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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาบทบาทของพระสงฆ์กบัการจดัการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและบทบาท ในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน
ของพระครูบญุชยากร (วสนัต์ มหาปญฺุโญ) วิธีการศกึษา คือ การเก็บข้อมลูจาก
ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาคสนาม และจากข้อมูลทุติยภูมิ 
เช่น เอกสารต่างๆ และต ารา สงัเคราะห์และน าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศกึษาพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทส าคญัในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และการจดัการวฒันธรรมวฒันธรรมท้องถ่ิน แนวคิดพืน้ฐานในการ
จดัการวฒันธรรมท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร คือ แนวคิดการพฒันาชมุชน ท่ี
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สมัพนัธ์กับต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ประสบการณ์เดิมและมิติความรู้
ทางประวัติศาสตร์ บทบาทพระครูบุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ความรู้ 2. ความเช่ือ 3. วฒันธรรมด้านปฏิบตั ิ4. การ
อนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน   
ค าส าคัญ: บทบาท  พระครูบญุชยากร  พระสงฆ์  วฒันธรรมท้องถ่ิน   
                  จงัหวดัขอนแก่น 
  
Abstract 
 

This article aimed to examine Buddhist monks’ role in local cultural 
management and also to explore Phrakhru Boonchayakorn’s conceptual 
ideas and his role in local cultural management. Data collection was done    
through two channels: 1) primary data resulted from field survey and 
recorded towards in-depth interview, and 2) secondary data collected from 
various texts and documents. All the findings found were analyzed and 
revealed through descriptive analysis.  
 Results indicated that: 1) Buddhist monks had a major role in 
performing important Buddhist ceremonies and also managing various 
local cultures, 2) Phrakhru Boonchayakorn’s conceptual ideas regarding 
local cultural management was focused on community development 
consistent with the community in three aspects: cultural capital, previous 
experience, and dimension of historical knowledge, and 3) Phrakhu 
Boonchayakorn’s role in local cultural management was shown through 
four aspects: knowledge, beliefs, practices, and local cultural conservation.  



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

27 บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่: กรณีศกึษาพระครูบุญชยากร 
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร   
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Keywords: Role,  Phrakhu Boonchayakorn,  Buddhist Monks,   
                    Local Culture, Khon Kaen Province 
   

บทน า 
 สังคมไทยเป็นสังคมพระพุทธศาสนา และวัดได้ท าหน้าท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเร่ือยมา พระสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีให้การศึกษา การ
รักษาพยาบาล ให้ค าปรึกษาทางจิตใจ และวดัได้เป็นศนูย์กลางของชมุชนสนาม
เด็กเล่น ท าหน้าท่ีเป็นโรงเรียน สถานพยาบาล สถานท่ีจัดงาน ฯลฯ เสมอมา 
(อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 224) จากมิติทางประวตัิศาสตร์ชีใ้ห้เห็นบทบาทของ
พระสงฆ์ในสงัคมไทย ท่ีมีความผกูพนัอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ วดั
ไม่ได้เป็นเพียงท่ียึดเหน่ียวจิตใจของมนุษย์เท่านัน้ หากแต่วัดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์เร่ือยมาหลายยคุหลายสมยั ในปัจจบุนั
ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและโลกาภิวตัน์ (globalization) สภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จิตใจของมนษุย์ท่ีด้านชามวัเมาและหลงระเริงในคณุคา่ของวตัถ ุ
ละทิง้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปฏิเสธต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
ด้วยการแสวงหาคณุค่าท่ีจอมปลอมภายใต้ความเป็นสงัคมสมยัใหม่ (modern 
sociality) แม้ว่าหลายคนต้องก้มหน้ายอมรับวิกฤตการณ์ดงักล่าว แตย่งัคงมีอีก
หลายคนพร้อมท่ีจะสู้ เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพชีวิตของมนุษย์ท่ีเป็นอยู่ นั่นคือ 
พระสงฆ์ (monks) พระสงฆ์เป็นสถาบันทางจริยธรรม เป็นสถาบันของผู้ น า
ทางด้านจิตใจของสงัคม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2558: 15)   

ในปัจจุบันพระสงฆ์ในฐานะตัวแทนของศาสนามีความสัมพันธ์กับ
บริบททางสงัคมของชมุชนจึงท าให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการพฒันาสงัคม
มนุษย์มากยิ่งขึน้  ด้วยความพยายามจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
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เข้ามาช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ท่ีหลงผิด หรือท่ียงัคงละเลยชีวิตภายใต้บริบททาง
สงัคมในยคุปัจจบุนั พระครูบญุชยากร เจ้าอาวาสวดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นตวัอย่างพระสงฆ์ในสังคมไทย ท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาชมุชนและวฒันธรรมท้องถ่ินให้เข้มแข็ง โดยการประยกุต์พระพทุธศาสนา
เข้ากับบริบททางสังคมอีสานได้อย่างกลมกลืน เช่น ในด้านเศรษฐกิจสังคม  
(พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง และหอมหวล บวัระภา: 2558) ดงันัน้ บทบาท
ของพระครูบญุชยากร จงึเป็นการสะท้อนให้เห็นพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม (Engaged 
Buddhism) ได้อยา่งชดัเจน   

วดัไชยศรีในปัจจุบนัได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ี
ส าคญัของประเทศไทย หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งให้ความสนใจและได้
เข้าไปศกึษารูปแบบและวิธีการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินตามแนวคิดของพระครู
บญุชยากร เพราะเหตใุดทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคญักับบทบาทของพระสงฆ์
ในการจัดการวัฒนธรรม ตลอดจนพระครูบุญชยากรมีแนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
พระสงฆ์กบัวฒันธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและบทบาทของพระครูบญุชยากร
ในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินเพ่ือชีใ้ห้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ินตอ่ไป 

   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและ
บทบาทในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของ “พระครูบุญชยากร” วัดไชยศรี 
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ส าหรับการศกึษาครัง้นี ้ผู้ เขียนได้วางขอบเขตในการศกึษาไว้ ดงันี ้
1. ข้อมูลชัน้ปฐมภูมิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

เจ้าของแนวคิด คือ พระครูบญุชยากร 
2. เอกสารชัน้ทตุิยภมูิ (Secondary Sources) คือ หนงัสือทัว่ไป เอกสาร 

วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
วิธีด าเนินการศึกษา  

ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพจากเอกสาร และการเก็บ
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ ซึง่ได้มีการศกึษาตามวิธีการตา่งๆ ดงันี ้

1. ศกึษาเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปรัชญาพระพทุธศาสนากบัสงัคม 
(Socially - Engaged Philosophy and Religion) จากชัน้เรียนและต ารา 

2. เก็บข้อมูลขัน้ปฐมภูมิ (Primary Sources) จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้าของแนวคิด คือ พระครูบุญชยากร เก่ียวกับบทพระสงฆ์ในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน 

3. รวบรวมข้อมลูจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ต ารา 
หนงัสือทัว่ไป เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง คมัภีร์อ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนท่ีเก่ียวข้อง
ทัว่ไป 

4. ลงพืน้ท่ีวดัไชยศรี สมัภาษณ์พระครูบญุชยกร 
5. จ าแนกและตรวจสอบข้อมลู 
6. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้  
7. สรุปและน าเสนอผลงานการศกึษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
        บทความเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน: 
กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร  วดัไชยศรี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น” นี ้ผู้ศกึษาได้ให้นิยามศพัท์เฉพาะเพ่ือใช้ในการศกึษา ดงันี ้

พุทธศาสนาเพื่อสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ของพระสงฆ์ท่ีน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมตาม
หลกัค าสอนของพทุธศาสนา 

พทุธศาสนา หมายถึง พทุธศาสนานิกายเถรวาท 
บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การปฎิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในด้าน

พิธีกรรมทางศาสนาและการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน 
พระครูบญุชยากร 3 (วสนัต์ มหาปญฺุโญ)  หมายถึง เจ้าอาวาสวดัไชยศรี

(พ.ศ.2535 - ปัจจบุนั) ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
การจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน  หมายถึง การใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน 4 ด้าน คือ 1. ความรู้ 
2. ความเช่ือ 3. วฒันธรรมด้านปฏิบตั ิ4. การอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
  

                                                           
3 เพื่อให้การน าเสนอกระชบัยิ่งขึน้ จากหน้านีเ้ป็นต้นไปจนจบ ผู้ เขียนได้มีการใช้ค าวา่  
“พระครูฯ” สลบัไปมา ซึง่มีความหมายแทนค าวา่ “พระครูบญุชยากร”        
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ผลการศึกษา 
 

1. บทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ  มีความส าคญัต่อสังคมไทย

ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ จงึเกิดค าถามว่า พระสงฆ์ในฐานะนกับวชของ
พทุธศาสนามีบทบาทในการจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินอย่างไร ซึง่ในบทความ
นีผู้้ เขียนมุ่งเน้น หมายถึง วฒันธรรมในท้องถ่ินของชาวอีสาน  ดงันัน้ในเบือ้งต้น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถ่ินควรพิจารณาใน
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้  
 

1.1 ความหมายของบทบาท 
พจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ

ค าว่า “บทบาท” หมายถึง การท าตามบท การร าตามบท โดยปริยายหมายความ
ว่า การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 602) ดงันัน้ บทบาทจึงหมายถึงการท าตามหน้าท่ีถูก
ก าหนด 

ในขณะท่ี งามพิศ สตัย์สงวน (2543: 96 - 97) ให้นิยาม “บทบาท” คือ 
“พฤติกรรมท่ีคาดหวงัส าหรับผู้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 
(role expectation) เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่
สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมไทย รวมทัง้สามารถพยากรณ์
พฤตกิรรมท่ีจะเกิดขึน้ได้” 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

32 

ส่วนอ าไพ หม่ืนสิทธ์ิ (2553: 100) ให้นิยาม “บทบาท” คือ “สิ่งท่ีเราต้อง
ท า หรือเป็นหน้าท่ีท่ีเราจะต้องท า เม่ือเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งท่ีเราต้องท า  
จะต้องมาควบคูก่บั สิ่งท่ีเราเป็น” 

