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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบั การจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและบทบาท ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ของพระครูบญ
ุ ชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วิธีการศึกษา คือ การเก็บข้ อมูลจาก
ข้ อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกในภาคสนาม และจากข้ อมูลทุติยภูมิ
เช่น เอกสารต่างๆ และตารา สังเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และการจัดการวัฒนธรรมวัฒนธรรมท้ องถิ่น แนวคิดพื ้นฐานในการ
จัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของพระครูบุญชยากร คือ แนวคิดการพัฒนาชุมชน ที่
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สัมพันธ์ กับต้ นทุนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ประสบการณ์ เดิมและมิติความรู้
ทางประวัติศาสตร์ บทบาทพระครู บุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1. ความรู้ 2. ความเชื่อ 3. วัฒนธรรมด้ านปฏิบตั ิ 4. การ
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
คาสาคัญ: บทบาท พระครูบญ
ุ ชยากร พระสงฆ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น
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.
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สังคมไทยเป็ นสังคมพระพุทธศาสนา และวัดได้ ทาหน้ าที่ ตอบสนอง
ความต้ องการของสัง คมเรื่ อยมา พระสงฆ์ ไ ด้ ท าหน้ าที่ ให้ การศึ กษา การ
รักษาพยาบาล ให้ คาปรึกษาทางจิตใจ และวัดได้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนสนาม
เด็กเล่น ทาหน้ าที่เป็ นโรงเรี ยน สถานพยาบาล สถานที่จัดงาน ฯลฯ เสมอมา
(อมรา พงศาพิชญ์ , 2543: 224) จากมิติทางประวัติศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นบทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมไทย ที่มีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้ านต่างๆ วัด
ไม่ได้ เป็ นเพี ยงที่ ยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของมนุษย์ เท่านัน้ หากแต่วัดเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เรื่ อยมาหลายยุคหลายสมัย ในปัจจุบนั
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวตั น์ (globalization) สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จิตใจของมนุษย์ที่ด้านชามัวเมาและหลงระเริงในคุณค่าของวัตถุ
ละทิง้ คุณค่าของภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ปฏิเสธต้ นทุนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่ น
ด้ วยการแสวงหาคุณค่าที่จอมปลอมภายใต้ ความเป็ นสังคมสมัยใหม่ (modern
sociality) แม้ ว่าหลายคนต้ องก้ มหน้ ายอมรับวิกฤตการณ์ดงั กล่าว แต่ยงั คงมีอีก
หลายคนพร้ อมที่จะสู้เพื่ อเปลี่ ยนแปลงสภาพชีวิตของมนุษย์ที่เป็ นอยู่ นั่นคือ
พระสงฆ์ (monks) พระสงฆ์ เป็ นสถาบันทางจริ ยธรรม เป็ นสถาบันของผู้น า
ทางด้ านจิตใจของสังคม (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2558: 15)
ในปั จจุบันพระสงฆ์ ในฐานะตัวแทนของศาสนามี ความสัมพันธ์ กับ
บริ บททางสังคมของชุมชนจึงทาให้ พระสงฆ์เข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มนุษย์ มากยิ่ งขึน้ ด้ วยความพยายามจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

27

28
เข้ ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่หลงผิด หรื อที่ยงั คงละเลยชีวิตภายใต้ บริ บททาง
สังคมในยุคปั จจุบนั พระครูบญ
ุ ชยากร เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็ นตัวอย่างพระสงฆ์ ในสังคมไทย ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมท้ องถิ่นให้ เข้ มแข็ง โดยการประยุกต์พระพุทธศาสนา
เข้ ากับบริ บททางสังคมอี สานได้ อย่างกลมกลื น เช่น ในด้ านเศรษฐกิ จสังคม
(พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้ องเสียง และหอมหวล บัวระภา: 2558) ดังนัน้ บทบาท
ของพระครูบญ
ุ ชยากร จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engaged
Buddhism) ได้ อย่างชัดเจน
วัดไชยศรี ในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมท้ องถิ่ นที่
สาคัญของประเทศไทย หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนต่างให้ ความสนใจและได้
เข้ าไปศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นตามแนวคิดของพระครู
บุญชยากร เพราะเหตุใดทุกภาคส่วนจึงให้ ความสาคัญกับบทบาทของพระสงฆ์
ในการจัดการวัฒนธรรม ตลอดจนพระครู บุญชยากรมี แนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นอย่างไร ดังนัน้ ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบทบาท
พระสงฆ์กบั วัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและบทบาทของพระครู บญ
ุ ชยากร
ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นเพื่อชี ้ให้ เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและ
บทบาทในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ นของ “พระครู บุญชยากร” วัดไชยศรี
ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ขอบเขตของการศึกษา
บทบาทพระสงฆ์
กับกการจั
องถิน่ :กรณีศึกษาพระครู
สาหรับการศึ
ษาครัดการวั
ง้ นี ้ ผู้ฒ
เขีนธรรมท้
ยนได้ วางขอบเขตในการศึ
กษาไว้ บดัุญ
งนีชยา
้
กร 1. ข้ อมูลชันปฐมภู
้
มิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
เจ้ าของแนวคิด คือ พระครูบญ
ุ ชยากร
ขอนแก่ น
2. เอกสารชันทุ
้ ติยภูมิ (Secondary Sources) คือ หนังสือทัว่ ไป เอกสาร
วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสาร และการเก็บ
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึง่ ได้ มีการศึกษาตามวิธีการต่างๆ ดังนี ้
1. ศึกษาเรี ยนรู้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาพระพุทธศาสนากับสังคม
(Socially - Engaged Philosophy and Religion) จากชันเรี
้ ยนและตารา
2. เก็บข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้ าของแนวคิด คือ พระครู บุญชยากร เกี่ ยวกับบทพระสงฆ์ ในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น
3. รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ตารา
หนังสือทัว่ ไป เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้ อง คัมภี ร์อื่นๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนที่เกี่ ยวข้ อง
ทัว่ ไป
4. ลงพื ้นที่วดั ไชยศรี สัมภาษณ์พระครูบญ
ุ ชยกร
5. จาแนกและตรวจสอบข้ อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
7. สรุปและนาเสนอผลงานการศึกษา
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นิยามศัพท์ เฉพาะในการศึกษา
บทความเรื่ อง “บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น :
กรณีศึกษาพระครู บุญชยากร วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น” นี ้ ผู้ศกึ ษาได้ ให้ นิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ ในการศึกษา ดังนี ้
พุทธศาสนาเพื ่อสังคม หมายถึ ง การปฏิ สัมพันธ์ ของพระสงฆ์ ที่ น า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้ างกิจกรรมเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคมตาม
หลักคาสอนของพุทธศาสนา
พุทธศาสนา หมายถึง พุทธศาสนานิกายเถรวาท
บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การปฎิ บัติศาสนกิ จของพระสงฆ์ ในด้ าน
พิธีกรรมทางศาสนาและการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
พระครู บญ
ุ ชยากร 3 (วสันต์ มหาปุญฺโญ) หมายถึง เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี
(พ.ศ.2535 - ปัจจุบนั ) ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การจั ด การวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง การใช้ องค์ ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น 4 ด้ าน คือ 1. ความรู้
2. ความเชื่อ 3. วัฒนธรรมด้ านปฏิบตั ิ 4. การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น

3

เพื่อให้ การนาเสนอกระชับยิ่งขึ ้น จากหน้ านี ้เป็ นต้ นไปจนจบ ผู้เขียนได้ มีการใช้ คาว่า
“พระครูฯ” สลับไปมา ซึง่ มีความหมายแทนคาว่า “พระครูบญ
ุ ชยากร”
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(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

ผลการศึกษา
บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
1.กรบทบาทพระสงฆ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
(วสันต์ พุมหาปุ
ญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมื
องขอนแก่
ด
ทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ
าชาติ
มีความส
าคัญต่นอสัจังงหวั
คมไทย
ขอนแก่
ตังแต่
้ ในอดีน ตจนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ จึงเกิดคาถามว่า พระสงฆ์ในฐานะนักบวชของ

พุทธศาสนามีบทบาทในการจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่นอย่างไร ซึง่ ในบทความ
นี ้ผู้เขียนมุ่งเน้ น หมายถึง วัฒนธรรมในท้ องถิ่นของชาวอีสาน ดังนันในเบื
้
้องต้ น
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้ องถิ่นควรพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของบทบาท
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายของ
คาว่า “บทบาท” หมายถึง การทาตามบท การราตามบท โดยปริ ยายหมายความ
ว่ า การท าตามหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ เช่ น บทบาทของพ่ อแม่ บทบาทของครู
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 602) ดังนัน้ บทบาทจึงหมายถึงการทาตามหน้ าที่ถูก
กาหนด
ในขณะที่ งามพิศ สัตย์สงวน (2543: 96 - 97) ให้ นิยาม “บทบาท” คือ
“พฤติกรรมที่คาดหวังสาหรับผู้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างไร
(role expectation) เป็ นบทบาทที่ คาดหวังโดยกลุ่มคนหรื อสังคมเพื่ อท าให้ คู่
สัมพันธ์ มี การกระท าระหว่ างกั นทางสัง คมไทย รวมทัง้ สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้นได้ ”
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ส่วนอาไพ หมื่นสิทธิ์ (2553: 100) ให้ นิยาม “บทบาท” คือ “สิ่งที่เราต้ อง
ทา หรื อเป็ นหน้ าที่ที่เราจะต้ องทา เมื่อเราเป็ นอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งที่เราต้ องทา
จะต้ องมาควบคูก่ บั สิ่งที่เราเป็ น”
จากการพิจารณาบทบาท หมายถึง การทาตามหน้ าที่ที่ถูกกาหนดให้
กระทา ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่น ดังนัน้ บทบาทจึงมี
ความสาคัญต่อการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพราะบทบาท
กาหนดหน้ าที่ของแต่ละบุคคลในสังคม
สาหรับลักษณะของบทบาทมีอยู่ 3 ด้ าน คือ 1. บทบาทในอุดมคติ (idea
role) คือ บทบาทที่กาหนดไว้ เป็ นกฎหมายหรื อตามความหวังของบุคคลทัว่ ไปใน
สังคม 2. บทบาทตามที่บุคคลเข้ าใจหรื อรับรู้ (perceived role) เป็ นบทบาทที่
ขึ ้นอยู่กับบุคคลนันๆ
้ จะคาดคิดว่าตนเองควรเป็ นอย่างไร เกี่ยวข้ องกับทัศนคติ
ค่านิยม หรื อบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละคน 3. บทบาทที่แสดงออก
จริ ง (actual /enacted role) คื อ การกระทาที่ บุคคลปฏิ บัติจริ ง ย่อมขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์เฉพาะหน้ านันด้
้ วย (จานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ์ และคณะ, 2548: 36 - 38)
ดังนัน้ บทบาทของแต่ละบุคคลย่อมมีหลากหลายหน้ าที่ที่ต้ องปฏิบตั ิ ซึ่งขึ ้นอยู่
กับสถานการณ์แวดล้ อมและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อกัน บทบาทที่แต่ละ
บุคคลแสดงออกมา ย่อมส่งผลต่อสมาชิกในสังคมนันๆ
้ ด้ วย
ความสาคัญของบทบาทจึงมีความจาเป็ นต่อบุคคลในการปฏิบตั ิต่อคน
อื่ นในสังคม เพราะบทบาทจะชี ใ้ ห้ เห็ นสิ่ งที่ เราควรประพฤติ ปฏิ บัติ ภายใต้
ความสัมพันธ์ ที่เรามี ต่อบุคคลอื่ นบทบาทของแต่และบุคคลย่อมสัมพันธ์ กับ
ตาแหน่งหน้ าที่ เมื่อคนเราอยู่ในสังคม เราจึงมีบทบาทต่อสังคมและต้ องปฏิบตั ิ
ตามบทบาทของสถานภาพต่างๆ ตามกฎเกณฑ์หรื อบรรทัดฐานทางสังคม (อาไพ
หมื่นสิทธิ์, 2553: 101) บทบาทมีความสาคัญต่อบุคคลในฐานะ เป็ นเครื่ องมื อ
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ที่ชี ้ให้ เห็นพฤติกรรมที่เราจะปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของเราในสังคมได้ อย่างถูกต้ อง
กับลการจั
การวั
งถิน่ ่ก:กรณี
ศึกษาพระครู
ดังบทบาทพระสงฆ์
นันบทบาทของแต่
้
ะบุคดคลจึ
งมีฒมนธรรมท้
ากมายขึอ้นอยู
บั ความสั
มพันธ์ที่มบีตุญอ่ ชยา
กันใน
สังกรคม เมื่อสมาชิกในสังคมปฏิบตั ิตามบทบาทของตนสังคมย่อมเป็ นระเบี ยบ
เรี ย(วสั
บร้นอต์ย มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่ น

