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 การศึกษาเรื�องนี5 มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน2) 
เพื�อศึกษาเงื�อนไขความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 3) เพื�อศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุนชน การศึกษางานวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ชิ>นนี>ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญั 
(Key Informant) โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพระสงฆ ์4 รูป 
ผูน้าํชุมชน 2 คน ขา้ราชการ 5 คน ชาวบา้น 13 คน รวมทั>งสิ>น 24 คน โดยใชแ้นวทางการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญั ( Key-Informant) และวิธีการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนโดยภาพรวมยงัถือวา่ยงัมีความ  
สัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ดว้ยตวัชุมชนเองเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็กที�ยงัไม่เขา้ถึงต่อวฒันธรรมเมืองมาก
นกั ชุมชนจึงมีระบบการพึ�งพาอาศยักนัในรูปแบบเครือญาติค่อนขา้งสูง รวมทั>งยงัมีปัจจยัอื�นที�เขา้
มาสนบัสนุนให้ชุมชนเกิดความสามคัคีต่อกนั เช่น ระบบความเชื�อ, ลกัษณะนิสัยชุมชน, บทบาท
ของสงฆ์-วดั, นโยบายพฒันาชุมชนของวดัและโรงเรียน ที�เป็นปัจจยัสําคญัต่อการเกิดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งวดัและชุมชน  
 เงื�อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในมิติการพฒันา จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรม
เอื>อเฟื> อเผื�อแผ่ของชาวบ้านที�การยึดถือผ่านลักษณะนิสัยชุมชน ความเชื�อ และการคาดหวงั
ผลประโยชน์ทางสังคม ไดห้ลอมรวมชุมชนเขา้ดว้ยกนัใหมี้นํ>าหนึ�งใจเดียวกนั ส่งผลใหท้าํให้ชุมชน
เกิดความร่วมมือไดง่้าย 
 



(4) 

 

 ปัญหาอุปสรรคที�คาดว่าอาจจะเกิดขึ>นไดใ้นอนาคต 2 สาเหตุ ไดแ้ก่ (1) ผลพวงของการ

พฒันาชุมชน คาดวา่อนาคตทั>งชุมชนและวดัจะมีการพฒันาที�ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ>น อาจทาํ

ให้บริบทและวิถีชีวิตของชุมชนตอ้งเปลี�ยนแปลงไป เหมือนดงัที�เคยเกิดขึ>นมาในอดีต ซึ� งอาจจะ

ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนจาํตอ้งห่างเหินกนัมากยิ�งขึ>น (2) บทบาทของพระสงฆ ์

จากงานวิจยัมองว่า ถ้าชุมชนและวดัไม่เตรียมแผนการปรับตวัให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนที�

เปลี�ยนแปลงไป ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนอาจประสบกบัปัญหาขึ>นซํ> ารอยเดิมดั�งในอดีต 

 แนวทางส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�จะเกิดขึ>นในอนาคตสําหรับวดั จาํตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล

ขึ>นมาให้อยู่ภายใต้การบริหารจดัการทั>ง 6 องค์ประกอบ อนัได้แก่ (1) หลกันิติธรรม (2) หลัก

คุณธรรม (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัการมีส่วนร่วม (5) หลกัความรับผิดชอบ (6) หลกัความ

คุม้ค่า ซึ� งมนัจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งและภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่วดั การศึกษาครั5 งนี5มองวา่ ใน

อนาคตขา้งหนา้วดัจะมีการพฒันาสิ�งต่างๆ ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากขึ5น อาทิ อาคารสถานที� บุคลากร

ของวดัที�เพิ�มขึ5น ถา้ทางวดัไม่ปรับแผนการบริหารองค์กรและบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยั วดั

จะเกิดปัญหาต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนไดใ้นอนาคต 
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 The objectives of the study were:1) to study the relationship between the 

temple and thecommunity; 2) to study the cooperating conditions between the temple 

and the community in community development; 3) to study the problem and the 

guidelines for the correction in the relationship between the temple and 

thecommunity. This study is a qualitative researchwhich has collected information for 

the document and key informant by selecting a purposive sampling; including 

4monks, 2 community leaders, 5 government officials, and 13 people. The total 

interviewedpeople are 24. The approach used was in-depth interviews from key-

informant and participant observation, 

 The study found thatthe relationship between the temple and the communityis 

stilla good relationship. Because the community is small village that cultural city 

system has not came into existence much. Communities still have dependence in the 

form of kinship friendly relationship is quite high. Also included are other factors to 

encourage community unity. Such as belief systems, community character, the role of 

monks -temples, community policy development of temples and schools. 

 The study ofthe cooperating conditions between the temple and community in 

community development found thatthe community has a behavior of helping each 

other very well, because the community has existed to belief systems, community 

character andparticipation in social benefits.The community itself has got good 

collaboration. 
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 The relationship problems may occur in the future for two reasons.Firstly, the 

impact of community development.Secondly, the role of monks,predicting if the 

community is not prepared to plan and adapt to meet the changing urban context,the 

relationship may be faced with the same problems again as in the past. 

 Guidelines to promote future relations for the temple are the following. 

Principles of good governance must be established to under management including the 

six elements.They arerule of law, ethics, transparency,participation, responsibility, and 

value. These will help strengthen and creating good image for the temple.Because the 

temple will be developed on the subject premises and the number of personnel 

increased quickly.If the temple does not adjust the plan of organization and human 

resources along with the development of the object,the temple will face a problem 

with the relationship between the temple and the community in the future. 



กติตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน กรณีศึกษา : วดันามสมมุติกบัชุมชน
นามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรีสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี เนื�องมาจากผูศึ้กษาไดรั้บความช่วยเหลือใน
การให้ขอ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็นและกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านที�กรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ซึ� งทาํให้การศึกษาในครั4 งนี4 มีความสมบูรณ์
เรียบร้อยมากยิ�งขึ4น 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. สุวิชา เป้าอารีย ์และรศ. ดร.สุพรรณี ไชยอาํพร ผูซึ้� ง
เป็นอาจารยที์�ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ของผูศึ้กษา รวมทั4งสมาชิกชุมชน ที�ไดก้รุณา
เสียสละเวลาให้ค ําปรึกษา ข้อชี4 แนะ ข้อแนะนํา และข้อคิดเห็นที� เป็นประโยชน์ต่อการทํา
วทิยานิพนธ์ในทุกขั4นตอน ตลอดจนให้กาํลงัใจแก่ผูเ้ขียนในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มนี4ตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรสิทธิ6  วชิรขจร และดร.ทชัชญา วรรณบวรเดช ที�ไดก้รุณา
ให้คาํแนะนําในการศึกษาครั4 งนี4  รวมทั4 งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ�งขึ4น 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ที�ไดถ่้ายทอดวิชา
ความรู้ใหแ้ก่ผูศึ้กษา และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ที�ของคณะพฒันาสังคมและสิ�งแวดลอ้มทุกท่านที�
ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาในครั4 งนี4 เป็นอย่างดี ขอบคุณท่านพระ
มหาวรีะที�เป็นผูช่้วยในการแนะนาํเรื�องสถานที�เก็บขอ้มูลและเป็นที�ปรึกษาที�ดี ขอบคุณเพื�อนๆที�รัก
ทุกคนสาํหรับกาํลงัใจและความช่วยเหลือที�มีใหม้าโดยตลอด 
 สุดทา้ยนี4  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และมอบความสําเร็จทั4งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบั
นี4 แด่ พุทธศาสนิกชนและบุคคลรอบขา้ง ผูซึ้� งเป็นปัจจยัส่งเสริมและแรงผลกัดนัสําคญั ที�ทาํให้ผู ้
ศึกษามีกาํลงัใจเรียนรู้ศึกษาสังคมพุทธอยา่งสุจริตใจ จนทาํให้การศึกษาครั4 งนี4 ประสบผลสําเร็จได้
ตามที�ตั4งใจไว ้และผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันี4 จะเป็นประโยชน์สําหรับผูที้�สนใจ
ศึกษาต่อไป 
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บทที�  1 

 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญั 

 
 นบัตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์ต่อสังคมไทยมายาวนานมีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ที"แน่นเฟ้นครอบคลุมทุกชั�นวรรณะตั�งแต่กษตัริยจ์นถึงราษฎร์ดูไดจ้ากกรณีตวัอย่าง 
ประเพณีการบวชเรียนในสมยัพระบรมไตรโลกนาถช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนตน้ที"วดัเป็นเสมือน
สถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ที"คอยให้ความรู้ปลูกฝังด้านศีลธรรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน เนื"องจากในสมยัก่อนการศึกษายงัไม่เป็นที"แพร่หลายเหมือนปัจจุบนัสถานศึกษาในอดีต
จะจาํกดัอยู่ในวงแคบๆที"ตั�งอยู่ในวงักับวดัเท่านั�น ประชาชนจึงมีความสัมพนัธ์และความผูกพนั
ระหว่างวดัมากกว่าพื�นที"ในวงัเพราะส่วนใหญ่วงัในอดีตจะถูกกาํจดัพื�นที"ให้เฉพาะขุนนางและ
ราชวงศเ์ท่านั�นวดัในอดีตจึงมีบทบาทและพื�นที"ทางสังคมที"สําคญัต่อชุมชนของตนมากกวา่บทบาท
ของรัฐ (พระมหากฤษฎา นนัทเพรช, 2540: 2)บทบาทของวดัในอดีตแบ่งหนา้ที"ได ้6 หนา้ที"ดงันี�  
1) เป็นสถานที"การศึกษา 2) เป็นที"รักษาพยาบาล 3) เป็นที"ฝึกอาชีพ 4) เป็นสถานที"พกัผอ่นหยอ่นใจ 
5) เป็นที"ไกล่เกลี"ยกรณีพิพาท 6) เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจชุมชน(พระสุธีวรญาณ, 2549: 162-163) 
 จากการศึกษาพบวา่ในช่วงก่อนสมยัรัชกาลที" 5 วดัมีรูปแบบการปกครองภายใตร้ะบบศกัดิ
นา กล่าวคือ เป็นอาํนาจการปกครองที"ดินตามยศฐานบรรดาศกัดิH ที"มีสิทธิH ในการบริหารปกครอง
ที"ดินและราษฎร์ภายใตส้ังกดัของตนโดย จิตร ภูมิศกัดิH  ไดก้ล่าวว่า “วดัหลวงมีสิทธิH ถือครอบครอง
ที"ดิน เป็นที"สาํหรับใหเ้ช่าทาํนา เก็บค่าเช่าเป็นขา้วบา้ง เงินบา้งซึ" งในสมยันั�นเรียกรูปแบบการเก็บค่า
เช่าแบบนี� วา่ “เก็บอากรค่านา”ซึ" งมีวดัมีสิทธิH ปกครองและเก็บค่าเช่าภายใตสิ้ทธิH ที"ตนถือครองที"ดิน
นอกจากที"ดินแลว้วดัหลวงยงัมีพวกขา้พระ หรือ “เลกวดั” หมายถึง บริวารที"คอยรับใชดู้แลวดัอาจจะ
เรียกอีกอยา่งหนึ"งไดว้า่เป็นไพร่ที"อยูภ่ายใตก้ารปกครองของวดัซึ" งเด็กหนุ่มอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะถูก
ขึ�นทะเบียนเป็นเลกวดั ตอ้งมาทาํนา ทาํไร่ ถางหญา้ หาฝืน เลื"อยไม ้ตม้กรักยอ้มผา้ตกันํ� าทาํทุกอยา่ง
ใหแ้ก่พระภิกษุและวดั เป็นตน้” (จิตร ภูมิศกัดิH , 2551: 49) จากกรณีดงักล่าวแสดงให้เห็นไดค้่อนขา้ง
ชดัเจนวา่วดัในสมยัก่อนรัชกาลที" 5 ทาํหนา้ที"ที"ครอบคลุมต่อความตอ้งการพื�นฐานของประชาชน 
 



2 

 

และวดัยงัมีรูปแบบโครงสร้างเชิงอาํนาจที"ผกูขาดต่อวถีิชีวติของประชาชนดว้ยประการหนึ"ง  
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตราพระราชบัญญัติ
ลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ได้ประกาศใช้เมื"อวนัที" 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 โดยมี
จุดมุ่งหมายสําคญัคือ กาํหนดโครงสร้างการปกครองสงฆ์ใหม่ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการ
ปกครองของอาณาจกัร กล่าวคือ แบ่งส่วนบริหารออกเป็นสังฆมณฑลมีเจา้คณะมณฑล เจา้คณะ
แขวง เจา้คณะตาํบล และเจา้อาวาสตามลาํดบั ซึ" งทาํหน้าที"ปกครองและบริหารแผ่นดินในมณฑล
นั�นๆ เช่นเดียวกบัขา้หลวงเทศาภิบาลโดยใหก้าํหนดรูปแบบการปกครองของวดัเป็นระบบศูนยร์วม
อาํนาจที"มหาเถรสมาคมรูปแบบการบริหารการศึกษาของวดัจะเป็นระบบคู่ไปกบัระบบราชการ
แบบมณฑลเทศาภิบาลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพระสงฆ์ซึ" งมีหน้าที" รับผิดชอบทั� งการจัด
การศึกษาของคณะสงฆแ์ละราษฎร์ที"คณะสงฆจ์ะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเบื�องตน้คือการจดัหาพระสงฆ์
ให้เข้ามาประจาํท้องที"การศึกษา โดยผ่านกระบวนการทางราชการส่วนบทบาทในด้านอื"นๆ
นอกเหนือจากการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนแลว้วดัยงัจะมีหนา้ที"ในการเผยแพร่ธรรมะเป็นสถานที"
ทาํกิจกรรมทางศาสนาเป็นสถานสงเคราะห์ สาํหรับบทบาทการรักษาพยาบาลการไกล่เกลี"ยกรณีขอ้
พิพาทการเก็บคลงัพสัดุสาธารณะธนาคารและหน้าที"ต่างๆที"วดัในอดีตเคยมีถูกโอนให้เป็นหน้าที"
ของรัฐ ซึ" งพอจะสรุปบทบาทของวดัในช่วงการปฏิรูปการปกครองได ้3 หนา้ที"ดว้ยกนัคือ (1) เป็น
สถานศึกษา (2) เป็นสถานที"ทาํกิจกรรมทางศาสนา (3) สถานสงเคราะห์  
(ปฐม ตาคะนานนัท,์ 2551: 162) 
 ต่อมาพุทธศาสนาในประเทศไทยมีการเปลี"ยนพ.ร.บ.คณะสงฆอี์ก 2 ฉบบั นั�นคือ (1)  
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ในสมยัจอมพลป.พิบูลสงคราม มีเป้าหมายให้คณะสงฆ์มีระบบการ
บริหารการปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตยให้สอดคลอ้งกบัการปกครองของประเทศ (2) 
พ.ร.บ.คณะสงฆ ์ฉบบั พ.ศ. 2505 ในสมยัจอมพลสฤษดิH  ธนะรัชตมี์เป้าหมายในการจดัระเบียบวินยั
ของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด โดยสร้างบทลงโทษทางกฎหมายสําหรับพระสงฆ์ที"เกิดพฤติกรรม
เบี"ยงเบนจากกฎระเบียบที"อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัในพ.ร.บ. พ.ศ. 2505 จอมพลสฤษดิH  ธนะรัชตม์องว่า 
“สถาบนัสงฆเ์ป็นทรัพยากรที"มีศกัยภาพเพราะเป็นที"เคารพนบัถือเชื"อฟังเป็นผูน้าํทางจิตใจและดา้น
กิจกรรมในทอ้งถิ"นจึงสมควรแก่การรักษาและสืบทอดพระศาสนาใหบ้ริสุทธิH ” (พิพฒัน์ พสุธารชาติ, 
2545: 276-285) ต่อมาพ.ร.บ. คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ไดถู้กแกไ้ขเพิ"มเติมในพ.ศ. 2535 หรือที"ปัจจุบนั
รู้จกักนัในนาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัที"2) ภายใต ้พ.ร.บ. ฉบบันี� มีการกาํหนดบทบาท
หน้าที"ของวดัไวว้่า“วดัจะตอ้งมีเจา้อาวาสหนึ" งรูป ในฐานะผูป้กครองวดัเจา้อาวาสในแต่ละวดัมี
หน้าที" 4 ประการดว้ยกนั คือ 1) บาํรุงรักษาวดั จดักิจการและศาสนาสมบติัของวดัให้เป็นดว้ยดี 2) 
ปกครองและสอดส่องใหบ้รรพชิตและคฤหสัถ์ที"มีที"อยูห่รือพาํนกัอาศยัอยูใ่นวดันั�นปฏิบติัตามพระ
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ธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบัระเบียบหรือคาํสั"งของมหาเถรสมาคม 3) เป็นธุระในการ 
ศึกษาอบรมและสั"งสอน พระธรรมวินยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ์ 4) ให้ความสะดวกตามสมควรใน
การบาํเพญ็กุศล” 
 จากการศึกษาการบริหารวดัของพระมหาทศัดร ภูพวก (2547: 90-91) เรื"องสภาพการ 
บริหารวดัในเขตปกครองคณะสงฆ ์ภาค 13 พบวา่การบริหารวดัใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด ที"ว ัดได้ให้ความสําคัญถึงการบริหารในด้านการปกครองและด้านการ
สาธารณูปการ อยูใ่นระดบัมากที"สุด กล่าวคือ วดัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการบริหารดา้นการปกครอง 
หมายถึง การใหค้วามเคารพและปฏิบติัตามพระบญัชาสมเด็จพระสังฆราชซึ"งเป็นประมุขสูงสุด การ
ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองสงฆ์และภิกษุสามเณรโดยใช้ธรรมาธิปไตยและ
ตามลาํดบัอาวุโส และดา้นการสาธารณูปการ หมายถึง การอาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าบาํเพญ็กุศล
ในโอกาสต่างๆ และการก่อสร้างถาวรวตัถุใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชส้อย เป็นตน้  
 ในปัจจุบันบทบาทของวดัและพระสงฆ์ที"มีต่อสังคมไทยเกิดความสั"นคลอนไม่น้อย 
เนื"องจากวดัมีรูปแบบการพฒันาตนเองอย่างเชื"องช้าไม่เท่าทนัต่อการเปลี"ยนแปลงของสังคมโลก
และประเทศที"เกิดการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทั�งในเรื"องเทคโนโลยี เศรษฐกิจ เงื"อนไขในการดาํรงชีวิต
ของคนหลังสมัยใหม่ที" เร่งรีบเร็ววนัทันด่วน ด้วยปัจจัยต่างๆที"เกิดขึ� นก็เป็นส่วนหนึ" งที"ทาํให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนเดินหนัหลงัห่างออกจากกนัเรื"อยๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบั
ชุมชนที"เราเห็นกนัในปัจจุบนัเหลือเพียงสถานที"เชิงสัญลกัษณ์ที"มีไวต้อบสนองในด้านประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นสถานที"จดักิจกรรมทางวฒันธรรมประจาํชาติในวนัสําคญัต่างๆเท่านั�น 
เช่น วนัลอยกระทง วนัทางศาสนาต่างๆ เป็นตน้ ในอีกดา้นหนึ" งภาพลกัษณ์ของวดัในปัจจุบนัก็ถูก
มองวา่เป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์จากความเชื"อของพุทธศาสนิกชน ทรัพยากรภายในวดัอยา่ง
พระสงฆไ์ดรั้บการตั�งขอ้สังเกตวา่เป็นบุคลากรที"ไร้ประสิทธิภาพเสียส่วนใหญ่ในขณะที"ชุมชนรอบ
วดัก็เตม็ไปดว้ยแหล่งอบายมุขเสื"อมโทรม ดว้ยสาเหตุนี� เองที"ทาํให้ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ที"มีต่อวดัและพระสงฆเ์ริ"มสูญหายไปทีละนอ้ย 
 อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที"กล่าวมาขา้งตน้ที"นี� ไม่ได้เกิดขึ�นในทุกๆวดั แต่ยงัคงมีวดัใน
พระพุทธศาสนาหลายแห่งที"ได้รับการยอมรับการดาํรงไวซึ้" งหลกัศาสนาที"แทจ้ริงและเป็นวดัที"
มุ่งเนน้การทาํกิจกรรมเพื"อพฒันาชุมชน กรณีศึกษาครั� งนี� จึงตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั
กบัชุมชนวา่วดัชนบทในปัจจุบนัวา่ ยงัมีความผกูพนัที"แน่นเฟ้นและเป็นศูนยก์ลางต่อชุมชนและวิถี
ชีวติชาวบา้นหรือไม่ อาทิ การเป็นส่วนกลางการพฒันาชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนและศาสนา  
เช่น เป็นสถานที"ปฏิบติัธรรม พิธีกรรม หรือการสร้างสิ"งก่อสร้างทั�งภายในวดัและพื�นที"สาธารณะ
ของชุมชนหรือไม่ จากการสังเกตการณ์เบื�องตน้พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนในกรณี
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การศึกษานี�  มีความสัมพนัธ์ที"ผกูขาดทั�งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ความเชื"อ ประเพณีวฒันธรรม ไดแ้ก่
การร่วมงานบุญ งานบวช หรือกิจกรรมการพฒันาชุนชนในทอ้งถิ"น รวมทั�งเงื"อนไขความร่วมมือที"
ชาวบา้นเกิดขึ�นดว้ยจิตสาํนึกสาธารณะและปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน  
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
  
 1.2.1  เพื"อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนกรณีศึกษาวดันามสมมุติกบั
ชุมชนนามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี 
 1.2.2  เพื"อศึกษาเงื"อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน
กรณีศึกษา วดันามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี 
 1.2.3  เพื"อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบั
ชุมชน 
 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจยัในครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 24 รูป/คน ซึ" งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลที"
สาํคญั ( Key-informant) 
 1.3.1  ขอบเขตดา้นเนื�อหา 
 สําหรับขอบเขตด้านเนื�อหาคือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชน โดยอาศยั
ขอ้มูลประกอบในการศึกษาครั� งนี� ได้แก่ หนงัสือ หนังสือแปล งานวิจยัที"เกี"ยวขอ้ง บทความทาง
วชิาการวารสาร เอกสารการประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 1.3.2  ขอบเขตดา้นสถานที" 
 สาํหรับพื�นที"ดาํเนินการวจิยั คือ วดันามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติระหวา่งหมู่ที" 6 และหมู่
ที" 22ตาํบลดอนแสลบ อาํเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหุบเขา มี
สวน ไร่นา เป็นส่วนใหญ่ของพื�นที"  โดยมีแหล่งชุมชนรวมตวักันเป็นจุดๆ ภายในชุมชนจะมี
โรงเรียนนามสมมุติกบัวดันามสมมุติ เป็นเสมือนศูนยก์ลางของชุมชน 
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1.4  คาํถามในการวจิัย 

 
 1.4.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนในกรณีศึกษานี� มีความแน่นแฟ้นกนัมากนอ้ย
 เพียงใด 
 1.4.2  ความสัมพนัธ์ไดส่้งเสริมความร่วมมือต่อชาวบา้นมากนอ้ยเพียงใด 
 1.4.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนมีหรือสร้างผลกระทบอุปสรรคใหชุ้มชนอยา่งไร
 บา้ง 

 
1.5  ข้อสันนิษฐานในการวจิัย 
 

 1.5.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนในกรณีศึกษานี�  คาดวา่ยงัคงดาํรงความสัมพนัธ์ใน
 ระดบัที"ดี เพราะเป็นชุมชนชนบท 
 1.5.2  ความร่วมมือของชาวบา้นมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม ความเชื"อ เป็นส่วนเกี"ยวขอ้ง
 ต่อการเกิดพฤติกรรม 
 1.5.3  ผลกระทบที"เกิดขึ�นมีปัจจยัมาจากเรื"องเศรษฐกิจชุมชน ประชากรที"เกิดการขยายตวั
 ขึ�นภายในชุมชน 
 

1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 
 1.6.1  เพื"อใหท้ราบถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนกรณีศึกษา วดันามสมมุติ
 กบัชุมชนนามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี 
 1.6.2  เพื"อใหท้ราบถึงเงื"อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 
 กรณีศึกษาวดันามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี 
 1.6.3  เพื"อใหท้ราบถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์
 ระหวา่งวดักบัชุมชน 
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1.7  ระยะเวลาในการวจิัย 

 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัเรื"องการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนกรณีศึกษาวดั
นามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบระยะเวลาของการวิจยัไว้
ดงันี�ผูว้จิยัเริ"มดาํเนินการตั�งแต่15 ธนัวาคม 2555 จนถึง 15 ธนัวาคม2556 



 

 

บทที�  2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั� งนี� ได้นําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที� เกี� ยวข้อง เกี� ยวกับเรื� อง
ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน มาทาํการศึกษาตรวจสอบเพื�อทาํความเขา้ใจก่อนลงภาคสนาม
และใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์บัผลตามที�ไดก้าํหนดไว ้โดยมีเนื�อหา ดงันี�  
 
 2.1  แนวคิดศาสนาและความสัมพนัธ์ในระบบความเชื�อของสังคมไทย 

 2.2  แนวคิดบทบาท 

 2.3  แนวคิดการเปลี�ยนแปลง 

 2.4  แนวคิดวฒันธรรม 

 2.5  แนวคิดเครือข่ายสังคม 

 2.6  แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 2.7  แนวคิดการร่วมมือ 

 2.8  ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิศาสนาและความสัมพนัธ์ในระบบความเชื�อของสังคมไทย 

 
 2.1.1  ความหมายของศาสนา 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 102) ศาสนา หมายถึง การเอาหลกัความเชื�อและการ
ปฏิบติัทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ� งดาํเนินไปในระบบเดียวกนั กล่าวคือสมาชิกโดยส่วนใหญ่
ยอมรับหลักการระเบียบประเพณีและการปฏิบัติตามหลักการในแนวที�ไม่แตกต่างกันเลย 
เพราะฉะนั�นศาสนาในแง่นี� จึงเป็นความเชื�อและการปฏิบติัร่วมกนัหรือเป็นระบบความเชื�อและการ
ปฏิบติัอยา่งหนึ�งอยา่งเดียวกนั โดยมีการปฏิบติัหนา้ที�ทั�งที�เกี�ยวขอ้งกบัโลกนี�และโลกหนา้ 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2528: 238) ศาสนา หมายถึง ระบบความเชื�อและการปฏิบติัซึ� งรวมเอา 
หลกัการทุกอยา่งทั�งที�เป็นแบบโลกียะและแบบศกัดิ< สิทธิ<  ที�คอยทาํหนา้ที�ดาํรงความเป็นปึกแผน่ของ
สังคมไวใ้หเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั 
 สมภาร พรมทา (2546: 37–58) ศาสนา หมายถึง ความเชื�อ หลกัการปฏิบติัและพิธีกรรม 
โดยมีจุดประสงค์ที�จะช่วยให้มนุษย์ดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความเข้มแข็งในการขจดั
อุปสรรคต่างๆ เช่น ความกลวั ความทุกข ์ฯลฯ 
 ไอน์สไตน์ (2545: 43-45) ศาสนา หมายถึง การช่วยใหส้ังคมมนุษยไ์ดรู้้และเขา้ใจวา่  
เป้าหมายและแก่นสารของชีวิตคืออะไร และแก่นสารของชีวิตนั�นเป็นสิ� งที�ไม่จาํต้องมีใครมา
กาํหนดหรือบีบบงัคบั เพราะเป็นสิ�งที�มีอยูใ่นธรรมชาติอยูแ่ต่เดิม ฉะนั�น ศาสนาสําหรับไอน์สไตน์ 
จึงเป็นเรื�องของการแสวงหาคุณค่าและเป้าหมายของชีวติที�เกิดขึ�นจริงกบัมนุษย ์
 กฤษณมูรติ (2544: 27-28) ศาสนา คือ การรวบรวมพลงังานในสิ�งที�มนุษยมี์ใหเ้ป็นหนึ�ง 
เดียว เพื�อคน้หาวา่อะไรคือสัจจะ อะไรคือความจริง อะไรคือสมาธิ เหตุใดมนุษยจึ์งมีชีวิตอยา่งที�เรา
กาํลงัเป็นอยูนี่�  ความทุกขโ์ศกจะจบสิ�นลงอยา่งไร  
 พอจะกล่าวไดว้า่ศาสนา หมายถึง ระบบ ระเบียบแบบแผนทางความเชื�อและพฤติกรรมของ
มนุษยที์�ตกลงร่วมกนัจนกลายเป็นวฒันธรรมหลกัของสังคม อีกนยัยะหนึ�งศาสนาก็เป็นเครื�องมือที�
ช่วยใหม้นุษยแ์สวงหาความรู้ สัจธรรม และคุณค่าต่างๆในชีวติ เพื�อนาํองคค์วามรู้และปัญญามาขจดั
อุปสรรคต่างๆในชีวติ 
 