จากการพิจารณาบทบาท หมายถึง การท าตามหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดให้
กระท า ภายใต้สิ่งแวดล้อมและความสมัพนัธ์ท่ีเรามีต่อผู้ อ่ืน ดงันัน้ บทบาทจึงมี
ความส าคญัต่อการจดัระเบียบทางสงัคม (Social Organization) เพราะบทบาท
ก าหนดหน้าท่ีของแตล่ะบคุคลในสงัคม   

ส าหรับลกัษณะของบทบาทมีอยู่ 3 ด้าน คือ 1. บทบาทในอดุมคต ิ(idea 
role) คือ บทบาทท่ีก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตามความหวงัของบคุคลทัว่ไปใน
สังคม  2. บทบาทตามท่ีบุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (perceived role) เป็นบทบาทท่ี
ขึน้อยู่กับบุคคลนัน้ๆ จะคาดคิดว่าตนเองควรเป็นอย่างไร เก่ียวข้องกับทศันคติ 
คา่นิยม หรือบคุลิกภาพและประสบการณ์ของแตล่ะคน  3. บทบาทท่ีแสดงออก
จริง (actual /enacted role) คือ การกระท าท่ีบุคคลปฏิบัติจริง ย่อมขึน้อยู่กับ
สถานการณ์เฉพาะหน้านัน้ด้วย (จ านงค์ อดวิฒันสิทธ์ิ และคณะ, 2548: 36 - 38)  
ดงันัน้ บทบาทของแต่ละบุคคลย่อมมีหลากหลายหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิ ซึ่งขึน้อยู่
กบัสถานการณ์แวดล้อมและความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อกัน บทบาทท่ีแต่ละ
บคุคลแสดงออกมา  ยอ่มสง่ผลตอ่สมาชิกในสงัคมนัน้ๆ ด้วย   

ความส าคญัของบทบาทจึงมีความจ าเป็นตอ่บคุคลในการปฏิบตัิต่อคน
อ่ืนในสังคม เพราะบทบาทจะชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีเราควรประพฤติปฏิบัติ ภายใต้
ความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อบุคคลอ่ืนบทบาทของแต่และบุคคลย่อมสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งหน้าท่ี เม่ือคนเราอยู่ในสงัคม เราจึงมีบทบาทต่อสงัคมและต้องปฏิบตัิ
ตามบทบาทของสถานภาพตา่งๆ ตามกฎเกณฑ์หรือบรรทดัฐานทางสงัคม (อ าไพ 
หม่ืนสิทธ์ิ, 2553: 101) บทบาทมีความส าคญัต่อบุคคลในฐานะ เป็นเคร่ืองมือ 
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร   
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ท่ีชีใ้ห้เห็นพฤติกรรมท่ีเราจะปฏิบตัิตามหน้าท่ีของเราในสงัคมได้อย่างถูกต้อง  
ดงันัน้บทบาทของแตล่ะบุคคลจึงมีมากมายขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กันใน
สังคม เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบตัิตามบทบาทของตนสังคมย่อมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย   
 

1.2 ความหมายของพระสงฆ์ 
พจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ

ค าวา่ “พระ” หมายถึง “ค าใช้แทนช่ือเรียกภิกษุสงฆ์” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 
762) ในขณะท่ี พระสงฆ์ หมายถึง “หมู่สาวกผู้ ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้า” (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),  2548: 98) ดงันัน้ พระสงฆ์
จงึหมายถึง สาวกของพระพทุธเจ้าท่ีครองสมณะเพศเป็นนกับวชของพทุธศาสนา   

ส าหรับสงฆ์นัน้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ หมายถึง ผู้ ท่ี
ออกบวช ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบตามแนวค าสอนของพระพทุธเจ้า แตย่งัไม่ได้บรรลุ
ธรรมถึงขัน้เป็นพระอริยบุคคลขัน้ใดขัน้หนึ่ง และอริยสงฆ์ หมายถึง ผู้ ท่ีปฏิบตัิ
ชอบตามค าสอนของพระพุทธเจ้า จนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขัน้ใดขัน้หนึ่ง 
(บญุมี แท่นแก้ว และคณะ, 2538: 8) คนไหนท่ีไม่มีสจัจะคนนัน้ย่อมไม่มีธรรมะ
อยู่ในตน  และใครก็ตามท่ีไม่มีธรรมะอยู่ในตนก็ไม่มีทางท่ีจะเป็นสงฆ์ได้ (จ าทลู 
กองสาร์, 2545: 7) ดงันัน้ พระสงฆ์ คือ ผู้ตัง้อยู่ในศีลและปฏิบตัิตามหลักธรรม
ค าสอนอย่างเคร่งครัด 

ส่วน บุญมี แท่นแก้ว และคณะ (2538: 8) สรุป หน้าท่ีของสงฆ์ คือ 
ปฏิบตัิตามค าสอนอย่างเคร่งครัด รักษาพระศาสนาให้ด ารงอยู่ตลอดไป และน า
ค าสอนมาเผยแพร่ สัง่สอนอบรมประชาชน   
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จากการพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ไม่ได้
มุ่งแต่เพียงแสวงหาความสุขส่วนตัวด้วยการมุ่งสู่วิถีแห่งการหลุดพ้นเท่านั น้  
พระสงฆ์ด ารงอยู่ในสงัคมในฐานะสมาชิกของสงัคม  ดงันัน้พระสงฆ์จึงยงัคงเข้า
มามีบทบาททางสังคม เพราะยังคงต้องอาศัยปัจจัย 4 ของชาวบ้าน ภายใต้
สภาพแวดล้อมหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  พระสงฆ์จึงไม่นิ่งเฉย หากแต่มี
หน้าท่ีต่อสังคมและชุมชน เพราะสงฆ์คือบุคคลท่ีด ารงอยู่ในสังคม ร่วมกับ
สมาชิกคนอ่ืน สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความส าคัญยิ่ง  
พระสงฆ์จากอดีตถึงปัจจบุนัมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทส าคญัในการ
ชีน้ าสงัคม (วิสมญัญา ทยุไทสง, 2544: 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมปัจจุบนั
พระสงฆ์มีบทบาทในการพฒันาชุมชนและจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  ซึ่งถือเป็น
ภาระส าคญัของพระสงฆ์ท่ีจะชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์   
 

1.3 ความหมายของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม (culture) มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน 2 ค า คือ colere 

แปลว่า ปลกูฝังหรือสัง่สอน  และค าว่า cultus แปลว่าการปลูกฝังหรือการอบรม  
เม่ือรวมกนัได้ค าวา่ culture (งามพิศ สตัย์สงวน, 2543: 96 - 97) ดงันัน้ วฒันธรรม
จงึหมายถึง การปลกูฝังอบรมสัง่สอน   

วฒันธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ก าหนดขึน้ มิใช่สิ่งท่ีมนษุย์ท า
ตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึน้ใช้ หรืออาจเป็นการ
ก าหนดพฤติกรรม หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนัน้
วัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษย์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้มิใช่ระบบท่ีเกิดขึน้โดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ (อมรา พงศาพิชญ์, 2551: 25) วัฒนธรรมเกิดขึน้
เม่ือมนุษย์ในสังคมมีข้อตกลงร่วมกัน ในการยึดว่าแบบแผนอันใดดี ความ
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ประพฤติอย่างไรท่ีถกูต้อง ดงันัน้ วฒันธรรมจึงเป็นข้อตกลงของสมาชิกในสงัคม
ท่ีมีร่วมกนั เพ่ือก าหนดแบบแผนตา่งๆ ในการด าเนินชีวิต   

วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง อนัเป็นแบบแผน
ในความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตมนษุย์ในสงัคมของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือสงัคมใดสงัคมหนึ่งมนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการ
ปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคมุและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตัรา สุภาพ, 
2543: 101) 

ส าหรับวฒันธรรมสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ วฒันธรรมทาง
วตัถ ุหมายถึง ส่วนของวฒันธรรมท่ีจบัต้องสมัผสัได้ และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ 
หมายถึง ส่วนของวฒันธรรมท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
สถาบนัสังคม วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม ศิลปะ ภาษา และ
พิธีกรรม (งามพิศ สตัย์สงวน, 2543: 54) วฒันธรรมจงึเก่ียวข้องกบัภมูิปัญญาใน
วิถีชีวิตของมนษุย์ท่ีแสดงออกผ่านทัง้รูปธรรมและนามธรรม   

จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมเป็นแบบแผนท่ีใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็น 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ซึ่งค าว่า “ท้องถ่ิน” หมายถึง ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 511) 
ซึง่วฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ินมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    

ส าหรับวฒันธรรมท้องถ่ิน หมายถึง สิ่งท่ีดีงามและมีคณุค่าท่ีเกิดขึน้ใน
แตล่ะชมุชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างยอมรับเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกัน สะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตของผู้ คนในชุมชน อันเป็นมรดกท่ีสืบทอดกันมา ภายใต้ความ
ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของร่วมกัน วฒันธรรมท้องถ่ินจึงเป็นข้อตกลงท่ีคนใน
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ท้องถ่ินนัน้ๆ มีร่วมกัน เพ่ือเป็นแบบแผนในการยึดถือปฏิบตัิ ซึ่งในบทความนี ้
ผู้ เขียนหมายถึง วฒันธรรมท้องถ่ินอันเป็นภูมิปัญญาพืน้บ้านของชาวอีสาน ท่ี
เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนอีสานทัง้รูปธรรมและนามธรรม อัน
สอดคล้องกับฮีตสิบสองและคองสิบส่ี ซึ่งเป็นจารีตท่ีถือเป็นมรดกตกทอดมา
ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนกลายเป็นแบบแผนท่ียึดถือปฏิบตัมิาจนกระทัง่ทกุวนันี ้  
 