1.2 ความหมายของพระสงฆ์
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายของ
คาว่า “พระ” หมายถึง “คาใช้ แทนชื่อเรี ยกภิกษุสงฆ์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:
762) ในขณะที่ พระสงฆ์ หมายถึ ง “หมู่สาวกผู้ ปฏิ บัติ ตามค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ า” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548: 98) ดังนัน้ พระสงฆ์
จึงหมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้ าที่ครองสมณะเพศเป็ นนักบวชของพุทธศาสนา
สาหรับสงฆ์นนั ้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ หมายถึง ผู้ที่
ออกบวช ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบตามแนวคาสอนของพระพุทธเจ้ า แต่ยงั ไม่ได้ บรรลุ
ธรรมถึงขันเป็
้ นพระอริ ยบุคคลขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง และอริ ยสงฆ์ หมายถึง ผู้ที่ปฏิ บตั ิ
ชอบตามคาสอนของพระพุทธเจ้ า จนได้ บรรลุเป็ นพระอริ ยบุคคลขันใดขั
้ น้ หนึ่ง
(บุญมี แท่นแก้ ว และคณะ, 2538: 8) คนไหนที่ไม่มีสจั จะคนนันย่
้ อมไม่มีธรรมะ
อยู่ในตน และใครก็ตามที่ไม่มีธรรมะอยู่ในตนก็ไม่มีทางที่จะเป็ นสงฆ์ได้ (จาทูล
กองสาร์ , 2545: 7) ดังนัน้ พระสงฆ์ คือ ผู้ตงอยู
ั ้ ่ในศีลและปฏิบตั ิตามหลักธรรม
คาสอนอย่างเคร่งครัด
ส่วน บุญมี แท่นแก้ ว และคณะ (2538: 8) สรุ ป หน้ าที่ ของสงฆ์ คื อ
ปฏิบตั ิตามคาสอนอย่างเคร่งครัด รักษาพระศาสนาให้ ดารงอยู่ตลอดไป และนา
คาสอนมาเผยแพร่ สัง่ สอนอบรมประชาชน
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จากการพิจารณาบทบาทหน้ าที่ของพระสงฆ์จะเห็นได้ ว่า พระสงฆ์ไม่ได้
มุ่งแต่เพี ยงแสวงหาความสุขส่วนตัวด้ วยการมุ่งสู่วิถีแห่งการหลุดพ้ นเท่านั น้
พระสงฆ์ดารงอยู่ในสังคมในฐานะสมาชิกของสังคม ดังนันพระสงฆ์
้
จึงยังคงเข้ า
มามี บทบาททางสังคม เพราะยังคงต้ องอาศัยปั จจัย 4 ของชาวบ้ าน ภายใต้
สภาพแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในสังคม พระสงฆ์จึงไม่นิ่งเฉย หากแต่มี
หน้ าที่ ต่อสังคมและชุมชน เพราะสงฆ์ คื อ บุคคลที่ ด ารงอยู่ในสังคม ร่ วมกับ
สมาชิ กคนอื่ น สถาบันสงฆ์ เป็ นสถาบันจารี ตประเพณี ที่ มี ความส าคัญ ยิ่ ง
พระสงฆ์จากอดีตถึงปั จจุบนั มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด และมีบทบาทสาคัญในการ
ชี ้นาสังคม (วิสมัญญา ทุยไทสง, 2544: 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั
พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึ่งถือเป็ น
ภาระสาคัญของพระสงฆ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
1.3 ความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (culture) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาติ น 2 ค า คื อ colere
แปลว่า ปลูกฝั งหรื อสัง่ สอน และคาว่า cultus แปลว่าการปลูกฝั งหรื อการอบรม
เมื่อรวมกันได้ คาว่า culture (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 96 - 97) ดังนัน้ วัฒนธรรม
จึงหมายถึง การปลูกฝังอบรมสัง่ สอน
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น กาหนดขึ ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ทา
ตามสัญชาตญาณ อาจเป็ นการประดิษฐ์ วัตถุสิ่ งของขึน้ ใช้ หรื ออาจเป็ นการ
กาหนดพฤติกรรม หรื อความคิด ตลอดจนวิธีการหรื อระบบการทางาน ฉะนัน้
วัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์สร้ างขึน้ มิใช่ระบบที่เกิดขึน้ โดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ (อมรา พงศาพิชญ์ , 2551: 25) วัฒนธรรมเกิดขึน้
เมื่ อมนุษย์ ในสังคมมี ข้ อตกลงร่ วมกัน ในการยึดว่าแบบแผนอั นใดดี ความ
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ประพฤติอย่างไรที่ถกู ต้ อง ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ นข้ อตกลงของสมาชิกในสังคม
กับการจัดการวัาฒงๆนธรรมท้
งถิน่ น:กรณี
ที่มบทบาทพระสงฆ์
ีร่วมกัน เพื่อกาหนดแบบแผนต่
ในการดอาเนิ
ชีวิต ศึกษาพระครูบุญชยา
กร วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็ นแบบแผน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ในความคิ
ดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่ม
ขอนแก่ น
หนึ่ง หรื อสังคมใดสังคมหนึ่งมนุษย์ได้ คิดสร้ างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการ
ปฏิ บัติ การจัดระเบี ย บตลอดจนระบบความเชื่ อ ความนิ ยม ความรู้ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตั รา สุภาพ,
2543: 101)
สาหรับวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทาง
วัตถุ หมายถึง ส่วนของวัฒนธรรมที่จบั ต้ องสัมผัสได้ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
หมายถึง ส่วนของวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้ องได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
สถาบันสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ ยวกับการควบคุมทางสังคม ศิลปะ ภาษา และ
พิธีกรรม (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 54) วัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาใน
วิถีชีวิตของมนุษย์ที่แสดงออกผ่านทังรู้ ปธรรมและนามธรรม
จากการพิ จารณาจะเห็ นได้ ว่า วัฒนธรรมเป็ นแบบแผนที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ นชี วิ ตของมนุ ษย์ ในสัง คมแต่ ล ะท้ องถิ่ น ซึ่ ง เป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็ น
ภู มิ ปั ญ ญาของท้ องถิ่ น ซึ่ ง ค าว่ า “ท้ องถิ่ น ” หมายถึ ง ท้ องที่ ใดท้ องที่ หนึ่ ง
โดยเฉพาะ เช่น เวลาท้ องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 511)
ซึง่ วัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สาหรับวัฒนธรรมท้ องถิ่น หมายถึง สิ่งที่ดีงามและมี คณ
ุ ค่าที่เกิดขึน้ ใน
แต่ละชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างยอมรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน สะท้ อน
ให้ เห็นวิถีชี วิตของผู้คนในชุมชน อันเป็ นมรดกที่ สื บทอดกันมา ภายใต้ ความ
ภาคภูมิใจในการเป็ นเจ้ าของร่ วมกัน วัฒนธรรมท้ องถิ่นจึงเป็ นข้ อตกลงที่คนใน
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ท้ องถิ่นนัน้ ๆ มีร่วมกัน เพื่อเป็ นแบบแผนในการยึดถื อปฏิบตั ิ ซึ่งในบทความนี ้
ผู้เขียนหมายถึง วัฒนธรรมท้ องถิ่นอันเป็ นภูมิปัญญาพืน้ บ้ านของชาวอีสาน ที่
เป็ นแบบแผนในการด าเนิ นชี วิ ตของคนอี สานทัง้ รู ปธรรมและนามธรรม อัน
สอดคล้ องกับฮี ตสิ บสองและคองสิ บสี่ ซึ่งเป็ นจารี ตที่ถือเป็ นมรดกตกทอดมา
ตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษ จนกลายเป็ นแบบแผนที่ยึดถือปฏิบตั มิ าจนกระทัง่ ทุกวันนี ้
1.4 บทบาทพระสงฆ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศาสนาอาจจัดว่ าเป็ นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ มี ผ ลต่อการสร้ าง
วัฒนธรรมทางรู ปธรรม การทาความเข้ าใจศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็ น
สิ่ งหลี กเลี่ ยงได้ ยาก (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ ชัย , 2548: 80) เพราะศาสนาและ
วัฒนธรรมต่างเกี่ยวเนื่องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ศาสนาที่พฒ
ั นา
เป็ นรู ปธรรมมากขึน้ นัน้ ก็ส่งผลต่อจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่ง
ปรากฏให้ เห็นด้ วยตา (สมภาร พรมทา, 2549: 119) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่าศาสนา
กับวัฒนธรรมมีความสาคัญต่อกัน สะท้ อนให้ เห็นในวิถีชีวิตของมนุษย์ลกั ษณะ
ทัง้ รู ปธรรมและนามธรรม ความเชื่ อทางศาสนามี อิ ทธิ พ ลแทรกซึ ม อยู่ ทุ ก
ปริ มณฑลของสังคมวัฒนธรรม และประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ (ยศ สันติสมบัติ ,
2544: 224) ดังนันในการด
้
าเนินชีวิตของมนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมได้
ศาสนามีบทบาทหน้ าที่หลักที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ช่วยให้ มนุษย์
สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ ้น (ยศ สันติสมบัติ, 2544: 233) เพราะศาสนาสามารถผสมผสานและซึม
ซับเข้ ากับวิถีชีวิตของคนอีสาน ภายใต้ วิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม ปรากฏให้
เห็นภาพร่ องรอยการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับพราหมณ์ ศาสนา
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พุทธและพราหมณ์ มี อิ ทธิ พลต่อความเชื่ อและเป็ นบ่อเกิ ดของพิ ธี กรรมและ
บทบาทพระสงฆ์
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
ประเพณี
(แสงอรุณกับกนกพงศ์
ชยั , 2548:
10) องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร ภายใต้ ความหลากหลายก่อให้ เกิดระบบความเชื่ออันสอดคล้ องกับวิถี
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชีว(วสั
ิตของคนอี
สาน ระบบความเชื่อของคนอีสานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น อันมี
ขอนแก่ น
จารี ตของท้ องถิ่ น นั่นคือ ฮิ ตสิ บสองคองสิ บสี่ เป็ นโครงสร้ างทางความคิด ใน
สังคมชนบท การควบคุมทางสังคมมีลกั ษณะที่ใช้ จารี ตขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวิ ถี ประชา เป็ นเครื่ องควบคุม (สมศักดิ์ ศรี สันติสุข, 2550: 158) ดังนัน้
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นจึงมี ความส าคัญในฐานะเป็ นเครื่ องมื อควบคุมสมาชิ กใน
สังคม ให้ ดารงอยูร่ ่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน ในสังคมอีสานวัฒนธรรม คติ
ความเชื่อ พุทธศาสนาและพราหมณ์ ต่างผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมา
ช้ านาน ด้ วยการผสมผสานความเชื่อของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์เข้ ากับ
ความเชื่อของท้ องถิ่น ทาให้ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นในสังคมอีสาน
ในสังคมที่ มี การจัดตัง้ องค์กรทางศาสนาอย่างแน่นอนชัดเจน อาจมี
นักบวชหรื อพระสงฆ์ ท าหน้ าที่ เผยแพร่ และอบรมสั่งสอนความเชื่ อศาสนา
ประกอบพิธีกรรมและเป็ นคนกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทังหลาย
้
(ยศ สันติสมบัติ, 2544: 231) ดังนัน้ พระสงฆ์ในฐานะเป็ นนักบวชของ
พระพุทธศาสนา จึงหลี กหนี ไม่พ้ นหน้ าที่ ส าคัญในการประกอบพิธี กรรมทาง
ศาสนา นอกจากเป็ นศูนย์รวมจิตใจให้ แก่คนในชุมชน พระสงฆ์จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องทาหน้ าที่อบรมสั่งสอน และประยุกต์ใช้ หลักธรรมคาสอนของศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ในชุมชนให้ ดีขึน้ ซึ่งในการดารงชีวิ ตของ
พระสงฆ์ ในวัฒนธรรมอี สานหลี กหนี ไม่พ้ น ที่ จะต้ องบูรณาการค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเข้ ากับความเชื่อพื ้นฐานของคนอีสาน นัน่ คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่