 2.1.2  องค์ประกอบศาสนา 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 104–105) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของศาสนาไว ้5 
องคป์ระกอบดงันี�   
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 1)  ศาสดาและสาวก ศาสดาคือผูอ้บรมสั�งสอนหรือผูต้ ั�งศาสนา โดยทั�วไปในแต่ละ
ศาสนาจะมีผูริ้เริ� มนําคาํสั�งสอนออกมาเผยแพร่แก่ประชาชน บางศาสดาอาจจะบรรลุธรรมด้วย
ตนเอง แลว้นาํธรรมะเหล่านั�นมาสั�งสอนแก่ประชาชน เช่น พระพุทธเจา้ บางศาสดาอาจจะนาํคาํสั�ง
สอนที�ไดรั้บจากการบอกเล่าของพระผูเ้ป็นเจา้มาสอน เช่น พระเยซูและพระนะบีมะหะหมดั ส่วน
สาวกคือผูมี้ความเชื�อความเลื�อมใสในคาํสอนของพระศาสดา เป็นตน้ 
 2)  คาํสอนทางศีลธรรม คาํสอนทางศีลธรรมเป็นสาระที�เกิดจากการมีพระศาสดา 
และพระสาวกซึ� งช่วยกันนําเอาคาํสอนทางศาสนามาเผยแพร่ ส่วนใหญ่คาํสอนในศาสนาจะ
เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการทางศีลธรรม คือ ขอ้หา้มและขอ้แนะนาํสาํหรับการปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนั
และในสังคม 
 3)  หลกัความเชื�ออนัเป็นจุดมุ่งหมาย คาํสอนในทุกศาสนามุ่งใหค้นปฏิบติัตามเพื�อ 
บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด ในแต่ละศาสนาจะมีหลกัความเชื�อในเรื�องจุดมุ่งหมายซึ� งปรากฏชื�อต่างๆ 
เช่น ในพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ในศาสนาคริสตมี์อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นตน้ 
 4)  พิธีกรรม คือ แบบอยา่งของพฤติกรรมที�กาํหนดไวด้ว้ยกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียม
ประเพณีให้กระทาํกนั และเพื�อให้มีความขลงัความศกัดิ< สิทธิ<  ในพิธีกรรมทางศาสนาที�แตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ละศาสนา เช่น ในพุทธศาสนาจะมีพิธีกรรมแตกต่างจากศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม ซึ� ง
ก็ขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนั�นๆ 
 5)  องคก์าร คือ แบบอยา่งพฤติกรรมที�ตั�งขึ�นมาและปฏิบติัสืบต่อกนัจนเป็นที�ยอมรับ
กนัในสังคม ความเชื�อทางศาสนาเป็นองค์การหรือสถาบนัหนึ� งในสังคมมีบทบาทและหน้าที�ใน
สังคมหลายประการศาสนากว่าจะเป็นรูปองค์การไดอ้าศยัเวลานานพอสมควร และจะตอ้งปฏิบติั
หนา้ที�สําคญันานปัการ เพื�อให้ประชาชนยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ�งที�สําคญัของสังคม องคก์าร
ศาสนาประกอบด้วยบุคลากรหรือสาวกของพระศาสดาสืบต่อมา มีนักบวช มีพิธีกรรม มีการ
ประมวลคาํสอน และมีสถานที�เป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนา เช่น วดั โบสถ ์และสุเหร่า เป็นตน้ 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2528: 238-239) ศาสนามีองคป์ระกอบที�สาํคญัดว้ยกนั 6 ประการ ดงันี�  
 1)  ศาสดาหรือผูป้ระกาศ 
 2)  มีคาํสอนในศาสนา รวมทั�งเกณฑเ์กี�ยวกบัการปฏิบติั 
 3)  มีผูสื้บต่อ หรือมีสาวกนาํเอาคาํสอนนั�นไปเผยแพร่ต่อ 
 4)  มีศาสนสถาน เช่น วดั โบสถ ์มสัยดิ เป็นตน้ 
 5)  มีสัญลกัษณ์หรือเครื�องหมาย หรือสิ�งแทนเช่น เทวรูป, พระพุทธรูป, ไมก้างเขน
เป็นตน้ 
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 6)  เป็นเรื�องที�เชื�อถือได ้และมีการปฏิบติัตามความเชื�อนั�น 
 พอจะกล่าวไดว้่า องค์ประกอบของศาสนาสามารถแบ่งออกได้ 7 องค์ประกอบ ดงันี�  (1) 
ศาสนสถาน เช่น วดั โบสถ์ วิหาร ฯลฯ (2) ศาสดา (3) สาวก (4) หลกัปรัชญาหรือคาํสอนต่างๆ (5) 
พิธีกรรม (6) สัญลกัษณ์หรือเครื�องหมายประจาํศาสนา เช่น ไมก้างเขน (7) ประวติัศาสตร์ความเชื�อ 
เช่น เรื�องราวอภินิหารต่างๆในศาสนานั�นๆ 
 

 2.1.3  หน้าที�ของศาสนา 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 106-109) ; รัชนีกร เศรษโฐ (2528: 239-241) มองวา่
ศาสนาเหมือนกบัสถาบนัอื�นๆในสังคมที�มีการปฏิบติัหนา้ที�ที�สาํคญั แยกหนา้ที�ได ้2 ส่วน คือ  
1) หนา้ที�ส่วนบุคคล 2) หนา้ที�ต่อสังคม 
 1)  หนา้ที�ส่วนบุคคลเป็นหนา้ที�ที�ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยที์�ตอ้งการคาํ  
ตอบเกี�ยวกบัจกัรวาลนี� เพื�อจะไดย้ติุความกงัวลสงสัยที�มนุษยมี์ต่อสิ�งซึ� งมนุษยไ์ม่สามารถคาดการณ์
หรือเขา้ใจได ้โดยหนา้ที�ส่วนตวัของบุคคลแบ่งออกได ้3 ดา้น คือ  
 (1)  สนองความตอ้งการเพื�อจะแสดงออกโดยสัญชาตญาณมนุษยมี์ความตอ้งการ
ที�จะแสดงอารมณ์ตามแต่สิ�งเร้าหรือแรงกระตุน้ซึ� งเกิดขึ�นมาจากอารมณ์กระทบกบัสิ�งภายนอก ถา้มี
อารมณ์อันน่าปรารถนามนุษย์ก็มักจะปล่อยใจตามอารมณ์นั� นๆ และบางทีก็ไม่มีการหยุดย ั� ง
ความรู้สึกไว ้เหมือนกบัที�มนุษยป์ล่อยใจใหต้กอยูภ่ายใตส้ัญชาตญาณความตอ้งการกามคุณ หรือใน
ทาํนองเดียวกนัเมื�อมนุษยท์นกบัอารมณ์อนัไม่น่าปรารถนาก็อาจจะปล่อยใจให้เป็นไปตามอารมณ์ 
โกรธ เกลียด ซึ� งบางครั� งก็อาจจะแสดงออกมาในรูปของการฆ่าและการทาํร้ายตนหรือผูอื้�นแต่
มนุษยไ์ม่สามารถจะทาํทุกอยา่งไดต้ามใจชอบ คือ ไม่อาจจะแสดงตวัออกมาตามความรู้สึกทุกอยา่ง
ได ้มนุษยย์งัรู้สึกละอายต่อการแสดงออกบางอย่าง เพื�อจะสนองตอบอารมณ์อนัแสนจะเจ็บปวด
ในทางสัญชาติญาณ มนุษยจึ์งหันไปหาศาสนาและไดรั้บคาํปลอบโยนจากศาสนามิให้มีการแสดง
ตนตามอารมณ์ เพราะศาสนาสอนให้ละอายต่อบาป และชี� ให้เห็นว่าการปฏิบติัอย่างไรถูกตาม
ศีลธรรมและอยา่งไรผดิ เป็นตน้ 
 (2)  สนองความตอ้งการเพื�อหาสิ�งที�เป็นสาระ กิจกรรมทางศาสนาบางครั� งเชื�อกนั
วา่นาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ให้แก่ผูป้ฏิบติั เช่น ความเชื�อในหลกัการที�ว่าชีวิตจะหลดัพน้จากทุกข์ได้
เพราะความเพียรพยายามของบุคคล เมื�อบุคคลมองเห็นวา่ชีวิตนี� เต็มไปดว้ยความทุกขไ์ม่มีแก่นสาร
ที�แทจ้ริงก็จะหันไปหาหลกัการซึ� งช่วยให้เขาบรรลุถึงสัจธรรมได ้ขอ้นี� ไม่มีอะไรทาํหน้าที�ไดดี้ที�
เท่ากบัศาสนา ใครชอบหลกัการของศาสนาใดก็ปฏิบติัตามหลกัการของศาสนานั�น ทางศาสนาพุทธ
ก็เสนอวธีิปฏิบติัสมาธิและวปัิสสนา เพื�อใหบ้รรลุถึงพระนิพพานในที�สุด 
 (3)  สนองความตอ้งการเพื�ออยากรู้อยากเห็น ของมนุษยไ์ม่มีขอบเขตจาํกดั 
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วิทยาศาสตร์สามารถสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ในขอบเขตจาํกัด ไม่อาจจะ
สนองตอบไดใ้นทุกกรณี ยิ�งเป็นสิ�งลึกลบัที�วิทยาศาสตร์เขา้ไม่ถึง มกัจะก่อให้เกิดความรู้อยากเห็น
แก่มนุษยม์ากยิ�งขึ�น ไม่มีกลไกอื�นใดที�จะหนา้ที�ไดดี้กวา่ศาสนาในการตอบสนองความอยากรู้อยาก
เห็นของมนุษยใ์นขอบเขตที�กวา้งขวา้งและลุ่มลึกต่อไปอีก เช่น ความอยากรู้ว่าชีวิตนี� เกิดมาได้
อยา่งไร เกิดมาแลว้จะไปเกิดอีกหรือไม่ ทาํไมบางคนจึงพิกลพิการ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี�ลว้นอยูน่อก
เขตแดนของวิทยาการอยา่งอื�นวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจจะตอบไดใ้นทุกปัญหา ณ จุดใดที�วิทยาศาสตร์
สิ�นสุดลง ณ จุดนั�นศาสนาก็จะเริ�มขึ�นศาสนาสามารถช่วยอธิบายสิ�งลึกลบัหรืออยากรู้อยากเห็นของ
บุคคลไดเ้กือบทุกกรณี 
 2)  หนา้ที�ทางสังคมของศาสนา สามารถแบ่งหนา้ที�ออกได ้5 หนา้ที�ดงันี�  
 (1)  สอนคาํสอนเพื�อช่วยให้สังคมเกิดการเรียนรู้ หนา้ที�ของศาสนาในขอ้นี� เกี�ยว  
ข้องกับการฝึกหัดให้บุคคลมีการเรียนรู้ระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ์สําหรับการดํารง
ชีวติประจาํวนั ศาสนาช่วยใหบุ้คคลรู้จกัการปรับตวัและปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในสังคม  
 (2)  ช่วยกาํหนดสถานภาพของสมาชิกในบางองคก์ารมีขอ้กาํหนดไวว้า่ผูที้�จะ 
เป็นสมาชิกขององค์การไดจ้ะตอ้งสังกดัหรือนบัถือศาสนานั�นๆเสียก่อน มิฉะนั�นจะไม่ไดรั้บการ
ยอมรับให้มีกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกคนอื�นๆได ้ขอ้นี� มีผลให้เกิดการกาํหนดเอกลกัษณ์ของบุคคล
ขึ�นมา เช่น การเป็นสมาชิกขององคก์ารศาสนาต่างๆ นอกจากนี� ศาสนายงัมีบทบาทในการช่วยให้
สมาชิกมีสถานภาพเด่นขึ�นในสังคม เช่น นกับวชมีสถานภาพที�สูงกวา่ฆราวาส เป็นตน้ 
 (3)  ช่วยรึงรัดสังคมใหเ้ป็นปึกแผน่หมายถึงศาสนาเป็นปัจจยัเชื�อมโยงสมาชิก 
ให้มีความรู้สึกเป็นอย่างหนึ� งอย่างเดียวกนั กล่าวคือศาสนาช่วยสร้างความเป็นญาติพี�น้องกนัและ
ความเป็นพวกเดียวกนัเวลาเกิดมีภยัพิบติัมาสู่สมาชิกคนใดในสังคม สมาชิกคนอื�นๆก็ช่วยเหลือ ซึ� ง
เป็นการสร้างเสริมความสามคัคีไปในตวัดว้ย ยิ�งไปกว่านั�นเวลาเกิดศึกสงครามเพราะมีคนนบัถือ
ศาสนาอื�นมาโจมตีคนที�นบัถือศาสนาเดียวกนัก็จะรวมตวักนัเพื�อกาํจดัศตัรูของศาสนา 
 (4)  เป็นสื�อในการควบคุมสังคมหมายถึงหลกัคาํสอนของศาสนามีส่วนช่วย 
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นปกติ ศาสนาทุกศาสนาเนน้ศีลธรรม ความประพฤติดี และการ
เอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ก่บุคคลอื�น คนที�ประพฤติผดิทาํนองคลองธรรม ศาสนาก็จะตาํหนิวา่เป็นคนชั�วและ
ควรแก่การลงโทษ รัฐบาลของสังคมต่างๆ โดยทั�วไปอาศยัพื�นฐานทางศีลธรรมของศาสนาในการ
ออกกฎหมายควบคุมสังคม ในทางตรงกนัขา้มคนที�ประพฤติดีถูกตอ้งตามหลกัธรรมของศาสนาก็
จะไดรั้บคาํชมเชย ขอ้นี� มีส่วนช่วยส่งเสริมกาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฎิบติัตามหลกัศีลธรรมของศาสนา 
 (5)  ศาสนาในฐานะเป็นสถาบนัสวสัดิการสังคมหลายอยา่งดาํเนินการโดย 
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องค์การทางศาสนา เช่น การช่วยเหลือผูเ้คราะห์ร้ายจากไฟไหม ้นํ� าท่วม ภยัสงคราม ฯลฯ ในบาง
องคก์ารของเอกชน หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วนผลกัดนัให้บุคคลร่วมกนัก่อตั�งมูลนิธิเพื�อสังคม
สงเคราะห์นอกจากนี�สถาบนัศาสนามีส่วนในการอบรมบ่มนิสัยและให้การศึกษาแก่ประชาชนให้มี
วิชาความรู้ความสามารถนาํติดตวัไปประกอบอาชีพได ้วดัในพุทธศาสนาถือไดว้ดัเป็นสถาบนัเพื�อ
สวสัดิการสังคมอยา่งแทจ้ริง เช่น เป็นแหล่งรับเด็กกาํพร้ามาเลี�ยง เป็นหอพกัสําหรับนิสิตนกัศึกษา
และนักเรียนผูย้ากจน ซึ� งไม่สามารถจะอยู่ในหอพกัของเอกชนได้ คนที�มีชื�อเสียงและได้รับ
ผลสาํเร็จในชีวติหลายคนทั�งในวงการราชการและสถาบนัเอกชน เป็นตน้ 
 สถานบนัทางศาสนาทาํหนา้ที�ไดท้ั�งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่ลบนั�น ศาสนาสามารถทาํ
ให้สังคมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ เช่น ผูน้ับถือศาสนาต่างกนั หรือแมแ้ต่ผูที้�นับถือศาสนา
เดียวกนัแต่ต่างนิกายกนัก็สามารถขดัแยง้กนัจนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพยสิ์นได้ หรือบาง
สังคมศาสนาก่อให้เกิดความเฉื�อยชาทางสังคม และบางสังคมไม่พฒันาเท่าที�ควรเพราะสมาชิกใน
สังคมเกิดความมวัเมาในศาสนาโดยไม่คาํนึงถึงเหตุผลและหลกัการที�แทจ้ริงทางศาสนา เป็นตน้ 
 จากการศึกษาพบวา่ หน้าที�ทางศาสนาสามารถแบ่งออกได ้2 ส่วนใหญ่ คือ 1) หนา้ที�ส่วน
บุคคล 2) หนา้ที�ทางสังคมของศาสนา ซึ� งพอจะสรุปหนา้ที�ส่วนบุคคลไดว้า่ เป็นหนา้ที�ในดา้นการ
ควบคุมสภาพจิตใจมนุษยใ์หอ้ยูบ่รรทดัฐานและสาํนึกร่วมของสังคม และในอีกดา้นหนึ�งหนา้ที�ทาง
ศาสนาของบุคคลก็ไดส้ร้างความอยากรู้อยากเห็นในสิ�งต่างๆทั�งภายนอกและภายในตวัมนุษย ์และ
อีกหนา้ที�หนึ� งของศาสนาคือ หนา้ที�ทางสังคม ที�พอจะสรุปในหนา้ที�นี� ไดว้า่ หนา้ที�ทางศาสนาของ
สังคมทาํให้สังคมเกิดแบบแผนทางพฤติกรรมหรือบรรทดัฐานร่วมกันในสังคม เพื�อทาํหน้าที�
ควบคุมสังคมให้อยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ที�สังคมได้คาดหวงัให้บุคคลพึงปฏิบติั อีกนัยยะหนึ� ง
ศาสนาทางสังคมก็ทาํหน้าที�ในการสร้างมิตรสัมพนัธ์ที�ดีต่อกันในรูปแบบญาติ พี�น้องให้เกิด
ความรู้สึกมีความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั แต่ในทางกลบักนัศาสนาก็เป็นส่วนหนึ�งในความขดัแยง้
ใหญ่ของสังคมสังเกตไดจ้ากสงครามต่างศาสนา เป็นตน้ และประการสุดทา้ยศาสนาทางสังคมทาํ
หนา้ที�เหมือนสถาบนัสวสัดิการสังคม ในการให้ความช่วยเหลือบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขให้แก่บุคคลที�มี
ความเดือดร้อน  
 

 2.1.4  ความสัมพนัธ์ทางระบบความเชื�อและพฤติกรรมด้านศาสนาของสังคมไทย 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2528: 242-244) ประชากรส่วนใหญ่ในสังคมไทยนบัถือศาสนาพุทธซึ� ง
เป็นศาสนาประจาํชาติ โดยแก่นแท้แล้วพุทธศาสนาจะปฏิเสธความเชื�อในเรื� องพระเจา้และจะ
เน้นหนักความเชื�อเรื� องบาปบุญคุณโทษซึ� งเป็นกฎแห่งกรรม แต่โดยทั�วไปแล้วในสังคมไทย
ปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทพบวา่ มีระบบความเชื�ออยูถึ่ง 3 ระบบดว้ยกนั ซึ� ง 
Robert Textor ไดว้เิคราะห์ไวใ้นการศึกษาหมู่บา้นบางชนั วา่มีดงันี�  คือ 
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 1)  ระบบความเชื�อทางพุทธศาสนา ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัศีลธรรม รวมทั�งความเชื�อ
เกี�ยวกบักฎแห่งกรรม 
 2)  ระบบความเชื�อทางโหราศาสตร์ซึ� งเกี�ยวข้องกับการทํานายอนาคตและไม่
สัมพนัธ์กบัหลกัศีลธรรม หรือการพยายามประกอบพิธีกรรมเพื�อผลประโยชน์ในภายภาคหนา้  
 3)  ระบบความเชื�อไสยศาสตร์หรือมายาศาสตร์ซึ� งไม่เกี�ยวขอ้งกบัศีลธรรมโดยตรง 
คือพยายามประกอบพิธีทางไสยศาสตร์เพื�อประโยชน์ส่วนบุคคลและเพื�อความตอ้งการทางโลก เช่น 
ประกอบพิธีกรรมขอฝน ทาํเสน่ห์แผด หรือขอให้พืชผลเก็บเกี�ยวไดดี้ ซึ� ง ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์ 
(2544: 13-16) มีมุมมองที�ใกลเ้คียงกบันกัวชิาการทั�งสามท่าน วา่ ไสยศาสตร์มกัจะถูกวพิากษว์ิจารณ์
วา่เป็นสิ�งที�ไม่มีเหตุผลและงมงาย เพราะให้ความสําคญักบัความเชื�อเรื�องผี หรือสิ�งที�นอกเหนือจาก
ธรรมชาติ (Animism) ทาํให้หลกัธรรมของพุทธศาสนาถูกบั�นทอนลง ซึ� งทาํให้เกิดกลุ่มพระสงฆ์
ฝ่ายปฏิรูปในยุคสมัยตั� งแต่รัชกาลที�  4 เป็นต้นมาออกมาต่อต้านหลักคิดเรื� องวิญญาณและ
อิทธิปาฏิหาริยข์องไสยศาสตร์ แต่ก็มีพระสงฆอี์กกลุ่มหนึ�งคือ พระสงฆใ์นชนชั�นปกครอง ออกมา
ไกล่เกลี�ยกบัแนวคิดดงักล่าว โดยเห็นวา่ ถา้เอาแนวคิดเรื�องไสยศาสตร์ให้ออกไปจากพุทธศาสนา
อาจจะกระทบกระเทือนความเชื�อเรื�องกรรม อดีตชาติ ภพภูมิต่างๆ และนรกสวรรค ์พุทธศาสนาจึง
จาํเป็นตอ้งยอมรับไสยศาสตร์ไวด้ว้ยส่วนหนึ�ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเรื�องของวิญญาณที�อยูต่ามภพภูมิ
ต่างๆ ซึ� งไสยศาสตร์ในสังคมไทยจะแบ่งออกได ้2 ระดบั ดว้ยกนั คือ  
 (1)  ไสยศาสตร์แห่งอภิปรัชญา (ระดบัสูง) เป็นไสยศาสตร์ที�มีแนวคิดเชื�อมโยง 
กบัหลกัของศาสนาต่างๆและมีอิทธิพลต่อความเชื�อต่อสังคมไทยและพุทธศาสนิกชนกระแสหลกั
เป็นจาํนวนมาก ตวัอยา่งเช่น ความเชื�อเรื�องกรรมเก่า และแนวคิดเรื�องวนัสิ�นโลก เป็นตน้  
 (2)  ไสยศาสตร์แห่งการทรงเจา้เขา้ผแีละคุณไสย (ระดบัตํ�า) เป็นไสยศาสตร์ที� 
เกี�ยวขอ้งกบัการติดต่ออาํนาจลึกลบัหรือการใชอ้าํนาจลึกลบัในการควบคุมบุคคลอื�น ปรากฏออกมา
ในหลายรูปแบบ เช่น ลทัธิทรงเจา้เขา้ผี ลทัธิทูตสวรรค์ (เป็นความเชื�อเรื�องศาสดาองค์ใหม่เขา้มา
แทนที�ศาสดาเดิม เช่น ลทัธิศรีอารีย ์เป็นตน้) ลทัธิไสยดาํ เป็นตน้ 
 แนวคิดของรัชนีกร เศรษโฐ มีความสอดคล้องกับ สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ 
(2522: 289-330) ที�วา่ พฤติกรรมดา้นศาสนาของชาวชนบทและชาวเมืองในสังคมไทยแบ่งออกได ้3 
ดา้น ดงันี�  1) ดา้นศาสนา 2) ไสยศาสตร์ 3) โหราศาสตร์  
 1)  ดา้นศาสนา จากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมดา้นศาสนาของสังคมไทยสามารถ 
แบ่งออก 4 ประการ ไดแ้ก่  
 (1)  การบวช จากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการบวชนี�ชายไทยประมาณเกือบ 50 
เปอร์เซ็นต์ได้บวชแล้ว แต่เปอร์เซ็นต์การบวชจะลดน้อยลงสําหรับผูที้�อยู่ในเมืองหลวง ผูที้� มี
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การศึกษาสูงๆ และในกลุ่มอาชีพและกิจกรรมสมยัใหม่บางประการ อาทิ ขา้ราชการ นกัธุรกิจการคา้ 
และนกัศึกษา ส่วนผูที้�มีอตัราการบวชสูงนั�นมกัจะตกอยู่ในอาชีพ ชาวนาชาวไร่ กรรมกร ช่างฝีมือ 
เป็นตน้ 
 (2)  การทาํบุญตกับาตรจากการศึกษาพบวา่ คนไทยส่วนใหญ่ทาํบุญกนัสมํ�า- 
เสมอ ซึ� งกลุ่มที�พบมากในการทาํบุญตกับาตรมากๆ คือปีละเกินกวา่ 20 ครั� งขึ�นไป ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ผู ้
ที�อยูต่่างจงัหวดั มีการศึกษาค่อนขา้งตํ�า มีรายไดต้ ํ�า และมีอาชีพทาํไร่ทาํนากบัคา้ขายเล็กๆนอ้ยๆ 
 (3)  ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอื�นๆ จากการศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเขา้ร่วมศาสนามากพอสมควร และที�ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่กลุ่มคนอื�นๆก็ไดแ้ก่
ประชากรที�อยู่ต่างจงัหวดัมีการศึกษาค่อนขา้งตํ�า มีรายไดต้ ํ�า มีอายุสูงๆ และมกัจะมีอาชีพชาวไร่
ชาวนา ช่างฝีมือ และคา้ขายเล็กๆนอ้ยๆ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผูที้�มีการศึกษาสูงๆ โดยเฉพาะพวกที�จบ
ปริญญาตรีขึ�นไปกบักลุ่มนกัศึกษาจะมีพฤติกรรมทางดา้นพิธีกรรมทางศาสนานอ้ยกวา่กลุ่มคนอื�นๆ 
ซึ� งก็อาจหมายความวา่เป็นกลุ่มที�ไม่เคร่งศาสนาเท่าใดนกั 
 (4)  การไปวดัฟังเทศน์จากการศึกษาพบวา่ เราพอจะกล่าวไดว้า่คนไทยส่วน 
ใหญ่ยงันิยมไปวดัฟังเทศน์กนัอยู่ ซึ� งก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยโดยทั�วไป ยงัมีความเชื�อมั�นหรือยึด
มั�นในศาสนาอยู่ แต่เมื�อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มแลว้เราจะพบวา่ คนในต่างจงัหวดัมีความเคร่งใน
ศาสนามากกว่าคนในกรุงเทพฯ คนที�มีการศึกษาระดบัตํ�าๆ เคร่งศาสนามากกว่าคนที�มีการศึกษา
สูงๆ คนอายุมากๆเคร่งศาสนามากกว่าคนอายุน้อยๆ และคนที�อยู่ในอาชีพทาํนาทาํไร่ ค้าขาย
เล็กๆน้อยๆ ธุรกิจการค้า เคร่งศาสนามากกว่าขา้ราชการและนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่ม
นกัศึกษาปรากฏวา่มีการทาํบุญตกับาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และไปวดัฟังเทศน์นอ้ยที�สุด 
 2)  ไสยศาสตร์ ไดศึ้กษาผา่นพฤติกรรมการบนบานศาลกล่าวของสังคมไทย พบวา่  
คนไทยส่วนใหญ่มิไดมี้พฤติกรรมการบนบานศาลกล่าว แต่ในส่วนนอ้ยประมาณ 39 เปอร์เซ็นต ์ที�
ยงัมีพฤติกรรมทาํนองนี�อยูน่ั�น ไม่พบวา่มีความแตกต่างกนัมากนกัในพื�นฐานการศึกษาหรือถิ�นฐาน
ที�อยูแ่ละรายได ้ไดพ้บแบบแผนความแตกต่างอยูบ่า้งในแง่เพศ อายุ และอาชีพ ฉะนั�น จึงอาจกล่าว
ไดว้า่ความถี�ของพฤติกรรมบนบานศาลกล่าวมิไดขึ้�นอยูก่บัองคป์ระกอบทางสังคมของบุคคลเท่าใด
นกั แต่ส่วนใหญ่น่าจะขึ�นอยูก่บัปริมาณความตอ้งการและความกดดนัทางจิตใจของแต่ละคน บวก
กับอัตราการเสี� ยงในแต่ละกิจกรรมมากกว่า เวน้แต่ในกรณีของเพศซึ� งปรากฏว่าเพศหญิงมี
พฤติกรรมการบนบานศาลกล่าวมากกว่าเพศชายอย่างชดัแจง้ จึงน่าจะหมายความวา่เพศหญิงยงัมี
ความเชื�อในเรื�องของไสยศาสตร์หรือมายาศาสตร์มากกวา่ชาย 
 3)  โหราศาสตร์ ไดศึ้กษาผ่านพฤติกรรมการดูหมอผกูดวง จากศึกษาพบว่าคนไทย
ส่วนใหญ่ไม่นิยมกระทาํกนั แต่ก็มีอยู่ไม่นอ้ยทีเดียว ที�ยงันิยมกระทาํกนัอยู่และในกลุ่มนี� เราพบว่า
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หญิงมีพฤติกรรมด้านนี� มากกว่าชาย คนในกรุงเทพดูหมอผูกดวงมากกว่าคนต่างจงัหวดั คนที�มี
ความรู้สูงมีพฤติกรรมการดูหมอผกูดวงมากกวา่คนที�มีความรู้ตํ�าๆ นอกจากนั�นผูที้�มีรายไดสู้งๆ ก็มี
พฤติกรรมทางดา้นนี�มากกวา่ผูที้�มีรายไดต้ ํ�าๆ และที�น่าประหลาดใจก็คือวา่ ขา้ราชการและผูมี้อาชีพ
คา้ขายเล็กๆน้อยๆ มีพฤติกรรมการดูหมอผูกดวงมากกว่ากรรมกรและชาวชาวไร่ ซึ� งมีพฤติกรรม
ดา้นนี�นอ้ยที�สุด นี�ก็น่าจะเป็นพยานหลกัฐานไดค้่อนขา้งจะแน่ชดัทีเดียววา่ โหราศาสตร์ในประเทศ
ไทยนั�นเป็นวิชาที�มีเกียรติภูมิสูงส่งไม่นอ้ย หรือเป็นเพราะสิ�งเหล่านี� คือทางออกของแรงกดดนัของ
คนในสังคมเมือง (ยกเวน้กรรมกร)  
 ในขณะที� อานนท ์อาภาภิรม (2525: 67-70) ไดก้ล่าววา่ มายาศาสตร์ที�มีอยูใ่นสังคมไทยมี