1.4 บทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมท่ีมีผลต่อการสร้าง

วฒันธรรมทางรูปธรรม การท าความเข้าใจศาสนาเช่ือมโยงกับวฒันธรรมจึงเป็น
สิ่งหลีกเล่ียงได้ยาก (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย , 2548: 80) เพราะศาสนาและ
วฒันธรรมต่างเก่ียวเน่ืองกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสงัคม ศาสนาท่ีพฒันา
เป็นรูปธรรมมากขึน้นัน้ก็ส่งผลต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นด้วยตา (สมภาร พรมทา, 2549: 119) ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าศาสนา
กบัวฒันธรรมมีความส าคญัต่อกัน สะท้อนให้เห็นในวิถีชีวิตของมนุษย์ลกัษณะ
ทัง้รูปธรรมและนามธรรม ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลแทรกซึมอยู่ทุก
ปริมณฑลของสงัคมวฒันธรรม และประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ (ยศ สนัติสมบตัิ, 
2544: 224) ดงันัน้ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์
ระหวา่งศาสนาและวฒันธรรมได้   

ศาสนามีบทบาทหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ ช่วยให้มนุษย์
สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม
ท่ีเกิดขึน้ (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 233) เพราะศาสนาสามารถผสมผสานและซึม
ซบัเข้ากบัวิถีชีวิตของคนอีสาน ภายใต้วิถีชีวิตแบบสงัคมเกษตรกรรม ปรากฏให้
เห็นภาพร่องรอยการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับพราหมณ์ ศาสนา
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พุทธและพราหมณ์มีอิทธิพลต่อความเช่ือและเป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมและ
ประเพณี (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 2548: 10)   

ภายใต้ความหลากหลายก่อให้เกิดระบบความเช่ืออนัสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนอีสาน ระบบความเช่ือของคนอีสานท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อนัมี
จารีตของท้องถ่ิน นั่นคือ ฮิตสิบสองคองสิบส่ีเป็นโครงสร้างทางความคิด ใน
สงัคมชนบท การควบคมุทางสงัคมมีลกัษณะท่ีใช้จารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวิถีประชา เป็นเคร่ืองควบคุม (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,  2550: 158)  ดังนัน้ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือควบคุมสมาชิกใน
สงัคม  ให้ด ารงอยูร่่วมกนัอย่างมีระเบียบแบบแผน ในสงัคมอีสานวฒันธรรม คติ
ความเช่ือ พุทธศาสนาและพราหมณ์ ต่างผูกพนัอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมา
ช้านาน ด้วยการผสมผสานความเช่ือของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์เข้ากับ
ความเช่ือของท้องถ่ิน  ท าให้สร้างความเป็นปึกแผ่นในสงัคมอีสาน   

ในสังคมท่ีมีการจัดตัง้องค์กรทางศาสนาอย่างแน่นอนชัดเจน อาจมี
นักบวชหรือพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเผยแพร่และอบรมสั่งสอนความเช่ือศาสนา  
ประกอบพิธีกรรมและเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
ทัง้หลาย (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 231) ดงันัน้ พระสงฆ์ในฐานะเป็นนกับวชของ
พระพุทธศาสนา จึงหลีกหนีไม่พ้นหน้าท่ีส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  นอกจากเป็นศนูย์รวมจิตใจให้แก่คนในชมุชน  พระสงฆ์จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องท าหน้าท่ีอบรมสั่งสอน และประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในชุมชนให้ดีขึน้  ซึ่งในการด ารงชีวิตของ
พระสงฆ์ในวัฒนธรรมอีสานหลีกหนีไม่พ้น ท่ีจะต้องบูรณาการค าสอนทาง
พระพทุธศาสนาเข้ากบัความเช่ือพืน้ฐานของคนอีสาน นัน่คือ ฮีตสิบสองคองสิบส่ี  
ซึง่เป็นจารีตท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาช้านาน   
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ดงันัน้ พระสงฆ์จึงไม่ได้เป็นเพียงคนท่ีแม่นในการท่องจ าพระไตรปิฎก  
จากนัน้จึงน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาให้ผู้ คนใน
ชุมชนหรือท้องถ่ินรับฟังเท่านัน้ หากแต่ได้น าหลักธรรมมาประยุกต์ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพ่ือสังคม เพราะพระสงฆ์คือส่วนหนึ่งของชุมชน  
เม่ือชุมชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็นว่าคนใน
ชมุชนนัน้มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบตัิตามกรอบของจารีตและค าสอนของศาสนา  
ในทางตรงข้ามหากชุมชนแตกแยกมีแต่ความวุ่นวายย่อมสะท้อนภาพลบต่อ
ศาสนาและจารีตของสงัคมเช่นเดียวกัน ดงันัน้ พระสงฆ์ยุคใหม่ไม่ใช่นัง่เฝ้าวัด  
หากแต่ท่านเหล่านัน้คือผู้ ท่ีเฝ้าดสูงัคมและความเป็นไปของโลกและพร้อมท่ีจะ
ชว่ยเหลือพฒันาสงัคมและโลกตอ่ไป ดงันัน้ บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ในบริบท
ของสังคมอีสานจึงเปล่ียนแปลงไป หน้าท่ีของพระสงฆ์ถูกก าหนดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม ภายใต้สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้จริงในสงัคม   

ด้วยเหตนีุ ้ศาสนา ความเช่ือ และวฒันธรรมท้องถ่ินจึงมีความสัมพันธ์
ซึง่กนัและกนั ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ ศาสนาถกูน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคล่ือน พระสงฆ์เป็นผู้ ด าเนินการพร้อมกับเป็นผู้ ประสาน
ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ในสงัคมให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เช่น ประเพณี
เก่ียวกบัชีวิต การเกิด การบวช การแตง่ การตาย พระสงฆ์ล้วนเป็นผู้ การด าเนิน
ประกอบสร้างพิธีกรรม เม่ือพระสงฆ์กลายเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในประเพณี
อีสาน พระสงฆ์จึงมีหน้าท่ีในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสาน อาทิเช่น 
ประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้ มีความส าคัญในฐานะ 
ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อนัเน่ืองด้วยประเพณีตามวฒันธรรมอีสาน   
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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2. พืน้ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของพระครูบุญชยากร 
แนวคิดในการจัดการวฒันธรรมท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร เกิดขึน้

จากพืน้ฐานแนวคิดในการพฒันาชุมชนสาวะถี ดงันัน้ การจดัการวฒันธรรมจึง
เข้ามาเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชน เพราะท่านพระครูฯ ได้บูรณาการพืน้ฐาน
แนวความคิดต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาโดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรือหลักการใดๆ  
หากแต่การพฒันาเกิดขึน้ได้เพราะการเข้าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบทของ
ชมุชนดงันัน้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจควรพิจารณาในประเด็นตอ่ไปนี ้  
 

2.1 ภูมิหลังของแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของพระครูบุญชยากร   
 จุดเร่ิมต้นของแนวคิดในการพัฒนาของพระครูบุญชยากร เกิดขึน้เม่ือ
ประมาณ ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา จากพืน้ฐานแนวคิดข้างต้นท าให้ท่านพระครูฯ 
มองแนวคิดในการพัฒนาเป็นแบบบูรณาการ (Integration Development) คือ 
ประสมประสานความรู้ต่างๆ ในบริบทของท้องถ่ินมาใช้ในการพฒันาจนกลาย
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนของท่านพระครูฯ ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดท่ีจุด
ประกายให้ท่านเร่ิมต้นจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินให้ยัง่ยืนและสร้างชมุชนให้
เข้มแข็งดงัในปัจจุบนันี ้ จากการศึกษาแนวคิดของพระครูบุญชยากรสามารถ
วิเคราะห์ภมูิหลงัแนวคิดในการพฒันาวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้ดงันี ้  
 

1. ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
วดัไชยศรี ตัง้อยู่ใน ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น  ตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สร้างขึน้ประมาณ ปี พ.ศ.2443 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือปี พ.ศ.2460 โดยมีหลวงปู่ อ่อนสา เป็น 
เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้ออกแบบและน าพาญาติโยมสร้างโบสถ์ โดยก าหนดให้
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แต้มผนงัสิมเป็นภาพอดีตพระพทุธเจ้า คือ มหาเวสสนัดรชาดก สงัข์สินไชย ภาพ
เทพและภาพสตัว์ตา่ง ๆ ผนงัด้านนอกเป็นภาพนรก 8 ขมุ (หลมุ) และวรรณกรรม
พืน้บ้านเร่ืองสงัข์สินไชย เป็นการเขียนแบบช่างพืน้บ้านและเขียนด้วยสีฝุ่ นซึ่งหา
มาจากธรรมชาต ิ(หอพทุธศลิป์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตขอนแก่น, ม.ป.ป.) พระครูบุญชยากรเล่าถึงความทรงจ าในวยัเด็กของท่าน
เก่ียวกับวัดไชยศรีความว่า ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสา ท่านยังจ าได้ดีว่าในยุค
โบราณสมยัท่ีหลวงปู่ อ่อนสาเป็นเจ้าอาวาส เป็นยคุรุ่งเรืองท่ีสดุของชมุชนสาวะถี  
ผู้ คนมีศีลมีธรรม มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ผู้ คนในชุมชนต่างๆ รักและ 
หวงแหนในวฒันธรรมท้องถ่ิน ยึดฮีตสิบสองคองสิบส่ี ปฏิบตัิกนัอย่างไม่ขาด ใน
สิมอีสานก็มีฮปูแต้มท่ีเป็นจิตรกรรมล า้คา่ (พระครูบญุชยกร, 2558) 

สิมอีสานวัดไชยศรีนอกจากมีความเก่าแก่แล้ว ยังมีความงดงามของ
สถาปัตยกรรม ท่ียงัคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นของสิมอีสานวัดไชยศรีคือ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และบูรณาการองค์ความรู้ ทัง้ศาสตร์และศิลปะ ให้
เยาวชนในชุมชนสาวะถี ได้มีส่วนรักษาวิถีชีวิต วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนอย่างกลมกลืน ใน
ปัจจุบนัมีพระครูบุญชยากร (วสนัต์ มหาปญุโญ) เป็นเจ้าอาวาสวดัไชยศรีองค์
ปัจจุบนั (หอพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, ม.ป.ป.) จากการพิจารณาบริบทท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านกายภาพและสภาพ
สงัคมจะเห็นได้ว่าชุมชนวัดไชยศรี มีต้นทุนทางวฒันธรรมในชุมชนร่วม 100 ปี  
ดงันัน้ การอนรัุกษ์และการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินของชมุชนจึงเป็นเร่ืองส าคญั
เพ่ือให้วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นมรดกของบรรพบรุุษคงอยูสื่บไป   
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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2. พืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนา 
 รูปแบบการท างานเพ่ือสงัคมของพระครูบญุชยากร เร่ิมต้นจาก