ซึง่ เป็ นจารี ตที่ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาช้ านาน
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ดังนัน้ พระสงฆ์จึงไม่ได้ เป็ นเพียงคนที่แม่นในการท่องจาพระไตรปิ ฎก
จากนันจึ
้ งนาหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาเทศนาให้ ผ้ ูคนใน
ชุ มชนหรื อท้ องถิ่ นรั บฟั งเท่ านัน้ หากแต่ได้ น าหลักธรรมมาประยุ กต์ ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาเพื่ อสังคม เพราะพระสงฆ์คือส่วนหนึ่งของชุมชน
เมื่อชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยย่อมสะท้ อนให้ เห็นว่าคนใน
ชุมชนนันมี
้ ศีลมีธรรมประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบของจารี ตและคาสอนของศาสนา
ในทางตรงข้ ามหากชุมชนแตกแยกมี แต่ความวุ่นวายย่อมสะท้ อนภาพลบต่อ
ศาสนาและจารี ตของสังคมเช่นเดียวกัน ดังนัน้ พระสงฆ์ยุคใหม่ไม่ใช่นงั่ เฝ้าวัด
หากแต่ท่านเหล่านันคื
้ อผู้ที่เฝ้าดูสงั คมและความเป็ นไปของโลกและพร้ อมที่จะ
ช่วยเหลือพัฒนาสังคมและโลกต่อไป ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่ของพระสงฆ์ในบริ บท
ของสั ง คมอี ส านจึ ง เปลี่ ย นแปลงไป หน้ าที่ ข องพระสงฆ์ ถู ก ก าหนดจาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ในสังคม ภายใต้ สิ่ งแวดล้ อมและสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจริงในสังคม
ด้ วยเหตุนี ้ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้ องถิ่นจึงมีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ ้น ศาสนาถูกนามาใช้ เป็ น
เครื่ องมื อสาคัญในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยมี พระสงฆ์ เป็ นผู้มี บทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่ อน พระสงฆ์ เป็ นผู้ด าเนิ นการพร้ อมกับเป็ นผู้ประสาน
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เช่น ประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต การเกิด การบวช การแต่ง การตาย พระสงฆ์ล้วนเป็ นผู้การดาเนิน
ประกอบสร้ างพิธี กรรม เมื่อพระสงฆ์ กลายเป็ นผู้มี บทบาทส าคัญในประเพณี
อี สาน พระสงฆ์ จึงมี หน้ าที่ ในการสื บทอดวัฒนธรรมท้ องถิ่ นอี สาน อาทิ เช่น
ประเพณี ตามฮี ตสิ บสองคองสิ บสี่ ซึ่งพระสงฆ์ เป็ นผู้มี ความส าคัญในฐานะ
ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อันเนื่องด้ วยประเพณีตามวัฒนธรรมอีสาน
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2. พืน้ ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของพระครู บุญชยากร
บทบาทพระสงฆ์
กับการจั
ดการวั
นธรรมท้องถิ
องถิ่ นน่ของพระครู
:กรณีศึกษาพระครู
บุญเกิ
ชยา
แนวคิดในการจั
ดการวั
ฒฒนธรรมท้
บุญชยากร
ดขึน้
กร ้นฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชนสาวะถี ดังนัน้ การจัดการวัฒนธรรมจึง
จากพื
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
เข้(วสั
ามาเกี
่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน เพราะท่านพระครู ฯ ได้ บูรณาการพืน้ ฐาน
ขอนแก่ น
แนวความคิดต่างๆ มาใช้ ในการพัฒนาโดยไม่มีกรอบทฤษฏี หรื อหลักการใดๆ
หากแต่การพัฒนาเกิดขึน้ ได้ เพราะการเข้ าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้ บริ บทของ
ชุมชนดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความเข้ าใจควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ภูมิหลังของแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของพระครู บุญชยากร
จุดเริ่ มต้ นของแนวคิดในการพัฒนาของพระครู บุญชยากร เกิดขึน้ เมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ.2532 เป็ นต้ นมา จากพื ้นฐานแนวคิดข้ างต้ นทาให้ ท่านพระครู ฯ
มองแนวคิดในการพัฒนาเป็ นแบบบูรณาการ (Integration Development) คือ
ประสมประสานความรู้ ต่างๆ ในบริ บทของท้ องถิ่นมาใช้ ในการพัฒนาจนกลาย
แนวคิ ดในการพัฒนาชุมชนของท่ านพระครู ฯ ซึ่งได้ กลายเป็ นแนวคิ ด ที่ จุ ด
ประกายให้ ท่านเริ่ มต้ นจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่นให้ ยงั่ ยืนและสร้ างชุมชนให้
เข้ มแข็งดังในปั จจุบนั นี ้ จากการศึกษาแนวคิดของพระครู บุญชยากรสามารถ
วิเคราะห์ภมู ิหลังแนวคิดในการพัฒนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น ได้ ดงั นี ้
1. ต้ นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
วัดไชยศรี ตังอยู
้ ่ใน ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ตามคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ สร้ างขึน้ ประมาณ ปี พ.ศ.2443
ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมื่ อปี พ.ศ.2460 โดยมี หลวงปู่ อ่อนสา เป็ น
เจ้ าอาวาสรู ปแรก เป็ นผู้ออกแบบและนาพาญาติโยมสร้ างโบสถ์ โดยกาหนดให้
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แต้ มผนังสิมเป็ นภาพอดีตพระพุทธเจ้ า คือ มหาเวสสันดรชาดก สังข์สินไชย ภาพ
เทพและภาพสัตว์ตา่ ง ๆ ผนังด้ านนอกเป็ นภาพนรก 8 ขุม (หลุม) และวรรณกรรม
พื ้นบ้ านเรื่ องสังข์สินไชย เป็ นการเขียนแบบช่างพื ้นบ้ านและเขียนด้ วยสีฝนซึ
ุ่ ่งหา
มาจากธรรมชาติ (หอพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น, ม.ป.ป.) พระครู บุญชยากรเล่าถึงความทรงจาในวัยเด็กของท่าน
เกี่ ยวกับวัดไชยศรี ความว่า ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสา ท่านยังจาได้ ดีว่าในยุค
โบราณสมัยที่หลวงปู่ อ่อนสาเป็ นเจ้ าอาวาส เป็ นยุครุ่งเรื องที่สดุ ของชุมชนสาวะถี
ผู้คนมี ศี ลมี ธรรม มี ความรั กใคร่ กลมเกลี ยวกัน ผู้คนในชุมชนต่างๆ รั กและ
หวงแหนในวัฒนธรรมท้ องถิ่น ยึดฮีตสิบสองคองสิบสี่ ปฏิบตั ิกนั อย่างไม่ขาด ใน
สิมอีสานก็มีฮปู แต้ มที่เป็ นจิตรกรรมล ้าค่า (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
สิมอีสานวัดไชยศรี นอกจากมีความเก่าแก่แล้ ว ยังมีความงดงามของ
สถาปั ตยกรรม ที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี จุดเด่นของสิมอีสานวัดไชยศรี คือ
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาไทย การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน
เป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน และบูรณาการองค์ ความรู้ ทัง้ ศาสตร์ และศิลปะ ให้
เยาวชนในชุมชนสาวะถี ได้ มีส่วนรักษาวิถีชีวิต วัด บ้ าน โรงเรี ยน ชุมชน และ
อนุรั กษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นไปพร้ อมกับการพัฒนาชุมชนอย่ างกลมกลื น ใน
ปั จจุบนั มีพระครู บุญชยากร (วสันต์ มหาปุญโญ) เป็ นเจ้ าอาวาสวัดไชยศรี องค์
ปั จจุบนั (หอพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, ม.ป.ป.) จากการพิจารณาบริ บทที่เกี่ยวข้ องทังด้
้ านกายภาพและสภาพ
สังคมจะเห็นได้ ว่าชุมชนวัดไชยศรี มีต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนร่ วม 100 ปี
ดังนัน้ การอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพื่อให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นที่เป็ นมรดกของบรรพบุรุษคงอยูส่ ืบไป
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2. พืน้ ฐานแนวคิดในการพัฒนา
บทบาทพระสงฆ์รูกปับแบบการท
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ :กรณีศบึกญ
างานเพื
่อสังคมของพระครู
ุ ษาพระครู
ชยากร เริบ่มุญต้ชยา
นจาก
วิธกรี คิดแบบชาวบ้ านโดยทัว่ ไป “การพัฒนาชุมชนไม่ได้พฒ
ั นาจากชาวบ้าน แต่
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
การพัฒนาเกิ ดขึ้ นที ่ชาวบ้าน” (พระครู บุญชยกร, 2558) ดังนัน้ ต้ นทุนในการ
ขอนแก่ น
พัฒนาคือชาวบ้ านที่อยู่ในชุมชน กล่าวคือ จากมุมมองของคนธรรมดาคนหนึ่งที่
ต้ องการเห็นชุมชนได้ รับการพัฒนา จากแนวคิดพื น้ ฐานในการพัฒนาของท่าน
พระครู ฯ ท่านไม่ได้ สร้ างตัวตนเองให้ ด ารงอยู่ในฐานะเป็ นผู้ทรงอิทธิ พลทาง
ความคิด (influencer) หรื อผู้ที่ทรงอานาจทางความคิดที่เป็ นศูนย์กลางของผู้คน
ในชุมชน แต่เป็ นผู้เริ่ มต้ นการพัฒนาในฐานะเป็ นสมาชิ กคนหนึ่งของชุมชน
ร่วมกับชาวบ้ าน ดังนัน้ แนวคิดดังกล่าวจึงไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ร้ ู (Knower – the
subject) กับสิ่งที่ถูกรู้ (Know - the object) ออกจากกัน หากแต่มองว่าสิ่งต่างๆ
ล้ วนมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ดังนันในการพั
้
ฒนาชุมชนของท่านพระครู ฯ
เพียงปรารถนาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความสุขดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมา
ส าหรั บพื น้ ฐานแนวคิ ดในการพัฒนา ท่ านพระครู ฯ ได้ ผสมผสาน
ประสบการณ์เดิมในช่วงทางานด้ านสหกรณ์ก่อนที่จะออกบวช ทาให้ มีพื ้นฐาน
งานด้ านบริ หารองค์กรอยู่บางส่วน ประกอบกับพื ้นฐานทางครอบครัว การมีบิดา
เป็ นผู้มี บทบาทในชุมชนเมื่ อครั ง้ ในอดีต ทาให้ ท่านได้ สัมผัสกับงานด้ านการ
พัฒนาและงานทางด้ านการจัดการชุมชนอยู่ในวิถีชีวิต จากประสบการณ์ ในวัย
เด็กและประสบการณ์ในการทางาน จึงกลายเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่มีตอ่ แนวคิดใน
การพัฒนา (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จนกระทัง่ เมื่อพระครูบญ
ุ ชยากรอุปสมบทที่
ต่างจังหวัดแล้ วกลับมาอยูว่ ดั ไชยศรี จึงกลายเป็ นจุดเริ่มต้ นหรื อรากฐานแห่งการ
พัฒนาชุมชนสาวะถีขึ ้น แนวความคิดภายใต้ ความทรงจาที่เลือนรางได้ ถกู รื อ้ ฟื น้
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ขึ ้นอีกครัง้ และเป็ นเสมือนการจุดประกายสาคัญในฐานะผู้นาทางศาสนาของ
ชุมชน จะต้ องทาอะไรบางอย่างเพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ ดีขึ ้น
2.2 ภูมิปัญญาในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
จากการพิจารณาภูมิหลังแนวความคิดของท่านพระครูฯ ชี ้ให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าท่านไม่ใช่นักทฤษฏี (theoretician) ที่ จะนาทฤษฏี ใดทฤษฏี หนึ่งมา
ทดลองใช้ ในการพัฒนา หากแต่ท่านปรารถนาที่จะพัฒนาชุมชนภายใต้ บริ บท
ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ อย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ ในการพัฒนาดังกล่ าวจึ งไม่ มี
หลั ก การที่ ต ายตั ว หากแต่ ขึ น้ อยู่ กั บ บริ บททางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายใต้
ความสัมพันธ์ กับมิ ติ ในทางประวัติ ศาสตร์ (historical perspective) เพื่ อมุ่ง
พัฒนาวิถีชีวิตในปั จจุบนั โจทย์สาคัญของท่านพระครู ฯ ในฐานะของเจ้ าอาวาส
และผู้นาศาสนาของชุมชน คือ “เราจะพัฒนาชุมชนอย่างไร เราต้องจัดการชุมชน
ใหม่” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ในช่วงปี พ.ศ.2532 - 2533 ชุมชนสาวะถีพฒ
