เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปัญหาทางสังคม ได้แก่ เด็กที่ครอบครัว
อย่าร้าง เด็กทีถ่ กู ท�ำทารุณ เด็กทีถ่ กู ใช้แรงงาน เด็กเร่รอ่ น เด็กก�ำพร้าขาดผูอ้ ปุ การะ เด็กทีถ่ กู ล่วงละเมิด
ทางร่างกายและเพศ หรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักน�ำไปประกอบ
อาชีพอันไม่พึงประสงค์ เด็กที่ครอบครัวมีปัญหายาเสพติด เด็กที่ครอบครัวมีปัญหาโรคเรื้อน โรคเอดส์
ฯลฯ
		 ๔. เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ได้แก่ เด็กที่เป็นบุตร
หลานของผู้ได้รับภัยผู้อพยพลี้ภัยชายแดน บุตรหลานของผู้ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ
		 ๕. เด็กยากจนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและปัญญาเป็นเลิศ
จากแนวคิดดังกล่าว มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง
เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและมีความเท่าเทียมกับผู้อื่นที่จะมีสิทธิที่จะ
เข้าถึงทรัพยากร และการบริการที่ทางรัฐบาลมอบให้ โดยเฉพาะทางการศึกษา ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่
ตกอยู่ในสภาวะยากล�ำบากอันเนื่องมาจากปัญหาสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ให้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ และให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่งถึงและเป็นธรรมเยาวชน
แกนน�ำชาวพุทธก็คือกลุ่มที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ในการด�ำเนิน
ชีวติ การประกอบอาชีพอย่างสุจริต ถึงแม้จะอยูห่ า่ งไกลความเจริญ การคมนาคมทีเ่ ข้าสูช่ มุ ชนด้วยความ
ยากล�ำบากและครอบครัวมีความยากจน ที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงขึ้นไป ถ้าหากไม่ได้รับโอกาสนี้อาจท�ำให้เยาวชนเหล่านี้อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางาน
ท�ำทั้งที่ยังไม่ได้มีความรู้ความสามารถ อาจเป็นปัญหาทางสังคมในอนาคต เช่น เป็นขอทาน คนเร่ร่อน
อาชญากร หรืออาจจะตกเป็นเหยื่อของสังคมจึงเป็นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยได้ท�ำโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่มีคุณภาพ
มีความเสมอภาค สามารถยืนอยู่ในสังคมได้ ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ และตลอดจน
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ต่อไป
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บทสรุป
ด้วยความส�ำคัญต่างๆ ที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ซึ่งเป็นผู้สนองนโยบายของ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี จึงเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญในการผลักดัน
ให้เกิดโครงการการสงเคราะห์ทางการศึกษาแก่เยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เติมเต็มให้กบั เยาวชนในชุมชน
บนพื้นที่สูง ได้มีโอกาสได้เข้ามารับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพราะการศึกษา
ท�ำให้มนุษย์ทดี อ้ ยโอกาสให้สามารถยกฐานะตนเองให้เทียบเท่ากับคนอืน่ ในสังคมได้ วิทยาเขตเชียงใหม่
จึงมุง่ เน้นให้เยาวชนแกนน�ำชาวพุทธให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์
ใช้กับการท�ำงาน และการด�ำเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม ให้เป็นผู้ที่
มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสังคม โดยให้เรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และอีกประการหนึ่งเพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือพระสงฆ์
ทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อีกทางหนึง่ ซึง่ ในขณะศึกษาหาความรูเ้ ยาวชนกลุม่ นีจ้ ะมีสว่ นในการท�ำ
กิจกรรมในชุมชนของตนร่วมกับพระสงฆ์ เป็นการช่วยเหลือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง
และยังได้น�ำหลักการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ทางสังคมสงเคราะห์มาประยุกต์เข้ากัน
ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาในชุมชน ช่วยเหลือเฉพาะรายทีป่ ระสบปัญหา เช่น เด็กก�ำพร้า คนพิการ
คนยากจน คนชรา ผูท้ ปี่ ว่ ยเรือ้ รัง ท�ำงานร่วมกับกลุม่ ชน ในชุมชนของตนเอง และท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์
ชุมชน เช่น ท�ำโครงการต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาที่ชุมชนนั้นๆ ประสบอยู่ แล้วน�ำมาแก้ไขร่วมกับพระสงฆ์
และชาวบ้าน ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียนหรือชุมชน คือ ให้รู้จัก
ท�ำงานแบบเป็นทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันหลายฝ่ายให้สมกับค�ำว่า “สงเคราะห์” ในความหมายแบบไทย
ที่พระธรรมปิฏก ได้กล่าวไว้ว่า มาจากการร่วมกันท�ำงาน ร่วมทั้งกายและใจ มีความสามัคคีกัน ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ปัญหานั้นทุเลา
เบาบางลงไปก็ด้วยความร่วมกันช่วยเหลือนั่นเองส่วนการเรียนการสอนนั้นในภาคทฤษฎีก็เรียนวิชา
พื้นฐานเหมือนกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั่วไป ในด้านวิชาทางสังคมสงเคราะห์นั้นมุ่งเน้นการศึกษาด้านการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาทางสังคม ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ส่วนในทางปฏิบัตินั้นมุ่งเน้นให้นิสิตฝึกตนเอง ด้วยการศึกษาธรรมะ
เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สวดมนต์ ภาวนา ซึ่งเป็นการศึกษาภายในจิตของตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีจิต
สาธารณะคอยช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเสียสละ ปลูกฝังคุณธรรม ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งไหนเป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ด้งความหมายของการสังคมสงเคราะห์ที่ พระเทพเวที(ป.อ.ปยุตฺโต)
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

กล่าวโดยสรุป คือ สังคมสงเคราะห์แบบพุทธศาสนานั้น คือ ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ร่วมมือกัน ทั้งกาย และใจ คอยช่วยเหลือกันในยากทุกข์ยาก ดูแลกัน เกื้อกูลกัน โดยคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดพลังขึ้นในชุมชน ท�ำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล็งเห็นความส�ำคัญด้านการสังคมสงเคราะห์
ทางการศึกษาแก่เยาวชนบนพื้นที่สูง จึงได้ริเริ่มในการคิดช่วยอนุเคราะห์ให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้มี
โอกาสด้านการศึกษา และยังเป็นสะพานบุญในการเชิญชวนให้ผู้ที่มีใจบุญทั้งหลาย ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู
ให้ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของบุคคลบนพื้นที่สูง
ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ตลอดถึงยังเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนทีด่ ขี อง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
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