วิธีคิดแบบชาวบ้านโดยทัว่ไป “การพฒันาชุมชนไม่ได้พฒันาจากชาวบ้าน แต่
การพฒันาเกิดข้ึนที่ชาวบ้าน” (พระครูบุญชยกร, 2558) ดงันัน้ ต้นทุนในการ
พฒันาคือชาวบ้านท่ีอยู่ในชมุชน  กลา่วคือ จากมมุมองของคนธรรมดาคนหนึ่งท่ี
ต้องการเห็นชุมชนได้รับการพฒันา จากแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาของท่าน
พระครูฯ ท่านไม่ได้สร้างตัวตนเองให้ด ารงอยู่ในฐานะเป็นผู้ ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด (influencer) หรือผู้ ท่ีทรงอ านาจทางความคิดท่ีเป็นศนูย์กลางของผู้คน
ในชุมชน  แต่เป็นผู้ เร่ิมต้นการพัฒนาในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน
ร่วมกบัชาวบ้าน  ดงันัน้ แนวคดิดงักล่าวจงึไมแ่บง่แยกระหว่างผู้ รู้ (Knower – the 
subject) กับสิ่งท่ีถูกรู้ (Know - the object) ออกจากกัน หากแต่มองว่าสิ่งต่างๆ 
ล้วนมีความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน  ดงันัน้ในการพฒันาชุมชนของท่านพระครูฯ
เพียงปรารถนาให้คณุภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความสุขดงัเช่นในอดีตท่ี
ผา่นมา   
 ส าหรับพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนา ท่านพระครูฯ ได้ผสมผสาน
ประสบการณ์เดิมในช่วงท างานด้านสหกรณ์ก่อนท่ีจะออกบวช ท าให้มีพืน้ฐาน
งานด้านบริหารองค์กรอยู่บางสว่น  ประกอบกบัพืน้ฐานทางครอบครัว การมีบิดา
เป็นผู้ มีบทบาทในชุมชนเม่ือครัง้ในอดีต ท าให้ท่านได้สัมผัสกับงานด้านการ
พฒันาและงานทางด้านการจดัการชุมชนอยู่ในวิถีชีวิต จากประสบการณ์ในวัย
เดก็และประสบการณ์ในการท างาน จงึกลายเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีมีตอ่แนวคิดใน
การพฒันา (พระครูบญุชยกร, 2558) จนกระทัง่เม่ือพระครูบญุชยากรอปุสมบทท่ี
ตา่งจงัหวดัแล้วกลบัมาอยูว่ดัไชยศรี จงึกลายเป็นจดุเร่ิมต้นหรือรากฐานแห่งการ
พฒันาชมุชนสาวะถีขึน้ แนวความคิดภายใต้ความทรงจ าท่ีเลือนรางได้ถกูรือ้ฟืน้
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ขึน้อีกครัง้ และเป็นเสมือนการจุดประกายส าคญัในฐานะผู้น าทางศาสนาของ
ชมุชน จะต้องท าอะไรบางอย่างเพ่ือสร้างคณุภาพชีวิตในชมุชนให้ดีขึน้   
 
 2.2 ภูมิปัญญาในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จากการพิจารณาภูมิหลงัแนวความคิดของท่านพระครูฯ ชีใ้ห้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าท่านไม่ใช่นักทฤษฏี (theoretician) ท่ีจะน าทฤษฏีใดทฤษฏีหนึ่งมา
ทดลองใช้ในการพัฒนา หากแต่ท่านปรารถนาท่ีจะพฒันาชุมชนภายใต้บริบท
ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแท้จริง ดังนัน้ ในการพัฒนาดังกล่าวจึงไม่มี
หลักการท่ีตายตัว หากแต่ขึ น้อยู่กับบริบททางสังคมท่ี เกิดขึ น้ ภายใต้
ความสัมพันธ์กับมิติในทางประวัติศาสตร์ (historical perspective) เพ่ือมุ่ง
พฒันาวิถีชีวิตในปัจจุบนัโจทย์ส าคญัของท่านพระครูฯ ในฐานะของเจ้าอาวาส
และผู้น าศาสนาของชมุชน คือ “เราจะพฒันาชุมชนอย่างไร เราตอ้งจดัการชุมชน
ใหม่” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
 ในช่วงปี พ.ศ.2532 - 2533 ชมุชนสาวะถีพฒันาจากความไม่มีอะไรเลย  
จากวดัท่ีล้าหลงัท่ีสดุในต าบล ผู้คนชมุชนท่ีแตกแยก แตด้่วยความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
เพ่ือนมนษุย์ และการตัง้ใจพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง ภายใต้พืน้ฐานทางครอบครัว
ของท่านพระครูฯ จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจท่ีท่านพยายามจะท าให้เกิดการ
พฒันาขึน้ ส าหรับจุดเร่ิมต้นในการพฒันา ท่านพระครูฯ พยายามตอบค าถาม
ท่ีว่า การพฒันาไม่ได้พฒันาจากชาวบ้าน แตก่ารพฒันาเกิดจากชาวบ้าน ดงันัน้
ชาวบ้านจึงเป็นพลงัส าคญัแห่งการพัฒนา ท่านจึงเร่ิมต้นพัฒนาจากชาวบ้าน
ก่อน โดยอาศยัชาวบ้านช่วยพฒันาชุมชนไปพร้อมๆ กัน จากความขัดแย้งเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาให้ได้ ท่านเร่ิมคยุกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา โดย
อาศยัมิติทางประวตัิศาสตร์ประสบการณ์ท่ีผ่านเคยมี จากประสบการณ์ร่วมของ
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาแนวทางพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก       
(2546: 9) ท่ีกล่าวถึงการวิจัยชาวบ้านว่า “การเรียนรู้จากภายใน (Inside out) 
หมายความว่าเป็นการเรียนรู้ที่เราต้องค้นหาภายในของเรา การวิจยัชาวบ้านคือ 
การคิดค้นจากภายในของเรา ชาวบา้นก็มีชีวิตอยู่กบัประเพณี ภูมิปัญญา แต่ส่ิง
เหล่านีถู้กละเลยทอดท้ิงและถูกบ่อนท าลายมาเป็นเวลานาน” 
 จากการค้นหาค าตอบจากตวัตนของชุมชน ในท่ีสุดท่านพระครูฯ ก็พบ
ค าตอบจากมิติในทางประวตัิศาสตร์ ความทรงจ าในวยัเด็กท่ีท่านเคยได้ยินเร่ือง
เล่าในยคุแห่งการพฒันาในต าบลสาวะถี ในยคุของหลวงปู่ อ่อนสาชมุชนพฒันา
จนถึงขีดสุด จากประวตัิศาสตร์ในครัง้อดีตจึงเกิดค าถามตามมาว่า “ครูบาเฒ่า
เพ่ินใช้อิหยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนและคน” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
จากความพยายามค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท าให้ท่านรู้ค าตอบท่ี
กลายเป็นรูปแบบส าคัญแห่งการพัฒนา นั่นคือ หลวงปู่ อ่อนสาใช้จารีตเป็น
เคร่ืองมือ “ยุคของครูบาเฒ่า หลวงปู่ อ่อนสาเจริญทั้งฮีต ทั้งคอง ชาวบ้าน 
มีความสุข หลวงปู่ เพ่ินใช้จารีตเป็นเคร่ืองมือ ประเพณีต่างๆ ท าอย่างจริงจัง 
สอนคนจากฮีตสิบสอง เมื่อคนมารวมกนั มนัก็สอนได้” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
 ท่านพระครูฯ ค้นพบค าตอบจากเร่ืองราวในอดีตในยุคหลวงปู่ อ่อนสา  
ซึ่งคนร่วมสมัยจะทราบดีว่าในยุคนีชุ้มชนสาวะถีเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก 
ชาวบ้านตา่งปฏิบตัิตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด เจริญรุ่งเรืองทัง้ฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี ผู้คนในชมุชนตา่งรักใคร่ปรองดองกนั ชาวบ้านตา่งมีความสขุกนัอย่าง
ถ้วนหน้า ชุมชนพัฒนาได้เน่ืองจากหลวงปู่ อ่อนสาใช้จารีตของท้องถ่ิน นั่นคือ  
ฮีตสิบสองคองสิบส่ี เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคน เม่ือคนมา
อยูร่่วมกนัท ากิจกรรมร่วมกนั ในชมุชนตา่งๆ ชาวบ้านเองก็จะต้องรู้จกัทรัพยากร
ของตนเอง รู้จกัภูมิปัญญาของตนเองรู้จักสิ่งท่ีเรียกว่า ประเพณีความสัมพันธ์
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ภายในชมุชนเอง (เสนห์่ จามริก, 2546: 9) การท่ีจะปลกูฝังหรือสอนคนก็กลายเป็น
เร่ืองง่าย จากแนวความคิดดงักล่าวจึงจุดประกายให้ท่านพระครูฯ ประยุกต์ใช้
แนวทางของหลวงปู่ อ่อนสาในการพฒันาชมุชน นัน่คือ ใช้วฒันธรรมท้องถ่ินเป็น
ตวัขับเคล่ือนในการพัฒนา ดงันัน้ การพัฒนาชุมชนจึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ท้องถ่ินโดยปริยาย และนับตัง้แต่นัน้มาท่านพยายามใช้วัฒนธรรมและ 
ภมูิปัญญาของชมุชนเป็นตวัขบัเคล่ือน แนวคดิการพฒันาจึงถกูผสานเข้ากับการ
จดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน   
 ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงใช้จารีตและประเพณีอีสานเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาชุมชน โดยท่านตัง้ปณิธานไว้ว่า “ประเพณีต่างๆ ต้องท าอย่างจริงจัง  
สอนคนจากฮีตสิบสอง เมื่อคนมารวมกนัก็สอนและพฒันาได้” (พระครูบญุชยกร, 
2558) จากแนวคิดดงักล่าวจึงกลายเป็นมลูเหตท่ีุน าไปสู่การวางรากฐานแห่งการ
พฒันา ทา่นพระครูฯ อาศยัต้นทนุเดมิท่ีมีอยู่ผสมผสานกบัมิติทางประวตัิศาสตร์
ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสาวะถีดังท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ผลจากประสบการณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีได้จากการเรียนรู้อันเน่ืองจากการบริหาร ก่อให้เกิดหลักการ
บริหารท่ีว่า วิธีบริหารธรรมชาติมันไม่ใช่ทฤษฏี แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลและ
จดัเก็บข้อมลู สิ่งท่ีส าคญัคือ เหตผุลท าให้จารีตเป็นประเพณีท่ีไม่เล่ือนลอยแต่มี
เหตผุล (พระครูบญุชยกร, 2558)   
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3. บทบาทพระครูบุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากการพืน้ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของพระครูฯ  