อยู ่2 ประเภท คือ (1) ไสยศาสตร์ หมายถึง อาํนาจลึกลบัของสิ�งศกัดิ< สิทธิ< เครื�องรางของขลงั นํ� ามนต ์

และเวทมนต์คาถา แมแ้ต่ความเชื�อโหราศาสตร์เองก็ไดรั้บจากอิทธิพลของไสยศาสตร์ดว้ยเช่นกนั 

กล่าวคือ เมื�อบุคคลใดไดรั้บการพยากรณ์ตามหลกัโหราศาสตร์วา่จะประสบเคราะห์ร้ายในดา้นนั�น 

ดา้นนี� บุคคลนั�นก็จะแสวงหา “สิ� ง” ที�เขามีความเชื�อว่ามีอิทธิฤทธิ< และอาํนาจลึกลบัที�จะสามารถ

ทาํลายเคราะห์ร้าย และจะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเขา สิ� งที�มีอิทธิฤทธิ< ตามความเชื�อถือของ

สังคมไทยส่วนใหญ่ ได้แก่ นํ� ามนต์ คาถาอาคม และการสะเดาะห์เคราะห์ตามพิธีกรรมทางไสย

ศาสตร์ (2) โชคลางหมายถึง “เครื�องหมายที�ปรากฏให้เห็นอนับอกเหตุร้ายหรือเหตุดี” เป็นยอมรับ

กนัว่า สังคมไทยมีความยึดมั�นถือมั�นในเรื�อง “โชคลาง” มาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นประเพณี

ปฏิบติัและงดเวน้ปฏิบติัอยูโ่ดยทั�วไปในสังคมไทย สรรพสิ�งต่างๆ ที�สังคมไทยยึดมั�นถือมั�นวา่เป็น

เครื�องหมายของโชคร้ายหรือโชคดี เช่น “เรื�องความฝัน” ที�สังคมไทยยึดถือกนัเป็นส่วนหนึ� งของ

โชคลาง ที�จะส่งผลกระทบถึงชีวติและทรัพยสิ์นในอนาคต เช่น ฝันวา่ถูกงูรัดกาํลงัจะเจอเนื�อคู่ ฯลฯ 

 จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมด้านศาสนาของสังคมไทยพอว่า ศาสนามีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของสังคมไทย 3 ด้านด้วยกนั คือ (1) พฤติกรรมด้านศาสนา หมายถึง การเข้าร่วม

ประเพณี พิธีกรรม และวฒันธรรมพุทธศาสนา เช่น การทาํบุญตกับาตร การบวชพระ การฟังเทศน์

ฟังธรรม หรือแมก้ระทั�งพิธีศพ เป็นตน้ (2) ดา้นโหราศาสตร์ มกัจะพบเห็นผา่นพฤติกรรมของการดู

หมอ ผกูดวงชะตาต่างๆ (3) ดา้นไสยศาสตร์ สามารถแบ่งออกได ้2 ระดบั คือ ระดบัสูง เป็นหลกั

ไสยศาสตร์ที�เชื�อมโยงกบัแนวคิดทางศาสนาต่างๆ ไสยศาสตร์ดา้นนี� ถึงวา่เป็นไสยศาสตร์กระแส

หลกัในสังคมไทยที�ยอมรับกันทั�วไป และ ระดบัตํ�า ถึงได้ว่าเป็นไสยศาสตร์ทางเลือกที�มีความ

เชื�อมโยงกบัอาํนาจลึกลบั ในเรื�องเทพ ผ ีเทวดาต่างๆ มกัจะไดรั้บความนิยมเฉพาะกลุ่ม 
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2.2  แนวคดิบทบาท 
  

 2.2.1  ความหมายของบทบาท 

บทบาท หมายถึงพฤติกรรมที�ปฏิบติัหนา้ที�ตามสถานภาพทางสังคมที�บุคคลถูกกาํหนดไว ้
เช่น บทบาทของวดัตอ้งเป็นสถานที�พึ� งทางจิตใจและเป็นเยี�ยงอย่างที�ดีแก่สถาบนัหรือหน่วยงาน
อื�นๆ ในดา้นความบริสุทธิ< โปร่งใสและความขาวสะอาดในการบริหารจดัการภายในวดัหรือองคก์ร 
การแสดงบทบาทในที�นี� อาจจะเกิดจากความคาดหวงัของบุคคลอื�นมาเป็นปัจจยัต่อการกาํหนด
บทบาทของบุคคลหรือหน่วยงานดว้ยประการหนึ�ง (พระมหากลด วิโยชน์,2547: 11; พระศกัดิ< ชยั
อ่อนหาดพอ,2551: 36; ฉตัรชยัไชยโยธา, 2549: 11; สงกรานต ์เทพประสิทธิ< ,2550: 6; อุทิศ ทาหอม
,2554: 9; งามพิศ สัตยส์งวน,2538: 96-97; สาการียา กาเร็ง, 2554: 31)  

สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2550: 63) ไดอ้ธิบายวา่บทบาท (Role) หมายถึง บุคคลจะตอ้งมี 
สถานภาพและบทบาท ที�สถานภาพทางสังคมจะเป็นตวักาํหนดการแสดงบทบาทของบุคคลให้
ต่างกนัออกไปเพื�อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัสถานภาพของบุคคล ตวัอยา่งเช่น บทบาทของเพื�อน 
บทบาทของลูก บทบาทของลูกศิษย ์เป็นตน้ 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2519: 45) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทภายใตแ้นวคิดทางจิตวิทยาสังคม
วา่บุคคลจะสามารถเรียนรู้เกี�ยวกบัตนเองไดจ้ากการแสดงบทบาทของตน และการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมจะทาํให้บุคคลจะเรียนรู้ตนเองโดยผ่านสายตาผูอื้�น ทาํให้รู้ถึงจิต อตัตา และเอกลกัษณ์ของ
บุคคลวา่เป็นอยา่งไรโดยผา่นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม หรือจะเรียกวา่รูปแบบของบทบาท
นี�วา่ การเรียนรู้การแสดงบทบาท ( Role Playing)  

Davisand Newstrom (1985: 53) ไดก้ล่าววา่ บทบาทเป็นชุดการกระทาํที�เกิดจากความคาด 
หวงัของบุคคลอื�น เช่น อาํนาจและความรับผิดชอบ การติดตามผลงานในโครงการต่างๆ และ
บทบาทเป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานภาพตาํแหน่งของบุคคลในระบบสังคม  

Levinson (1964 อา้งถึงในพิชญา รวยภิรมย,์2552: 6) ไดแ้บ่งปัจจยัในการเกิดบทบาท 
(Role) ออก 3 ปัจจยั คือ  

 1)  บทบาท (Role) หมายถึง ปทัสถาน (Norms) ความมุ่งหวัง ข้อห้าม ความ
รับผิดชอบและอื�นๆที�มีลกัษณะในทาํนองเดียวกนัซึ� งผูกพนักบัสถานภาพทางสังคมที�กาํหนดไว ้
บทบาทในความหมายนี�  เป็นบทบาทที�คาํนึงถึงตวับุคคลนอ้ยที�สุด แต่จะมุ่งเนน้ไปถึงบทบาทหนา้ที�
ของบุคคลมากกวา่ 

 2)  บทบาท (Role) หมายถึง การกระทาํที�ผา่นตาํแหน่งงานหรือสถานภาพทางสังคม
ของบุคคลนั�นๆ 
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 3)  บทบาท (Role) หมายถึง การกระทาํของบุคคลที�กระทาํโดยสัมพนัธ์กบัโครง-
สร้างทางสังคม 
 Krech, Crutchfield and Ballachey (1962: 310-311) พอจะสรุปโดยรวมไดว้า่บทบาท(Role) 
หมายถึง ความคาดหวงัและสถานภาพที�สังคมกาํหนดขึ�น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ปัจจยั คือ 
 1)  บทบาทมีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสังคม กล่าวคือ บุคคลมีความสัมพนัธ์
กบัตาํแหน่งงานที�บุคคลไดรั้บผิดชอบ ซึ� งตาํแหน่งของบุคคลจะเขา้มากาํหนดรูปแบบพฤติกรรม
และการกระทาํ ถา้ความสัมพนัธ์ทางสังคมเปลี�ยน บทบาทของบุคคลจะเปลี�ยนตามไปดว้ย  
 2)  บทบาทเกิดจากความคาดหวงัของครอบครัว กล่าวคือ บทบาทของบุคคลจะถูก
กาํหนดจากการคาดหวงัจากคนในครอบครัว ที�ไม่มีแต่ปัจจยัของความคาดหวงัเท่านั�น อาจมีความ
เชื�อ แรงจูงใจ ความรู้สึก เจตคติ ของครอบครัวเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย เพื�อเขา้มากาํหนดการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 3)  บทบาทเกิดจากสถานการณ์และสถานภาพทางสังคม กล่าวคือ บทบาทที�ถูกกาํ -
หนดจากสถานการณ์และตาํแหน่งที�เฉพาะเจาะจงของบุคคล บทบาทของบุคคลจะมีมากขึ�นเมื�อ
บุคคลมีสถานภาพทางสังคมที�สูง เช่น นกับริหารระดบัสูง นายกรัฐมนตรีประเทศ เป็นตน้  

สุเทพ สุนทรเภสัช (2540: 228 – 230) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดบทบาทของ Stryker ไวว้า่บทบาท
เกี�ยวเนื�องกบั ความคาดหวงัทางพฤติกรรมของกลุ่มคนหรือบุคคลที�มีร่วมกนัที�มีอยู่ในตาํแหน่ง
ต่างๆทางสังคม “การสวมบทบาท”โดยปกติของบุคคลนั�นจะไม่เพียงสวมบทบาทเฉยๆ แต่จะสวม
บทบาทอย่างจริงจงัและมีแนวความคิดในการจะสร้างสรรค์ในบทบาทที�ไดรั้บซึ� งความหมายทาง
สังคมเปลี�ยนแปลงไปบทบาทของบุคคล บทบาทก็อาจจะเกิดการเปลี�ยนแปลงตามความหมายนั�นๆ
ดว้ย  
 สรุปไดว้า่ บทบาท (Role) หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมที�แสดงออกผา่นเงื�อนไขทาง
สังคม ที�ประกอบด้วย ความคาดหวงั สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และสภาพสิ�งแวดล้อมของผูถื้อ
บทบาทอาทิเช่น บทบาทของพระสงฆต์อ้งทาํหนา้ที�เป็นผูท้รงศีล เพื�อเป็นตวัอยา่งที�ดีต่อสังคม เป็น
ตน้  
 

2.2.2  ประเภทของบทบาท 

มีนกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึงประเภทของบทบาทไวห้ลากหลายแนวคิด ดงัเช่น 
จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 37-38) ไดแ้ยกลกัษณะบทบาทเป็น 3 ประเภท 
 1)  บทบาทในอุดมคติ (Ideal role) เป็นบทบาทที�กาํหนดไวเ้ป็นกฎหมายหรือความ 
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คาดหวงัของบุคคลทั�วไปในสังคมเป็นแบบฉบบัที�สมบูรณ์ซึ� งผูมี้สถานภาพหนึ�งๆควรกระทาํแต่อาจ
ไม่มีใครทาํตามนั�นได ้

 2)  บทบาทที�บุคคลเขา้ใจ (Perceived role) เป็นบทบาทที�ขึ�นอยูก่บับุคคลที�คาดคิด 
ดว้ยตวัเองว่าควรเป็นอย่างไรทั�งนี� เกี�ยวกบัค่านิยมทศันคติบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล 

 3)  บทบาทที�แสดงออกจริง (Actual or Enacted role) เป็นการกระทาํที�บุคคลปฏิบติั 
จริงซึ� งขึ�นอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะหนา้ในขณะนั�นดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวอาจเป็นสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและทางสังคมเช่นการกดดนัของกลุ่มต่างๆและบทบาทที�กระทาํจริงอาจสอดคลอ้ง
หรือไม่สอดคลอ้งกบับทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที�บุคคลรับรู้ได ้

วรีพนัธ์ พวงเพชร (2539: 13) ไดอ้ธิบายผา่นแนวคิดของ Hunt วา่ประเภทของบทบาท
สามารถแบ่งได ้5 ประเภท ดงันี�  

 1)  บทบาทที�ถูกกาํหนดโดยสังคม เป็นบทบาทที�สังคมกาํหนดไวว้า่บุคคลที�ดาํรงตาํ- 
แหน่งนั�นตอ้งทาํอยา่งไร เช่น สังคมกาํหนดวา่ครูตอ้งมีหนา้ที�สอน 

 2)  บทบาทที�กาํหนดใหบุ้คคลเป็นตวัอยา่งของสังคมเช่นการแต่งกายการพดูจาความ 
ประพฤติ ของคนในสังคมยอ่มบ่งถึงวฒันธรรมของคนและสังคม 

 3)  บทบาทที�สังคมคาดหวงั เป็นบทบาทที�ผูอื้�นคาดหวงัไวว้า่ผูด้าํรงตาํแหน่งนั�นควร 
ปฏิบติัเช่นไร 

 4)  บทบาทที�ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ ์และหนา้ที�ที�กาํหนด เช่น  
พนกังานขา้ราชการตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบที�กรมกระทรวงนั�นกาํหนด  

 5)  บทบาทที�ตอ้งปฏิบติัตามคาดหวงัของผูร่้วมงานดว้ยกนั คือ ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ 
เพียงแต่ปฏิบติัตามที�ตนเองตอ้งการเท่านั�น แต่ตอ้งปฏิบติัตามความมุ่งหวงัของผูอื้�นดว้ย 

Turner and Others (1982: 129 อา้งถึงใน ธาํรงศกัดิ<  ตั�งสูงเนิน,2547: 52) ไดอ้ธิบายวา่ 
บทบาท (Role) หมายถึงการปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Interaction) เหมือนบทละครบน
เวที ซึ� งประกอบไปดว้ยลกัษณะการคาดหวงัใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1)  ความคาดหวงัจาก “บท” (Expertaction from the “Script”) หมายถึง ภาวะความ
เป็นจริงทางสังคม ที�เปรียบเสมือนกบับทละครที�ประกอบดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ในบริบททาง
สังคม โดยมีปทสัถาน (Norm) เป็นตวักาํหนดวา่ บุคคลควรจะมีพฤติกรรมเช่นไร 
 2)  ความคาดหวงัจากผูร่้วมแสดงคนอื�นๆ (Expectation from other “Player”)  
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หมายถึง การที�สังคมมีบรรทดัฐานที� Script ที�จะกาํหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพนัธ์กนัทาง
สังคม ดงักล่าวแลว้ บุคคลในสังคมจึงสวมบทบาท (Role taking) ซึ� งกนัและกนั เพื�อนาํไปสู่การ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งเป็นตามหลกัเกณฑต์ามความคาดหวงัร่วมกนั 
 3)  ความคาดหวงัจาก“ผูช้ม” (Expectation from the “Audience”) หมายถึง การ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมที�เกิดจากความคาดหวงัของบุคคลในสังคมที�มีสถานภาพและบทบาทที�
ต่างกนั มาสู่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�คาดหวงัร่วมกนั 

Berlo (1960: 152-153) การคาดการณ์ถึงการแสดงพฤติกรรมจากบทบาทในชุดพฤติกรรม 
ของบุคคล กล่าวคือ การคาดการณ์ที�บุคคลจะแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนออกมานั�นจะ
ขึ�นอยูก่บัสถานภาพหรือตาํแหน่งของบทบาทของโครงสร้างที�ขึ�นอยูก่บัพฤติกรรมของบุคคลซึ� งมี
ปัจจยัหลกัๆ 3 ปัจจยั ดงันี�  

 1)  บทบาทตามคาํสั�ง (Role Prescriptions) คือ บทบาทที�ถูกกาํหนดไวเ้ป็นรูปแบบที�
เป็นทางการและมีความชดัเจนวา่บุคคลควรปฏิบติัในบทบาทของตนอยา่งไร 

 2)  บทบาทที�ปฏิบติัจริง ( Role Descriptions) คือ พฤติกรรมที�แสดงออกผา่นหนา้ที�
ของบุคคลที�ไดรั้บมา 

 3)  บทบาทที�ถูกคาดหวงั (Role Expectations) คือภาพที�บุคคลถูกคาดหวงัใหแ้สดง 
พฤติกรรมและการปฏิบติัออกมาจากหนา้ที�ที�ไดรั้บ 

สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2550: 175–176) ซึ� งแยกประเภทของบทบาทออกเป็น3 ประเภทดงันี�  
 1)  บทบาทตามใบสั�ง (Prescribed roles) บทบาทประเภทนี� เพ่งเล็งที�การปฏิบติัตาม

ความคาดหวงัของแต่ละสถานภาพตวัตนและทกัษะในการแสดงบทบาทมีหนา้ที�ตอ้งปรับตวัให้เขา้
กบัความคาดหวงัของสถานภาพนั�นๆการวิเคราะห์บทบาทประเภทนี� เนน้ตรงระดบัการยอมปฏิบติั
ตามความคาดหวงัของตาํแหน่งที�บุคคลเขา้ครอบครอง 

 2)  บทบาทตามใจ (Subjective roles) บทบาทประเภทนี� เพ่งเล็งไปที�ความคาดหวงั
ต่างๆจะต้องผ่านอตัตาหรือตวัตนเสียก่อนแล้วจึงมีการปฏิบติัขณะที�ผ่านตวัตนนี�เองตวัตนก็จะ
กลั�นกรองพินิจพิจารณาเลือกสรรลดทอนพลิกแพลงความคาดหวงันั�นๆให้เหมาะกบัตนจุดสนใจ
ของการวเิคราะห์จึงอยูที่�แบบหรือสไตลข์องแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร 

 3)  บทบาทจริง (Enacted roles) บทบาทประเภทนี� คือพฤติกรรมจริงของปัจเจกชน
หลงัผา่นขั�นตอน 2 ขั�นตอนขา้งตน้มาแลว้หากจะดูพฤติกรรมเปิดเผยก็จะดูความซบัซ้อนหรือโครง 
ข่ายเชื�อมโยงของพฤติกรรมที�แสดงออกมาใหเ้ห็นถา้เพง่ไปที�บทบาทเปิดเผยจุดการวเิคราะห์ก็จะพุ่ง
ในตวัความคาดหวงัหรือการตีความคาดหวงัตามสถานภาพนั�น 
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จากการศึกษาประเภทของบทบาทสามารถสรุปไดว้า่ ประเภทของบทบาทแบ่งออกได ้ 3 
ประเภท 

 1)  บทบาทที�เกิดจากกฎระเบียบ เป็นบทบาทที�อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ กฎหมาย เช่น 
หนา้ที�ตาํแหน่งงาน ขอบเขตของตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 

 2)  บทบาทที�เกิดจากความคาดหวงั สามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะ (1) บทบาทที�เกิด
จากความคาดหวงัส่วนตวั อย่างที� “สัญญา สัญญาวฒัน์” เรียกว่า บทบาทตามใจ ที�เกิดจากความ
ตอ้งการของอตัตา และจุดมุ่งหมายในชีวิตของบุคคลเขา้มากาํหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม
บทบาทประเภทนี� มีความเป็นปัจเจกค่อนขา้งสูง (2) บทบาทที�เกิดจากความคาดหวงัจากสังคม เป็น
บทบาทที�เกี�ยวข้องกับบทบาทที�เกิดจากกฎระเบียบทางสังคมต่างๆ ที�คาดหวงัให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตามบรรทดัฐานที�สังคมตั�งไว ้เช่น พระสงฆต์อ้งปฏิบติัตวัตามพระธรรมวินยัที�ถูกบญัญติั
ไวต้ามกฎของมหาเถรสมาคม (3) บทบาทที�เกิดจากความคาดหวงัจากสถาบนั องคก์ร หรือ หน่วย-
งานต่างๆ 

 3)  บทบาทที�แสดงออกหรือปฏิบติัจริง เป็นบทบาทที�อยู่ภายใต้ 2 ลักษณะแรก 
กล่าวคือ เป็นบทบาทที�บุคคลปฏิบัติตามสถานการณ์สภาพแวดล้อม ที� มีความคาดหวงัและ
กฎระเบียบในบทบาทของบุคคลอื�นเป็นสําคญั เช่น บทบาทของวดัในเมืองกบัวดัป่ามกัมีบทบาทที�
แตกต่างกนั เพราะบริบททางสังคมมีความแตกต่างกนั เป็นตน้  

 
2.2.3  ปัจจัยที�มีผลต่อการกาํหนดบทบาท 
มีนักทฤษฎีและนักวิชาการหลายท่านได้ให้เสนอแนวคิดเกี�ยวกับ ปัจจัยที�มีผลต่อการ

กาํหนดบทบาท ไวด้งันี�  
วรีพนัธ์ พวงเพชร (2539: 14 -15) ไดเ้สนอวา่ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการกาํหนดบทบาทแบ่งออก

ได ้8 ประการไดแ้ก่  
 1)  อายุ เป็นตวักาํหนดบทบาทที�สําคญั เพราะคนที�มีอายุต่างกนั จะมีบทบาทที�ต่าง 

เนื�องจากอายจุะเป็นส่วนหนึ�งในการจาํกดัขอบเขตการแสดงออกในบทบาทของบุคคล เช่น บทบาท
ของเยาวชนมีหน้าที�เรียนหนงัสือเป็นลูกที�ดีของพ่อแม่ แต่ในขณะที�บทบาทของผูใ้หญ่จะตอ้งทาํ
หนา้ที�หารายได ้เพื�อเลี�ยงชีพตนเองและครอบครัว เป็นตน้ 

 2)  เพศ เป็นตวักาํหนดบทบาททางสังคมของบุคคลที�สําคญั เนื�องจากบทบาททาง
เพศจะครอบคลุมดว้ยเงื�อนไขทางวฒันธรรมและบริบทของสังคมซึ� งนกัวิชาการจิตวิทยาอยา่ง สิทธิ
โชค วรานุสันติกลู (2546: 61) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของเพศ (Gender Roles) ไวว้า่ สถานภาพทางเพศ
ของบุคคลเกิดจาก 3 ปัจจยัดว้ยกนั (1) ทางชีวภาพหรือทางฮอร์โมนของมนุษย ์(2) การอบรมเลี�ยงดู
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ของพ่อแม่ (3) สิ�งแวดลอ้ม สถานภาพทางเพศจึงถือเป็นสิ�งหนึ�งที�มนุษยถู์กกาํหนดมาตั�งแต่กาํเนิด 
และเป็นสิ�งที�สังคมแต่ละวฒันธรรมรังสรรค์ขึ�นมาอีกขั�นตอนหนึ� งด้วย เพื�อกาํหนดบทบาทของ
บุคคลใหอ้ยูภ่ายใตเ้งื�อนไขทางสังคมนั�นๆ เช่น การเป็นเพศชายตอ้งเขม้แข็ง มีภาวะผูน้าํ และผูห้ญิง
ตอ้งมีความอ่อนแอ อ่อนหวาน และเป็นผูต้ามที�ดี เป็นตน้ 

 3)  อาชีพ คนแต่ละอาชีพจะมีบทบาทแตกต่างกนั 
 4)  ตาํแหน่งในครอบครัว ทาํให้บุคคลมีบทบาทที�ต่างกนั เช่น บทบาทของลูกต่าง

จากบทบาทของพอ่  
 5)  ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นเงื�อนไขที�เขา้มากาํหนดบทบาททางสังคมของบุคคล ให้

มีสถานะทางสังคมเช่นไรตวัอยา่งเช่น คนที�มีฐานะทางดีมกัจะมีโอกาสเป็นเจา้คนนายคนไดง่้ายกวา่
คนจน เป็นตน้ 

 6)  พิธีการต่างๆเป็นสถานการณ์ที�เขา้มากาํหนดบทบาทของบุคคลให้แตกต่างกนั
ออกไป เช่น พิธีทางศาสนา บทบาทของพระสงฆจ์ะเป็นผูน้าํฝ่ายฆราวาส เป็นตน้ 

 7)  บุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพจะมีผลต่อการแสดงบทบาท บุคคลจะเลือก
แสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบุคลิกของตน ในส่วนนี� จะมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จาํนงคอ์ดิวฒันสิทธิ< และคณะ (2540: 37-38) ที�กล่าวถึง บทบาทที�บุคคลเขา้ใจ (Perceived roles) 
และ 
สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2550: 175) บทบาทตามใจ (Subjective roles) ที�บุคคลแสดงบทบาทผา่น
บุคลิกภาพ อตัตา ของตนเป็นหลกัโดยมีสภาพแวดล้อมเป็นตวัเสริมในการตีกรอบบทบาทของ
บุคคลโดยกวา้งๆ 

 8)  บทบาทภายในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาทแตกต่างกนัออกไป เช่น บทบาท
ของผู-้นาํบทบาทของเลขานุการ บทบาทของประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