ั นาจากความไม่มีอะไรเลย
จากวัดที่ล้าหลังที่สดุ ในตาบล ผู้คนชุมชนที่แตกแยก แต่ด้วยความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ
เพื่อนมนุษย์ และการตังใจพั
้ ฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง ภายใต้ พื ้นฐานทางครอบครัว
ของท่านพระครู ฯ จึงกลายเป็ นแรงบันดาลใจที่ท่านพยายามจะทาให้ เกิ ดการ
พัฒนาขึ ้น สาหรับจุดเริ่ มต้ นในการพัฒนา ท่านพระครู ฯ พยายามตอบคาถาม
ที่ว่า การพัฒนาไม่ได้ พฒ
ั นาจากชาวบ้ าน แต่การพัฒนาเกิดจากชาวบ้ าน ดังนัน้
ชาวบ้ านจึงเป็ นพลังสาคัญแห่งการพัฒนา ท่านจึงเริ่ มต้ นพัฒนาจากชาวบ้ าน
ก่อน โดยอาศัยชาวบ้ านช่วยพัฒนาชุมชนไปพร้ อมๆ กัน จากความขัดแย้ งเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาให้ ได้ ท่านเริ่ มคุยกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา โดย
อาศัยมิติทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ที่ผ่านเคยมี จากประสบการณ์ร่วมของ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
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ชาวบ้ าน เพื่ อค้ นหาแนวทางพัฒ นา สอดคล้ องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริ ก
บทบาทพระสงฆ์
การจัจดัยการวั
องถิน่ ย:กรณี
ศึกษาพระครู(Inside
บุญชยาout)
(2546:
9) ที่กล่าวถึกงับการวิ
ชาวบ้ฒานธรรมท้
นว่า “การเรี
นรู้ จากภายใน
กร
หมายความว่
าเป็ นการเรี ยนรู้ ที่เราต้องค้นหาภายในของเรา การวิ จยั ชาวบ้านคื อ
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การคิ ดค้นจากภายในของเรา ชาวบ้านก็มีชีวิตอยู่กบั ประเพณี ภูมิปัญญา แต่สิ่ง
ขอนแก่ น
เหล่านี ถ้ ูกละเลยทอดทิ้ งและถูกบ่อนทาลายมาเป็ นเวลานาน”
จากการค้ นหาคาตอบจากตัวตนของชุมชน ในที่สุดท่านพระครู ฯ ก็พบ
คาตอบจากมิติในทางประวัติศาสตร์ ความทรงจาในวัยเด็กที่ท่านเคยได้ ยินเรื่ อง
เล่าในยุคแห่งการพัฒนาในตาบลสาวะถี ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสาชุมชนพัฒนา
จนถึงขีดสุด จากประวัติศาสตร์ ในครัง้ อดีตจึงเกิดคาถามตามมาว่า “ครู บาเฒ่ า
เพิ่นใช้อิหยังเป็ นเครื ่องมื อในการพัฒนาชุมชนและคน” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากความพยายามค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ทาให้ ท่านรู้ ค าตอบที่
กลายเป็ นรู ปแบบส าคัญแห่งการพัฒนา นั่นคือ หลวงปู่ อ่อนสาใช้ จารี ตเป็ น
เครื่ องมื อ “ยุคของครู บาเฒ่ า หลวงปู่ อ่ อนสาเจริ ญทั้งฮี ต ทั้งคอง ชาวบ้ าน
มี ความสุข หลวงปู่ เพิ่ นใช้ จารี ตเป็ นเครื ่ องมื อ ประเพณี ต่างๆ ทาอย่างจริ งจัง
สอนคนจากฮี ตสิ บสอง เมื ่อคนมารวมกัน มันก็สอนได้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ท่านพระครู ฯ ค้ นพบคาตอบจากเรื่ องราวในอดีตในยุคหลวงปู่ อ่อนสา
ซึ่งคนร่ วมสมัยจะทราบดีว่าในยุคนี ช้ ุมชนสาวะถี เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก
ชาวบ้ านต่างปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณีอย่างเคร่งครัด เจริญรุ่งเรื องทังฮี
้ ตสิบสอง
คองสิบสี่ ผู้คนในชุมชนต่างรักใคร่ปรองดองกัน ชาวบ้ านต่างมีความสุขกันอย่าง
ถ้ วนหน้ า ชุมชนพัฒนาได้ เนื่องจากหลวงปู่ อ่อนสาใช้ จารี ตของท้ องถิ่น นั่นคือ
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เมื่อคนมา
อยูร่ ่วมกันทากิจกรรมร่ วมกัน ในชุมชนต่างๆ ชาวบ้ านเองก็จะต้ องรู้จกั ทรัพยากร
ของตนเอง รู้ จกั ภูมิปัญญาของตนเองรู้ จักสิ่งที่เรี ยกว่า ประเพณีความสัมพันธ์
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ภายในชุมชนเอง (เสน่ห์ จามริก, 2546: 9) การที่จะปลูกฝังหรื อสอนคนก็กลายเป็ น
เรื่ องง่าย จากแนวความคิดดังกล่าวจึงจุดประกายให้ ท่านพระครู ฯ ประยุกต์ใช้
แนวทางของหลวงปู่ อ่อนสาในการพัฒนาชุมชน นัน่ คือ ใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นเป็ น
ตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา ดังนัน้ การพัฒนาชุมชนจึงสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น โดยปริ ย าย และนับ ตัง้ แต่ นั น้ มาท่ า นพยายามใช้ วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็ นตัวขับเคลื่อน แนวคิดการพัฒนาจึงถูกผสานเข้ ากับการ
จัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ จารี ตและประเพณีอีสานเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาชุมชน โดยท่านตังปณิ
้ ธานไว้ ว่า “ประเพณี ต่างๆ ต้องทาอย่ างจริ งจัง
สอนคนจากฮี ตสิ บสอง เมื ่อคนมารวมกันก็สอนและพัฒนาได้” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) จากแนวคิดดังกล่าวจึงกลายเป็ นมูลเหตุที่นาไปสู่การวางรากฐานแห่งการ
พัฒนา ท่านพระครูฯ อาศัยต้ นทุนเดิมที่มีอยู่ผสมผสานกับมิติทางประวัติศาสตร์
ในการพัฒนาชุมชน เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสาวะถี ดัง ที่ เคย
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดี ต ผลจากประสบการณ์ และการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ อันเนื่ องจากการบริ หาร ก่อให้ เกิดหลักการ
บริ หารที่ว่า วิธีบริ หารธรรมชาติมันไม่ใช่ทฤษฏี แต่เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและ
จัดเก็บข้ อมูล สิ่งที่สาคัญคือ เหตุผลทาให้ จารี ตเป็ นประเพณีที่ไม่เลื่อนลอยแต่มี
เหตุผล (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
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3. บทบาทพระครู บุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
่ :กรณี
บทบาทพระสงฆ์
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถินฒ
ศึกษาพระครู
บุญชยา ฯ
จากการพืกน้ ับฐานแนวคิ
ดในการจั
ดการวั
นธรรมท้
องถิ่นของพระครู
ชีใกร
้ ห้ เห็นจุดเริ่ มต้ นจากวิธี คิดแบบชาวบ้ านผสมผสานกับวิชาความรู้ ทางด้ าน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
สหกรณ์ ที่ เรี ยนมา และประสบการณ์ จากการท างานกับชุมชน ท าให้ มี พื น้
ขอนแก่ น
ฐานความรู้งานด้ านการบริ หาร ประกอบกับพื ้นฐานทางครอบครัวที่บิดาของท่าน
ทางานด้ านการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนในอดีต สิ่งเหล่านี ้
จึงกลายเป็ นกรอบส าคัญที่ ทาให้ ท่านเริ่ มตระหนั กถึงความคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
3.1 การจัดการวัฒนธรรมด้ านความรู้
ภายหลังจากที่ท่านพระครู ฯ ทราบถึงเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชน นัน่
คือ จารี ตตามฮี ตสิ บสองคองสิบสี่ ในช่วงแรกที่ ก้าวสู่การเริ่ มต้ นลงมื อพัฒนา
ท่านพระครูฯ ได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้ าน โดยเรี ยนรู้
วัฒนธรรมท้ องถิ่นอีสานจากปราชญ์ชาวบ้ านในตอนเย็นๆ ของทุกวัน “ต้องเรี ยน
ตอนแลง หลังจากเพิ่ นทามาหากิ นแล้วพุ้นล่ะ”(พระครู บุญชยกร, 2558) ท่าน
พระครูฯ ได้ เรี ยนรู้ ประเพณีต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมแนวคิดต่างๆ ไว้ ว่า ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่นมีอะไรบ้ างดี อะไรบ้ างไม่ดี เก็บข้ อมูลต่างๆ ที่ได้
จากประสบการณ์และเรี ยนรู้จากปราชญ์ชาวบ้ านไว้ ทาให้ ทา่ นพระครูฯ สามารถ
รวบรวมเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การจัดทาหลักสูตร
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่นาประยุกต์ใช้ ในโรงเรี ยนของชุมชนในเวลาต่อมา
ครัน้ เมื่อท่านมีความรู้ เกี่ ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านก็
อาศัยการบอกเล่าและสัง่ สอนชาวบ้ านด้ วยการเทศนาสอน กล่าวคือ เวลาเทศนา
ท่านจะแฝงแนวคิดวัฒนธรรมท้ องถิ่นเข้ าไปด้ วย เมื่อท่านสามารถจัดองค์ความรู้
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ให้ แก่ชาวบ้ านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเชื่อและปฏิบตั ิตามได้ แล้ วลาดับต่อไป ท่าน
พระครู ฯ ตังค
้ าถามว่า “ทาอย่างไรถึงจะนาเด็กรุ่นใหม่ๆ มาสอนวัฒนธรรมได้ ทา
อย่างไรจะมี เด็กวัยรุ่นมากวนข้าวทิ พย์ไม่ใช่มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) ท่านลองผิดลองถูกจนกระทัง่ ค้ นพบหลักการสาคัญในการสอนวัฒนธรรม
คือ “สอนคนโดย ที ่เขาไม่รู้สึกว่าเราสอนเขา สอนศาสนาในวิ ถีชุมชน ไม่ต้องใช้
ตัวหนังสือ สังคมมันมี บริ บททีห่ ลากหลาย” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากแนวคิดของท่านพระครูฯ ชี ้ให้ เห็นว่า ท่านให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวความคิดของนักปรัชญาการศึกษาอย่างจอห์น
ดิ ว อี ้ (John Dewey) ที่ เ น้ นผู้ เรี ยนเป็ นศู น ย์ ก ลาง (child centered) เมื่ อ ให้
ความสาคัญกับผู้เรี ยนได้ เลือกและปฏิบตั ิตาม ย่อมก่อให้ เกิดความสุขแก่ผ้ เู รี ยน
และเห็ นคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะเขาได้ ลงมื อปฏิ บัติเอง ภูมิ ปั ญญาคื อ
ความรู้ อนั เกิดจากประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ ที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมาในสังคม ความรู้ เช่นนี ้ไม่ใช่เป็ นแต่เรื่ องที่ สมาชิกทุกคนต้ องรู้ เฉยๆ
(อานันท์ กาญจนพันธ์ , 2553: 136) เป็ นสิ่งที่ จะต้ องลงมือปฏิบตั ิด้วยจึงจะเกิด
ประสิ ทธิ ผล “วัฒ นธรรมคื อ ค าสอนที ่ เ ข้ า สู่ ทุ ก คนได้ ด้ ว ยการร่ ว มมื อ ท า
วัฒนธรรมจึงเป็ นเครื ่องมื อขับเคลื ่อน” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) ดังนัน้ การศึกษา
วัฒ นธรรมตามทัศนะของพระครู ฯ จึ ง ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อเยาวชน ใน
ขณะเดียวกันก็สร้ างสานึกที่ดีต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่นด้ วย หลังจากนัน้ ประเพณี
ต่างๆ ในท้ องถิ่ นจะมี การรวมกลุ่มของวัยรุ่ นมาช่ วยกันเตรี ยมงานและช่ วย
ขับเคลื่อนงานในวัฒนธรรมท้ องถิ่นตังแต่
้ นนมาจนกระทั
ั้
ง่ ปัจจุบนั
จากการพิจารณาการจัดการองค์ความรู้ ชี ้ให้ เห็นว่าท่านพระครู ฯ เป็ น
บุคคลที่ พร้ อมจะเรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ ต่างๆ ผสานเข้ ากับบริ บทของ
ชุมชน ท่านทาหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูล รวบรวมให้ เป็ นระบบและถ่ายทอดโดย
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เน้ นที่ คนรุ่ นใหม่ ซึ่งเขาเหล่านี จ้ ะเป็ นตัวขับเคลื่ อนวัฒนธรรมท้ องถิ่ นต่อไป
บทบาทพระสงฆ์
ับการจั
นธรรมท้
งถิน่ :กรณี
สมาชิ
กในชุมชนต้ อกงเป็
นผู้ขดับการวั
เคลืฒ่อนงาน
ด้ วอยการสร้
างสศึกานึษาพระครู
กร่ วมให้บเกิุญดชยา
ขึน้ ใน
ชุมกรชนตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านย ้าว่าวัฒนธรรมสอน
มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
กัน(วสั
ได้นทต์กุ คน
โดยไม่ต้องใช้ ตาราหรื อหนังสือ หากแต่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ
ขอนแก่ น