ชีใ้ห้เห็นจุดเร่ิมต้นจากวิธีคิดแบบชาวบ้านผสมผสานกับวิชาความรู้ทางด้าน
สหกรณ์ท่ีเรียนมา และประสบการณ์จากการท างานกับชุมชน ท าให้มีพืน้
ฐานความรู้งานด้านการบริหาร ประกอบกบัพืน้ฐานทางครอบครัวท่ีบิดาของท่าน
ท างานด้านการพฒันา และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนชุมชนในอดีต สิ่งเหล่านี ้
จึงกลายเป็นกรอบส าคัญท่ีท าให้ท่านเร่ิมตระหนักถึงความคิดในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 การจัดการวัฒนธรรมด้านความรู้ 
ภายหลงัจากท่ีท่านพระครูฯ ทราบถึงเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน นัน่

คือ จารีตตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี ในช่วงแรกท่ีก้าวสู่การเร่ิมต้นลงมือพัฒนา 
ท่านพระครูฯ ได้เรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินตา่งๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน  โดยเรียนรู้
วฒันธรรมท้องถ่ินอีสานจากปราชญ์ชาวบ้านในตอนเย็นๆ ของทกุวนั “ต้องเรียน
ตอนแลง หลงัจากเพ่ินท ามาหากินแล้วพุ้นล่ะ”(พระครูบุญชยกร, 2558) ท่าน 
พระครูฯ ได้เรียนรู้ประเพณีต่างๆ ของชมุชน และรวบรวมแนวคิดต่างๆ ไว้ว่า ใน
ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินมีอะไรบ้างดี อะไรบ้างไม่ดี เก็บข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้
จากประสบการณ์และเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไว้ ท าให้ทา่นพระครูฯ สามารถ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึ่งน าไปสู่การจดัท าหลกัสตูร
วฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีน าประยกุต์ใช้ในโรงเรียนของชมุชนในเวลาตอ่มา   

ครัน้เม่ือท่านมีความรู้เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่านก็
อาศยัการบอกเล่าและสัง่สอนชาวบ้านด้วยการเทศนาสอน กลา่วคือ เวลาเทศนา
ท่านจะแฝงแนวคิดวฒันธรรมท้องถ่ินเข้าไปด้วย เม่ือท่านสามารถจดัองค์ความรู้
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ให้แก่ชาวบ้านผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเช่ือและปฏิบตัิตามได้แล้วล าดบัต่อไป ท่าน
พระครูฯ ตัง้ค าถามว่า “ท าอย่างไรถึงจะน าเด็กรุ่นใหม่ๆ มาสอนวฒันธรรมได้ ท า
อย่างไรจะมีเด็กวยัรุ่นมากวนข้าวทิพย์ไม่ใช่มีแต่คนเฒ่าคนแก่” (พระครูบญุชยกร, 
2558) ทา่นลองผิดลองถกูจนกระทัง่ค้นพบหลกัการส าคญัในการสอนวฒันธรรม 
คือ “สอนคนโดย ที่เขาไม่รู้สึกว่าเราสอนเขา สอนศาสนาในวิถีชุมชน ไม่ต้องใช้
ตวัหนงัสือ สงัคมมนัมีบริบททีห่ลากหลาย” (พระครูบญุชยกร, 2558)   

จากแนวคิดของท่านพระครูฯ ชีใ้ห้เห็นว่า ทา่นให้ความส าคญักบัผู้ เรียน
เป็นส าคญั ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของนกัปรัชญาการศึกษาอย่างจอห์น 
ดิวอี  ้(John Dewey) ท่ี เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง (child centered) เม่ือให้
ความส าคญักบัผู้ เรียนได้เลือกและปฏิบตัิตาม ย่อมก่อให้เกิดความสขุแก่ผู้ เรียน  
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะเขาได้ลงมือปฏิบัติเอง ภูมิปัญญาคือ
ความรู้อนัเกิดจากประสบการณ์ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ ท่ีถ่ายทอด
สืบต่อกันมาในสงัคม ความรู้เช่นนีไ้ม่ใช่เป็นแต่เร่ืองท่ีสมาชิกทุกคนต้องรู้เฉยๆ 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2553: 136) เป็นสิ่งท่ีจะต้องลงมือปฏิบตัิด้วยจึงจะเกิด
ประสิทธิผล “วัฒนธรรมคือค าสอนที่เข้าสู่ทุกคนได้ ด้วยการร่วมมือท า  
วฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือขบัเคลื่อน” (พระครูบญุชยกร, 2558) ดงันัน้ การศกึษา
วัฒนธรรมตามทัศนะของพระครูฯ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างส านึกท่ีดีต่อวัฒนธรรมท้องถ่ินด้วย หลงัจากนัน้ ประเพณี
ต่างๆ ในท้องถ่ินจะมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นมาช่วยกันเตรียมงานและช่วย
ขบัเคล่ือนงานในวฒันธรรมท้องถ่ินตัง้แตน่ัน้มาจนกระทัง่ปัจจบุนั   

จากการพิจารณาการจัดการองค์ความรู้ ชีใ้ห้เห็นว่าท่านพระครูฯ เป็น
บุคคลท่ีพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ผสานเข้ากับบริบทของ
ชุมชน ท่านท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมให้เป็นระบบและถ่ายทอดโดย
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เน้นท่ีคนรุ่นใหม่ ซึ่งเขาเหล่านีจ้ะเป็นตัวขับเคล่ือนวัฒนธรรมท้องถ่ินต่อไป  
สมาชิกในชุมชนต้องเป็นผู้ขับเคล่ือนงาน ด้วยการสร้างส านึกร่วมให้เกิดขึน้ใน
ชมุชนตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่านย า้ว่าวฒันธรรมสอน
กนัได้ทกุคน โดยไมต้่องใช้ต าราหรือหนงัสือ หากแตเ่กิดจากการลงมือปฏิบตั ิ  
 

3.2 การจัดการวัฒนธรรมด้านความเช่ือ 
ครัน้เม่ือท่านพระครูฯ มีความรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง

ลึกซึง้แล้ว งานต่อไปคือการสานต่อการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชนให้
เข้มแข็ง ภายใต้บริบททางสงัคมวฒันธรรม จะผกูติดอยู่กบัภมูิปัญญาและความ
เช่ือโบราณ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมกัอิงข้อคิดทางศาสนาและวิถีชีวิตวฒันธรรม 
อันมีลักษณะหลากหลายในสังคมไทย (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548: 247) 
ดงันัน้ การจะเข้าไปจดัการความเช่ือของคน โดยให้เขาเปล่ียนความเช่ือเป็นเร่ือง
ยาก ในขณะเดียวกนัท่านพระครูฯ ก็เข้าใจถึงจดุนีดี้ ดงันัน้ การจดัการด้านความ
เช่ือจึงเป็นโจทย์ท่ีส าคญั ท่านเล่าว่า ในอดีตท่านเป็นพระหนุ่มพรรษาก็ยงัน้อย  
จะท าอย่างไรให้คนในชุมชนเช่ือ จะท าอย่างไรให้ผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชนศรัทธาได้  
“อาตมากะเพ่ิงบวชใหม่ตอนนัน้ เว้าไปไผเพ่ินสิเชื่อ” (พระครูบุญชยกร, 2558)  
การจะพดูให้คนเช่ือต้องมีความรู้เป็นพืน้ฐานก่อน ทา่นพระครูฯ จงึใช้ความรู้ทาง
พทุธศาสนาผสมผสานกบัความรู้ทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีท่านได้เรียนกบัปราชญ์
ชาวบ้าน เม่ือน าวัฒนธรรมท้องถ่ินผสมผสานกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เทศนาให้คนฟัง ผู้ ฟังยอ่มเกิดความศรัทธาไปโดยปริยาย ซึง่ทา่นพระครูฯ มีวิธีใน
การจดัการวฒันธรรมด้านความเช่ือดงันี ้
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1) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสังคม 
  ภายใต้บทบาทของพระสงฆ์ท่านพระครูฯ จึงใช้หลักค าสอน
ของพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผสานระหว่าง
หลักธรรมค าสอนกับจารีตของชุมชนอีสาน ตามแนวคิดของท่านพระครูฯ
หลกัธรรมค าสอนของพทุธเจ้ามาน าใช้ได้จริงในสงัคม “หลกัธรรมของเพ่ิน เอามา
ใช้ได้จริงเดะ” (พระครูบุญชยกร, 2558) ดงันัน้ การน ามาใช้ในทัศนะของท่าน 
พระครูฯ ไม่ใช่การน าหลักธรรมจากพระไตรปิฎกมาสอนชาวบ้านตามแบบ
ประเพณีดัง้เดิม (tradition) แต่ปลูกฝังหลักธรรมค าสอนของพุทธเจ้า โดยการ
น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม ดังนัน้ต้องไม่ใช่พุทธ
ศาสนาสอนแบบดัง้เดิม (traditional Buddhism)“ คนยคุใหม่ไม่สนใจศาสนา แต่
ศาสนาต้องท าให้เขาสนใจ” (พระครูบญุชยกร, 2558) ค าถามคือเราจะท าอย่างไร
ให้คนรุ่นใหม่สนใจศาสนา นัน่คือ ต้องท าศาสนาให้อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาให้
ได้ น่ีเป็นโจทย์ส าคญัในการใช้หลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีท่านพระครูฯ ต้อง
เผชิญในระยะแรกของการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน   