บทบาททั�ง 8 ประการที�กล่าวมานั�น เป็นบทบาทที�บุคคลสามารถแสดงออกไดม้ากกวา่หนึ�ง
บทบาทในเวลาเดียวกนั โดย Parson เรียกบทบาทประเภทนี�วา่ “ชุดของบทบาท” (role set) (จาํนงค์
อดิวฒันสิทธิ< และคณะ, 2540: 38) บุคคลที�มีสถานภาพเดียวกนัอาจแสดงบทบาทไดห้ลายบทบาท
ในสถานภาพเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น นางสาวบงัอรอายุ 18 ปี เพศหญิง มีอาชีพเป็นนกัศึกษา สถานะ
ทางครอบครัวเป็นบุตรของนางศรีและนายมา จากการยกตวัอย่างจะเห็นไดว้่านางสาวบงัอรได้มี
บทบาทในหลายๆดา้นทั�งในดา้นอาย ุเพศ อาชีพ สถานะทางครอบครัว เป็นตน้  
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2.2.4  บทบาทของวดั 
พระพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์ที�เนน้เฟ้นต่อสังคมไทยมายาวนานนบัตั�งแต่อดีต บทบาท

ของวดัในอดีตจึงมีหนา้ที�เหมือนศูนยก์ลางที�ตอ้งรับใชต้อบแทนสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่
ชุมชน โดยนกัวิชาการ 2 ท่านไดใ้ห้ความเห็นที�ตรงกนัวา่ (พระสุธีวรญาณ, 2549: 161–163; พระ
มหาปยุทธ์ ปยุตโต, 2512: 14-15) บทบาทของวดัในอดีตมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของสังคมไทย
ดว้ยกนั 12 ประการ  

 1)  วดัเป็นโรงเรียนสาํหรับราษฎร์ที�ทาํหนา้ที�อบรมทางศีลธรรม วชิาการ และฝึกสาย
อาชีพต่าง โดยชาวบา้นในทอ้งถิ�นจะส่งบุตรหลานของตนเขา้มารํ� าเรียนในการแสวงหาความรู้และ
อยูรั่บใชพ้ระสงฆ ์ 

 2)  วดัเป็นสถานสงเคราะห์สําหรับราษฎร์ที�เดือดร้อน ให้มาอาศยัประคองชีวิต เล่า
เรียน จนมีอาชีพไปเลี�ยงตวัได ้

 3)  วดัเป็นสถานที�พกัอาศยัของคนเดินทาง ทาํหนา้ที�เหมือนกบัโรมแรมในปัจจุบนั
ในการทาํหนา้ที�รับรองผูเ้ดินทางจากต่างแดน 

 4)  วดัเป็นสถานพยาบาลที�รักษาผูเ้จบ็ป่วยตามภูมิปัญญาของคนในสมยัก่อน โดยวดั
เป็นแหล่งตาํราแพทย ์และพระสงฆท์าํหนา้ที�เป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วยทั�วไป 

 5)  วดัเป็นสถานที�พบปะสังสรรคแ์ละพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวบา้น โดยวดัชาวบา้น
และพระสงฆ์ช่วยกันดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื� น เพื�อเป็นสถานที�
ศูนยก์ลางชุมชน 

 6)  วดัเป็นสถานที�เผยแพร่คาํสอนและแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวบา้น 
 7)  วดัเป็นสถานที�รื�นเริงที�จดัเทศกาลและมหรสพต่างๆสําหรับชาวบา้น เช่น งานก่อ

พระเจดียท์รายในวนัสงกรานต ์งานเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 
 8)  วดัเป็นบ่อเกิดและเป็นศูนยก์ลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ  
 9)  วดัทาํหนา้ที�เหมือนศาลทอ้งถิ�นที�คอยไกล่เกลี�ยขอ้พิพาท เป็นที�ปรึกษาแกไ้ข 

ปัญหาชีวติครอบครัวของชาวบา้น 
  10)  วดัเป็นสถานที�สาํหรับชาวบา้นรอบวดัมาทาํบุญและบาํเพญ็กุศลตลอดจน

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
  11)  วดัเป็นคลงัพสัดุสาํหรับเก็บของใชส้าธารณะ เมื�อมีงานใดๆก็สามารถเบิกไปยืม

ใชไ้ดต้ามความสะดวก 
  12)  วดัเป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครองที�กํานันหรือผูใ้หญ่บ้านจะเรียก

ลูกบา้นมาประชุมกนั เพื�อบอกแจง้กิจการต่างๆ 
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พระสุธีวรญาณ (2549: 163-164) ไดย้กกรณีของ William J. Klausner ซึ� งเป็นนกัวชิาการ 
สายมานุษยวิทยาเดินทางเขา้มาในเมืองไทยเมื�อปี พ.ศ. 2498 โดยท่านเขา้ไปใช้ชีวิตร่วมอยู่กบั
ชาวบา้นหนองขอน จงัหวดัอุบลราชธานี และภายหลงัไดก้ลายเป็น “ลูกเขยชาวอุบล” ในที�สุด ได้
เล่าไวว้า่ “วดัในหมู่บา้นหนองขอนเอาไวว้า่ วดัจะอยูเ่กือบใจกลางหมู่บา้น เป็นศูนยก์ลางทางสังคม
และวฒันธรรมของชาวบา้นอยา่งเห็นไดช้ดั ตลอดวนัจะมีผูค้นเดินเขา้ออกมิไดข้าด ชาวบา้นหลาย
คนพากนัตกันํ� าที�บ่อ ผูใ้หญ่จะมาถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์แลว้ฟังเทศน์ประจาํวนัตอนบ่าย บาง
คนก็มาปรึกษาปัญหาส่วนตวัและขอคาํแนะนาํต่างๆจากเจา้อาวาส งานบุญและงานประเพณีรื�นเริง 
เช่น ภาพยนตร์ หมอลาํ ฯลฯ มีกนัอยูเ่รื�อยๆ การประชุมเกี�ยวกบักิจการงานของส่วนรวมก็มากระทาํ
กนัที�วดั เช่นตดัถนนไปยงัอีกหมู่บา้นหนึ� งเมื�อไร จดังานบุญบั�งไฟกนัวนัไหน แมแ้ต่คูหาสําหรับ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั�งสมาชิกผูแ้ทนราษฎร์ก็ทาํกนัในวดั”และนกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษที�เป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการศึกษายเูนสโก ชื�อวา่ Nicholas Bennett ที�ไดก้ล่าวถึงวดัในเมืองไทยวา่ “เป็นเวลา
หลายร้อยปีที�วดัได้มีบทบาทสําคญัต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นผูใ้ห้บริการต่างๆ ที�
จาํเป็น เช่น ให้การศึกษาแก่เด็กชาย ให้คาํปรึกษาแก่ชาวบา้นที�เดือดร้อน ไกล่เกลี�ยขอ้พิพาท ตลอด
ถึงให้การรักษาพยาบาล นอกจากนั�นวดัยงัช่วยเก็บรักษาวฒันธรรม โดยการที�พระสงฆ์ไดเ้ขา้ร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ” 

ต่อมาสมัยรัชกาลที�5บทบาทของวัดเริ� มเกิดการเปลี� ยนแปลงซึ� งมีหน้าที�หลักเป็น
สถานศึกษาแก่พระสงฆแ์ละราษฎร์ เมื�อประเทศไทยเกิดการปฏิรูปการศึกษาเป็นรูปแบบสมยัใหม่
แล้วนั� น ศูนย์กลางการศึกษาของราษฎร์ยงัขึ� นตรงกับวดั ด้วยเหตุที�ว่าวดัเป็นสถานศึกษาทาง
วฒันธรรมและความรู้ที�ใชส้อนอิงอยูก่บัพระพุทธศาสนา เพื�อให้เยาวชนของชาติไดศึ้กษาศีลธรรม 
กล่าวคือ การรู้จกัรักษาธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติที�เป็นทั�งมรดกและประเพณีที�ถูกสร้าง
ขึ�น โดยกระจายสถานศึกษาไปยงัวดัที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมในหัวเมืองต่างๆ เพื�อให้ราษฎร์ทั�ว
ประเทศเขา้ถึงการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในการลา้งสมอง (Brianwash) ราษฎร์ให้เป็นพลเมืองที�มี
มาตรฐานอย่างเดียวกนัหรือการมีสํานึกร่วมของพลเมืองไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีการจดัการ
ควบคุมภายใตอ้าํนาจรัฐ (ปฐม ตาคะนานนัท,์ 2551: 153-154)  

ผลพวงของการปฏิรูปเริ�มทาํให้ความสําคญัของวดัเริ�มลดนอ้ยลง บทบาทเด่นหลายดา้นที�
วดัเคยมีถูกโอนไปที�หน่วยงานของรัฐบาลและของเอกชน เช่น การรักษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วยเป็น
หนา้ที�ของสถานีอนามยัและโรงพยาบาล การไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทและการตดัสินคดีความเป็นหนา้ที�
ของศาลสถิตยุติธรรม ศิลปกรรมทั�งหลายตกไปอยู่ในอาํนาจการดูแลของพิพิธภณัฑสถานและ
สถานศึกษาระดับสูง แม้จะเป็นผลดีต่อกิจการและการพฒันาประเทศ แต่การเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างนี�ก็เป็นปัจจยัสําคญัในการทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัประชาชนเหินห่างจากกนั
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ซึ� งบทบาทของวดัที�ยงัเหลืออยูบ่า้งในปัจจุบนัก็มีลกัษณะที�ผิดเพี�ยนไปจากเดิม ซึ� งแบ่งออกได ้5 ขอ้ 
ดงันี�  

 1)  วดัเคยเป็นที�บวชเรียนของลูกหลานในทอ้งถิ�น ก็กลายเป็นที�บวชของคนหนุ่มจาก
ทอ้งที�อื�น  

 2)  วดัเคยเป็นสถานที�บาํเพญ็กุศลของชาวบา้นตามลทัธิเถรวาท ก็ถูกเปลี�ยนใหมี้
สภาพคลา้ยกบัโรงพระตามแบบมหายานในต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 

 3)  วดัซึ� งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื�น เป็นสิ�งดึงดูดใจชาวบา้นใหเ้ขา้ไป 
พกัผ่อนหย่อนใจก็กลายเป็นวดัที�ขาดระเบียบ สกปรกและขาดความร่มรื� น ทาํให้ประชาชนไม่
ศรัทธาไม่อยากเขา้วดั 

 4)  วดัที�เคยเป็นศูนยก์ลางทางสังคมที�พึงปรารถนาก็กลายเป็นแหล่งรวมอบายมุข 
(พระสุธีวรญาณ, 2549: 168–169)  

จากการศึกษาบทบาทของวดัพอจะกล่าวไดว้า่ การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นตั�งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนเกิดการถอยห่างออกจากกนัเรื� อยๆจนกลายเป็น
ช่องวา่งทางสังคมที�ส่อเคา้ใหเ้ห็นถึงปัญหาในความสัมพนัธ์ที�ดีงามให้สูญหายไป ที�จากเดิมบทบาท
ของวดัเคยมีการทาํหน้าที�ต่อสังคมทั�งทางโลกและทางธรรม กล่าวคือ วดัในอดีตไม่ไดเ้ป็นเพียง
สถานที�พึงทางจิตวญิญาณของสังคมเท่านั�น แต่ยงัเป็นที�พึ�งทางร่างกายและความตอ้งการขั�นพื�นฐาน
ของวิถีชีวิตประชาชนดว้ย ในปัจจุบนับทบาทของวดัเหลือหนา้ที�หลกัๆ ดว้ยกนั 3 ประการ คือ (1) 
บทบาทเชิงสัญลกัษณ์แก่ประชาชน กล่าวคือ วดักลายเป็นพื�นที�รองรับการจดัประเพณี วฒันธรรม 
พิธีกรรมทางศาสนาและประจาํชาติ (2) บทบาททางศาสนา กล่าวคือ วดัเป็นที�พึงทางจิตใจของประ-
ชาชนที�ประกอบดว้ยการอบรมศีลธรรม เผยแผธ่รรมะ ทั�งหลกัปรัชญาและหลกัปฏิบติั เช่น ดา้นการ
วิปัสสนา เป็นตน้ (3) บทบาททางสังคม กล่าวคือ วดัในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนที�พื�นที�บางส่วนของวดัจดัเป็นพื�นที�ใหป้ระชาชนเขา้มาจบัจองเพื�อการคา้ขาย  

 

2.2.5  บทบาทของพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ถือว่ามีความสําคญัต่อสังคมไทยเป็นอันมาก เพราะเป็นผูน้ําในการสืบทอด

พระพุทธศาสนา ทั�งในเรื�องคาํสอน พิธีกรรม ให้แก่ประชาชนนาํไปประพฤติปฏิบติั เพื�อทาํหนา้ที�
กล่อมเกลาประชาชนให้เกิดสํานึกที�ดี และช่วยบาํบดัความทุกข์บาํรุงสุขให้แก่ประชาชนอีกดว้ย 
ประยทุธ์ ปยตุโต (อา้งถึงใน ฉตัรชยั ไชยโยธา, 2549: ไม่ทราบเลขหนา้) ไดก้ล่าวถึงหนา้ที�ของพระ 
-สงฆ์ไวว้่า พระสงฆ์ตอ้งทาํหน้าที�ช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้ทุกข์ โดยใช้หลกัเมตตาธรรม กรุณาธรรม 
ดงัที�ปรากฏในพระไตรปิฎก ความว่า “ ภิกษุทั�งหลาย เธอทั�งหลายจงจาริกไป เพื�อประโยชน์และ
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ความสุขของชนหมู่มาก เพื�ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื�อประโยชน์เกื�อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษยท์ั�งหลาย” 

บทบาทพระสงฆ์ที�มีต่อสังคมสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ ซึ� งสอดคล้องกบั พระบุญ
ประสิทธิ<  ปุญญสิทธิ, (2551: 23) ; พระมหาสมพงษ ์บุญเตม็, (2550: 28-34) ดงันี�   

  1)  บทบาทพระสงฆใ์นดา้นการศึกษาตั�งแต่อดีตวดัทาํหนา้ที�เป็นสถานศึกษาแก่ 
ราษฎร์เรื� อยมา ในสมัยรัชกาลที� 5 วดัและคณะสงฆ์ยงัให้ความร่วมมือจัดการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะในระดบัมูลศึกษาและประถมศึกษา โดยพระสงฆ์มีหน้าที�รับผิดชอบเบื�องตน้ คือ การ
จดัหาพระใหเ้ขา้มาประจาํทอ้งที�การศึกษาในหวัเมืองต่างๆ เมื�อถึงรัชกาลที� 6 การศึกษาแบบดั�งเดิม
(ระบบวดั) กบัการศึกษาสมยัใหม่เริ�มแยกออกจากกนั หนา้ที�ทางดา้นการให้การศึกษาจึงตกไปอยูที่�
ฆราวาสที�เรียนวชิาชีพครูมา โดยเฉพาะบทบาทพระสงฆใ์นดา้นการศึกษาจึงเหลือเพียงรูปแบบการ
สอนธรรมะตามวาระและโอกาส  

 2)  บทบาทพระสงฆใ์นดา้นเผยแผธ่รรม เพื�ออบรมสั�งสอนประชาชน การสอนเจริญ
สมาธิภาวนา ทั� งภายในวดั โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆตามภารกิจและความต้องการของ
ประชาชน การเผยแผ่ธรรมในปัจจุบนัสามารถแบ่งได ้3 ประการใหญ่ๆ คือ (1) พระธรรมจาริก 
พระสงฆไ์ทยที�เสียสละเวลาและสมคัรใจเดินทางไปปฏิบติังานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาแก่
ทอ้งที�จงัหวดัต่างๆ ทาํให้ชาวเขาแต่ละเผา่หนัมาเลื�อมใสในพระพุทธศาสนา (2) พระธรรมทูต คือ 
พระภิกษุ สามาเณรที�มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาไดเ้สียสละไปพบกบัประชาชนในที�ต่างๆ เพื�อ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาจนโนม้นา้วประชาชนใหเ้กิดความเลื�อมใสเห็นถึงคุณค่าในหลกัศีลธรรม (3) 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั�วไป คือ การเทศน์ตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น ภายในวดัและต่าง
สถานที�ตามที�ไดรั้บกิจนิมนต ์หรือการเผยแผผ่า่นสื�อ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ สิ�งพิมพ ์เป็นตน้ 

 3)  บทบาทในฐานะผูน้าํส่งเสริมการพฒันาชุมชน การพฒันาคน และพฒันาดา้นวตัถุ 
เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผูย้ากไร้ เป็นตัวแทนชุมชนในการสร้างอาคาร
สาธารณะต่างๆ เช่น หอ้งสมุด อาคารเรียน เป็นตน้ 

 4)  บทบาทดา้นการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ มรดกทางสถาปัต-
ยกรรม มรดกทางศิลปวตัถุที�ล ํ� าค่า มรดกขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปะการป้องกนัตวั มรดก
ทางเภสัชกรรมชาวบา้น และมรดกทางพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีนิยมต่างๆ 

อาทิตยา จารุจินดา (2546: 17) ไดใ้ห้บทบาทพระสงฆเ์พิ�มเติมจากนกัวิชาการทั�งสองท่าน
อีก 3 ประการ ดงันี�  
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 5)  บทบาทในการช่วยกิจกรรมของประชาชนพระสงฆจ์ะมีบทบาทโดยมีส่วนร่วม 
กบักิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยูโ่ดยตลอดเช่นการทาํบุญขึ�นบา้นใหม่งานฌาปนกิจศพงานแต่งงาน
งานประเพณีต่างๆที�มีอยูใ่นชุมชนพระสงฆจ์ะตอ้งเป็นเจา้พิธีอยูเ่สมอ 

 6)  พระสงฆ์กบัการอนุเคราะห์ผูเ้ดินทางถึงแมปั้จจุบนัการเดินทางจะมีที�พกัสําหรับ
คนเดินทางมากมายเช่นโรงแรมต่างๆแต่วดัยงัเป็นแหล่งที�พกัสําหรับคนยากจนที�อยูใ่นต่างจงัหวดัที�
ตอ้งเดินทางเขา้มาในเมืองเพื�อมาเรียนมาธุรกิจต่างๆรวมไปถึงผูจ้ดับริการท่องเที�ยวผูที้�มาพกัอาศยั
อาจตอบแทนดว้ยการถวายปัจจยัทาํบุญเพื�อบาํรุงค่าใชจ่้ายในวดัเช่นค่านํ�าค่าไฟเป็นตน้ 

 7)  พระสงฆก์บัการลดการเสพติดพระสงฆไ์ดมี้มีบทบาทในการต่อตา้นของเสพติด
ต่างๆอยา่งนอ้ย 3 ประการประการแรกการเทศน์ให้เห็นโทษของสิ�งมวัเมาต่างๆอนัจดัเป็นอบาย มุข
สิ�งเสพติดประการที�สองการหาทางรักษาบาํบดัในกรณีที�ไม่สามารถป้องกนัไดเ้ช่นวดัถํ� ากระบอก
จังหวดัสระบุรีวดัป่าแพ่งจังหวดัเชียงใหม่เป็นต้นประการที�สามการร่วมมือกับองค์การหรือ
หน่วยงานต่างๆทางราชการหรือเอกชนเพื�อช่วยกนัรณรงคป้์องกนัสิ�งเสพติดรักษาผูป่้วย  

จากการศึกษาพบว่า บทบาทพระสงฆ์กบับทบาทของวดันั�นมีความสอดคล้องต่อการทาํ
หน้าที�ทั�งสองระบบ เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นทรัพยากรหลกัในการทาํหน้าที�ให้บทบาทของวดั
ขบัเคลื�อนไปได้ ซึ� งสามารถสรุปบทบาทของพระสงฆ์ได้ 6 บทบาทที�สําคญั มีดงันี�  (1) บทบาท
พระสงฆใ์นดา้นเผยแผธ่รรม (2) บทบาทในฐานะผูน้าํส่งเสริมการพฒันาชุมชน (3) บทบาทดา้นการ
ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม (4) บทบาทในการช่วยกิจกรรมของประชาชน (5) พระสงฆก์บั
การอนุเคราะห์ผูเ้ดินทาง (6) บทบาทอื�นๆที�เกิดขึ�นตามอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มรอบวดัและ 
สังคม เช่น วดัพระบาทนํ� าพุช่วยบาํบดัคนติดโรคเอดส์ วดัคาํประมง ทาํหน้าที�ในการดูแลรักษา
ผูป่้วยโรคมะเร็งโดยใชส้มาธิบาํบดัมะเร็ง เป็นตน้ 
  

2.3  แนวคดิการเปลี�ยนแปลง 

 

 2.3.1  ความหมายแนวคิดการเปลี�ยนแปลง 

 นิเทศ ตินณะกุล (2544: 14-17) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดการเปลี�ยนแปลงผ่านแนวคิดของ 
Steven Vagoวา่ การเปลี�ยนแปลงทางสังคม คือ ขบวนการเปลี�ยนแปลงแบบไม่มีการวางแผนที�เป็น
ปรากฏการณ์เชิงปริมาณ ซึ� งสามารถอธิบายเป็นลกัษณะวิเคราะห์ส่วนประกอบที�มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัได ้6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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 1)  เอกลกัษณ์ของการเปลี�ยนแปลง (Identity of Change) หมายถึง ปรากฏการณ์
เกี�ยวกบัสังคมที�มีลกัษณะเฉพาะภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปลี�ยนแปลงในทางปฏิบติัที�
เด่นชัด พฤติกรรม ทศันคติ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัโครงสร้างของอาํนาจ อตัราเฉลี�ยนของผลผลิต 
รูปแบบการใชสิ้ทธิออกเสียง ความมีเกียรติ การจดัลาํดบัชั�นทางสังคม 
 2)  ระดบัการเปลี�ยนแปลง (Level of Change) คือ สถานที�ในระบบสังคม ซึ� งมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น ระดบัการเปลี�ยนแปลงอาจจะถูกกาํหนดเป็นบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั และ
สังคม 
 3)  ช่วงเวลาการเปลี�ยนแปลง (Duration) คือ ระยะเวลาที�ครอบคลุมรูปแบบการ
เปลี�ยนแปลง ช่วงเวลาการเปลี�ยนแปลงอาจหมายถึง ปรากฏการณ์ของการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นใน
ระยะยาวหรือระยะสั�น 
 4)  ทิศทางการเปลี�ยนแปลง (Direction of Change) คือ การพฒันาหรือการเสื�อม
สลาย ความกา้วหนา้หรือถดถอยหมุนเวยีนไปตามววิฒันาการที�เกิดขึ�นเป็นวฏัจกัรหรือขั�นตอน หรือ
เป็นปฏิกิริยาตอบรับกบัรูปแบบอื�นๆ ทิศทางการเปลี�ยนแปลงอาจมีการขึ�นลงหรือผนัแปรได ้
 5)  ความสําคญัในการเปลี�ยนแปลง (Mignitude) อาจมีพื�นฐานมาจากโครงสร้าง 3 
ส่วนจากการเพิ�มหรือการเปลี�ยนแปลงในส่วนสุดทา้ย การเปลี�ยนแปลงแบบเบ็ดเสร็จและการ
ปฏิบติัการเปลี�ยนแปลง 
 6)  อตัราการเปลี�ยนแปลง (Rate of Change) อาจมีพื�นฐานมาจากมาตราวดั เช่น เร็ว
หรือชา้ ต่อเนื�องหรือติดขดั การลาํดบัขั�นอยา่งเป็นระเบียบหรือการเอาแน่ไม่ได ้
 สุพิศวง ธรรมพนัทา (2540: 97) ไดอ้ธิบายถึง “การเปลี�ยนแปลงทางสังคมมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมร่วม” ผา่นแนวคิดของ Smelser, Neil J. วา่ “พฤติกรรมร่วม” เป็นพฤติกรรมกลุ่มแบบ
หนึ�งที�ไม่สามารถกาํหนดรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมไดแ้น่นอน อาจเป็นพฤติกรรมกลุ่มแบบ
หนึ� งที�ไม่สามารถกาํหนดรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมได้แน่นอน อาจเป็นพฤติกรรมที�เป็น
ปัญหาหรือพฤติกรรมที�ผดิปกติก็ได ้พฤติกรรมร่วมมกัเกิดจากสภาวะความตึงเครียดจากอารมณ์จน
สร้างพฤติกรรมใหม่ไดโ้ดยไม่ตั�งใจ พฤติกรรมร่วมไม่มีโครงสร้างที�แน่นอน จะเกิดขึ�นในช่วงเวลา
สั�น สถานการณ์ที�ทาํให้เกิดพฤติกรรมร่วม คือ (1) แรงเสริมในโครงสร้างทางสังคม (2) แรงกดใน
โครงสร้างทางสังคม (3) ความเชื�อ (4) ปัจจยัก่อปฏิกิริยา (5) การเคลื�อนไหวของกลุ่มปฏิกิริยา (6) 
การควบคุมกลุ่ม  
 พอจะกล่าวไดว้า่แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทั�งของ Steven Vago ที�มีแนวคิดการเปลี�ยนแปลง
ทางสังคมไว ้6 ขั�นตอน ไดแ้ก่ (1) เอกลกัษณ์ของการเปลี�ยนแปลง (Identity of Change) เป็น
ขั�นตอนที�สามารถผสมผสานกบัแนวคิดพฤติกรรมร่วมของSmelser, Neil J. ดว้ยประการหนึ�ง (2) 
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ระดบัการเปลี�ยนแปลง (Level of Change) (3) ช่วงเวลาการเปลี�ยนแปลง (Duration)(4) ทิศทางการ
เปลี�ยนแปลง (Direction of Change) (5) ความสําคญัในการเปลี�ยนแปลง (Mignitude) (6) อตัราการ
เปลี�ยนแปลง (Rate of Change) สาํหรับแนวคิดชุดนี�ขั�นตอน 1-4 ดูจะมีความเหมาะสมต่อการ ศึกษา
เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนในครั� งนี�  
 
           ช้า 

  

 การเปลี�ยนแปลงในส่วนสุดท้าย/การเปลี�ยนแปลงแบบเบ็ดเสร็จ/การปฏิวตัิการเปลี�ยนแปลง 

 

 ความสําคัญ 

   ความถดถอย  ความก้าวหน้า 

 ทศิทาง 

   ระยะสั:น  ระยะยาว 

 ช่วงเวลา 

   บุคคล/กลุ่ม/องค์กร/สถาบัน/สังคม 

 ระดับ 

   การเปลี�ยนแปลงเฉพาะด้านซึ�งเป็นการสอดคล้อง 

   กบัระดับ ช่วงเวลา ทศิทาง และความสําคัญ 

 เอกลกัษณ์ 

 

          เร็ว 

 

ภาพที�  2.3 ขั:นตอนของการเปลี�ยนแปลงทางสังคมของ Steven Vago 
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2.4  แนวคดิวฒันธรรม 