3.2 การจัดการวัฒนธรรมด้ านความเชื่อ
ครัน้ เมื่อท่านพระครู ฯ มีความรู้ และเข้ าใจในภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นอย่าง
ลึกซึ ้งแล้ ว งานต่อไปคือการสานต่อการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชนให้
เข้ มแข็ง ภายใต้ บริ บททางสังคมวัฒนธรรม จะผูกติดอยู่กบั ภูมิปัญญาและความ
เชื่อโบราณ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มกั อิงข้ อคิดทางศาสนาและวิถีชีวิตวัฒนธรรม
อันมี ลักษณะหลากหลายในสังคมไทย (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ ชัย, 2548: 247)
ดังนัน้ การจะเข้ าไปจัดการความเชื่อของคน โดยให้ เขาเปลี่ยนความเชื่อเป็ นเรื่ อง
ยาก ในขณะเดียวกันท่านพระครู ฯ ก็เข้ าใจถึงจุดนี ้ดี ดังนัน้ การจัดการด้ านความ
เชื่อจึงเป็ นโจทย์ที่สาคัญ ท่านเล่าว่า ในอดีตท่านเป็ นพระหนุ่มพรรษาก็ยงั น้ อย
จะทาอย่างไรให้ คนในชุมชนเชื่อ จะทาอย่างไรให้ ผ้ เู ฒ่าผู้แก่ในชุมชนศรัทธาได้
“อาตมากะเพิ่ งบวชใหม่ ตอนนัน้ เว้าไปไผเพิ่ นสิ เชื ่อ” (พระครู บุญชยกร, 2558)
การจะพูดให้ คนเชื่อต้ องมีความรู้เป็ นพื ้นฐานก่อน ท่านพระครู ฯ จึงใช้ ความรู้ ทาง
พุทธศาสนาผสมผสานกับความรู้ทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ท่านได้ เรี ยนกับปราชญ์
ชาวบ้ าน เมื่ อนาวัฒนธรรมท้ องถิ่ นผสมผสานกับหลั กธรรมทางพุทธศาสนา
เทศนาให้ คนฟั ง ผู้ฟังย่อมเกิดความศรัทธาไปโดยปริ ยาย ซึง่ ท่านพระครูฯ มีวิธีใน
การจัดการวัฒนธรรมด้ านความเชื่อดังนี ้