  ดงันัน้ ความส าคญัของค าสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ในบริบทสงัคมท่ีมีอยู่จริง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นแนวความคดิของพระครูฯ เป็นพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม (Socially Engaged 
Buddhism) แนวคิดนีเ้ป็นช่ือส าหรับใช้เรียกพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือตอบสนองปัญหาสงัคมโลกยุคใหม่ หมายถึง ทศันะท่ีว่าพระพทุธศาสนากับ
สงัคมต้องผกูพนั (must be engaged) เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ไมมี่การแยกเร่ือง
ศาสนากับสงัคมออกจากกัน (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2548) จากแนวคิด
ของทา่นพระครูฯ ท าให้เห็นแนวคิดท่ีพยายามจะพฒันาสงัคมท าให้ทกุคนมีชีวิต
อยู่ร่วมกันในชุมชน ภายใต้ส านึกรู้ถึงคณุค่าของชีวิตภายใต้บริบทของตน เพ่ือ
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พฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ตามปณิธานของท่าน ดงันัน้ พุทธศาสนาจึงอยู่ใน
บริบททางสงัคม และท าเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ในสงัคมอย่างแท้จริง  
ไม่ใช่พทุธศาสนาท่ีมุ่งท่องหลกัธรรมค าสอน โดยไม่น าหลกัธรรมดงักล่าวมาเป็น
แนวปฏิบตัเิพ่ือพฒันาชีวิตของคนในสงัคมให้ยิ่งดีขึน้ แตเ่ป็นการน าหลกัธรรมค า
สอนมาสูว่ิถีชีวิตชมุชนอย่างเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
 

2) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเช่ือปู่ตา 
  ตามแนวคิดของพระครูบุญชยากร ท่านเช่ือว่าหลักธรรมของ

พทุธศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสงัคมอีสานได้ “ค าถามคือท าอย่างไร
จะท าให้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา น ามาประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคม
อีสาน โดยไม่มีความขัดแย้งทางความเชื่อเกิดข้ึน” (พระครูบุญชยกร, 2558)  
ความเช่ือของชาวนาอีสานไม่ได้เพียงเช่ือมโยงโครงสร้างความเช่ือเข้ากับศาสนา
เท่านัน้ แต่ยังมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นรากฐานของการนับถือ
วิญญาณท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชน ปรากฏว่าสงัคม
ชนบทมีลักษณะความเป็นแบบเดียวกัน (homogeneity) ซึ่งหมายถึง ความ
คล้ายคลึงกันของประชากรในด้านสังคมและจิตใจ ทัง้ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี และพฤตกิรรม (สมศกัดิ ์ศรีสนัตสิขุ, 2550: 157) 

  ทา่นพระครูฯ ค้นหาว่าคนในชมุชนมีความเช่ือเร่ืองอะไร นั่นคือ 
ความเช่ือเก่ียวกับปู่ ตา ในชมุชนต าบลสาวะถีปู่ ตาเป็นผู้ก าหนดจารีตของชุมชน  
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชุมชนมีระเบียบ โดยมี “ขะจ า้” ท าหน้าท่ีเป็นคนทรง 
(shaman) เป็นส่ือกลางระหว่างชาวบ้านกับปู่ ตา คนทรง คือคนกลางท าหน้าท่ี
ประกอบพิธีกรรมเพ่ืออญัเชิญเทพหรือวิญญาณศกัดิส์ิทธ์ิมาเข้าร่างเพ่ือประกอบ
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พิธีกรรม (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 231) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการส่ือสารระหว่าง
มนษุย์กบัอ านาจศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาวบ้านนบัถือ   

  ทา่นพระครูฯ เลา่วา่ ในชว่งเวลานัน้คนในชมุชนโดยเฉพาะวยัรุ่น 
ให้ความเคารพกบัปู่ ตามาก ใครจะไปไหนมาไหน จะไปขอปู่ ตา คนในชมุชนสาวะถี
จึงมีความเช่ือเร่ืองปู่ ตา “เด็กน้อยสมยันี้ มนัอยู่กบัเทคโนโลยี สิเอาหลกัแบบเก่า
มาใช้บ่ได้ ต้องประยกุต์ใช้” (พระครูบญุชยกร, 2558) เม่ือคนในชมุชนเช่ือผี บชูา
และเคารพต่อผีปู่ ตา ท่านพระครูฯ จึงคิดหากลวิธีในการประยุกต์หลักพุทธ
ศาสนาเข้ากับวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานผสมผสานหลกัธรรมทางพุทธศาสนาเข้า
กบับริบททางสงัคม โดยประยุกต์ใช้หลกัค าสอนของพุทธศาสนาเช่ือมกับความ
เช่ือเร่ืองปู่ ตา   

  เม่ือเป็นเช่นนีท้่านพระครูฯ จึงหารือกับ “ขะจ า้” เพ่ือสร้าง 
กศุโลบาย ในการสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนาเข้ากบัความเช่ือ
เร่ืองปู่ ตา เปล่ียนแปลงประเพณีชมุชนตามหลกัพทุธศาสนา แตไ่มไ่ด้หกัล้างแบบ
แผนของชุมชน เปล่ียนจากความเช่ือเป็นความกตัญญูตามหลักพุทธศาสนา  
ปู่ ตาต าบลสาวะถีจึงกลายเป็นพุทธ (พระครูบุญชยกร, 2558) ซึ่งเป็นการ
ปรับเปล่ียนบริบทความเช่ือระหว่างปู่ ตากบัพทุธศาสนา จากการพิจารณาจะเห็น
ว่าเป็นการผสานแนวคิดเร่ืองของส่ือกลางในการส่งสารเข้ากับการพฒันา นัน่คือ 
ทา่นพระครูฯ เป็นส่ือกลางของพทุธศาสนา ในขณะท่ี “ขะจ า้” เป็นส่ือกลางความ
เช่ือเร่ืองปู่ ตา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเกือ้กูลของระบบความเช่ือทางวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบความเช่ือของคนในชุมชน
อย่างชดัเจน ดงันัน้ เม่ือผู้คนในชุมชนปฏิบตัิต่อความเช่ือท่ีมีอย่างเคร่งครัดใน
จารีตและศาสนา การพฒันายอ่มเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้  
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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3) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ากับฮีตคอง 
ประเพณีอีสาน   

  นอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์หลักพุทธศาสนาเข้ากับฮีตคอง 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าท่านพระครูฯ ประยุกต์ใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนา
เข้ากบัฮีตคองประเพณีอีสานอย่างชดัเจน โดยท่านเร่ิมต้นจากแนวคิดท่ีว่า สอน
คนโดยท่ีคนไม่รู้ว่าตัวเองถูกสอน นั่นคือ สอนโดยให้เขาตระหนักรู้ด้วยตัวเอง  
ด้วยการลงมือปฏิบตัหิรือมีส่วนร่วมในประเพณีของชมุชน สมาชิกในชมุชนจึงถูก
ขดัเกลาโดยหลกัค าสอนทางศาสนาอย่างอตัโนมตัิ การสอนศาสนาในวิถีชุมชน
จึงไม่ต้องใช้ตวัหนงัสือ สงัคมมนัมีบริบทท่ีหลากหลาย ดงันัน้ วฒันธรรมจึงเป็น
ค าสอนท่ีสามารถเข้าสู่ทุกคนได้ด้วยการลงมือท า วัฒนธรรมจึงกลายเป็น
เคร่ืองมือขบัเคล่ือนในการพฒันาด้วย   
 

3.3 การจัดการวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติ 
จากแนวความคิดของท่านพระครูฯ จะเห็นความคิดในการจัดการ

วัฒนธรรมท้องถ่ินของท่าน ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ให้กับชุมชน แต่สร้างค าอธิบาย
ความหมายต่อการกระท า นัน่คือ สร้างคณุค่าให้แก่สิ่งท่ีคนในชุมชนยึดเหน่ียว  
คณุค่านีก้ลายเป็นหลกัในการสร้างส านึกของคนในชุมชนซึ่งวฒันธรรมท้องถ่ิน
เป็นต้นทนุทางวฒันธรรมท่ีส าคญั สิ่งท่ียงัขาดหายและละเลยไปคือ การน าจารีต
ท่ีดีงามของชมุชนมายึดถือปฏิบตัิกนัอย่างจริงจงั พร้อมทัง้การอนรัุกษ์ประเพณี
ของบรรพบรุุษให้คงอยู่สืบไป จากการพิจารณาแนวคิดในการจดัการวฒันธรรม
ท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร จึงสามารถแบ่งการจัดการด้านการปฏิบตัิได้ 3 
ประการ ดงันี ้  
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1) ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัต ิ
  พระครูบญุชยากรใช้วดัเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้วฒันธรรม

ท้องถ่ิน  เน่ืองจากท่านพระครูฯ เช่ือว่าเม่ือคนมารวมกันมากๆ การสอนคน
เก่ียวกบัวฒันธรรมย่อมท าได้ง่าย ซึ่งการสอนในทศันะของท่านไม่ใช่การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หนังสือหรือการบรรยาย ดังเช่นการเรียนการสอนในยุค
ปัจจบุนั แตก่ารสอนส าหรับท่านหมายถึงการลงมือปฏิบตั ินัน่คือ สอนวฒันธรรม
โดยการให้ลงมือท า เม่ือลงมือท าก็จะเกิดความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจต่อ
สิ่งท่ีตนให้คณุคา่ ซึง่แนวคิดดงักล่าวท่านพระครูฯ พยายามใช้กบัคนรุ่นใหม ่เพ่ือ
สร้างเครือข่าย (network) ทางวฒันธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ ท่านพระครูฯ อธิบาย
ว่าในการปฏิบตัิตามประเพณีในตอนแรก มีแต่ผู้สูงอายุท่ีร่วมมือกันท าท่านจึง
เกิดค าถามว่า “ท าไมวยัรุ่นจงึไมเ่ข้ามาช่วยงานท่ีวดั” (พระครูบญุชยกร, 2558)  