 
 2.4.1  ความหมายแนวคิดวฒันธรรม 
 นกัมานุษยวิทยาหลายคนไดใ้ห้นิยามความหมายเกี�ยวกบัวฒันธรรมที�แตกต่างกนัออกไป 
ดงัเช่น 
 สุเทพ สุนทรเภสัช (2553: 110) อธิบายถึงแนวคิดวฒันธรรมผา่นแนวคิดของ F. B. Tyloy
ไวว้า่วฒันธรรมเป็นองคร์วมที�ซบัซอ้นรวมถึงความรู้ ความเชื�อ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี 
ความสามารถและลกัษณะนิสัยอื�นๆ ที�บุคคลไดรั้บฐานะมาจากสังคม สภาวะของวฒันธรรมที�ดาํรง
อยูใ่นสังคม สามารถจะศึกษาไดด้ว้ยหลกัทั�วไป เป็นเรื�องเกี�ยวกบัความรู้สึกนึกคิด และการกระทาํ
ของมนุษย ์เป็นตน้ 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 15-20) ไดน้าํความหมายของนกัวชิาการดา้น 
วฒันธรรมสองท่าน ไดแ้ก่ (1) Leslie A. White มาอธิบายวา่ วฒันธรรมคือปรากฏการณ์ที�สร้างขึ�น
อย่างมีระบบประกอบดว้ยการกระทาํ (แบบแผนของพฤติกรรม) วตัถุ (ทศันคติ ค่านิยม) ที�แสดง 
ออกให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน วฒันธรรมเป็นผลงานที�มาจากการสร้างสรรคข์องมนุษยแ์ละมีลกัษณะ
ชดัเจนและสามารถถ่ายทอดจากคนหนึ�งไปสู่อีกคนหนึ�งไดง่้าย (2) Clyde Kluckhohnไดอ้ธิบายวา่
วฒันธรรมเป็นระบบที�ไดรั้บสืบทอดมาจากบรรพชน ซึ� งเป็นแบบแผนของการดาํเนินชีวิตที�เห็น
จากภายนอก (explicit designs) และแบบที�อยู่ภายใน (implicit designs) ที�สมาชิกของกลุ่มหรือ
สังคมร่วมกนัสร้างขึ�น ซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมทั�งมวล ความเชื�อ ค่านิยม  

จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ สรุปในความหมายของวฒันธรรมไวว้า่ วฒันธรรมเป็นแบบ
แผนการดาํเนินชีวิตของกลุ่ม ซึ� งสมาชิกของสังคมหนึ� งได้ยึดถือเป็นแบบแผนของชีวิตร่วมกัน
วฒันธรรมจึงเป็นเสมือนเครื�องหมายหรือตราประจาํกลุ่มที�คนอื�นเห็นแล้วรู้ได้ทนัที เช่น ภาษา 
เครื�องแต่งกาย ประเพณีเฉพาะกลุ่ม ซึ� งวฒันธรรมประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการ มีดงันี�  
 1)  องค์มติ (concepts) อันได้แก่ สิ� งที� เป็นความเชื�อ แนวความคิด ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ความรู้ และทศันะต่างๆ 
 2)  องคพ์ิธีการ (usages) หมายถึง พิธีกรรม ประเพณี การปฏิบติัต่างๆ ที�มีความหมาย
และวตัถุประสงคแ์น่นอน 
 3)  องค์การ (organization) หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์ของมนุษยเ์พื�อบรรลุความ 
สําเร็จในวตัถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั� นจึงต้องมีวตัถุประสงค์อย่างเด่นชัด มีกฎระเบียบในการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
 4)  องคว์ตัถุ (object) ซึ� งรวมทั�งที�มีรูปร่างเป็นตวัตนหรือสัดส่วนที�แน่นอนอนัเป็น 
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ผลผลิตของการกระทาํของคนในสังคม เช่น เครื�องมือเครื�องใช้ในการผลิตทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมแบบอาคาร เครื�องดนตรี เป็นตน้ และองคว์ตัถุที�ไม่มีรูปร่างหรือสัดส่วนแน่นอน เช่น 
ภาษา สัญลกัษณ์ เป็นตน้ 
 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2538: 99) วฒันธรรมในสังคมไทยสามารถแบ่งไดอ้อก 2 รูปแบบ (1) 
วฒันธรรมหลวง คือ สิ� งประดิษฐ์ที�รัฐได้สร้างขึ�นเพื�อสร้างแบบแผนทางสังคมให้เป็นแบบแผน
เดียวกนัในทุกดา้น เพื�อชาติมีสาํนึกเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั (2) วฒันธรรมทอ้งถิ�น คือ แบบแผนการ
กระทาํของสังคมที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ ซึ� งวฒันธรรมทอ้งถิ�นแต่ละทอ้งถิ�นจะมีความแตกต่าง
กนัเพราะแบบแผนทางพฤติกรรมมกัจะเกิดขึ�นภายใตเ้งื�อนไขในบริบทแต่ละพื�นที�  
 อคิน รพีพฒัน์ (2551: 73-75) ไดอ้ธิบายแนวคิดวฒันธรรมของ Clifford Geertz ไวว้่า”
มนุษยเ์ป็นสัตวค์ลา้ยแมงมุมที�ห้อยตวัอยูใ่นสายใยของความหมายที�เขาถกัทอขึ�น ซึ� งสายใยที�มนุษย์
สร้างขึ�นคือวฒันธรรมที�ปรากฏอยูใ่นรูปของสัญลกัษณ์” 
 จากการศึกษาความหมายของวฒันธรรมสามารถสรุปไดว้า่ วฒันธรรม หมายถึง แบบแผน
พฤติกรรมหรือชุดการกระทาํของสังคมที�ถูกสร้างขึ�นโดยมนุษย ์เพื�อทาํหน้าที�กาํหนดบรรทดัฐาน 
ค่านิยม ความเชื�อ ให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั อีกนยัยะหนึ�งวฒันธรรมก็ทาํหนา้ที�ใน
เชิงสัญลกัษณ์ทางชนชั�นดว้ยประการหนึ�ง 
  
 2.4.2  หน้าที�ของวฒันธรรม 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ<  และคณะ (2540: 19) ไดเ้ห็นวา่หนา้ที�ทางวฒันธรรมแบ่งออกได ้7 
หนา้ที� 
 1)  วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรูปแบบสถาบนั เพื�อกาํหนดแบบแผนให้มนุษย์จัด
พฤติกรรมของตนใหเ้หมาะสมต่อการดาํรงอยูใ่นสถาบนั เช่น สถาบนัครอบครัว สถานศึกษา ฯลฯ 
 2)  วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดบทบาทความสัมพนัธ์ของมนุษย ์โดยผา่นกระบวนการ
อบรมให้รู้ระเบียบสังคม และบทบาทตามฐานะตาํแหน่งของความสัมพนัธ์ทางสังคม พฤติกรรม
ของมนุษยจึ์งเปรียบเสมือนเครื�องนาํทาง รวมทั�งกาํหนดบทลงโทษและการใหร้างวลัแก่สมาชิกดว้ย 
 3)  วฒันธรรมทาํหน้าที�ควบคุมสังคม การควบคุมถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�
เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกับการใช้ชี� วดัการแสดงออกของบุคคล สิ� งที�จะเกิดขึ� นหากไม่ปฏิบัติหรือ
ประพฤติตามมาตรฐานที�ตั� ง เอาไว้โดยสังคม เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ กฎทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ 
 4)  วฒันธรรมทาํใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในสังคม เกิดความเป็นปึกแผน่ 

ความจงรักภกัดีและอุทิศตนให้กบัสังคม ทาํให้สังคมอยู่รอด การมีลกัษณะวฒันธรรมเดียวกนัของ
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กลุ่มคนในสังคมยอ่มทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกนั มีจิตสํานึกของความเป็นเจา้ของ

ร่วมกนัจึงก่อใหเ้กิดความรักต่อสังคมที�มีวฒันธรรมร่วม 

 5)  วฒันธรรมทาํหนา้ที�เป็นเครื�องหมายหรือสัญลกัษณ์ที�แสดงวา่สังคมหนึ�งแตกต่าง

ไปจากอีกสังคมหนึ�ง วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์ทางสังคมเช่นเดียวกนักบับุคลิกภาพของบุคคล ส่วน

ที�เป็นนามธรรมของบุคลิกภาพคือ ความเชื�อ ทศันคติ ความรู้ ความสามารถ ส่วนที�เป็นรูปธรรมของ

บุคลิกภาพ คือ รูปลกัษณ์ การพดู ท่าทางการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ที�สามารถมองเห็นได ้

 6)  วฒันธรรมเป็นปัจจยัที�สาํคญัในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคมให ้

กบัสมาชิกบุคลิกภาพเป็นผลรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกาย สภาพและการแสดงออกของจิตใจ

และประสบการณ์เกี�ยวกบัพฤติกรรม 

 7)  วฒันธรรมทาํให้สมาชิกแต่ละสังคมตระหนักถึงความหมาย และวตัถุประสงค์

การมีชีวิตอนัเป็นความหมายของสถานการณ์และที�เกี�ยวข้องกบัทศันคติ ค่านิยม และจุดหมาย

ปลายทาง 

สรุปหน้าที�ทางวฒันธรรมไดว้า่ เป็นเครื�องมือหนึ� งของสังคมที�ทาํหนา้ที�เป็นตวัขบัเคลื�อน

และควบคุมให้สังคมอยู่ภายใตบ้รรทดัฐานเดียวกนั ซึ� งแบ่งออกได ้7 หนา้ที� มีดงันี�  (1) วฒันธรรม

เป็นตวักาํหนดรูปแบบสถาบนั (2) วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดบทบาทความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ (3) 

วฒันธรรมทาํหน้าที�ควบคุมสังคม (4) วฒันธรรมทาํให้เกิดความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัในสังคม 

(5) วฒันธรรมทาํหนา้ที�เป็นเครื�องหมายหรือสัญลกัษณ์ (6) วฒันธรรมเป็นปัจจยัที�สาํคญัในการ 

สร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคม (7) วฒันธรรมทาํให้สมาชิกแต่ละสังคมตระหนักถึง

ความหมาย 

 

2.5  แนวคดิเครือข่ายสังคม 

  

 2.5.1  แนวคิดเครือข่ายสังคม 

 ศิริรัตน์ นีสันเทียะ (2552: 31) เครือข่ายทางสังคมหมายถึงการเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งบุคคลในสังคมโดยมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในรูปแบบต่างๆเช่นการปฏิสัมพนัธ์ตามหนา้ที�

ในการทาํงานการปฏิสัมพนัธ์จากการรู้จกัสนิทสนมคุน้เคย 
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พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 304–305) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มของผูก้ระทาํที�มีการ 

เชื�อมโยง โดยกลุ่มของสัมพนัธ์ผูก้ระทาํหรือแกนเชื�อมโยงสามารถเป็นไดท้ั�งบุคคล ทีมงาน องคก์าร 

แนวความคิดหรืออื�นๆขึ�นอยู่กบับริบทของเครือข่าย ความสัมพนัธ์เป็นสิ�งเชื�อมโยงผูก้ระทาํตั�งแต่

สองคู่ขึ�นไป ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายมี 3 มิติ ดงันี�  

 1)  มิติทิศทางความสัมพนัธ์ ที�อาจเป็นไดท้ั�งความสัมพนัธ์ที�เป็นทิศทางเดียว เช่น  

การให้คาํปรึกษาแก่บุคคล หรืออาจเป็นความสัมพนัธ์สองทิศทาง เช่น การปรึกษาหารือกนัภายใน

กลุ่ม 

 2)  มิติการดาํรงอยูข่องสัมพนัธ์ เช่น องคก์ารทั�งสองเป็นมิตรต่อกนัหรือไม่  
 3)  มิติคุณค่าของความสัมพนัธ์ เป็นเรื� องของความเขม้แข็งหรือความอ่อนตวัของ

ความสัมพนัธ์ เช่น บุคคลสองคนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด ลึกซึ� ง เขม้แข็งยาวนานหรือเป็น
ความสัมพนัธ์ที�ผวิเผนิ 

กลุ่มความสัมพนัธ์ในแต่ละประเภท ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบคู่และแต่ละ
ความสัมพนัธ์มีชื�อเรียกและแนวความคิดพื�นฐานแตกต่างกัน เช่น เครือข่ายเพื�อน แตกต่างจาก
เครือข่ายการปรึกษา แมว้่าในเชิงประจกัษ์อาจมีสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์แต่ละประเภทมีการทาํ
หน้าที�แตกต่างกัน เช่นศูนย์กลางในเครือข่ายความขดัแยง้มีนัยที�แตกต่างสําหรับผูก้ระทาํ จาก
ศูนยก์ลางเครือข่ายความสมานฉนัท ์เมื�อมีการใหค้วามสนใจกบัผูก้ระทาํหลกั จะเรียกผูก้ระทาํนั�นวา่ 
“อตัตะ” และเรียกกลุ่มของแกนกลาง ซึ� งอตัตะมีความสัมพนัธ์วา่ พนัธมิตร ชุดของอตัตะ พนัธมิตร 
และความสัมพนัธ์ทั�งหมดเรียกวา่เครือข่ายอตัตะ 

พอจะสรุปไดว้่าเครือข่าย หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ
แนวความคิดที�มีความสอดคลอ้งกนัซึ� งพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 304–305) ไดอ้ธิบายความ 
สัมพนัธ์ของเครือข่ายไว ้3 มิติ ไดแ้ก่ (1) มิติทิศทางความสัมพนัธ์ (2) มิติการดาํรงอยูข่องสัมพนัธ์ 
(3) มิติคุณค่าของความสัมพนัธ์ จากแนวคิดเครือข่ายทางสังคมสามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างวดักบัชุมชน ดงันี�  วดักบัชุมชนมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะผกูขาดกบัวฒันธรรม ประเพณี 
และเศรษฐกิจชุมชนรอบวดั มีลกัษณะความสัมพนัธ์ที�เข็มแข็ง เป็นความสัมพนัธ์ที�เกิดจากการสั�ง
สมประสบการณ์และความสัมพนัธ์มายาวนานนบัตั�งแต่อดีตจนกลายเป็นจิตสํานึกไปจนถึงจิตใต้
สาํนึกร่วมในชุมชนหรือสังคม 
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2.5.2  ประเภทเครือข่ายทางสังคม 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 311–312) ไดน้าํแนวคิดของ Kadushin มาอธิบายวา่นกั

สังคมศาสตร์จาํแนกเครือข่ายออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เครือข่ายอตัตะ (Ego-centric Network)  
2. เครือข่ายทางสังคมแบบจาํกดัขอบเขต (Socio-centric Network) 3. เครือข่ายระบบเปิด (Open-
system  Network)  

 1)  เครือข่ายอตัตะ (Ego-centric Network) เป็นเครือข่ายที�มีการเชื�อมโยงกบัแกน
เชื�อมหรือปัจเจกบุคคลหรือองค์การเดียว เช่น เครือข่ายเพื�อน หรือ ทุกองค์การประกอบธุรกิจกบั
บริษทัใดๆ การพิจารณาเครือข่ายไม่เพียงจะพิจารณาเฉพาะบุคคลหรือองค์การที�เชื�อมโยงใน
เครือข่าย แต่จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้มูลข่าวสารที�เชื�อมโยงระหว่างบุคคลและองค์การดว้ย มิฉะนั�น
แลว้ก็ไม่มีเครือข่ายที�จะนาํมาวเิคราะห์ ในวาทกรรมที�ใชก้นัทั�วไปโดยเฉพาะเมื�อการสนบัสนุนทาง
สังคม  

 2)  เครือข่ายทางสังคมแบบจาํกดัขอบเขต (Socio- centric Network) เป็นเครือข่ายที� 
Barnard (1989) เรียกวา่ “เครือข่ายในกล่อง” (Networks in a Box) เครือข่ายประเภทนี� ไดแ้ก่การ
เชื�อมโยงของกลุ่มเพื�อนในชั�นเรียน การเชื�อมโยงระหวา่งผูบ้ริหารองคก์าร หรือระหวา่งบุคลากรใน
องค์การ ซึ� งเครือข่ายเหล่านี� เป็นเครือข่ายระบบปิด ซึ� งนักวิชาการสามารถศึกษาโครงสร้างของ
เครือข่ายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 3)  เครือข่ายแบบระบบเปิด (Open-system Network) เป็นเครือข่ายที�มีขอบเขตไม่ 
ชดัเจน เช่น เครือข่ายชนชั�นนาํในสังคมไทย หรือการเชื�อมโยงระหว่างองค์การ หรือห่วงโซ่ของ
อิทธิพลในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย หรือการนําวิธีการแบบใหม่มาใช้ในองค์การหรือการ
บริหารประเทศ เครือข่ายประเภทนี� เป็นเครือข่ายที�น่าสนใจที�สุด แต่การศึกษาก็ทาํได้ยากที�สุด
เช่นเดียวกนั 

Tsai (อา้งถึงใน ศิริรัตน์ นิสันเทียะ, 2552: 32-33) ไดจ้าํแนกมุมมองเครือข่ายทางสังคมใน
การศึกษางานวจิยัเป็น 2 กลุ่มดงันี�  

  1)  โครงสร้างความสัมพนัธ์ที�เป็นทางการ (Formal hierarchicalstructure) เป็นโครง  
สร้างการประสานงานในเครือข่ายตามที�องค์การไดก้าํหนดไวโ้ดยมีศูนยก์ลางคอยกาํหนดควบคุม
และตดัสินใจในเรื�องต่างๆ 

 2)  ความสัมพนัธ์ที�ไม่เป็นทางการ (Informal lateral relations) ลกัษณะความสัมพนัธ์
เป็นไปตามความสมคัรใจในการประสานงานไม่เป็นไปตามที�โครงสร้างองคก์ารกาํหนด 

Kilduff and Tsai (อา้งถึงใน ศิริรัตน์ นิสันเทียะ, 2552: 32-33) แบ่งประเภทของเครือข่าย
ตามระดบัของการวเิคราะห์เครือข่าย4 ประเภท 
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 1)  เครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล (Individual level network) เป็นการวเิคราะห์ถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 2)  เครือข่ายระดบัหน่วยธุรกิจ (Business level network) เป็นการวเิคราะห์ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยธุรกิจในองคก์าร 

 3)  เครือข่ายระดบัองคก์ร (Organization level network) เป็นการวเิคราะห์ความสัม-
พนัธ์ระหวา่งองคก์ร 

 4)  เครือข่ายระหวา่งองคก์ารหรือระดบัอื�นๆ (Other level network) เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารระหวา่งประเทศหรืออื�นๆ 

จากการศึกษาพบวา่ประเภทของเครือข่ายสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทหลกั คือ  
 1)  เครือข่ายในโครงสร้างที�เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที�ถูกวางโครงสร้างทางความ 

สัมพนัธ์ไวอ้ย่างชดัเจน โดยผ่านสถานภาพ ตาํแหน่งหน้าที�ของบุคคลหรือองค์กร เป็นเครือข่ายที�
เป็นลกัษณะระบบปิด หรือเครือข่ายในกล่อง สามารถแบ่งระดบัความสัมพนัธ์ได้ 3ประเภท (1) 
เครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล เช่น ความสัมพนัธ์ของบุคคลโดยผ่านตาํแหน่งงาน สถานภาพทาง
สังคม เป็นตน้ (2) เครือข่ายระดบัหน่วยธุรกิจ เช่น การเป็นหุ้นส่วนในบริษทั เป็นตน้ (3) เครือข่าย
ระดบัองค์การ หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์และสื�อสารกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรที�อยู่
ภายใตร้ะเบียบแบบแผนขององค์กรนั�นๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งทาํหน้าที�สื�อสารกบัหน่วย 
งานต่างๆภายในองคก์ร เพื�อรับสมคัรบุคลากรใหม่เขา้มาบรรจุ เป็นตน้ 

 2)  ความสัมพนัธ์ที�ไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที�มีโครงสร้างค่อนขา้งหลวมเป็น
ความสัมพนัธ์ที�ไม่ผา่นกฎระเบียบแบบแผน แต่จะใชค้วามสัมพนัธ์ของบุคคล องคก์ร เป็นหลกั ซึ� ง
มีเครือข่ายในลกัษณะระบบเปิด และอตัตะ สามารถแบ่งระดบัความสัมพนัธ์ได ้3ประเภท ดงันี�  (1)  
เครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล หมายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลที�เกิดขึ�นตามธรรมชาติ (2) เครือ-
ข่ายระดบัหน่วยธุรกิจ เช่น รูปแบบการทาํบุญของชาวพุทธ ที�เกิดจากความสมคัรใจในการบริจาค
ใหว้ดั พระสงฆ ์เป็นตน้ (3) เครือข่ายระดบัองคก์ร หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์และสื�อสารกนัระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆในองคก์ร ที�เกิดจากการมีอุดมการณ์ร่วมกนั เป็นตน้ 

 
2.5.3  เนื:อหาและรูปแบบความสัมพนัธ์ของเครือข่าย 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 312–313) ในการศึกษาเครือข่ายของ Knoke and Yangได้

จาํแนกประเด็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในเครือข่ายออกเป็นเนื�อหา (Content) และรูปแบบ 
(Form) เนื�อหาหมายถึง ผลประโยชน์ เป้าประสงค ์แรงจูงใจ ของบุคคลหรือหน่วยทางสังคมที�เขา้
ร่วมเครือข่าย ขณะที�รูปแบบ หมายถึง วิถีของการปฏิสัมพนัธ์ผา่นเนื�อหาเฉพาะในบริบทความเป็น
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จริงทางสังคมหนึ�ง รูปแบบของความสัมพนัธ์มีหลากหลาย เช่น ความสัมพนัธ์เชิงบงัคบับญัชาการ
แข่งขนั ความขดัแยง้ ความร่วมมือ และความสมานฉนัท ์เป็นตน้ เนื�อหาสัมพนัธ์มี 7 ประเภทหลกั 
ดงันี�  

 1)  ความสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี�ยน (Transaction Relations) เป็นความสัมพนัธ์ที�ผูก้ระ- 
ทาํแลกเปลี�ยนการควบคุมสื�อเชิงสัญลักษณ์และกายภาพ เช่น การให้ของขวญัหรือการขายและ
สินคา้เชิงธุรกิจ  

 2)  ความสัมพนัธ์เชิงการสื�อสาร (Communication relations) ซึ� งสิ�งเชื�อมโยงระหวา่ง
ผูก้ระทาํช่องทางการสื�อสารที�มีการส่งผา่นข่าวสารต่างๆใหแ้ก่กนัและกนั 

 3)  ความสัมพนัธ์ซึมผา่นพรมแดน (Boundary Penetration Relations) เป็นสัมพนัธ์ที�
ประกอบดว้ยสมาชิกของสององคก์ารขึ�นไปในการก่อรูปทางสังคม เช่น คณะกรรมการองคก์ารสอง
องค์การมีสมาชิกที�ทบัซ้อนกัน หรือกรรมการขององค์การ ก. ส่วนหนึ� งไปเป็นกรรมการของ
องคก์าร ข.ขณะเดียวกนักรรมการขององคก์าร ข.ส่วนหนึ�งก็ไปเป็น กรรมการขององคก์าร ก. 

 4)  ความสัมพนัธ์เชิงเครื�องมือ (Instrumental Relations) เป็นสัมพนัธ์ที�ผูก้ระทาํติด 
ต่อกนัและกนัโดยมีเป้าประสงคใ์นการสร้างความมั�นคงแก่สินคา้ การให้บริการ หรือขอ้มูลข่าวสาร
ที�ทรงคุณค่า เช่น การประมูลงาน การให้คาํปรึกษาทางการเมือง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม
ขบวนการเคลื�อนไหวทางสังคม เป็นตน้ 

 5)  ความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์ (Sentiment Relations) เป็นเนื�อหาที�ผูก้ระทาํในเครือ- 
ข่ายแสดงอารมณ์ของความรัก ความผกูพนั ความชื�นชม ความยกยอ่ง ความรังเกียจ ความเกลียดชงั 
หรือ ความเป็นปรปักษ ์ต่อกนัและกนั 

 6)  ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ (Power Relations) เป็นความสัมพนัธ์ที�เกิดขึ�นในองค-์ 
การที�มีสายบงัคบับญัชาอยา่งเป็นทางการ ซึ� งเป็นการบ่งชี� ถึงสิทธิและภาระหน้าที�ของผูก้ระทาํต่อ
ประเด็นและการเชื�อฟังคาํสั�ง 

 7)  ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ (Kinship relations) เป็นพนัธะที�เกิดจากสายเลือดและ
การแต่งงานซึ�งสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทครอบครัว 
พอสรุปไดว้า่เนื�อหาสัมพนัธ์ของเครือข่ายมี 7 ประการดงันี�  (1) ความสัมพนัธ์เชิงแลก- เปลี�ยน (2) 

ความสัมพนัธ์เชิงการสื�อสาร (3) ความสัมพนัธ์ซึมผา่นพรมแดน (4) ความสัมพนัธ์เชิงเครื�องมือ (5) 

ความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์ (6) ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ (7) ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ความสัมพนัธ์

ดงักล่าวมกัจะมีรูปแบบพหุสัมพนัธ์ กล่าวคือ เป็นความสัมพนัธ์ที�มีความโยงใยคลา้ยกบัใยแมงมุม 

เช่น วดัมีความสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี�ยนต่อชุมชน ในขณะเดียวกบัพระสงฆเ์องก็มีความสัมพนัธ์เชิง

เครือญาติ และความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์ต่อสมาชิกในชุมชนดว้ย 
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2.6  แนวคดิการมส่ีวนร่วม 

 
 2.6.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายที�แตกต่างกัน
มากมาย หลายท่าน ดงันี�  
 พจนา เทียนธาดา (2543: 40) การมีส่วนร่วมหมายถึง การที�บุคคลในชุมชนไดมี้บทบาท
หรือพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
ร่วมเสียสละเวลา แรงงาน วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆและอื�นๆ 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6) การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงการส่งเสริมชกันาํสนบั-
สนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั�งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
และองคก์ารอาสาสมคัรรูปต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 
 Keith (1972 อา้งถึงใน อจัฉรียา ศกัดิ< นรงค,์ 2549: 6) การมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี�ยวขอ้ง
ทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ�งในสถานการณ์กลุ่มซึ� งผลของการเกี�ยวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้า
ใจให้กระทาํเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั� นกับทั�งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม
ดงักล่าวดว้ย 
 Ervin (1976: 33) การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการที�ร่วมกนัคิดตดัสินใจเพื�อเพิ�มศกัย-
ภาพในการปฏิบติังาน ซึ� งมีขอ้เสนอการเกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์รไว ้2 ประการ  
1) การมีส่วนร่วมเป็นหนทางหนึ�งในการสร้างโอกาสให้แก่บุคคลไดป้ระสบความสําเร็จ 2) การมี
ส่วนร่วมทาํใหอ้งคก์รเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 อจัฉรียา ศกัดิ< นรงค ์(2549: 7) การส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจดัการ ตั� งแต่ขั�นตอนเริ� มต้น ได้แก่ การวางแผนการดาํเนินงาน การตดัสินใจให้
เป็นไปตามความตอ้งการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยประโยชน์
ที�เกิดขึ�นจะกลบัคืนสู่ชุมชนโดยตรง 
 จากการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที�ประชาชนเขา้มามีส่วน
เกี�ยวขอ้งทั�งในดา้นความคิด การกระทาํ และการร่วมตดัสินใจในภารกิจต่างๆ โดยเสียสละเวลาและ
กาํลงัของตนใหแ้ก่ประโยชน์ของกลุ่ม 
 