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

47

48
1) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสังคม
ภายใต้ บทบาทของพระสงฆ์ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ หลักคาสอน
ของพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น ผสานระหว่าง
หลักธรรมค าสอนกับจารี ตของชุมชนอี ส าน ตามแนวคิ ดของท่ านพระครู ฯ
หลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ ามานาใช้ ได้ จริ งในสังคม “หลักธรรมของเพิ่น เอามา
ใช้ได้จริ งเดะ” (พระครู บุญชยกร, 2558) ดังนัน้ การนามาใช้ ในทัศนะของท่าน
พระครู ฯ ไม่ใช่การน าหลักธรรมจากพระไตรปิ ฎกมาสอนชาวบ้ านตามแบบ
ประเพณี ดงเดิ
ั ้ ม (tradition) แต่ปลูกฝั งหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ า โดยการ
น ามาประยุกต์ ใช้ กับการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม ดังนัน้ ต้ องไม่ใช่พุทธ
ศาสนาสอนแบบดังเดิ
้ ม (traditional Buddhism)“ คนยุคใหม่ไม่สนใจศาสนา แต่
ศาสนาต้ องทาให้ เขาสนใจ” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) คาถามคือเราจะทาอย่างไร
ให้ คนรุ่นใหม่สนใจศาสนา นัน่ คือ ต้ องทาศาสนาให้ อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาให้
ได้ นี่เป็ นโจทย์สาคัญในการใช้ หลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ท่านพระครู ฯ ต้ อง
เผชิญในระยะแรกของการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ความสาคัญของคาสอนของพุทธเจ้ าเป็ นหลักธรรมที่
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กับสถานการณ์ ในบริ บทสังคมที่มีอยู่จริ ง ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นแนวความคิดของพระครูฯ เป็ นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged
Buddhism) แนวคิดนีเ้ ป็ นชื่อสาหรับใช้ เรี ยกพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิ ดขึน้
เพื่อตอบสนองปั ญหาสังคมโลกยุคใหม่ หมายถึง ทัศนะที่ว่าพระพุทธศาสนากับ
สังคมต้ องผูกพัน (must be engaged) เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ไม่มีการแยกเรื่ อง
ศาสนากับสังคมออกจากกัน (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2548) จากแนวคิด
ของท่านพระครูฯ ทาให้ เห็นแนวคิดที่พยายามจะพัฒนาสังคมทาให้ ทกุ คนมีชีวิต
อยู่ร่วมกันในชุมชน ภายใต้ สานึกรู้ ถึงคุณค่าของชีวิตภายใต้ บริ บทของตน เพื่อ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึน้ ตามปณิธานของท่าน ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงอยู่ใน
กับการจั
ฒนธรรมท้
น่ :กรณีษศย์ึกใษาพระครู
ชยาจริ ง
บริบทบาทพระสงฆ์
บททางสังคม และท
าเพื่อดพัการวั
ฒนาคุ
ณภาพชีอวงถิ
ิตของมนุ
นสังคมอย่บาุญงแท้
ไม่กร
ใช่พทุ ธศาสนาที่ม่งุ ท่องหลักธรรมคาสอน โดยไม่นาหลักธรรมดังกล่าวมาเป็ น
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
แนวปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้ ยิ่งดีขึ ้น แต่เป็ นการนาหลักธรรมคา
ขอนแก่ น
สอนมาสูว่ ิถีชีวิตชุมชนอย่างเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
2) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเชื่อปู่ ตา
ตามแนวคิดของพระครู บุญชยากร ท่านเชื่อว่าหลักธรรมของ
พุทธศาสนาสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับสังคมอีสานได้ “คาถามคื อทาอย่างไร
จะทาให้หลักธรรมคาสอนทางศาสนา นามาประยุกต์ ใช้ กับบริ บททางสังคม
อี สาน โดยไม่ มี ความขัดแย้งทางความเชื ่อเกิ ดขึ้ น ” (พระครู บุญชยกร, 2558)
ความเชื่อของชาวนาอีสานไม่ได้ เพียงเชื่อมโยงโครงสร้ างความเชื่อเข้ ากับศาสนา
เท่ านัน้ แต่ยังมี ความสัมพันธ์ กับธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นรากฐานของการนับถื อ
วิญญาณที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่สมั พันธ์ กับวิถีชีวิตคนในชุมชน ปรากฏว่าสังคม
ชนบทมี ลักษณะความเป็ นแบบเดี ยวกัน (homogeneity) ซึ่งหมายถึ ง ความ
คล้ ายคลึงกันของประชากรในด้ านสังคมและจิ ตใจ ทัง้ ความคิ ด ความเชื่ อ
ประเพณี และพฤติกรรม (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2550: 157)
ท่านพระครูฯ ค้ นหาว่าคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่ องอะไร นั่นคือ
ความเชื่อเกี่ยวกับปู่ ตา ในชุมชนตาบลสาวะถีปตาเป็
ู่ นผู้กาหนดจารี ตของชุมชน
ก าหนดกฎเกณฑ์ ให้ ชุมชนมี ระเบี ยบ โดยมี “ขะจ า้ ” ท าหน้ าที่ เป็ นคนทรง
(shaman) เป็ นสื่อกลางระหว่างชาวบ้ านกับปู่ ตา คนทรง คือคนกลางทาหน้ าที่
ประกอบพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญเทพหรื อวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์มาเข้ าร่างเพื่อประกอบ
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พิธีกรรม (ยศ สันติสมบัติ, 2544: 231) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการสื่อสารระหว่าง
มนุษย์กบั อานาจศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาวบ้ านนับถือ
ท่านพระครูฯ เล่าว่า ในช่วงเวลานันคนในชุ
้
มชนโดยเฉพาะวัยรุ่น
ให้ ความเคารพกับปู่ ตามาก ใครจะไปไหนมาไหน จะไปขอปู่ ตา คนในชุมชนสาวะถี
จึงมีความเชื่อเรื่ องปู่ ตา “เด็กน้อยสมัยนี ้ มันอยู่กบั เทคโนโลยี สิ เอาหลักแบบเก่า
มาใช้บ่ได้ ต้องประยุกต์ใช้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) เมื่อคนในชุมชนเชื่อผี บูชา
และเคารพต่อผี ปู่ ตา ท่านพระครู ฯ จึงคิดหากลวิธี ในการประยุกต์ หลักพุทธ
ศาสนาเข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่นอีสานผสมผสานหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ า
กับบริ บททางสังคม โดยประยุกต์ใช้ หลักคาสอนของพุทธศาสนาเชื่อมกับความ
เชื่อเรื่ องปู่ ตา
เมื่ อเป็ นเช่นนี ท้ ่านพระครู ฯ จึงหารื อกับ “ขะจ า้ ” เพื่ อสร้ าง
กุศโลบาย ในการสอดแทรกหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเข้ ากับความเชื่อ
เรื่ องปู่ ตา เปลี่ยนแปลงประเพณีชมุ ชนตามหลักพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ หกั ล้ างแบบ
แผนของชุมชน เปลี่ยนจากความเชื่ อเป็ นความกตัญญูตามหลักพุทธศาสนา
ปู่ ตาต าบลสาวะถี จึ ง กลายเป็ นพุ ทธ (พระครู บุญชยกร, 2558) ซึ่ งเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนบริ บทความเชื่อระหว่างปู่ ตากับพุทธศาสนา จากการพิจารณาจะเห็น
ว่าเป็ นการผสานแนวคิดเรื่ องของสื่อกลางในการส่งสารเข้ ากับการพัฒนา นัน่ คือ
ท่านพระครูฯ เป็ นสื่อกลางของพุทธศาสนา ในขณะที่ “ขะจ ้า” เป็ นสื่อกลางความ
เชื่อเรื่ องปู่ ตา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ นการเกื อ้ กูลของระบบความเชื่ อทางวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืน ซึ่งก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งของระบบความเชื่อของคนในชุมชน
อย่างชัดเจน ดังนัน้ เมื่อผู้คนในชุมชนปฏิบตั ิต่อความเชื่อที่มี อย่างเคร่ งครั ดใน
จารี ตและศาสนา การพัฒนาย่อมเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

3) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ ากับฮีตคอง
บทบาทพระสงฆ์ประเพณี
กับการจัดอการวั
ีสานฒนธรรมท้ องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร
นอกจากนี ้ ยังมีการประยุกต์หลักพุทธศาสนาเข้ ากับฮี ตคอง
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าท่านพระครู ฯ ประยุกต์ใช้ หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ขอนแก่ น
เข้ ากับฮีตคองประเพณีอีสานอย่างชัดเจน โดยท่านเริ่ มต้ นจากแนวคิดที่ว่า สอน
คนโดยที่คนไม่ร้ ู ว่าตัวเองถูกสอน นั่นคือ สอนโดยให้ เขาตระหนักรู้ ด้ วยตัวเอง
ด้ วยการลงมือปฏิบตั หิ รื อมีส่วนร่วมในประเพณีของชุมชน สมาชิกในชุมชนจึงถูก
ขัดเกลาโดยหลักคาสอนทางศาสนาอย่างอัตโนมัติ การสอนศาสนาในวิถีชุมชน
จึงไม่ต้องใช้ ตวั หนังสือ สังคมมันมีบริ บทที่หลากหลาย ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ น
ค าสอนที่ สามารถเข้ าสู่ทุกคนได้ ด้ วยการลงมื อท า วัฒนธรรมจึงกลายเป็ น
เครื่ องมือขับเคลื่อนในการพัฒนาด้ วย
3.3 การจัดการวัฒนธรรมด้ านการปฏิบัติ
จากแนวความคิ ดของท่ านพระครู ฯ จะเห็ นความคิ ดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นของท่าน ไม่ได้ สร้ างสิ่งใหม่ให้ กับชุมชน แต่สร้ างคาอธิ บาย
ความหมายต่อการกระทา นัน่ คือ สร้ างคุณค่าให้ แก่สิ่งที่คนในชุมชนยึดเหนี่ยว
คุณค่านี ้กลายเป็ นหลักในการสร้ างสานึกของคนในชุมชนซึ่งวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
เป็ นต้ นทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญ สิ่งที่ยงั ขาดหายและละเลยไปคือ การนาจารี ต
ที่ดีงามของชุมชนมายึดถือปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง พร้ อมทังการอนุ
้
รักษ์ ประเพณี
ของบรรพบุรุษให้ คงอยู่สืบไป จากการพิจารณาแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นของพระครู บุญชยากร จึงสามารถแบ่งการจัดการด้ านการปฏิบตั ิได้ 3
ประการ ดังนี ้
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1) ทาให้ วัดเป็ นศูนย์ กลางด้ านการปฏิบัติ
พระครูบญ
ุ ชยากรใช้ วดั เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม
ท้ องถิ่ น เนื่ องจากท่านพระครู ฯ เชื่ อว่าเมื่ อคนมารวมกันมากๆ การสอนคน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อมทาได้ ง่าย ซึ่งการสอนในทัศนะของท่านไม่ใช่การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ หนังสื อหรื อการบรรยาย ดังเช่นการเรี ยนการสอนในยุค
ปัจจุบนั แต่การสอนสาหรับท่านหมายถึงการลงมือปฏิบตั ิ นัน่ คือ สอนวัฒนธรรม
โดยการให้ ลงมือทา เมื่อลงมือทาก็จะเกิดความเข้ าใจ และมีความภาคภูมิใจต่อ
สิ่งที่ตนให้ คณ
ุ ค่า ซึง่ แนวคิดดังกล่าวท่านพระครู ฯ พยายามใช้ กบั คนรุ่นใหม่ เพื่อ
สร้ างเครื อข่าย (network) ทางวัฒนธรรมให้ กับคนรุ่ นใหม่ ท่านพระครู ฯ อธิบาย
ว่าในการปฏิบตั ิตามประเพณีในตอนแรก มีแต่ผ้ สู ูงอายุที่ร่วมมือกันทาท่านจึง
เกิดคาถามว่า “ทาไมวัยรุ่นจึงไม่เข้ ามาช่วยงานที่วดั ” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ท่านพระครู ฯ พยายามหาคาตอบ และได้ พบว่าสาเหตุที่คนรุ่ น
ใหม่ในชุมชนไม่เข้ ามาช่วยงานที่วดั เนื่องจากพวกเขาถูกกันออกจากวัฒนธรรม
ถูกกันออกจากประเพณีของท้ องถิ่น ดังนัน้ คนรุ่นใหม่จึงไม่เห็นความสาคัญของ
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ของบรรพบุรุษ ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ กศุ โลบายด้ วยการ
รวมวัยรุ่นในชุมชน มาเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เมื่อเขา
เข้ าใจและได้ ลองปฏิบตั ิตามประเพณี เขาก็ซาบซึ ้งในวัฒนธรรม พอชุมชนมีงาน
เช่นงานบุญผะเหวดเยาวชนในชุมก็พากันมาช่วยงาน ซึ่งเป็ นแบบนี ้ทุกงานบุญ
ทุกวันนี ้วัยรุ่นเดินเข้ าวัดมาช่วยงานตลอด (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากการพิจารณาจะเห็นว่าในทางปฏิบตั ิท่านพระครู ฯ ใช้ วัด
เป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคนในชุมชน เป็ นศูนย์กลางใน
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิมอีสาน (โบสถ์) ฮูปแต้ ม เรื่ องสินไซ ที่ทา่ นพระครูฯ
ศึกษามาและสอดแทรกในการเทศนาสอนคนในชุมชน สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแสดงให้
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