  ท่านพระครูฯ พยายามหาค าตอบ และได้พบว่าสาเหตท่ีุคนรุ่น
ใหม่ในชมุชนไม่เข้ามาช่วยงานท่ีวดั เน่ืองจากพวกเขาถูกกันออกจากวฒันธรรม  
ถกูกนัออกจากประเพณีของท้องถ่ิน ดงันัน้ คนรุ่นใหม่จึงไม่เห็นความส าคญัของ
ฮีตสิบสองคองสิบส่ีของบรรพบรุุษ ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงใช้กศุโลบายด้วยการ
รวมวยัรุ่นในชุมชน มาเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี เม่ือเขา
เข้าใจและได้ลองปฏิบตัิตามประเพณี เขาก็ซาบซึง้ในวฒันธรรม พอชมุชนมีงาน
เช่นงานบุญผะเหวดเยาวชนในชุมก็พากันมาช่วยงาน ซึ่งเป็นแบบนีทุ้กงานบุญ  
ทกุวนันีว้ยัรุ่นเดินเข้าวดัมาชว่ยงานตลอด (พระครูบญุชยกร, 2558)   

  จากการพิจารณาจะเห็นว่าในทางปฏิบตัิท่านพระครูฯ ใช้วัด
เป็นศนูย์กลางในการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นศนูย์กลางใน
การศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิมอีสาน (โบสถ์) ฮปูแต้ม เร่ืองสินไซ ท่ีทา่นพระครูฯ 
ศึกษามาและสอดแทรกในการเทศนาสอนคนในชุมชน สิ่งเหล่านีล้้วนแสดงให้
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เห็นวา่วดันอกจากเป็นท่ียึดเหน่ียวชีวิตจิตใจของมนษุย์แล้ว วดัยงัเป็นศนูย์กลาง
ในการประกอบประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ดงันัน้วดัจึงกลายเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบตัิวฒันธรรมของ
ชมุชนภายใต้จารีตของฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
 

2) จัดงานประเพณีที่สอดคล้องกับความเช่ือของชุมชน 
  จากพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนาของพระครูบุญชยากรได้

ชีใ้ห้เห็นชัดว่า การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นัน้ จ าเป็นต้องใช้วัฒนธรรม
ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือ ดังนั น้ จารีตและกฎเกณฑ์ของชุมชนต่างๆ จึงมี
ความส าคัญต่อการแสดงความเป็นตัวตน (identity) และศกัดิ์ศรีของพวกเขา 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2553: 162) ดังนัน้ ท่านจึงให้ความส าคัญกับจารีตท่ี
ยึดถือปฏิบัติมาตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ  นั่นคือ การจัดประเพณีตามฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี ทา่นพระครูฯ กลา่ววา่ “ประเพณีตอ้งท าอย่างจริงจงั” (พระครูบญุชยกร, 
2558)  ไม่ใช่จดัพอให้เสร็จสิน้ไปในแต่ละเดือน หากแต่ต้องท าตามธรรมเนียม
ของบรรพบรุุษท่ีเคยปฏิบตัิสืบมา หากไม่ท าตามธรรมเนียมโบราณ ความหมาย
และลักษณะส าคญัในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะหายไป ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงเป็น
แกนน าร่วมกบัสมาชิกในชมุชน  ร่วมกนัจดังานประเพณีตามจารีตของชาวอีสาน
ครบ 12 เดือน ขาดบญุเดือนอ้าย คือ บญุเข้ากรรมของพระสงฆ์ และบญุคนูลาน  
ซึ่งเปล่ียนมาเป็นบญุกุ้มข้าวใหญ่และสู่ขวญัข้าว และบญุผะเหวดขึน้มาเป็นงาน
เดียวกนัแทน (พระครูบญุชยกร, 2558)   

  นอกจากนี ้การเรียนรู้วฒันธรรมของท่านพระครูฯ ผ่านปราชญ์
ชาวบ้าน เม่ือท่านเข้าใจวฒันธรรมของชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้านจึงสอดแทรก
หลกัธรรมค าสอนในทางพทุธศาสนา โดยอาศยัการประเพณีตา่งๆ ในการเทศนา
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สอนชาวบ้าน ในขณะเดียวกันประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นส่ือกลางใน
ชมุชน  ชาวบ้านไมส่ามารถจดัการได้ ไมรู้่วา่สิ่งไหนดี หรือไมดี่ ทา่นก็จะใช้วิธีการ
สอดแทรกหลกัธรรมเข้าไป   
 

3) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   รูปแบบในการพฒันาชุมชน จะเห็นได้ว่าพระครูบุญชยากรใช้
มิติทางประวตัิศาสตร์เพ่ือเรียนรู้เร่ืองราวทางสงัคม ท าให้เข้าใจบริบททางสงัคม 
และใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาดงันัน้ท่านจึงมอง
มิติของการด ารงอยู่ของมนุษย์ท่ีมีอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน (being in the other) เม่ือเรา
มีอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน การพฒันาจึงไม่สามารถด าเนินหรือเดินไปได้โดยล าพัง  
เพราะวฒันธรรมพืน้บ้านส่วนใหญ่มีจดุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม รวมพลังสร้างบางสิ่ง
บางอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ (วิมล  
จิโรจพนัธุ์, ประชิด สกณุะพฒัน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551: 19) 
 ด้วยเหตนีุท้า่นพระครูฯ จงึพยายามบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆ ด้วยการ
ประสานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนในชมุชน วดั โรงเรียน บ้าน แกนน าหมู่บ้าน 
และส่วนราชการในชุมชน เพ่ือด าเนินงานจดัประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินใน
ชุมชน เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน นอกจากนัน้
พิธีกรรมตา่งๆ ช่วยให้มนษุย์มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้  พิธีกรรมท าหน้าท่ี
ลดความขัดแย้งและความวิตกกังวลอันเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต (ยศ 
สันติสมบัติ, 2544: 255) การน าเอาวัฒนธรรมมาเป็นแกนหลักในการพัฒนา
ชุมชน  จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีและเห็นถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน 
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 3.4 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปัจจบุนัเม่ือชมุชนสาวะถีมีความเข้มแข็งเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้
วฒันธรรมท้องถ่ินของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย ค าถามต่อไปนีจ้ึงเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีพระครูบุญชยากรจะต้องตอบ นั่นคือ “เม่ือวัฒนธรรมเข้มแข็ง 
จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไปอย่างไร?” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ 
พระครูบุญชยากร  ท่านก็พยายามตอบค าถามนีไ้ปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ 
ทา่นเองก็ตระหนกัดีว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ ปรากฏการณ์ของโลกภายนอก
ยอ่มมีผลกระทบตอ่วฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งแนน่อน วนัหนึง่หากท่านไม่อยู่ชุมชน
จะขบัเคล่ือนอย่างไร? ซึง่เป็นปัญหาในช่วงแรกของการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  
ดังนัน้ในประเด็นนีเ้ราควรพิจารณาแนวคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
ภายใต้ความยัง่ยืนในทศันะของพระครูบญุชยากร ดงักลา่ว ดงันี ้  
 

1) ปัจจัยภายใน 
   การมีอยู่ของชุมชน เป็นลักษณะท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถ่ิน การท่ีจะท าให้วฒันธรรมท้องถ่ินยัง่ยืนสืบไปจึงเป็นเร่ืองยาก  
ท่านพระครูฯ จึงพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีความสุข ไป
พร้อมกับการยึดจารีตของวัฒนธรรมอีสาน เร่ิมต้นจากการสร้างจุดเด่นทาง
วฒันธรรมของชมุชน เม่ือเข้าใจวฒันธรรมของท้องถ่ินและเข้าใจเอกลกัษณ์ของ
ชมุชน สมาชิกในชมุชนจะเกิดส านึกร่วมในการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ
ด้วยการลงมือปฏิบตัิอย่างจริงจงั เม่ือประเพณีและจารีตตามวัฒนธรรมอีสาน 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนย่อมปฏิบัติตามจารีตของชุมชนอย่าง
อตัโนมตัิ เม่ือนัน้ชมุชนก็จะสร้างภูมิคุ้มกนัตวัเองเกิดขึน้ ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึง
เน้นย า้ว่าการท่ีจะอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่และยัง้ยืนได้ จ าเป็นอย่าง
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ยิ่งท่ีชุมชนจะต้องมีส านึกร่วมกัน และน ามายึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจงั (พระครู
บญุชยากร, 2558)   

  จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาท่ีจะยั่งยืนได้ ก็
ต่อเม่ือมีการผสมผสานระหว่างความเช่ือดัง้เดิมของชุมชนและหลกัการพัฒนา 
โดยท่ีไม่ท าลายรากฐานวัฒนธรรมดัง้เดิมของชุมชน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนากับความเช่ือของชุมชนเข้ากับสงัคมสมยัใหม่ โดยใช้
จารีตและวฒันธรรมอีสานเป็นเคร่ืองมือในการขดัเกลาสมาชิกในชมุชน แทนการ
ออกกฎระเบียบเพ่ือลงโทษเม่ือกระท าความผิด ซึง่แนวความคิดดงักล่าวเกิดจาก
การปลูกฝังสมาชิกใหม่ของสังคมให้เกิดจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนและหวงแหน
วฒันธรรมของตน ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชนชุนชนสาวะถีจึงเป็นตวัอย่าง
การบรูณาการศาสตร์ในการพฒันาตา่งๆ เข้ากบัจารีตประเพณี ตลอดจนศาสนา
เข้ากบับริบททางสงัคมได้อย่างเหมาะสมลงตวั   
 