 2.6.2  ขั:นตอนการมีส่วนร่วม 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 276-277) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัทาํโครงการและผลลพัธ์
ที�ไดจ้ากโครงการเป็นเกณฑใ์นจาํแนกการมีส่วนร่วมผา่นแนวคิดของ Cohen and Uphoff ไว ้ 
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4 ประเภท ดงันี�  
 1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision making) ประกอบดว้ย
การริเริ�มตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื�อกาํหนดปัญหาและจุดมุ่งหมายของโครงการว่ามีกิจกรรม
ใดบา้งที�ตอ้งเลือกตดัสินใจทาํก่อนหลงั  
 2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Participation in Implementation) เป็นขั�นตอน
ของการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆให้กบัโครงการ ทั�งการเงิน แรงงาน สิ�งอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการ รวมทั�งความตั�งใจของบุคคลที�
ตอบสนองในเชิงบวกต่อโครงการย่อยที�แตกแขนงมาจากโครงการใหญ่ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัเป็นเงื�อนไขสาํคญัที�ทาํใหโ้ครงการประสบความสาํเร็จ  
 3)  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) การมีส่วนร่วมประ- 
เภทนี� มีสองนัยคือ เป็นทั�งการร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเนื�องในทางลบจากโครงการ
พฒันา ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ ไดแ้ก่ (1) ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ คือ การมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น
และมั�นคงมากขึ�น (2) ผลประโยชน์ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การไดรั้บการศึกษาและการไดรั้บบริการดา้น
สังคมอื�นๆ (3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การนบัถือตนเองเพิ�มขึ�น มีพลงัอาํนาจทางการเมือง
มากขึ�น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง  
 4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการที�ประชา 
ชนเขา้มามีส่วนในการประเมินโครงการทั�งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วน
ร่วมประเมินอยา่งเป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมเพื�อทบทวนและประเมินการดาํเนินงานที�ผา่นมา 
การร่วมมาเป็นคณะทาํงานหรือคณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงาน
ในการวิจยัประเมินผล สําหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การ
ประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ การพบปะพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
ดาํเนินงานของโครงการ 
 เจิมศกัดิ<  ปิ� นทอง (2525: 11-13) ไดเ้สนอวา่ขั�นตอนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั�นตอนดงันี�  
 1)  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชนขั�นตอนนี� เป็น
ขั�นตอนแรกที�สําคญัที�สุด เพราะถา้ชุมชนยงัไม่สามารถเขา้ใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาดว้ยตวั
เขาเอง กิจกรรมต่างๆ ที�ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะขาดความเขา้ใจและมองไม่เห็น
ความสําคญัของกิจกรรมนั�น สิ� งหนึ� งที�แน่นอนที�สุดก็คือ ชาวชนบทเป็นผูอ้ยู่กบัปัญหาและรู้จกั
ปัญหาของตนเองดีที�สุด แต่มนุษยย์่อมจะยงัมองปัญหาของตนไม่ชดัเจน จนกว่าจะมีเพื�อนมาช่วย
ใหต้นวเิคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของตนไดเ้ด่นชดัขึ�น 
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 2)  การมีส่วนร่วมในขั�นวางแผนการดาํเนินกิจกรรมการวางแผนดาํเนินกิจกรรมเป็น
ขั�นตอนที�สําคญัขั�นตอนหนึ� ง เพราะถา้หากเจา้หน้าที�หรือนกัพฒันาตอ้งการแต่ผลงานการพฒันา
วตัถุให้เสร็จสิ�นโดยฉับไว ก็จะดาํเนินการวางแผนเสียดว้ยตนเอง ผลที�ตามมาก็คือ ต่อไปเมื�อขาด
เจา้หนา้ที�ชุมชนก็ไม่สามารถจะดาํเนินการวางแผนงานไดด้ว้ยตนเอง ฉะนั�นเจา้หนา้ที�หรือนกัพฒันา
ควรทาํหนา้ที�เป็นแต่เพียงเพื�อนของชุมชนในการช่วยวางแผนงาน เพราะสมาชิกในชุมชนจะไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในขั�นตอนดงักล่าว และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มาศึกษาและพฒันาชุมชน
ของตนเอง 
 3)  การมีส่วนร่วมในขั�นดาํเนินการหรือปฏิบติังาน หมายถึงการที�ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการลงทุนและปฏิบติังานเพื�อให้ชุมชนมีความรู้สึกร่วมถึงความเป็นเจา้ของ ซึ� งต่างไปจาก
สภาพที�การลงทุนและการปฏิบติังานที�มาจากปัจจยัภายนอกที�ทาํให้ชุมชนเองไม่เกิดสํานึกของ
ความเป็นเจา้ของ ไม่รักและหวงแหนกบัสิ�งที�ทาํ เป็นตน้ 
 4)  การมีส่วนร่วมในขั�นประเมินผล เป็นขั�นตอนการติดตามงานและการประเมินผล
งานการมีส่วนร่วมของชุมชนวา่เป็นอยา่งไรและบรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวห้รือไม่  
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6-7) ไดเ้สนอขั�นตอนการมีส่วนร่วมไว ้8 ขั�นตอนดงันี�  
 1)  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนรวม
ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 
 2)  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันาเพื�อแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชน
หรือเพื�อสร้างสรรคสิ์�งใหม่ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 
 3)  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื�อขจดัและแก้ไข
ปัญหาและสนองความตอ้งการของชุมชน 
 4)  ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรที�มีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 5)  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6)  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหน่วยงาน 
 7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที�
วางไว ้
 8)  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที�ได้
ทาํไวท้ั�งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 
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 ปาริชาต สถาปิตานนท ์และคณะ (2549: 19-23) ไดอ้ธิบายถึงมุมมองของการมีส่วน
ร่วมของนกัคิด 2 ท่าน ไดแ้ก่ Arnstein, Cohen 
  (1)  Arnsteinไดพ้ิจารณา การมีส่วนร่วมของพลเมืองผา่นฐานของความสัมพนัธ์
เชิงอาํนาจระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานในพื�นที� ควบคู่ไปกบัการพิจารณาโอกาสของประชาชน
ในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร และการตดัสินใจในนโยบายต่างๆ ตั�งแต่ระดบัการแลกเปลี�ยนขอ้มูล 
อิงขอ้มูลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัสัดส่วนของ “อาํนาจ” เป็นสิ�งหนึ� งที�ประชาชนพึงจะได้รับในการ
ดาํเนินการพฒันาในดา้นต่างๆ ซึ� งประกอบดว้ย 8 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 
  ขั�นที� 1: การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมกั
ทาํหน้าที�จดัการกบัเรื�องราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาํเป็นตอ้งให้ประชาชนรับรู้
เรื�องราวต่างๆ 
  ขั�นที� 2: การบาํบดัรักษา (Therapy) หน่วยงานทาํการเชิญชวนประชาชนให้เขา้
ร่วมรับฟังถึงขอ้มูลข่าวสาร และร่วมตดัสินใจอยา่งจริงจงั 
  ขั�นที� 3: การร่วมให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตวัแทน
ประชาชนที�เกี�ยวขอ้งมาร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื�อพิจารณาเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารที�เป็น
ประโยชน์ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
  ขั�นที� 4: การร่วมให้คาํปรึกษา (Consultation) ประชาชนมกัทาํหนา้ที�ให้ขอ้มูล
และนาํเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงาน หากแต่อาํนาจในการตดัสินใจยงั
ผกูขาดกบัหน่วยงานราชการ 
  ขั�นที� 5: การร่วมแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็น (Placation) ประชาชนเริ�มมีโอกาสในการ
จุดประเด็นเกี�ยวกบัเรื�องราวต่างๆ ที�ตนเห็นว่าสําคญั ตลอดจนเขา้มามีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็น
และนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยนืของตน 
  ขั�นที� 6: การร่วมเป็นพนัธมิตร (Partnership) ประชาชนเริ�มทาํงานใกลชิ้ดกบั
หน่วยงานและเริ�มมีอาํนาจในการเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ ตลอดจนทาํหนา้ที�กระตุน้ให้
หน่วยงานไดต้ดัสินใจบนพื�นฐานของพิจารณาขอ้มูลที�หลากหลาย 
  ขั�นที� 7: การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธิในการตดัสินใจ (Delegated Power)  
ประชาชนส่วนหนึ�งไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ที�เป็นตวัแทน เพื�อออกความคิดเห็น นาํเสนอ
ขอ้โตแ้ยง้และมีสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 
  ขั�นที� 8 : การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อาํนาจในการ
ตดัสินใจทั�งหมดอยูใ่นมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆ มกัทาํหนา้ที�ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูล
ข่าวสารประกอบการตดัสินใจของประชาชน 
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 (2)  Cohen ไดอ้ธิบายวา่ การมีส่วนร่วมในงานพฒันามี 4 ลกัษณะ คือ  
 ประการแรก การมีส่วนร่วมในเชิงการกระทาํ เกี�ยวขอ้งกบัการที�บุคคลฝ่ายต่างๆ 
ในชุมชนไดอุ้ทิศแรงกายในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
 ประการที�สอง การมีส่วนร่วมในเชิงเงินตรา กล่าวคือ การมีส่วนร่วม หมายถึง 
การที�ชุมชนไดอุ้ทิศเงินในการทาํกิจกรรมต่างๆ 
 ประการที�สาม การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบ เกี�ยวขอ้งกบั “กระจาย
ภารกิจและความรับผิดชอบ” โดยผูป้ระสานงานหลกัมกัดาํเนินการแบ่งสรรภารกิจ หน้าที�ให้คน
กลุ่มต่างๆที�มีความสาํคญัในพื�นที� 
 ประการที�สี�  การมีส่วนร่วมในเชิงการตดัสินใจ เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
อาํนาจในการตดัสินใจซึ� งนั�นหมายถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กบัสมาชิกในชุมชน ผ่านการ
ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื�อใหส้มาชิกในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจต่างๆ  
 จากการศึกษาสามารถกล่าวไดว้า่ ขั�นตอนการมีส่วนร่วมแบ่งได ้3 ขั�นตอน คือ (1) การริเริ�ม
โครงการโดยอาศยัการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ ร่วมกนัวางแผนของสมาชิก เพื�อบอกความตอ้งการ
ของชุมชนวา่ตอ้งการอะไร จะทาํอะไร มีเป้าหมายอยา่งไร เป็นตน้ (2) ขั�นตอนร่วมการปฏิบติังาน 
ในดา้นการระดมทรัพยากรต่างๆทั�งบุคคล และ วสัดุ (3) ขั�นตอนการประเมินผลของโครงการว่า
ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ 
 
 2.6.3  ปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 279 – 281) ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 
4 ปัจจยัที�สาํคญัดว้ยกนั ดงันี�  
 1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที�มีตน้ 
ทุนที�ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมตอ้งจ่าย ตน้ทุนเหล่านี�อาจเป็นเรื�องของค่าเดินทาง เวลา และการโอกาสใน
การทาํกิจกรรมที�สร้างรายไดห้รือกิจกรรมที�มีส่วนไดส่้วนเสียของบุคคล 
 2)  ความไวว้างใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที�จดัการการมีส่วนร่วมความไวว้างใจ
เป็นความคาดหวงัเชิงบวกว่าผูอื้�นจะไม่พูด กระทาํ หรือตดัสินใจอย่างฉวยโอกาส องค์ประกอบ
สําคญัสองประการของนิยามความไวว้างใจ คือ ความสนิทสนมคุน้เคยและความเสี�ยงวลี “ความ
คาดหวงัในเชิงบวก” มีนยัถึงการมีความรู้และความคุน้เคยเกี�ยวกบับุคคลอื�น ความไวว้างใจระหวา่ง
บุคคลมี 5 มิติ คือ (1) ความซื�อตรงยดึมั�นในหลกัการ หมายถึง การพูด คิด การกระทาํของบุคคล (2) 
ความมีสมรรถภาพ หมายถึง ทกัษะและความสามารถของบุคคลซึ� งทาํให้ผูอื้�นสามารถพึ�งพาได ้(3) 
ความคงเส้นคงวา หมายถึง การกระทาํสิ�งใดปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัการกระทาํในอดีต ทาํ
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ให้ผูอื้�นสามารถทาํนายพฤติกรรมได ้ (4) ความภกัดี หมายถึง ความตั�งใจในการปกป้องและรักษา
หนา้และชื�อเสียงของผูอื้�น (5) การเปิดเผย หมายถึง การมีจิตใจที�เปิดกวา้งพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอื้�นและการพดูความจริงโดยไม่ปกปิด 
 3)  ความไวว้างใจระหวา่งประชาชนที�มีส่วนร่วมการที�ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 
หรือโครงการใดขึ�นอยู่กบัความไวว้างใจระหว่างประชาชนที�มีส่วนร่วม โดยประชาชนเขา้ร่วม
เพราะไดรั้บการชกัชวนจากเพื�อนหรือญาติที�มีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 
 4)  การตระหนกัต่อปัญหาการตระหนกัต่อปัญหาเป็นการรับรู้สภาพปัญหาของเรื�อง
ใดเรื�องหนึ�งวา่หนึ�งมีผลกระทบในดา้นลบต่อวถีิชีวติ ความเป็นอยูห่รือต่อสิ�งที�บุคคลให้ความสําคญั
มากหรือนอ้ย 
 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2533: 18-26) กล่าวถึงจากการศึกษาของดร. ยตัสุชิโร ในปี พ.ศ.2505 
พบวา่ชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดวา่รัฐบาลเป็นแหล่งเงินที�จะตอ้งให้ความช่วยเหลือแก่
ชาวชนบท การพฒันาชนบทไม่ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื�องการเงิน แต่อาจให้ความร่วมมือ
ในเรื�องแรงงาน โดยส่วนใหญ่แลว้รัฐมกัจะทาํหน้าที�ในดา้นส่งเสริมสนบัสนุนให้การบริหารการ
พฒันาชนบทของประเทศ เป็นไปอย่างมีระบบ มีการเชื�อมประสาน ผนึกกาํลงั ลดความซํ� าซ้อน
สิ�นเปลืองลงไดบ้า้ง ในขณะเดียวกนัก็เริ�มมีการผลกัดนัให้มีการใชท้รัพยากรเพื�อการพฒันาอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น และยงัมีขอ้เสนอการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดมีส่วนร่วมในหมู่ประชาชน
ของ James Yen11 ประการ ดงันี�  (1) ไปหาประชาชน (2) อยูร่ะหวา่งประชาชน (3) ทาํงานกบัประ-
ชาชน (4) เรียนรู้จากประชาชน (5) วางแผนร่วมกบัประชาชน (6) เริ�มจากที�ประชาชนรู้ (7) สร้างใน
สิ�งที�ประชาชนมีอยูแ่ลว้ (8) เรียนโดยวิธีปฏิบติัจริง สอนโดยวิธีทาํให้ดู (9) ไม่ใช่ทาํแบบเล็กนอ้ยที
ละอย่าง แต่ตอ้งทาํทุกอย่างมีระบบประสานกนั (10) ตอ้งเปลี�ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ�น (11) ไม่
เพียงแกใ้หบ้รรเทา แต่ตอ้งช่วยปลดทุกขใ์หแ้ก่ชุมชน 
 ปธาน สุวรรณมงคล (2527: 83) ไดเ้สนอวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
สามารถแยกออกได ้3 กลุ่มคน  
 1)  ประชาชนในชุมชน จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัที�ว่า “ชุมชน” ไม่ได้มี
ความสามคัคีเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัหรือคนทั�งหมู่บา้นเหมือนกนัหมด คนบางคนอาจจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั�นได ้แต่ในบางกิจกรรมอาจร่วมไม่ได ้แต่ถา้เป้าหมายของการพฒันาชนบทแนว
ใหม่ คือ คนยากจนแลว้ เราตอ้งเลือกที�จะสนบัสนุนหรือให้โอกาสชาวชนบทยากจนเขา้มีส่วนร่วม
มากที�สุดเป็นกลุ่มแรก 
 2)  ผูน้าํทอ้งถิ�น การที�ชาวชนบทยากจนจะเขา้ร่วมในการพฒันาชนบท ทั�งหมดนั�น
เป็นไปไดย้ากจาํเป็นตอ้งมี “ผูน้าํ” ซึ� งจะเป็นตวัแทนพวกเขาเขา้ไปทาํหน้าที�บางอย่างบางประการ
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แทนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องของการตดัสินใจ ปัญหาสําคญัที�เผชิญอยู ่ขณะนี�ก็คือ ผูน้าํทอ้งถิ�นที�
มีอยู่เป็นตวัแทนของกลุ่มคนยากจนในชนบทหรือไม่ หรือมีความตั�งใจที�จะช่วยเหลือชาวชนบท
ยากจนจริงจงัเพียงใดเมื�อพิจารณาจากสภาพการณ์ของสังคม ชนบทในปัจจุบนัที�ความเจริญทางวตัถุ
และผลประโยชน์ไดเ้ขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการดาํรงชีวติในชุมชนชนบทมากขึ�นกวา่ก่อน 
 3)  เจา้หนา้ที�ของรัฐ ในประเทศกาํลงัพฒันาทั�งหลาย เจา้หนา้ที�ของรัฐมกัจะเป็นผูมี้
บทบาทอยา่งมากในกระบวนการพฒันาทั�งในแง่ของการตดัสินใจ การดาํเนินงานผลประโยชน์และ
การประเมินผล ทั�งนี� เป็นไปตามโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที�รวมศูนยแ์ต่เมื�อรัฐเปลี�ยน
แนวทางการพฒันาชนบทใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ�น บทบาทของเจา้หนา้ที�ของรัฐ
จะตอ้งปรับเปลี�ยนไปจากในฐานะ “ผูก้ระทาํ” เป็น ผูใ้ห้คาํแนะนาํและช่วยให้ชาวชนบทยากจนได้
เขา้ใจในสภาพตวัเองอยา่งแทจ้ริง ปัญหาอยูที่�วา่ความจริงใจของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�จะยอมรับการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งการทาํหนา้ที�
ของเครือข่ายทางสังคมออกได ้4 กลุ่ม ดงันี�  (1) ชาวบา้น (2) นกัพฒันา (3) นกัวิชาการ (4) รัฐ และ
ขา้ราชการ ซึ� ง พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 279–281) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั�นควรประกอบดว้ย 4 ปัจจยั มีดงันี�  (1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการ
ส่วนร่วม (2) ความไวว้างใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที�จดัการการมีส่วนร่วม (3) ความไวว้างใจ
ระหวา่งประชาชนที�มีส่วนร่วม (4) การตระหนกัต่อปัญหา องคป์ระกอบทั�ง 4 ปัจจยัมีความสาํคญั 
ต่อความสาํเร็จในการขบัเคลื�อนชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมอยา่งมีศกัยภาพ  
 

2.7  แนวคดิการร่วมมอื 

 
 2.7.1  ความหมายการร่วมมือ 
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล, (2546: 305-308) กล่าวว่า ‘ความร่วมมือ’ หมายถึง การที�คนที�ทาํ 
งานร่วมกนัตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปเพื�อบรรลุเป้าหมาย ซึ� งอาจจะเป็นเป้าหมายร่วมกนัของคนที�ทาํงาน
ดว้ยกนันั�น หรือเพื�อการบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนซึ� งไม่เหมือนกนั ปรากฏการณ์เช่นนี� อาจจะ
เรียกว่าเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผูที้�ทาํงานร่วมกนัก็ได ้ซึ� งจากผลงานวิจยัสรุปความ
ร่วมมือออกได ้5 ประการ ดงันี�  
 1)  ความเหนียวแน่นของกลุ่ม ที�วดัจากความชอบพอกนัทาํให้ร่วมมือกนัในหมู่ผูที้�ทาํงาน

เป็นกลุ่มดว้ยกนั ไดพ้บว่ากลุ่มที�มีสมาชิกทาํงานร่วมกนัอยา่งสมานสามคัคี มีความเหนียวแน่นใน

กลุ่มสูง มกัจะชอบพอกันและกันสูงกว่ากลุ่มที�ไม่ค่อยจะสามคัคีกนัมากนัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที�
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ทาํงานอาชีพอะไรก็ตามจะเป็นลกัษณะนี�ทั�งสิ�น นอกจากนั�นผลการทาํงานของกลุ่มที�มีความเหนียว

แน่นสูงมกัจะมีมากกว่ากลุ่มที�ไม่เหนียวแน่น กลุ่มมีขวญัและกาํลงัใจดี สมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม

ต่างก็พยายามที�จะช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในการทาํงาน ผลผลิตที�ไดจ้ากการทาํงานมีมาก สมาชิกมี

ความรู้สึกที�ดีต่อกนั ไม่มีการขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง 

 2)  การแลกเปลี�ยนความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมือกนัระหวา่งบุคคลยึดหลกัการแลก 

เปลี�ยนเป็นสาํคญั เช่นวา่ ใครทาํอยา่งไรกบัเราเขาควรไดรั้บอยา่งนั�น ในวงการธุรกิจและการเมืองมี

ใหเ้ห็นชดัเจนเรียกวา่การแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ ถา้ไม่มีผลประโยชน์มาแลกกบัเขาแลว้จะหวงัขอ

ความร่วมมือจากเขาไดย้าก 

 3)  การคน้หาสาเหตุแห่งการร่วมมือของฝ่ายอื�นกบัการให้ความร่วมมือ ตอนที�เรากล่าวถึง

เรื�องการระบุเหตุพฤติกรรมนั�นเราไดค้วามรู้ว่า คนเราตอ้งอ่านสาเหตุที�คนอื�นๆ กระทาํพฤติกรรม

ก่อนที�จะตดัสินใจตอบสนองต่อพฤติกรรมนั�น ถา้เราหาเหตุผลมาอธิบายไดว้่า สาเหตุจูงใจให้คน

คนนั�นร่วมมือกบัเราเป็นความตั�งใจจริงของเขา เราจึงจะสามารถให้ความร่วมมือตอบแทนเขาไปได้

อย่างสนิทใจ แต่ถา้เหตุการณ์เป็นไปในทางที�ว่า เรารู้ว่าเขามาให้ความร่วมมือกบัเราอย่างมีอะไร

ซ่อนอยูเ่บื�องหลงั เราคงจะตอ้งตดัสินใจไม่ให้ความร่วมมือหรือให้แต่นอ้ยเป็นการตอบแทนแก่เขา

ไปเท่าที�จาํเป็นตามมารยาท  

 4)  การเพิ�มความร่วมมือโดยการสื�อสารมากขึ�น ในสถานการณ์บางอยา่งที�ดูเหมือนวา่ 

สมาชิกกลุ่มน่าจะให้ความร่วมมือแต่กลบัไม่ไดรั้บความร่วมมือดงัที�ไดค้าดเอาไว ้ผูบ้ริหารมกัจะ

บอกวา่ตอ้งเพิ�มการสื�อสารในกลุ่มหรือในองคก์ารให้มากขึ�น ความจริงก็เป็นอยา่งนั�นจริงๆ ผลจาก

การวจิยัไดย้นืยนัวา่ไม่วา่สถานการณ์จะอยูใ่นรูปการร่วมมือหรือการแข่งขนัอยูแ่ลว้ ถา้มีการสื�อสาร

เพิ�มมากขึ�นการร่วมมือจะเพิ�มขึ�นทุกกรณี อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�ตอ้งพิจารณาร่วมไปกบัการสื�อสาร คือ 

การสื�อสารที�เป็นไปในลกัษณะข่มขู่อีกฝ่ายหนึ�ง และการสื�อสารที�เป็นไปในลกัษณะเผชิญหนา้ ทั�ง

สองแบบนี�กลบัไปทาํใหค้วามร่วมมือลดลงจากเดิมดว้ย 

 5)  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลกบัการร่วมมือ ขอ้สุดทา้ยสําหรับเงื�อนไขบางประการใน

เรื�องความร่วมมือมนัเป็นเรื�องของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึ� งแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพเป็นผูใ้ห้

ความร่วมมืออยูเ่สมอก็ได ้บุคลิกภาพดงักล่าวไดม้าจากกรอบรมเลี�ยงดูและสังคมการเรียนรู้ อนัเป็น

กระบวนการที�สังคมให้การเรียนรู้แก่สมาชิกของสังคม เพื�อให้เขามีความเชื�อ ค่านิยม และเจตคติ
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ตามที�สังคมตอ้งการ พร้อมทั�งปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคมดว้ย ดงันั�นคนที�มาจากครอบครัวที�มี

การอบรมเลี�ยงดูแบบสนบัสนุนการร่วมมือ 

 พอจะกล่าวได้ว่า ความร่วมมือ หมายถึง การกระทําร่วมตั� งแต่สองคนขึ� นไปโดยมี

จุดมุ่งหมายร่วมกนั จากผลงานวิจยัทางจิตวิทยาไดข้อ้สรุป 5 ประการพอสังเขป อนัไดแ้ก่ 1) ความ

เหนียวแน่นของกลุ่ม 2) การแลกเปลี�ยนความร่วมมือ 3) การคน้หาสาเหตุแห่งความร่วมมือของฝ่าย

อื�นกบัการให้ความร่วมมือ 4) การเพิ�มความร่วมมือโดยการสื�อสาร 5) ความแตกต่างระหวา่งบุคคล

กบัการร่วมมือ ความร่วมมือถือเป็นแนวคิดที�สําคญัต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัวดั

ต่อการใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งมาก 

 