เห็นว่าวัดนอกจากเป็ นที่ยึดเหนี่ยวชีวิตจิตใจของมนุษย์แล้ ว วัดยังเป็ นศูนย์กลาง
บทบาทพระสงฆ์ กับการจัศิดลการวั
ศึกษาพระครู
ในการประกอบประเพณี
ปวัฒฒนธรรมท้ องถิน่่ :กรณี
และสร้
างชุมชนให้บุญเข้ชยา
มแข็ง
ดังกรนันวั
้ ดจึงกลายเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ และลงมือปฏิบตั ิวฒ
ั นธรรมของ
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชุมชนภายใต้ จารี ตของฮีตสิบสองคองสิบสี่
ขอนแก่ น

2) จัดงานประเพณีท่ สี อดคล้ องกับความเชื่อของชุมชน
จากพื น้ ฐานแนวคิดในการพัฒนาของพระครู บุญชยากรได้
ชีใ้ ห้ เห็นชัดว่า การจะพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็งได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องใช้ วัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น เป็ นเครื่ องมื อ ดัง นั น้ จารี ต และกฎเกณฑ์ ข องชุ ม ชนต่ า งๆ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการแสดงความเป็ นตัวตน (identity) และศักดิ์ศรี ของพวกเขา
(อานันท์ กาญจนพันธ์ , 2553: 162) ดังนัน้ ท่านจึงให้ ความส าคัญกับจารี ตที่
ยึดถื อปฏิบัติมาตัง้ แต่ครั ง้ บรรพบุรุษ นั่นคือ การจัดประเพณี ตามฮี ตสิ บสอง
คองสิบสี่ ท่านพระครูฯ กล่าวว่า “ประเพณี ตอ้ งทาอย่างจริ งจัง” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) ไม่ใช่จดั พอให้ เสร็ จสิ ้นไปในแต่ละเดือน หากแต่ต้องทาตามธรรมเนี ยม
ของบรรพบุรุษที่เคยปฏิบตั ิสืบมา หากไม่ทาตามธรรมเนียมโบราณ ความหมาย
และลักษณะสาคัญในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะหายไป ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงเป็ น
แกนนาร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันจัดงานประเพณีตามจารี ตของชาวอีสาน
ครบ 12 เดือน ขาดบุญเดือนอ้ าย คือ บุญเข้ ากรรมของพระสงฆ์ และบุญคูนลาน
ซึ่งเปลี่ยนมาเป็ นบุญกุ้มข้ าวใหญ่และสู่ขวัญข้ าว และบุญผะเหวดขึ ้นมาเป็ นงาน
เดียวกันแทน (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
นอกจากนี ้ การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของท่านพระครู ฯ ผ่านปราชญ์
ชาวบ้ าน เมื่อท่านเข้ าใจวัฒนธรรมของชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้ านจึงสอดแทรก
หลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนา โดยอาศัยการประเพณีตา่ งๆ ในการเทศนา
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สอนชาวบ้ าน ในขณะเดียวกันประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นสื่อกลางใน
ชุมชน ชาวบ้ านไม่สามารถจัดการได้ ไม่ร้ ูวา่ สิ่งไหนดี หรื อไม่ดี ท่านก็จะใช้ วิธีการ
สอดแทรกหลักธรรมเข้ าไป
3) ประสานความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
รู ปแบบในการพัฒนาชุมชน จะเห็นได้ ว่าพระครู บุญชยากรใช้
มิติทางประวัติศาสตร์ เพื่อเรี ยนรู้เรื่ องราวทางสังคม ทาให้ เข้ าใจบริ บททางสังคม
และใช้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่มีเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาดังนัน้ ท่านจึงมอง
มิติของการดารงอยู่ของมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกับคนอื่น (being in the other) เมื่อเรา
มีอยู่ร่วมกันกับคนอื่น การพัฒนาจึงไม่สามารถดาเนินหรื อเดินไปได้ โดยลาพัง
เพราะวัฒนธรรมพื ้นบ้ านส่วนใหญ่มีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจหรื อเห็นอก
เห็ นใจซึ่ งกันและกั น ตลอดจนเพื่ อเป็ นการรวมกลุ่ม รวมพลังสร้ างบางสิ่ ง
บางอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ (วิมล
จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551: 19)
ด้ วยเหตุนี ้ท่านพระครู ฯ จึงพยายามบูรณาการองค์ความรู้ตา่ งๆ ด้ วยการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน วัด โรงเรี ยน บ้ าน แกนนาหมู่บ้าน
และส่วนราชการในชุมชน เพื่อดาเนินงานจัดประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่นใน
ชุมชน เพื่ อให้ เกิ ดความรั กและภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่ น นอกจากนัน้
พิธีกรรมต่างๆ ช่วยให้ มนุษย์มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น พิธีกรรมทาหน้ าที่
ลดความขัดแย้ งและความวิตกกังวลอันเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต (ยศ
สันติสมบัติ, 2544: 255) การนาเอาวัฒนธรรมมาเป็ นแกนหลักในการพัฒนา
ชุมชน จึงเป็ นส่วนส าคัญที่ ทาให้ สมาชิกในสังคมมี ความสามัคคีและเห็ นถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