2) ปัจจัยภายนอก  
  รากฐานในการพฒันาเร่ิมต้นท่ีคน เราจะเห็นได้ชดัเจนว่าการ

พัฒนาในสังคมไทยปัจจุบนัจะเร่ิมต้นด้วยเงินและอ านาจทางการเมืองเข้ามา
จดัการผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาจะเป็นบ่อเกิดของ
อ านาจทางการเมือง ในขณะท่ีท่านพระครูบุญชยากรผสมผสานอ านาจของคน
ในชมุชนและกลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ากับจารีตและวฒันธรรมของชุมชนได้
อย่างลงตวั ท าลายความขดัแยงท่ีเคยมีในอดีต “ผู้ได๋ สิลงเล่นการเมือง ทกุมื้อนี้ 
บ่รู้จกัวฒันธรรมท้องถ่ิน จ้างกะบ่ได้ดอก” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่า
แม้กระทัง่อ านาจทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทย เม่ือเข้าไปในชมุชนสาวะถี  
หากไม่สมัพนัธ์กับวฒันธรรมท้องถ่ินของชุมชน ก็ไม่สามารถสร้างบทบาททาง



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

57 บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่: กรณีศกึษาพระครูบุญชยากร 
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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การเมืองได้ ซึ่งท่านพระครูฯ ให้ทัศนะว่า หากจะเข้ามาเล่นการเมืองในชุมชน  
ไม่ใช่การมีอิทธิพลทางการเมืองในสังคม หากแต่ต้องเป็นผู้ ทรงอ านาจทาง
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงต้องเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมในท้องถ่ินของชุมชน 
สาวะถีอย่างแท้จริง ด้วยเหตนีุ ้จึงไม่มีกลุ่มบคุคลใดจะมาแสวงหาผลประโยชน์
ในชมุชนได้   

  ในขณะเดียวกันการมีองค์ความรู้ หรือการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ
ไม่ได้หมายความว่า จะปิดกัน้ตวัเองจากโลกภายนอก ในทางตรงกันข้ามยิ่งยุค
สมัยโลกาภิวัฒน์ไม่มีชุมชนหรือประเทศใดในโลกท่ีจะอยู่โดยล าพังได้ (เสน่ห์ 
จามริก, 2546: 9) ท่านเห็นว่าการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับโลกภายนอกเป็น
สิ่งส าคญั  เพราะทกุวนันีผู้้คนจากทัว่สารทิศตา่งมาดงูานในชมุชน  ปรากฏการณ์
จากโลกภายนอกย่อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมท้องถ่ิน  
แตห่ากท าให้วฒันธรรมเข้มแข็งจากภายใน ปัจจยัภายนอกย่อมไม่มีผลกระทบ  
ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าในจารีตประเพณี ดงันัน้ คนในชุมชนจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน  
ภายใต้จารีตและประเพณีท่ีเข้มแข็งน าอ านาจทางการเมือง ซึ่งเป็นบริบททาง
สงัคมท่ีสวนกระแสกบัสงัคมรอบๆ ข้าง 
   นอกจากนี ้เพ่ือปอ้งกนัวฒันธรรมท้องถ่ินจากภายนอก พระครู
บุญชยากรใช้วิธีการ ท่ีผู้ เขียนเรียกว่า “สร้างก าแพงทางวัฒนธรรม” (Culture 
wall) หมายถึงการสร้างปราการล้อมรอบชมุชน ซึง่กวา่ท่ีวฒันธรรมจากภายนอก
จะเข้ามาถึงชุมชนต้องผ่านก าแพงอีกหลายชัน้ ท่านพระครูฯ กล่าวว่า “อาตมา
กะเชิญ ครูบาทีอ่ยู่วดัรอบๆ นีม้าเบ่ิงวฒันธรรมของเฮา  หลายๆ วดัเพ่ินกะเอาไป
ประยกุต์ใช้” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่าเม่ือวดัไชยศรีมีความเข้มแข็ง
ในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่านพระครูฯ ก็เชิญพระสงฆ์ในต าบลสาวะถี  
ซึ่งตัง้อยู่รอบๆ วดัมาศึกษาดงูานและน ากลบัไปประยุกต์ใช้ ดงันัน้ เม่ือวดัต่างๆ 
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มีภูมิคุ้มกนัทางวฒันธรรมก็เปรียบเสมือนเป็นก าแพงป้องกันชมุชนวดัไชยศรีไป
โดยปริยาย ซึ่งเราจะพบค าตอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินในทัศนะของ
พระครูบญุชยากร   
   จากการสัมภาษณ์ท่านพระครูฯ เราก็ได้ค าตอบเพ่ือตอบ
ค าถามท่ีทิง้ไว้ในตอนต้น ชีใ้ห้เห็นว่าวนัหนึ่งเม่ือท่านไม่อยู่วฒันธรรมท้องถ่ินก็
ยงัจะสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของบรรพบรุุษสืบไป เพราะตอนนีท้่านไม่ได้ท า
อะไรในการจดัการวฒันธรรม เพียงแคน่ัง่ดแูละให้ค าปรึกษา วฒันธรรมท้องถ่ิน
ชุมชนมนัเคล่ือนไหวไปภายใต้ส านึกร่วมของสมาชิกในชุมชนทุกๆ คน (พระครู
บุญชยกร, 2558) ภายใต้แนวความคิดของท่านพระครูฯ ท่ีกล่าวว่า “วฒันธรรม
เชิงพทุธที่ฉีดเข้าไปหล่อเลี้ยงตลอด” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่าการ
ฉีดวฒันธรรมเข้าไปในร่างกาย เป็นเสมือนส านึกท่ีหยัง่รากลงไปสู่จิตวิญญาณ  
ดงันัน้พุทธศาสนากับวฒันธรรมอีสานจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งอยา่งแท้จริง 
 

4. สรุป 
 พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันต้องท าให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาเพ่ือสังคม 
(Engaged Buddhism) เป็นศาสนาท่ีสามารถช่วยพฒันาชุมชนและวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน  ดงันัน้พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  
ประยกุต์ใช้หลกัธรรมค าสอนสอดแทรกกับภูมิปัญญาของท้องถ่ินได้ แนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร เกิดจากแนวคิดในการ
พฒันาชมุชนสาวะถี ทา่นพระครูฯ บรูณาการพืน้ฐานแนวความคิดตา่งๆ มาใช้ใน
การพฒันา โดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรือหลกัการใดๆ แตแ่นวคิดในการพฒันาเกิด
จากการเข้าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบทของชุมชน จุดเร่ิมต้นของแนวคิดใน
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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การพฒันาของพระครูบญุชยากร เกิดขึน้เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2532 จากพืน้ฐาน
แนวคิดในการพฒันาแบบบูรณาการ (Integration Development) เป็นแนวคิดท่ี
ท าให้เกิดการจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินโดยอาศยัต้นทุนทางวฒันธรรมของ
ชุมชนสาวะถีท่ีมีวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ิน อาทิ เช่น สิมอีสาน    
ฮปูแต้ม เป็นต้น ประกอบกบัประสบการณ์และมิติทางประวตัิศาสตร์ของพระครู
บญุชยากร จึงเป็นพืน้ฐานแนวคิดในการพฒันาชมุชนเกิดขึน้  ส าหรับพืน้ฐานใน
การพฒันาพระครูบุญชยากรเร่ิมต้นไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชมุชน โดยเรียนรู้การพฒันาชมุชนผ่านมิติทางประวตัิศาสตร์ จากจดุเร่ิมต้นของ
การพฒันาน าไปสู่การจัดการทางวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง   
 ส่วนบทบาทของพระครูบญุชยากรในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็น
ผลสืบเน่ืองจากพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งแนวคิดใน
การจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินได้เป็น 4 ประการ คือ  1. การจดัการวฒันธรรมด้าน
ความรู้ พระครูบุญชยากรเร่ิมต้นจากการแสวงหาความรู้ให้แก่ตนเอง และ
รวบรวมจดัเก็บเป็นข้อมูล เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นท่ีกลุ่มวยัรุ่น เพราะ
อนาคตเด็กเหล่านีจ้ะกลายเป็นพลงัส าคญัในการขับเคล่ือนวฒันธรรมท้องถ่ิน
ต่อไป  โดยเน้นหลักการท่ีว่า “วฒันธรรมสอนกันได้ทุกคน โดยไม่ต้องใช้ต ารา
หรือหนังสือ หากแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ”  2. การจัดการวัฒนธรรมด้าน
ความเช่ือ คือ ประยุกต์หลกัธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสงัคม ประยุกต์
หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเช่ือปู่ ตา และประยุกต์หลักธรรมของ
พระพทุธศาสนาเข้ากบัฮีตคองประเพณีอีสาน  3. การจดัการวฒันธรรมด้านการ
ปฏิบตัิ คือ ท าให้วดัเป็นศนูย์กลางด้านการปฏิบตัิ จดังานประเพณีท่ีสอดคล้อง
กับความเช่ือของชุมชน  และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 4. การอนุรักษ์
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ประมวลธรรม. พิมพ์ครัง้ท่ี 30. กรุงเทพฯ: มลูนิธิธรรมทานกศุลจิต. 
 

วัฒนธรรมท้องถ่ินจะต้องเร่ิมต้นจากปัจจัยภายใน กล่าวคือ หาจุดเด่นทาง
วฒันธรรม เพ่ือสร้างส านึกรักในคณุคา่ด้วยการลงมือปฏิบตัิ  ทกุคนต้องมีส านึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย  เม่ือปัจจยัภายในเข้มแข็งปัจจัย
ภายนอกย่อมไมมี่ผลตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน  เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทางวฒันธรรมจึง
จ าเป็นต้องสร้างปราการล้อมรอบ  โดยการขยายเครือข่ายแนวคิดในการจัดการ
วฒันธรรมอย่างยัง่ยืนไปสู่ชมุชนรอบข้างเพ่ือเป็นดา่นปราการปอ้งกนัวฒันธรรม
ท้องถ่ินของชมุชนสาวะถี  จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดการจดัการวฒันธรรมตามทศันะ
ของพระครูบญุชยากรจงึเป็นแนวคิดพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมอย่างแท้จริง   
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