2.8  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 พระมหาพีระพงษ ์พยคักาฬ (2549: 215-223) ไดศึ้กษาเรื�อง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบั
ชุมชนในการจดัการเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษา ชุมชนสวนดอก ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่” ใน 3 ช่วงสมยัการปกครองของเจา้อาวาส นบัตั�งแต่พ.ศ. 2489 จนถึง พ.ศ. 2546 จากผล
การศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนและองคก์รภายนอกมีความแตกต่างกนัทั�ง 3 สมยั 
คือ สมยัพระครูสุคนัธศีล (พ.ศ. 2489-2519) สมยัพระครูศรีปริยตัยา-นุรักษ ์(พ.ศ. 2526-2531) 
และสมยัพระอมรเวที (พ.ศ. 2532–ยงัระบุเวลาแน่ชดัไม่ได)้ สมยัแรก พระครูสุคนัธศีล (พ.ศ. 2489-
2519) ความสัมพนัธ์ในชุมชนมีรูปแบบการรวมตวักนัของเครือข่ายทางสังคมที�ทบัซ้อนหลายชั�น
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ 2 ระบบ คือ (1) ระบบความเชื�อเรื�องผี ซึ� งเป็นความเชื�อในระดบัชุมชน 
มีความเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลทั�งฝ่ายวดัและชาวบา้น ครอบครัวและเครือญาติ มีระบบผี
ปู่ ยา่ ชุมชนมีผเีสื�อบา้น (ผูป้กครองชุมชน) และวดัมีผีเสื�อวดั (ผูป้กครองวดั) และในหมู่บา้นยงัมีเก๊า
ผีที�สืบทอดทางผ่านหญิง ฝ่ายชายจะแสดงบทบาททางพิธีกรรมเป็นสามีของเก๊าผีที�เป็นผูน้าํ โดย
อาศยัเครือข่ายความเป็นคนในตระกลูผปีู่ ยา่เดียวกนัของฝ่ายหญิง (2) ระบบความเชื�อทางศาสนา ซึ� ง
เป็นความเชื�อทางพระพุทธศาสนา มีทั�งในระดบัชุมชนและนอกชุมชน มีความเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กนั
ของฝ่ายชาวบ้านระบบศรัทธาวดั และฝ่ายพระสงฆ์ในระบบหัวอุโบสถ และระบบหัววดั จาก
การศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัวดักบัชุมชนสามารถแบ่งออกได ้3 ประการ คือ (1) หวัวดั
เกิดขึ�นจากกลุ่มระสงฆก์บัลูกศิษยท์าํการสหธรรมิกกนั (2) หวัวดัเกิดขึ�นจากหมู่เครือญาติ (3) หวัวดั
เกิดจากคณะศรัทธาชาวบา้นจากหมู่บา้นอื�น พอจะกล่าวสรุปความสัมพนัธ์ในช่วงสมยัพระครูสุ
คนัธศีล (พ.ศ. 2489-2519) ไดว้่ามีรูปแบบวฒันธรรมชุมชนที�เขม้แข็ง จากการประสานตวักนัของ
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ระบบความเชื�อและเครือข่ายทางสังคมที�ทบัซ้อนกัน ทั� งในเรื�องผีบรรพบุรุษหรือความเชื�อทาง
ศาสนาเองก็ตาม  สมยัที�สอง พระครูศรีปริยตัยานุรักษ ์(พ.ศ. 2526-2531) สมยันี� มีการเปลี�ยนแปลง
เกิดขึ� นหลายด้าน อาทิ ด้านการปกครอง ด้านประชากรของชุมชนที�เพิ�มขึ� นอย่างรวดเร็ว ด้าน
เศรษฐกิจที�มีร้านคา้และตลาดเพิ�มขึ�นมากมาย และด้านการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานเมือง เพื�อ
ตอบสนองความต้องการของประชากรและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต จากผลพวง
ดังกล่าวทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชนเริ� มเกิดความห่างเหินมากขึ� น การประกอบ
พิธีกรรมแบบดั�งเดิมที�วดักบัชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นเฟ้น ตอ้งกลบักลายเป็นหนา้ที�ของ
องคก์รภายนอกที�เขา้มาจดัการควบคุมกิจกรรมต่างๆแทน สมยัที�สามพระอมรเวที (พ.ศ. 2532–
2549) การประกอบพิธีกรรมมีหลายองคก์รร่วมกนัแต่องคก์รชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยลง เกิดปัญหาขึ�น
เพราะวดัทาํกิจกรรมร่วมกบัองคก์ารภายนอกมากกวา่คนในชุมชนเอง ทาํให้คนในชุมชนขาดการมี
ส่วนร่วมซึ� งทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดัและชุมชนค่อนขา้งห่างเหินก่อให้เกิดการต่อตา้นและ
ความรู้สึกขดัแยง้จากชาวบา้นในชุมชนในครั� งต่อมาองคก์รร่วมจดัจึงเขา้ร่วมในบางกิจกรรมและ
องคก์รชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทนาํมากขึ�น 
 อภิธาน สมใจ (2547: 1- 9,27-77) ไดศึ้กษาเรื�อง ประชาคมวดับา้น : คนวดั คนบา้นในชุม- 
ชนพื�นบา้นลา้นนา โดยมีแผนการวิจยัเพื�อการศึกษาชุมชนภาคเหนือตอนบนหรือเรียกกนัวา่ชุมชน
พื�นบา้นลา้นนาในเชิงลึก ที�ตอ้งการมุ่งศึกษาวิจยัพฒันาองค์ความรู้และความร่วมมือกบัองค์กรใน
ชุมชนทอ้งถิ�น ในการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทอ้งถิ�น ทั�งสังคมเมืองและชนบท โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาดว้ยกนั 2 ขอ้ ดงันี�  (1) เพื�อศึกษาการสร้างสรรค์ประชาคมให้ชุมชนเขม้
อยา่งย ั�งยืน โดยมีวิธีการศึกษาแบบให้ชุมชน และนกัพฒันาระดบัปฏิบติัการในพื�นที� มีส่วนร่วมใน
การศึกษา มีการเรียนรู้ร่วมกนัและมีการพฒันาความรู้ในกระบวนการวิจยัเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
งานพฒันาชุมชนของตน และเสนอความรู้แก่สาธารณะ (2) เพื�อศึกษาพฒันาการความเขม้แข็งของ
ชุมชนในหมู่บา้นเป้าหมายอยา่งต่อเนื�อง เป็นเวลา 3 ปี โดยเฉพาะพฒันาการความเป็นประชาสังคม
และผลจากมีการสร้างสรรคป์ระชาสังคม โดยเจาะลึกกรณีประชาคมวดับา้นจากการศึกษาพบวา่วดั
กบัการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นมีความสัมพนัธ์ในระดบัเหนียวแน่นจนแยกกนัไม่ออก ซึ� งมีหน่วยงาน
พฒันาชุมชนของคณะสงฆแ์บ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยอบรมประชาชนประจาํจงัหวดั 
(อ.ป.จ.) (2) หน่วยอบรมประชาชนประจาํอาํเภอ (อ.ป.อ.) (3) หน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบล 
(อ.ป.ต.) มีหลกัการในการเผยแผอ่ยู ่8 ประการ คือ อบรมเรื�องศีลธรรมและวฒันธรรม, อบรมเรื�อง
สุขภาพอนามยั, อบรมเรื�องการหาเลี� ยงชีพโดยสุจริต, อบรมเรื�องสันติสุข, การช่วยเหลือในด้าน
สาธารณะสงเคราะห์, สนับสนุนในการศึกษาสงเคราะห์. อบรมเรื�องกตญั�ูกตเวทิตาธรรม และ 
อบรมเรื� องสามัคคีธรรม โดยการอบรมมักจะอาศัยพระสังฆาธิการระดับชุมชนหมู่บ้านและ
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พระภิกษุสามเณร ทาํหน้าที�เป็นผูน้าํแบบทางการของชุมชนในดา้นพฒันาชุมชน เพราะพระบา้น
เป็นพระที�คลุกคลีและมีความผูกพนักบัความศรัทธาชาวบา้นมาก จึงอาศยัพลงัทางศรัทธาดงักล่าว
ดึงชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื�อใหมี้ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนั  

ฉตัรชยั ไชยโยธา (2549: 7, 114-119) ไดศึ้กษาเรื�อง บทบาทพระสงฆก์บัการพฒันา :  
กรณีศึกษา หลวงปู่ เครื�อง สุภทฺโทวดัสระกาํแพงใหญ่ อาํเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ ใน
การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคไ์วด้งันี�  (1) เพื�อศึกษาบทบาทของหลวงปู่ เครื�องสุภทฺโทต่อการพฒันา
สังคม (2) เพื�อศึกษาแนวทางดา้นพุทธธรรมกบัการพฒันาสังคม โดยการศึกษาวิจยัชิ�นนี� ไดส้รุป
กรอบแนวคิดเป็น 4 ดา้นดงันี�  (1) บทบาทการพฒันาดา้นสังคม (2) บทบาทการพฒันาดา้นการศึกษา 
(3) บทบาทดา้นการเผยแผพ่ระศาสนา (4) บทบาทการพฒันาดา้นการปกครองสงฆ ์จากศึกษาพบวา่
บทบาทพระสงฆ์กบัการพฒันาสังคม :กรณี หลวงปู่ เครื�องสุภทฺโทถือว่ามีรูปแบบความสัมพนัธ์ที�
เขม้แข็งมากเนื�องจากหลวงปู่ มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมมากมายหลายดา้นบทบาทหลกัที�เห็น
เด่นชดัจะมี 4 ดา้นตามที�กล่าวไปขา้งตน้ ซึ� งความพยายามบาํเพ็ญประโยชน์ เพื�อการแกไ้ขปัญหา
ส่วนร่วมทาํใหป้ระชาชนมีความศรัทธาและเชื�อถือต่อหลวงปู่ เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ชาวบา้นที�อยู่
ใกล้เคียงและประชาชนทั�วประเทศสมัครสมานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่
โครงการ การบริจาคเพื�อสร้างสาธารณะสมบติั, การบริจาคเพื�อช่วยเหลือประชาชนโดยการก่อสร้าง
สิ�งต่างๆเช่นการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเป็นตน้ ซึ� งหลวงปู่ ยงัมีบทบาทด้านพฒันาด้าน
การศึกษาที�สั�งเสริมทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ส่วนบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่
หลายรูปแบบ เช่น การเขียนหนงัสือประวติัในวนัครบรอบวนัเกิดหนงัสือธรรมมะเทปวิดีโอ การจดั
กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนาและวนัคลา้ยวนัเกิดเพื�อพฒันาจิตใจของประชาชนนกัเรียนนกัศึกษา
ในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนางานเทศกาลการทาํบุญในโอกาสต่างๆ และบทบาทสุดทา้ยบทบาท
การพฒันาดา้นการปกครองสงฆ์ปกครองลูกวดัเหมือนพ่อปกครองลูกให้ลูกศิษยซึ์มซับทั�งแนวคิด
และแนวปฏิบติันาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาตน 
 พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ<  (2545: 183-185) เป็นงานวจิยัที�ศึกษาเรื�อง บทบาทของวดั 
กับชุมชนเมืองในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาแบ่งออกได้ 3
ประการ คือ1) บทบาทของวดัต่อชุมชนตามหลกัการแห่งธรรมวินยั 2) บทบาทวดัต่อชุมชนเมืองที�
เป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนั 3) บทบาทที�เหมาะสมวดักบัชุมชนเมือง 4) ความสัมพนัธ์ของวดักบัชุมชน
เมือง จากการสรุปขอ้มูลของศึกษาพบวา่ 1) บทบาทของวดัต่อชุมชนตามหลกัการแห่งธรรมวินยั 
หมายถึงการใช้ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นตวัขบัเคลื�อนในการจดัสภาพแวดลอ้มและระเบียบของชุมชน 
และใชว้ดัเป็นสถานที�อบรมสั�งสอนและบาํเพญ็บุญกุศลแก่ประชาชน 2) บทบาทวดัต่อชุมชนเมือง
ที�เป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนัพบวา่ มี 7 ดา้นใหญ่ๆ คือ (1) บทบาทดา้นการศึกษา (2) บทบาทดา้นการ



47 

 

ท่องเที�ยว (3) บทบาทดา้นพิธีการทางศาสนา (4) บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ชุมชน (5) บทบาท
ดา้นเป็นสถานที�พกัผอ่น (6) บทบาทดา้นเป็นที�พึ�งพิงทางจิต ใจ (7) บทบาทดา้นเป็นแหล่งอนุรักษ์
มรดกทางศิลปวฒันธรรมไทย 3) บทบาทที�เหมาะสมวดักบัชุมชนเมือง ไดแ้ก่ บทบาทที�สอดคลอ้ง
กบัหลกัพระธรรมวินัยและสภาพปัญหานบริบทของชุมชนเมืองตามลกัษณะทางกายภาพของวดั
นั�นๆ 4) ความสัมพนัธ์ของวดักบัชุมชนเมือง มี 3 ดา้นใหญ่ๆ คือ มีความสัมพนัธ์เชิงพื�นที�ซึ� งอยูใ่น
เขตที�ตั�งเดียวกนั ความสัมพนัธ์เชิงภาระหนา้ที�ที�มีต่อกนั และความสัมพนัธ์ที�เป็นไปตามวฒันธรรม 
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั�นมีรากฐานมาจากหลกัธรรมคาํสั�งสอน
ของพระพุทธศาสนาที�มีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของสังคม  
 อมรรัตน์ อภินนัทม์หกุล (2555: 5-7, 36-38) ไดศึ้กษาเรื�อง สังคมไทยกบัการบริจาคและ 
การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ผูศึ้กษางานวิจยัชิ�นนี� มองว่า “ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อทศันคติ 
ความประพฤติ และการดาํเนินชีวิตของคนไทยโดยส่วนมาก ความเขา้ใจเรื�องการบริจาคแก่วดัและ
สาธารณะกุศลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัศาสนา จะช่วยให้เราเขา้ใจบทบาทของวดัต่อการพฒันาชุมชน 
และพฒันาสังคมไทยไดดี้ขึ�น ประการที�สอง ทุนทางสังคมของบุคคลโดยเฉพาะเครือข่ายทางสังคม
ที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ� งเครือข่ายทางศาสนามีผลที�เป็นบวกต่อการตดัสินใจบริจาค
มากกวา่เครือข่ายดา้นอื�นๆ และประการสุดทา้ยการติดตามข่าวสารบา้นเมืองอยูป่ระจาํ ช่วยส่งเสริม
ใหบุ้คคลทาํงานจิตอาสาให้แก่วดัและแก่องคก์รสาธารณะกุศลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัศาสนามากกวา่ผูที้�
ไม่ไดติ้ดตามข่าวสาร” การศึกษามีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 4 ขอ้ คือ (1) ศึกษาปัจจยัทางสังคมและ
เศรษฐกิจที�มีผลต่อการบริจาคเงิน สิ� งของ และเวลาแก่วดัและแก่องค์กรสาธารณะกุศลอื�นที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบัศาสนา (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนเงิน ที�บริจาคและเวลาในการทาํงาน จิต
อาสาโดยไม่รับค่าตอบแทน แก่วดัและแก่องคก์ารสาธารณะกุศลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งศาสนา 
(3) วเิคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายภาษี และการใชจ่้ายภาครัฐต่อการบริจาคของครัวเรือน (4) สัง 
-เคราะห์ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื�อส่งเสริมการช่วยเหลือกนัทางสังคม เพื�อประโยชน์สุขของคน
โดยส่วนรวม ผลจากการศึกษาพบความสําคญัดว้ยกนั 4 ประการ คือ (1) ระดบัการศึกษาสูงสุดที�
สําเร็จ ก่อให้เกิดผลกระทบที�เป็นบวกต่อการตดัสินใจบริจาค จาํนวนเงินที�ให้และจาํนวนครั� งของ
การทาํงานจิตอาสาแก่วดัและแก่องค์กรสาธารณะกุศลโดยทั�วไป การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็น
ประโยชน์ไม่เพียงต่อการพฒันาทุนมนุษย ์(2) เครือข่ายทางสังคมทั�งที�ทางการและไม่เป็นทางการ 
และเครือข่ายทางศาสนา ส่งผลบวกต่อการตดัสินใจบริจาค อาทิเช่น จาํนวนเงิน จาํนวนครั� งในการ
ทาํจิตอาสาต่างๆ (3) การศึกษาพบวา่ผูส้อบถามที�ติดตามข่าวสารบา้นเมืองอยูป่ระจาํจะทาํงานจิตอา-
สาใหแ้ก่วดัและองคก์รสาธารณะกุศลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัศาสนามากกวา่ผูที้�ไม่ไดติ้ดตามข่าวสารเป็น
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ประจาํ (4) การใช้จ่ายเพื�อศาสนาของรัฐบาลแมมี้ผลให้การบริจาคเงินเพื�อศาสนาเพิ�มขึ�น แต่ทาํให้
การบริจาคเงินเพื�อการสาธารณะกุศลอื�นๆลดลง 

นเรศ สงเคราะห์สุข (2540: 129-142) ไดศึ้กษาเรื�องการแกไ้ขปัญหาสารเสพติดโดยแนว  
ทางวฒันธรรมชุมชน เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ (1) ศึกษาองคก์รผูน้าํ 
และระบบความสัมพนัธ์ในชุมชนพื�นที�สูง (2) ศึกษากระบวนการ ฐานคิด/อุดมการณ์ กลไก
ดาํเนินงานและวธีิการในการแกไ้ขปัญหาสารเสพติดของชุมชนบนพื�นที�สูง  

การดาํเนินงานเพื�อแก้ไขปัญหาสารเสพติดของชุมชน โดยเริ�มตน้จากการแสวงหาความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูน้าํคนอื�นๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดทางอุดมผา่นทางพิธีกรรม
ต่างๆ และกิจกรรมที�ชุมชนริเริ�มดาํเนินงาน เช่น กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมการประกาศเขตพื�นที�
อภยัทาน การทาํกิจกรรมทางศาสนา ดงันั�นกลไกดาํเนินงานของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาสารเสพ
ติดในชุมชนหว้ยปมฝาดจึงเป็นกลไกที�เกิดจากการมีส่วนร่วมของของทุกฝ่าย  
โดยมีผลการศึกษาสรุปออกเป็น 4 ประการ ดงันี�   

1)  องคก์รที�ยงัคงมีบทบาทสาํคญัในชุมชน มี 2 องคก์ร ดว้ยกนั คือ (1) องคก์รดั�งเดิมที�เกิด 
จากการรวมตวัของชาวบา้นเอง มีลกัษณะองคก์รในเชิงเครือญาติ โดยมีผูอ้าวุโสของชุมชนเป็นผูน้าํ
องคก์รที�เรียกวา่ “ฮีโข่” ซึ� งทาํหนา้ที�ควบคุมดูแลคนในองคก์ร ทั�งในเรื�องการรักษาความสัมพนัธ์ใน
ดา้นความเชื�อความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก การผลิตและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่าน
พิธีกรรมต่างๆในวฒันธรรมดั�งเดิม (2) องคก์รที�เกิดจากการจดัตั�งจากหน่วยงานภายนอกที�มีอยู ่
หลายกลุ่ม มีบทบาทต่อการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มแลกเปลี�ยนแรงงานในการ
ทาํอาชีพ ทั�งในด้านทกัษะและองค์ความรู้ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านที�นําโดย “ฮีโข่” ประจาํ
หมู่บา้นแต่มีองคก์รภายนอกเขา้ร่วมดว้ย ผูศึ้กษาผลงานวิจยัชิ�นนี� ไดก้ล่าววา่ กลุ่มนี� ถือวา่เป็นกลุ่มที�
เขา้มามีผลกระทบต่อวฒันธรรมชุมชน เนื�องจากเกิดการแทรกแซงทางดา้นการจดัการภายในองคก์ร 

2)  ผูน้าํที�ยงัคงเป็นบทบาทสาํคญัของชุมชน ไดแ้ก่ หวัหนา้หมู่บา้น (ฮีโข่) และผูอ้าวโุสมี 
บทบาทสาํคญัในดา้นความเชื�อและพิธีกรรม ผูใ้หญ่นาํทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการ
หมู่บา้น ในดา้นการพฒันาและแกปั้ญหาโดยแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด และผูน้าํที�สาํคญัทางดานความคิดและการพฒันาทางดา้นจิตใจแก่ชุมชน พระสงฆ ์ซึ� งทาํหนา้ที�
เป็นผูน้าํทางความคิดและจิตวญิญาณเพื�อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาสารเสพติดของชุมชน 

3)  ระบบความสัมพนัธ์ในชุมชน แยกออกไดเ้ป็นระบบการผลิต ระบบคุณค่า และระบบ 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ผูศึ้กษาได้สรุปผลว่า ชุมชนปมฝาดยงัคงเป็นชุมชนที�มีโครงสร้างทาง
วฒันธรรมชุมชนในแบบเดิมอยูม่าก แมว้า่ปัจจยัภายนอกจะเขา้มามีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิต เช่น 
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การเปลี�ยนศาสนาจากผเีป็นพุทธ แต่ภายในชุมชนคงยงัรักษารากของวฒันธรรมไวคื้อ ความเชื�อขงผ ี
ที�มีผลต่อการกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกเป็นอยา่งสูง 

4)  อุดมการณ์/ฐานคิด ของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาสารเสพติด สะทอ้นคุณค่าดั�งเดิมของ
ชุมชน ซึ� งอุดมการณ์ที�กล่าวถือแบ่งออกเป็น 2 ดา้น (1) อุดมการณ์ดั�งเดิม คือ สิ�งที�เกิดจากการสั�งสม
ประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง ภายใต้บริบททางวฒันธรรมชุมชนที�มีชุมชน ที� มี
ความสัมพนัธ์ในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ดา้นการผลิต ระบบคุณค่าและดา้นความสัมพนัธ์
ทางสังคม ซึ� งความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ภายใตว้ิธีคิดที�มองชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ที�
ใหส้มาชิกคอยใหค้วามช่วยเหลือ เกื�อกุล แบ่งปัน มากกวา่การแข่งขนั หรือกล่าวอีกนยัยะหนึ�งคือมี
สาํนึกต่อส่วนร่วมมากกวา่ส่วนตวั (2) อุดมการณ์ของผูน้าํ ที�มีบทบาทสําคญัในการแกไ้ขปัญหาสาร
เสพติด ซึ� งได้แก่ พระสงฆ์ ผูใ้หญ่บา้นและกรรมการหมู่บา้น ผูอ้าวุโสของชุมชน ซึ� งเป็นกลุ่มที�
ชดัเจนต่อการขจดัปัญหาสารเสพติดใหห้มดไปจากชุมชนและตอ้งการชุมชนห้วยปมฝาดเป็นชุมชน
ปลอดสารเสพติด  

พิชิต คาํพลงาม (2549: 58-62) ไดท้าํการศึกษาเรื�องพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น กรณี- 
ศึกษา อาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ (1) ศึกษา
แนวคิดการพฒันาทอ้งถิ�นของพระสงฆใ์นเขตอาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น (2) ศึกษาบทบาทการ
พฒันาท้องถิ�นของพระสงฆ์ด้านสังคม วฒันธรรมการศึกษา และสิ�งแวดล้อมในเขตอาํเภอเวียง 
จงัหวดัขอนแก่น และมีผลการศึกษาของงานวิจยัว่า พระสงฆ์มีส่วนเกี�ยวข้องกับชุมชนเพราะ
พระสงฆ์เป็นที�พึ� งของประชาชน และต้องทําหน้าที�ในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อชุมชนควบคู่กันไปในอาํเภอภูเวียงมีพระสงฆ์จาํนวนหนึ� ง ซึ� งมี
บทบาทต่อการพฒันาทอ้งถิ�นในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ด้าน
วฒันธรรม ดา้นสาธารณสุข และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

บทบาทการพฒันาของพระสงฆ์ในด้านสังคมและการศึกษา ซึ� งเป็นหน้าที�การอบรมสั�ง
สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นผูน้ําที�เป็นอย่างที�ดีแก่พุทธศาสนิกชนและชี� นํา
ประชาชนให้ประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งรวมทั�งการช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชน ที�สําคญักิจกรรม
การพฒันาของพระสงฆจ์ะไดรั้บการยอมรับจากชุมชน เพราะพระสงฆมี์ทุนทางสังคมสูง อาทิเช่น 
ระบบความเชื�อ วฒันธรรม และความผกูพนัระหวา่งวดัและพระสงฆก์บัชาวบา้นที�แนบแน่น  

บทบาทการพฒันาทอ้งถิ�นดา้นสาธารณสุข จะมีมากนอ้ยเพียงใดขึ�นอยูก่บัระดบัการศึกษา 
(ศาสนศึกษา) ที�สูงขึ� นของพระสงฆ์ ทั� งนี� เพราะว่าเมื�ออุปสมบทแล้วพระสงฆ์จะต้องศึกษา
หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาทั�ง 3 ดา้น คือ การศึกษาทางศาสนศึกษาและสามญัศึกษา ให้
เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เรียกวา่ ปริยติั และนาํหลกัธรรมคาํสอนเหล่านั�นไปปฏิบติัให้ถูก เรียกวา่ ปฏิบติั 
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สุดท้ายคือ ปฏิบัติตามหลักธรรมให้แจ้งแห่งสภาวธรรมทั� งหลาย เรียกว่า ปฏิเวธ ดังนั�น หาก
พระสงฆ์ศึกษาหลกัธรรมคาํสอนชั�นสูงแล้วก็จะสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาท
หน้าที�ที�ตนเองรับผิดชอบไดไ้ม่ว่าจะชุมชน และสังคมที�อาศยัอยู่หรือชุมชนทั�วไป พระสงฆ์เป็น
ส่วนหนึ� งของสถาบนัทางศาสนาและสังคม เมื�ออยู่กบัสังคมพระสงฆ์จาํตอ้งช่วยเหลือและควรมี
บทบาทในการกระทาํกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ดา้นวฒันธรรม จากผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่างกนัตามอายุของวดัที�เป็นเช่นนี� ด้วย
เหตุผลวา่บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชนดา้นวฒันธรรมจะมีมากหรือนอ้ยขึ�นอยู่กบัอายุ
ของวดัที�พระสงฆ์จาํพรรษาอยู่ ทั� งนี� เพราะว่าการสร้างวดัก็มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมของวดัดว้ย พระสงฆที์�จาํพรรษาอยู่วดัตอ้งทาํหน้าที�สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี
วฒันธรรมที�เก่าแก่ตามที�วดัเคยปฏิบติัมา บทบาทของพระสงฆ์นั�นเป็นส่วนหนึ� งในการกาํหนด
ตาํแหน่งและบทบาทที�ควรจะเป็น เมื�อพระสงฆ์มีบทบาทและตาํแหน่งแล้วจะมีส่วนส่งเสริม
กิจกรรมในดา้นศาสนพิธี ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ วดัที�มีอายุมากกว่า
ถือว่าเป็นวดัที� เป็นศูนย์กลางของชุมชนมานาน จึงเป็นเครื� องแสดงความเคารพศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนายงัมีพระสงฆที์�อยูใ่นวดัเป็นผูแ้สดงบทบาทในการพฒันาในนามวดั  

ด้านสิ� งแวดล้อม จากการผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาด้าน
สิ� งแวดล้อม แตกต่างกันตาม ที�ตั� งของวดั คือ วดัที�ตั� งนอกเทศบาลและที�ตั� งในเขตเทศบาล 
หมายความว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้ม จะมากหรือน้อยขึ�นอยู่กบัที�ตั�ง
ของว ัด ทั� งนี� เพราะว่าพระสงฆ์ที�จ ําพรรษาอยู่ที�ว ัดตั� งอยู่นอกเขตเทศบาลหรือชนบทนั� นมี
สิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติมากและสมบูรณ์มากกกวา่ในเขตเทศบาลและมีความผกูพนัเป็นหนึ�งอนั
เดียวกนั จะทาํอะไรยอ่มมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัรวมกนัและในชุมชนนั�นจะมีวดัเป็นเครื�องยึด
เหนี�ยวจิตใจ ซึ� งมีพระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนารู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้ม
ไม่ว่าการจดัสภาพแวดล้อมในวดัให้สะอาด สงบ โดยการจดับริเวณวดัให้มีสิ� งแวดล้อมที�ดีน่า
พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนในชุมชน  

พระมหาสุระพงษสุ์รวโํส (2555: 142-152) การวิจยัภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหาร
การพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณเป็นงานการศึกษาวิจยัแบบผสมผสานทั�งเชิง
คุณภาพ-เชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวรีคุณใน 
การบริหารการพฒันาชุมชนวดัประสบความสําเร็จไดเ้พราะพระครูโพธิวีรคุณ เป็นผูที้�มีภาวะผูน้าํ
จนชาวบา้นและลูกคา้ไวว้างใจจนเป็นมิ�งขวญัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะท่านเป็นผูที้�มีอธัยาศยัดี 
ให้ความสําคญักบัการประชุม ใส่ใจกบังานที�ทาํ เนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในผลงาน และ
ท่านเป็นคนไม่ถือตวัทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารักใคร่กนัมาก เวลามีงานใดจึงเกิดการเขา้มามีส่วนร่วม
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ของชาวบา้นไดง่้าย 2) ศึกษาการบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ พบวา่
ท่านมีบทบาทต่อสังคมใน 6 มิติ ไดแ้ก่ (1) ดา้นสังคมพบว่าท่านนาํแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาไวใ้นวดั
ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเต็มที�โดยใชล้านวดัเป็นลานกีฬา (2) ดา้นเศรษฐกิจพบวา่ท่านส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนอย่างเด่นชดัเช่นการมีสถาบนัการเงินชุมชนกลุ่มเลี� ยงผึ� งกลุ่มทาํตุ๊กตา (3) ดา้น
การเมืองพบว่าท่านได้สนับสนุนให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีเปิดโอกาสให้
ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน (4) ดา้นวฒันธรรมพบวา่ท่านส่งเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรมสมํ�าเสมอจนเป็นศูนยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัร้อยเอ็ด 
(5) ดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศพบวา่ท่านไดส้นบัสนุนใหส้ร้างอาคารเพื�อเป็นศูนยส์าธารณ- 
สุขและประสานงานกบัภาครัฐให้มีเจา้หนา้ที�มาดูแล (6) ดา้นสิ�งแวดลอ้มพบว่าส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาชุมชนจดัสิ�งแวดลอ้มให้ร่มรื�นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพฒันาชุมชน 3) ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆมี์ 2 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) การบริหาร
คนเช่นการมอบหมายงานที�ไม่เหมาะสมกบัคน (2) การบริหารเงินขาดความชดัเจนในรายละเอียด
ซึ�งอาจส่งผลต่องานเช่นการขาดการยอมรับการถูกครหาเป็นตน้ 



 

 

บทที�  3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 ในการวิจยัในครั งนี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลที?สําคญั (Key-Informant) และวิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื?อนาํขอ้มูลทังหมดมาวิเคราะห์และการอภิปราย
ผลปรากฏการณ์ที?ตอ้งการศึกษาซึ?งมีรายละเอียดเกี?ยวกบัระเบียบวธีิการวจิยัดงัต่อไปนี  
 3.1  แนวคิดในการศึกษาเบืองตน้ 
 3.2  ขันเตรียมการ 
 3.3  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลที?สาํคญั 
 3.4  แนวประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นการสังเกต 
 3.5  ขันตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6  นิยามศพัทที์?ใชใ้นการศึกษา 
 3.7  การตรวจสอบขอ้มูล 
 3.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  แนวคดิในการศึกษาเบื�องต้น 