3.4 การอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
บทบาทพระสงฆ์
ับการจั
ดการวัฒนธรรมท้
น่ :กรณี
บุญชยา
ในปั จจุบนั กเมื
่อชุมชนสาวะถี
มีความเข้องถิ
มแข็
งเป็ นศศูึกนษาพระครู
ย์กลางในการเรี
ยนรู้
วัฒกรนธรรมท้ องถิ่ นของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย คาถามต่อไปนี ้จึงเป็ น
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ปั ญ
หาใหญ่ ที่ พระครู บุญชยากรจะต้ องตอบ นั่นคือ “เมื่ อวัฒนธรรมเข้ มแข็ ง
ขอนแก่ น
จะอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นให้ คงอยู่สื บไปอย่างไร?” ซึ่งจากการสัมภาษณ์
พระครู บุญชยากร ท่านก็พยายามตอบคาถามนีไ้ ปพร้ อมกับการลงมือปฏิ บัติ
ท่านเองก็ตระหนักดีว่า ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ ปรากฏการณ์ของโลกภายนอก
ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างแน่นอน วันหนึง่ หากท่านไม่อยู่ชุมชน
จะขับเคลื่อนอย่างไร? ซึง่ เป็ นปัญหาในช่วงแรกของการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ในประเด็นนี เ้ ราควรพิจารณาแนวคิดในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ภายใต้ ความยัง่ ยืนในทัศนะของพระครูบญ
ุ ชยากร ดังกล่าว ดังนี ้
1) ปั จจัยภายใน
การมี อยู่ ของชุ ม ชน เป็ นลักษณะที่ ส าคัญ ต่ อการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้ องถิ่น การที่จะทาให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นยัง่ ยืนสืบไปจึงเป็ นเรื่ องยาก
ท่านพระครู ฯ จึงพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ มีความสุข ไป
พร้ อมกับการยึดจารี ตของวัฒนธรรมอี สาน เริ่ มต้ นจากการสร้ างจุดเด่นทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เมื่อเข้ าใจวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและเข้ าใจเอกลักษณ์ ของ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะเกิดสานึกร่วมในการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เมื่อประเพณีและจารี ตตามวัฒนธรรมอี สาน
เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิ ต ทุกคนย่ อมปฏิ บัติ ตามจารี ตของชุมชนอย่ าง
อัตโนมัติ เมื่อนันชุ
้ มชนก็จะสร้ างภูมิค้ มุ กันตัวเองเกิดขึ ้น ดังนัน้ ท่านพระครูฯ จึง
เน้ นย ้าว่าการที่จะอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นให้ คงอยู่และยังยื
้ นได้ จาเป็ นอย่าง
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ยิ่งที่ชุมชนจะต้ องมีสานึกร่ วมกัน และนามายึดถื อปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง (พระครู
บุญชยากร, 2558)
จากการพิ จ ารณาจะเห็ นได้ ว่ าการพัฒ นาที่ จ ะยั่ง ยื นได้ ก็
ต่อเมื่อมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อดัง้ เดิมของชุมชนและหลักการพัฒนา
โดยที่ ไม่ทาลายรากฐานวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชุมชน ซึ่งเป็ นการประยุกต์ ใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนากับความเชื่อของชุมชนเข้ ากับสังคมสมัยใหม่ โดยใช้
จารี ตและวัฒนธรรมอีสานเป็ นเครื่ องมือในการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน แทนการ
ออกกฎระเบียบเพื่อลงโทษเมื่อกระทาความผิด ซึง่ แนวความคิดดังกล่าวเกิดจาก
การปลูกฝั งสมาชิ กใหม่ของสังคมให้ เกิ ดจิ ตส านึกที่ ดี ต่อชุมชนและหวงแหน
วัฒนธรรมของตน ภายใต้ การมีส่วนร่ วมกับชุมชนชุนชนสาวะถีจึงเป็ นตัวอย่าง
การบูรณาการศาสตร์ ในการพัฒนาต่างๆ เข้ ากับจารี ตประเพณี ตลอดจนศาสนา
เข้ ากับบริบททางสังคมได้ อย่างเหมาะสมลงตัว
2) ปั จจัยภายนอก
รากฐานในการพัฒนาเริ่ มต้ นที่คน เราจะเห็นได้ ชดั เจนว่าการ
พัฒนาในสังคมไทยปั จจุบนั จะเริ่ มต้ นด้ วยเงินและอานาจทางการเมืองเข้ ามา
จัดการผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาจะเป็ นบ่อเกิ ดของ
อานาจทางการเมือง ในขณะที่ท่านพระครู บุญชยากรผสมผสานอานาจของคน
ในชุมชนและกลุ่มอานาจทางการเมืองเข้ ากับจารี ตและวัฒนธรรมของชุมชนได้
อย่างลงตัว ทาลายความขัดแยงที่เคยมีในอดีต “ผู้ได๋ สิ ลงเล่นการเมื อง ทุกมื ้อนี ้
บ่รู้จกั วัฒนธรรมท้องถิ่ น จ้างกะบ่ได้ดอก” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่า
แม้ กระทัง่ อานาจทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย เมื่อเข้ าไปในชุมชนสาวะถี
หากไม่สมั พันธ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชน ก็ไม่สามารถสร้ างบทบาททาง
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การเมืองได้ ซึ่งท่านพระครู ฯ ให้ ทัศนะว่า หากจะเข้ ามาเล่นการเมืองในชุมชน
กับการจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ :กรณี
ศึกษาพระครู
ุญชยา
ไม่บทบาทพระสงฆ์
ใช่การมี อิ ทธิ พลทางการเมื
องในสั
งคม หากแต่
ต้ องเป็
นผู้ทรงอบานาจทาง
วัฒกรนธรรม ซึ่งหมายถึงต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจวัฒนธรรมในท้ องถิ่ นของชุมชน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
สาวะถี
อย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้ จึงไม่มีกลุ่มบุคคลใดจะมาแสวงหาผลประโยชน์
ขอนแก่ น
ในชุมชนได้
ในขณะเดียวกันการมีองค์ความรู้ หรื อการเรี ยนรู้ ที่เป็ นอิสระ
ไม่ได้ หมายความว่า จะปิ ดกัน้ ตัวเองจากโลกภายนอก ในทางตรงกันข้ ามยิ่งยุค
สมัยโลกาภิวัฒน์ไม่มีชุมชนหรื อประเทศใดในโลกที่จะอยู่โดยลาพังได้ (เสน่ห์
จามริ ก, 2546: 9) ท่านเห็นว่าการเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับโลกภายนอกเป็ น
สิ่งสาคัญ เพราะทุกวันนี ้ผู้คนจากทัว่ สารทิศต่างมาดูงานในชุมชน ปรากฏการณ์
จากโลกภายนอกย่อมเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
แต่หากทาให้ วฒ
ั นธรรมเข้ มแข็งจากภายใน ปั จจัยภายนอกย่อมไม่มีผลกระทบ
ซึ่งก่อให้ เกิ ดคุณค่าในจารี ตประเพณี ดังนัน้ คนในชุมชนจึงเป็ นหนึ่งเดี ยวกัน
ภายใต้ จารี ตและประเพณี ที่เข้ มแข็งนาอานาจทางการเมือง ซึ่งเป็ นบริ บททาง
สังคมที่สวนกระแสกับสังคมรอบๆ ข้ าง
นอกจากนี ้ เพื่อป้องกันวัฒนธรรมท้ องถิ่นจากภายนอก พระครู
บุญชยากรใช้ วิธี การ ที่ผ้ ูเขียนเรี ยกว่า “สร้ างกาแพงทางวัฒนธรรม” (Culture
wall) หมายถึงการสร้ างปราการล้ อมรอบชุมชน ซึง่ กว่าที่วฒ
ั นธรรมจากภายนอก
จะเข้ ามาถึงชุมชนต้ องผ่านกาแพงอีกหลายชัน้ ท่านพระครู ฯ กล่าวว่า “อาตมา
กะเชิ ญ ครู บาที อ่ ยู่วดั รอบๆ นี ม้ าเบิ่ งวัฒนธรรมของเฮา หลายๆ วัดเพิ่นกะเอาไป
ประยุกต์ใช้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่าเมื่อวัดไชยศรี มีความเข้ มแข็ง
ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านพระครู ฯ ก็เชิญพระสงฆ์ในตาบลสาวะถี
ซึ่งตังอยู
้ ่รอบๆ วัดมาศึกษาดูงานและนากลับไปประยุกต์ใช้ ดังนัน้ เมื่อวัดต่างๆ
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มีภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมก็เปรี ยบเสมือนเป็ นกาแพงป้องกันชุมชนวัดไชยศรี ไป
โดยปริ ยาย ซึ่งเราจะพบคาตอบในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่นในทัศนะของ
พระครูบญ
ุ ชยากร
จากการสัมภาษณ์ ท่ านพระครู ฯ เราก็ ได้ ค าตอบเพื่ อ ตอบ
คาถามที่ทิ ้งไว้ ในตอนต้ น ชี ้ให้ เห็นว่าวันหนึ่งเมื่อท่านไม่อยู่วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นก็
ยังจะสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบรรพบุรุษสืบไป เพราะตอนนี ้ท่านไม่ได้ ทา
อะไรในการจัดการวัฒนธรรม เพียงแค่นงั่ ดูและให้ คาปรึ กษา วัฒนธรรมท้ องถิ่น
ชุมชนมันเคลื่อนไหวไปภายใต้ สานึกร่ วมของสมาชิกในชุมชนทุกๆ คน (พระครู
บุญชยกร, 2558) ภายใต้ แนวความคิดของท่านพระครู ฯ ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรม
เชิ งพุทธที ่ฉีดเข้าไปหล่อเลี ้ยงตลอด” (พระครู บญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่าการ
ฉี ดวัฒนธรรมเข้ าไปในร่ างกาย เป็ นเสมือนสานึกที่หยัง่ รากลงไปสู่จิตวิญญาณ
ดังนันพุ
้ ทธศาสนากับวัฒนธรรมอีสานจึงเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งในการสร้ างชุ มชน
ให้ เข้ มแข็งอย่างแท้ จริ ง
4. สรุป
พระสงฆ์ ในยุคปั จจุบันต้ องท าให้ พุทธศาสนาเป็ นศาสนาเพื่ อสังคม
(Engaged Buddhism) เป็ นศาสนาที่สามารถช่วยพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่น ดังนันพระสงฆ์
้
จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ประยุกต์ใช้ หลักธรรมคาสอนสอดแทรกกับภูมิปัญญาของท้ องถิ่นได้ แนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ นของพระครู บุญชยากร เกิ ดจากแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนสาวะถี ท่านพระครูฯ บูรณาการพื ้นฐานแนวความคิดต่างๆ มาใช้ ใน
การพัฒนา โดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรื อหลักการใดๆ แต่แนวคิดในการพัฒนาเกิด
จากการเข้ าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้ บริ บทของชุมชน จุดเริ่ มต้ นของแนวคิดใน
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การพัฒนาของพระครูบญ
ุ ชยากร เกิดขึ ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2532 จากพื ้นฐาน
บทบาทพระสงฆ์
กับการจัดรการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ Development)
:กรณีศึกษาพระครู
ุญชยาดที่
แนวคิ
ดในการพัฒนาแบบบู
ณาการ
(Integration
เป็ นบแนวคิ
กร เกิดการจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่ นโดยอาศัยต้ นทุนทางวัฒนธรรมของ
ทาให้
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชุม(วสั
ชนสาวะถี
ที่มีวัฒนธรรมอันเป็ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่น อาทิ เช่น สิมอีสาน
ขอนแก่ น
ฮูปแต้ ม เป็ นต้ น ประกอบกับประสบการณ์และมิติทางประวัติศาสตร์ ของพระครู
บุญชยากร จึงเป็ นพื ้นฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเกิดขึ ้น สาหรับพื ้นฐานใน
การพัฒนาพระครู บุญชยากรเริ่ มต้ นไปพร้ อมๆ กับการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน
ชุมชน โดยเรี ยนรู้การพัฒนาชุมชนผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ จากจุดเริ่ มต้ นของ
การพัฒนานาไปสู่การจัดการทางวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็ นเครื่ องมื อใน
การพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
ส่วนบทบาทของพระครูบญ
ุ ชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ น
ผลสืบเนื่องจากพืน้ ฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งแนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ เป็ น 4 ประการ คือ 1. การจัดการวัฒนธรรมด้ าน
ความรู้ พระครู บุญชยากรเริ่ มต้ นจากการแสวงหาความรู้ ให้ แก่ ตนเอง และ
รวบรวมจัดเก็บเป็ นข้ อมูล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้ นที่กลุ่มวัยรุ่ น เพราะ
อนาคตเด็กเหล่านี ้จะกลายเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ต่อไป โดยเน้ นหลักการที่ว่า “วัฒนธรรมสอนกันได้ ทุกคน โดยไม่ต้องใช้ ตารา
หรื อหนังสือ หากแต่เกิ ดจากการลงมื อปฏิบัติ ” 2. การจัดการวัฒนธรรมด้ าน
ความเชื่อ คือ ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริ บททางสังคม ประยุกต์
หลักธรรมของพุ ทธศาสนากั บ ความเชื่ อปู่ ตา และประยุ กต์ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเข้ ากับฮีตคองประเพณีอีสาน 3. การจัดการวัฒนธรรมด้ านการ
ปฏิบตั ิ คือ ทาให้ วดั เป็ นศูนย์กลางด้ านการปฏิบตั ิ จัดงานประเพณีที่สอดคล้ อง
กับความเชื่อของชุมชน และประสานความร่ วมมือทุกภาคส่วน 4. การอนุรักษ์
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วัฒนธรรมท้ องถิ่ นจะต้ องเริ่ มต้ นจากปั จจัยภายใน กล่าวคื อ หาจุดเด่นทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้ างสานึกรักในคุณค่าด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ ทุกคนต้ องมีสานึก
ร่ วมกันในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ วย เมื่อปั จจัยภายในเข้ มแข็งปั จจัย
ภายนอกย่อมไม่มีผลต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมจึง
จาเป็ นต้ องสร้ างปราการล้ อมรอบ โดยการขยายเครื อข่ายแนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนไปสู่ชมุ ชนรอบข้ างเพื่อเป็ นด่านปราการป้องกันวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นของชุมชนสาวะถี จากที่กล่าวมาทังหมดการจั
้
ดการวัฒนธรรมตามทัศนะ
ของพระครูบญ
ุ ชยากรจึงเป็ นแนวคิดพุทธศาสนาเพื่อสังคมอย่างแท้ จริง
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