 
การศึกษาเรื?องความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน กรณีศึกษา วดันามสมมุติกบัชุมชนนาม

สมมุติ จงัหวดักาญจนบุรี ได้กาํหนดแนวคิดเพื?อเป็นกรอบการศึกษาไว ้4 องค์ประกอบ เพื?อหา
รูปแบบความสัมพนัธ์ ดงันี  

3.1.1  บทบาทและความตอ้งการของชุมชน มี4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 3.1.1.1  บทบาทของวดัและพระสงฆห์มายถึง การทาํหนา้ที?ของวดัและพระสงฆที์?มี

ต่อชุมชนวา่สร้างหรือส่งเสริมความสัมพนัธ์อยา่งไรบา้ง 
 3.1.1.2  ความเชื?อ ประเพณี วฒันธรรมเชื?อวา่จะเป็นทุนทางสังคมที?มีอิทธิพลต่อ 

ชุมชน ที?สาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
 3.1.1.3  ความตอ้งการดา้นปากทอ้ง (เศรษฐกิจ)คาดวา่เป็นปัจจยัที?สร้างหรือส่งเสริม

ใหชุ้มชนเกิดพฤติกรรมสามคัคีเป็นบึกแผน่ เพื?อรวมพลงัชุมชนให้ผา่นพน้วิกฤตทังเรื?องของคุณภาพ
ชีวติและปากทอ้ง เป็นตน้ 

 3.1.1.4  ความตอ้งการพฒันาชุมชน เป็นปัจจยัที?มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ 3.1.1.3ที? 
ชาวบา้นตอ้งการเห็นชุมชนของตนมีคุณภาพชีวิตที?ดีขึน ในกรณีนี การศึกษามุ่งเป้าหมายไปที?การ
พฒันาสถานศึกษาและศาสนสถานเป็นหลกั 

3.1.2  ระบบการอบรม 
 3.1.2.1  การทาํหนา้ที?ของสถาบนัครอบครัวเป็นระบบการอบรมที?ช่วยปลูกฝังให้

สมาชิกในชุมชนเกิดรากฐาน ชุดความคิด ความเชื?อ ที?มั?นคง และส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั

กบัชุมชนในทางออ้ม 

 3.1.2.2  การทาํหนา้ที?ของสถานศึกษาเป็นระบบการอบรมที?ช่วยปลูกฝังเยาวชนใน

ชุมชนใหเ้กิดเป็นหนึ?งเดียวกนั ซึ? งมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 3.1.2.3  การทาํหนา้ที?ของสื?อเป็นระบบการอบรมปลูกฝังทางออ้มที?เกิดจาก

สื?อสารมวลชน อาทิโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ละคร ภาพยนตร์ ข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ 

 3.1.3  กลุ่มผูส้นบัสนุนและนโยบายเป็นกลุ่มที?เกี?ยวขอ้งต่อความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 4 

กลุ่ม 

 3.1.3.1  ชุมชน ไดแ้ก่ วดั/ บา้น/ โรงเรียน 

 3.1.3.2  ผูป้กครองส่วนทอ้งถิ?น 



54 

 

 3.1.3.3  บุคคลภายนอก 

 3.1.3.4  รัฐส่วนกลาง 

 คาดวา่จะองคป์ระกอบทัง 4 จะทาํใหก้ารศึกษาคน้พบรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบั

ชุมชนทัง4 มิติไดแ้ก่(1) ระดบัเครือข่ายทางความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ปัจเจกบุคคล/ สถาบนัภายในชุมชน/

เครือข่ายนอกชุมชน (2) ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ แนวราบ หรือ แนวดิ?ง (3) ความสัมพนัธ์

ตามช่วงเวลาการเปลี?ยนแปลง(4) ความย ั?งยนืทางความสัมพนัธ์และเงื?อนไขความร่วมมือระหวา่งวดั

กบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะนิสัยของชาวบา้น(2) ระบบความเชื?อ(3) ความ

ตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที�  3.1 รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

บทบาทและความต้องการของชุมชน 

 
-บทบาทของวดัและพระสงฆ ์

 
-ความเชื?อ ประเพณี วฒันธรรม 

 
-ความตอ้งการดา้นปากทอ้ง (ระบบเศรษฐกิจ) 

 
-ความตอ้งการพฒันาชุมชน 

 

ระบบการอบรม 

 
-การทาํหนา้ที?ของสถาบนัครอบครัว 

 
-การทาํหนา้ที?ของสถานศึกษา 

 
-การทาํหนา้ที?ของสื?อมวลชน 

 

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

- ระดบัเครือข ่ายทางความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ปัจเจกบุคคล, สถาบนัภายในชุมชน, 

เครือข ่ายนอกชุมชน 

- ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ แนวราบ/แนวดิ? ง 

-ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี?ยนแปลง 

-ความยั? งยนืทางความสัมพนัธ์  

กลุ่ มผูส้นบัสนุนและ นโยบาย: ชุมชน ไดแ้ก่  /วดั/ บา้น/ โรงเรียน (บวร), ผูป้กครองส่ วนทอ้งถิ? น , 

บุคคลภายนอก ,รัฐส่วนกลาง( เป็นส่วนการทาํหนา้ที?คลา้ยเสน้เลือดที?ล่อเลี ยงความสัมพนัธ์) 

เงื�อนไขความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในด้านการพฒั
นาชุมชน 

 
-ลกัษณะนิสัยของชาวบา้น 

 
-ระบบความเชื�อ

 

 
-ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
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3.2  ขั�นเตรียมการ 

 
 ไดล้งสาํรวจพืนที? ประสานผูน้าํชุมชน โรงเรียน วดั หน่วยงานที?เกี?ยวขอ้งและเตรียมอุปกรณ์
ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลอื?นๆอาทิ สมุดบนัทึกกลอ้งถ่ายรูปเครื?องบนัทึกเทป เป็นตน้ 
  

3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 

 
 3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ พระสงฆ์ ผูน้าํชุมชนชาวบา้น ขา้ราชการ ซึ? งเป็นการเลือกแบบ
เจาะจงโดยอาศยัหลกัเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลที?มีความเกี?ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบั
ชุมชน 
 3.3.2  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที?สาํคญั (KeyInformant) การวจิยัครั งนี เลือกผูใ้หข้อ้มูลที?สาํคญัโดย 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)เป็นผูเ้ต็มใจให้ขอ้มูลที?ผา่นการคดัสรรจาก
การแนะนาํของเจา้อาวาส ผูน้าํชุมชนรวมทังสิน24 คน ประกอบดว้ย 
 3.3.2.1  พระสงฆ4์ รูปประกอบดว้ย เจา้อาวาส 1 รูป พระลูกวดั 2 รูป และพระสงฆ ์
ภายนอก 1 รูป 
 3.3.2.2  ผูน้าํชุมชน2 คนประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้นและอบต. 
 3.3.2.3  ขา้ราชการ5 คน ประกอบดว้ย ครูที?อาศยัในชุมชน 3 คน ครูที?อาศยันอก 
ชุมชน 2 คน ทัง 5 คน เป็นครูในโรงเรียนประจาํชุมชนที?มีส่วนเกี?ยวขอ้งต่อการขบัเคลื?อนชุมชนอยา่ง
ชดัเจน เพราะโรงเรียนถือเป็นองคป์ระกอบหนึ?งที?เปรียบเสมือนหวัใจของชุมชน 
 3.3.2.4  ชาวบา้น13 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนประถมการศึกษาตอนปลาย 5 คนผูรั้บ 
จา้งแรงงาน 5 คน คา้ขาย 3 คนทัง 13 คน ถือเป็นกลุ่มที?มีความสัมพนัธ์กบัวดัอย่างเหนียวแน่น มี
พฤติกรรมเขา้วดัอย่างสมํ?าเสมอ โดยเฉพาะผูรั้บจา้งแรงงานที?เขา้วดัมารับประทานอาหารที?วดัทุก
กลางวนัและนกัเรียนที?จะเขา้มาช่วยงานที?วดัทุกเยน็หลงัเลิกเรียน 
 

3.4  แนวประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นการสังเกต 

 
 ในการศึกษาครั งนีไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารศึกษา 2รูปแบบดงันี  
 3.4.1  การสัมภาษณ์ (Interview) ไดเ้ลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Inter-
view) กบัผูใ้หข้อ้มูลที?สาํคญั (Key-informant) โดยมีแนวคาํถามในการเขา้ไปสัมภาษณ์ตามที?ตังไว้
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ล่วงหนา้ (Interview Guide) สาํหรับใชส้ัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายที?ไดร้ะบุไวแ้นวคาํถามการ
สัมภาษณ์สามารถปรับเปลี?ยนไปตามสถานการณ์ทังนี เพื?อจะไดข้อ้มูลที?มีประโยชน์ครบถว้นและ
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จะมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี?ยวกบัเรื?อง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
 3.4.1.1  แนวคาํถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบดว้ย4ส่วน คือ 
  ส่วนที? 1 ขอ้มูลพืนฐานทั?วไปของผูใ้หข้อ้มูล 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส 
- ศาสนา 
- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
- สถานภาพในชุมชน 

 ส่วนที? 2 รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
- ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุข 
- ความสัมพนัธ์มิติครอบครัว 
- ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจ 
- ความสัมพนัธ์มิติการศึกษา 
- ความสัมพนัธ์มิติความเชื?อ 

 ส่วนที? 3 เงื?อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชน 
- รูปแบบวฒันธรรมชุมชน 
- ระบบการผลิต 
- ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
- ระบบความเชื?อ 
- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- ผลประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ 
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 ส่วนที? 4 อุปสรรคและปัญหาของความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
- ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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- ปัญหาการเมือง 
- ผลพวงการพฒันาชุมชนจากรัฐ 
- การเปลี?ยนแปลงของวถีิชีวิตของชุมชน 

 3.4.2  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยอาศยับทบาทเป็นลูกศิษยว์ดั
สันติคีรี เพื?อร่วมทาํกิจกรรมต่างๆภายในวดัและชุมชน อย่างเช่น วนัเสาร์เขา้วดั จดัสร้างห้องสมุด 
งานวนัเด็ก และงานประชุมหมู่บา้น ฯลฯกิจกรรมดงักล่าวที?เกิดขึนภายในชุมชนเพื?อให้ทราบถึงวิถี
ชีวติที?เป็นจริงในชุมชนวา่วดักบัชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบใด 
 

3.5  ขั�นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาครั งนี ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทังเอกสารต่างๆ ที?เกี?ยวขอ้งและทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในภาคสนามโดยดาํเนินการตามขันตอนดงัต่อไปนี  
 3.5.1  ขอหนงัสือรับรองการวจิยัที?ออกโดยคณะพฒันาสังคมและสิ?งแวดลอ้มสถาบนั 
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ยื?นต่อเจา้อาวาสวดัสันติคีรี ผูน้าํชุมชน และชาวบา้น เพื?อขออนุญาตทาํ
การสัมภาษณ์และการเก็บรวมรวบขอ้มูล 
 3.5.2  สร้างสัมพนัธ์ที?ดีต่อชุมชนและบุคคลที?เกี?ยวขอ้งไดท้าํการแนะนาํตวั เพื?อทาํความรู้ 
จกัและอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการเขา้มาในพืนที? ตลอดจนการขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั 
เพื?อเป็นประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5.3  การเก็บขอ้มูลรายละเอียดแบบเจาะลึกเมื?อผา่นช่วงการสร้างความสัมพนัธ์และปรับ 
ตวัได้ระดบัหนึ? งแล้วจึงเริ?มทาํการเก็บขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยผ่านการพบปะ
พดูคุยกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นกนัเอง 
 3.5.4  รวมรวบขอ้มูลที?ไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยนาํเสนอ 
ผา่นรูปแบบเชิงพรรณนา  
 

3.6  นิยามศัพท์ที�ใช้ในการศึกษา 
 
 วดั หมายถึง สถานที?เชิงสัญลกัษณ์ทางศาสนา ที?มีไวจ้ดักิจกรรม ประเพณี ความเชื?อต่างๆ
ของประชาชน และเป็นที?พกัของพระสงฆ ์
 พระสงฆ ์หมายถึง ตวัแทนที?นาํคาํสั?งสอนของพระพุทธเจา้มาเผยแผแ่ก่ประชาชน และเป็น
ผูน้าํทางจิตวญิญาณของประชาชน 
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 ข้าราชการ หมายถึง ครู อาจารย์ในโรงเรียนนามสมมุติ ตาํบลดอนแสลบ อาํเภอห้วย
กระเจาะ จงัหวดักาญจนบุรี 
 ชุมชน หมายถึง ชุมชนนามสมมุติที?ไดท้าํการศึกษาโดยมีวดั บา้น โรงเรียนเป็นองคป์ระกอบ
ที?สําคญัต่อความสัมพนัธ์ของชุมชนมายาวนานตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทังในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และความเชื?อ 
 บทบาทวดั หมายถึง หนา้ที?ที?เกิดจากความคาดหวงัของสังคมหรือชุมชนเช่นเป็นสถานที?จดั
พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 
 บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง หน้าที?ที?เกิดจากความคาดหวงัของสังคมหรือชุมชนเช่น การ
อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ฯลฯ 
 ว ัฒนธรรมชุมชน หมายถึง ว ัฒนธรรมที? เ กิดขึ นจากสังคมในชุมชนร่วมกันสั?งสม
ประสบการณ์ต่างๆมาจดัระเบียบ ขดัเกลาจิตสํานึกภายในชุมชนให้มีบรรทดัฐานเดียวกนั โดยผ่าน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ประเพณี ความเชื?อ ศาสนา ฯลฯ 
 เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ
แนวความคิดที?มีความสอดคลอ้งกนั 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การที?ประชาชนเขา้มามีส่วนเกี?ยวขอ้งทังในด้านความคิด การ
กระทาํ และการร่วมตดัสินใจในภารกิจต่างๆ โดยเสียสละเวลาและกาํลงัของตนให้แก่ประโยชน์ของ
กลุ่ม 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ที?เกิดขึนระหวา่งวดักบัชุมชน
ในลกัษณะรูปแบบต่างๆ เช่น การติดต่อสื?อสาร ปฏิสัมพนัธ์หรือการมีเป้าหมายและผลประโยชน์
ร่วมกนั เป็นตน้ 

 

3.7  การตรวจสอบข้อมูล 

 
 ทาํการตรวจสอบขอ้มูล เพื?อใหไ้ดข้อ้มูลที?ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคที์?ตังไว ้โดยใชว้ิธี
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ? งเน้นการตรวจสอบไปที?ขอ้มูลของบุคคลด้วยคาํถาม
เดียวกันกับหลายๆคน เพื?อนําข้อมูลที?ได้นํามาวิเคราะห์ตรวจสอบและดูถึงความแตกต่างความ
สอดคลอ้งในขอ้มูลนันๆ วา่มีความเที?ยงตรงหรือไม่ 
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3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ไดน้าํขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิที?ไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมมา
จดัเก็บเพื?อทาํการวเิคราะห์และแยกแยะองคป์ระกอบเพื?อหาความสัมพนัธ์ในแต่ละประเด็นเพื?อตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยนาํเสนอผา่นรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ? งมีขันตอนดงันี  
 3.9.1  ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลของความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนในพืนที? เช่น แยกแยะ 
ประเด็นทาํการตีความจากขอ้มูล 
 3.9.2  ทาํการวเิคราะห์เงื?อนไขของความสาํเร็จในความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนหลงัจาก 
การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า แลว้นาํมาแยกแยะ จดัหมวดหมู่ เชื?อมโยงความสัมพนัธ์และสรุป
ปัจจยัที?มีผลต่อการดาํรงอยู ่
 3.9.3   ทาํการวเิคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ที?ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน  
เพื?อนาํการวเิคราะห์ไปสู่การใหข้อ้เสนอแนะในงานวจิยั 
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ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนกรณีศึกษาวดันามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติ 
จังหวดักาญจนบุรี ได้กําหนดวตัถุประสงคต่อการศึกษา3 ข้อ มีดังนี'  (1) เพื-อศึกษารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน (2) เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา
ชุมชน (3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน โดยใชว้ิธี
การศึกษาในรูปแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื-อวิเคราะห์ขอ้มูลให้เขา้ใจถึงปรากฏการณ์ที-เกิดขึ' น
ภายในชุมชน และนาํขอ้มูลที-ไดจ้ากการวิเคราะห์ผลมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ หาความหมาย เพื-อ
เชื-อมโยงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ โดยผ่านการนาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนา 
โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดงันี'  
 
 4.1  บริบทชุมชน 

 4.2  ขอ้มูลพื'นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที-สาํคญั 

 4.3  กรณีตวัอยา่งการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 4.4  รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 4.5  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 

 4.6  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 4.7  สรุปผลการศึกษา 
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4.1  บริบทชุมชน 

 

 4.1.1  ข้อมูลทั�วไปของชุมชน 
 4.1.1.1  ประวติัศาสตร์ชุมชน 
 ชุมชนนามสมมุติถือเป็นชุมชนใหม่เพิ-งเกิดขึ'นไม่นานที-กินระยะเวลาประมาณ 3 ชั-ว
อายคุน แต่เดิมพื'นที-ของชุมชนเป็นป่าดงดิบ มีตน้ไมพ้รรณพืชและสัตวป่์าชุกชุม เช่น เสือ ชา้งป่า ววั
ป่า กวาง เกง้ กระต่ายป่า ฯลฯ 
 ประชากรของชุมชนจะเป็นคนที-โยกยา้ยมาจาก 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ เขารัก รางหวาย 
และวงักลุ่ม ซึ- งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ที-สุดในละแวกนั'น คนสมยันั'นจะยดึถืออาชีพเกษตรกร ทาํนา เลี' ยง
สัตว์เป็นส่วนใหญ่ สัตว์ที-นิยมในตอนนั'น ได้แก่ ช้าง ม้า ววั ควาย ครอบครัวหนึ- งจะมีจาํนวน
ประชากรสัตวเ์ลี'ยงมาก พอสัตวเ์ลี'ยงจากหลายครอบครัวมารวมประชากรเขา้ พื'นที-การเลี' ยงสัตวใ์น
หมู่บา้นดั'งเดิมจึงเกิดความหนาแน่น ชาวบา้นจึงจาํเป็นตอ้งตอ้นสัตวเ์ลี' ยงของตนออกจากพื'นที-เดิม 
เพื-อหาแหล่งอาหารในพื'นที-ใหม่ จนมาเจอกบัแหล่งนํ' าขนาดใหญ่ที-มีเสาตลุงลอ้มรอบ ซึ- งชาวบา้น
ในสมยันั'นไดต้ั'งชื-อสถานที-นี'ภายหลงัวา่ “หว้ยตลุง” ซึ- งมีความหมายตรงกบัลกัษณะของพื'นที-ที-เป็น
หว้ยและมีเสาตลุงลอ้มรอบ จากการสันนิษฐานของชาวบา้นเชื-อวา่ที-มาของชื-อ “ห้วยตลุง” มาจาก 2 
สาเหตุ ขอ้แรก เสาตลุงน่าจะมาจากสมยัโบราณกาลในบริเวณนี' ที-มีช้างป่าและมา้ป่าเยอะ คนสมยั
นั'นจึงจบัชา้งและมา้ป่ามาฝึก ดว้ยวธีิการล่ามดว้ยเชือกไวก้บัเสาตลุง จนปรากฏให้เห็นจนถึงยุคสมยั
ปัจจุบนั ขอ้สอง ที-มาของแหล่งนํ' าน่าจะมีสาเหตุมาจากการที-สัตวเ์หยียบยาํซํ' าๆ ลงบนพื'นที-จนเกิด
การทรุดตวัลงจนกลายเป็นแอ่ง พอถึงหน้าฝนทาํให้เกิดนํ' าท่วมขงั รวมทั'งปัจจยัการขุดบ่อเพิ-มเติม
เพื-อใชส้อย และในปัจจุบนัชื-อชุมชน “ห้วยตลุง” ไดถู้กเปลี-ยนเป็นชุมชน “นามสมมุติ” เพราะคาํวา่ 
“หว้ยตลุง” เป็นภาษาที-ฟังดูหวนๆ ไม่ไพเราะ 
 หลงัจากที-ทั'ง 3 หมู่บา้น รวมตวักนัได ้จึงตดัสินใจสร้างชมรมเลี' ยงววัขึ'นตรงพื'นที- 
“ห้วยตลุง” โดยเริ-มจากการสร้างกระต๊อบหลงัคามุง้จากเล็กๆ เป็นที-พกัผ่อนชั-วคราวสําหรับชมรม 
เมื-ออยูซ่กัพกัชาวบา้นเริ-มเล็งเห็นวา่บริเวณโดยรอบของห้วยตลุงยงัมีทรัพยากรธรรมชาติที-สมบูรณ์
มาก มีทั'งนํ'าและอาหาร พวกเขาจึงตดัสินใจโยกยา้ยครัวเรือนจากแหล่งเดิมมาอาศยัอยูใ่นพื'นที-ห้วยต
ลุงกนัอยา่งถาวร คุณตาท่านหนึ-งเล่าบรรยากาศในสมยันั'นใหฟั้งวา่ 
 

“...ตากบัยายเป็นคนบา้นเขารักโยกยา้ยมาตั'งรกรากที-เริ-มจากกระท่อมเล็กๆ ที-นี'
เพื-อเลี'ยงววัอยูม่าซกัพกัก็จบัพื'นที-ไวต้รงนี'ไวเ้ป็นที-อยูถ่าวร สมยัก่อนยงัมีสัตวป่์า
อาศยัเยอะโดยเฉพาะเสือ สภาพป่าสมยันั'นยงัคงความสมบูรณ์ ตอนกลางคืนคน
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เลี'ยงหมาตอ้งพาขึ'นบา้นหมด ไม่งั'นโดนเสือกิน ตากบัยายยา้ยมาเป็นคนแรกๆที-
เขา้มาลงหลกัปักฐานในพื'นที-ตรงนี'  จนตาไดรั้บตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น ช่วงที-
ตาไดด้าํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นนี'ละ ที-เริ-มมีคนยา้ยออกมาจาก 3 หมู่บา้น มาอยู่
ห้วยตลุงมากขึ'น สมยัแรกค่อนขา้งมีความลาํบากพอสมควร เพราะลูกเด็กเล็ก
แดงจะต้องเดินทางถึง7กิโลเมตร เพื-อไปโรงเรียนที-เขารัก ทางเดินสัตว์ป่าก็
อนัตราย มีทั'ง เสือ ววัป่า ช้างป่า หมูป่า งู ฯลฯชาวบา้นที-ยา้ยมาอยู่ห้วยตลุงจึง
เล็งเห็นถึงความปลอดภยัของลูกหลานและความอุดมสมบูรณ์ของพื'นที-ห้วยตลุง
จึงตดัสินใจเขา้มาจาํจองพื'นที-สร้างที-อยูอ่าศยัอยา่งถาวรพอหมู่บา้นเริ-มขยายเป็น
รูปเป็นร่าง จึงเริ-มสร้างวดัและโรงเรียนขึ'นมา...”(นามสมมติ 1, 2556)  
 

 พื'นที-หว้ยตลุงแต่เดิมไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นนามสมมุติบา้นสันติสุขและ
บา้นเขาดินสอ การศึกษาครั' งนี' มีขอบเขตเพียง 2 หมู่บา้น คือ บา้นนามสมมุติและบา้นสันติสุข เพราะ
เป็นหมู่บา้นที-เคียงใกลก้บัวดั ถา้คนนอกพื'นที-เขา้ไปไม่สังเกตใหดี้จะไม่สามารถแยกแยะระหวา่งทั'ง
สองหมู่บา้นออกไดว้า่บา้นหลงัไหนอยู่หมู่ใด เพราะมีเพียงถนนเท่าทางรถผ่านเพียงเส้นเล็กๆ ขั'น
กลางระหวา่งหมู่บา้นของทั'งสองหมู่ออกจากกนั ถึงแมร้ะบบการปกครองส่วนทอ้งถิ-นจะแบ่งแยก
ระหวา่ง2หมู่ออกจากกนั แต่ความสัมพนัธ์ของชุมชนยงัมีความผูกพนัที-ดีเช่นเดิม ส่วนหมู่บา้นเขา
ดินสอค่อนขา้งมีความห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร และมีวดัประจาํชุมชนของตนเอง แต่ยงัคง
ใช้โรงเรียนร่วมกันทั'งสามหมู่ เวลาโรงเรียนมีงานอะไรทั'งสามหมู่จะเข้ามาช่วยเหลือกันอย่าง
สามคัคี 
 4.1.1.2  ประวติัวดั 
 วดัเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบา้น วนัเดือนปีในการก่อสร้างวดัยงัไม่มี
ความแน่ชดัว่าเกิดขึ'นในปีพ.ศ.ใด ในขณะที-ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่คาดการณ์ณ์โดยประมาณว่าน่าจะอยูใ่นช่วง
สองอายคุน หรือ ประมาณ70-100ปี คุณตาท่านหนึ-งเล่าใหฟั้งถึงตอนที-เริ-มสร้างวดัวา่ 
 

“...การสร้างวดัตอนแรกมนัเริ-มมาจากคนในหมู่บา้นคนหนึ- งมีที-ดินเยอะ ไดท้าํ
การบริจาคพื'นที-ใหส้ร้างวดัเพื-อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนประมาณ150ไร่ ช่วงเวลา
นั'นตาเพิ-งยา้ยมาอยูไ่ดไ้ม่นาน บริเวณโดยรอบยงัไม่มีพื'นที-นา ไร่ออ้ย หรือไร่มนั
สาํปะหลงัเหมือนอยา่งปัจจุบนั สมยันั'นเป็นป่ารกทึบ มีทั'งสัตวป่์าและธรรมชาติ
ที-สมบูรณ์ พอเจา้ของที-ทาํการบริจาคที-ดินให้ ชาวบา้นจึงเริ-มทาํการถางป่าออก 
เพื-อสร้างกุฎิให้พระสงฆ์ เริ-มจากสร้างกระต๊อบเล็กๆ ไปก่อน และเริ-มสร้างมา
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เรื-อยๆ วดัเพิ-งมาเจริญในช่วงไม่กี-ปีมานี' เอง ยุคที-นายแปดเขา้มาพฒันานายแปด
คือ คนดั'งเดิมในชุมชนที-กลบัมาพฒันาบา้นเกิดของตน ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดั (เมือง) และเจา้คณะอาํเภอศรีสวสัดิO  วดัยงัเป็นสถานที-ตั' ง
พระพุทธรูปประจาํชุมชนที-ถูกอนัเชิญมาจากหมู่บา้นเขารัก คือ “หลวงพ่อขาว” 
คนที-นี' ให้การเคารพศรัทธากนัมาก ซึ- งปัจจุบนัเนื'อที-ของวดัเหลืออยูป่ระมาณ75
ไร่ เนื-องจากได้บริจาคเนื'อที-ส่วนหนึ- งถวายแก่สมเด็จย่า เพื-อรักษาพื'นป่าและ
สัตวป่์าใหแ้ก่ลูกหลานสืบไป...” (นามสมมติ 2, 2556)  
 

 ปัจจุบนัวดัเริ-มมีการขยบัขยายการอาคารสถานที-มากขึ'นทั'งในดา้นกุฏิและสถานที-
รับรองญาติโยม ล่าสุดทางวดัไดก่้อสร้างหอวิปัสสนา เพื-อให้เป็นจุดจูงใจแก่พุทธศาสนิกชนทั'งใน
พื'นที-และนอกพื'นที-ใหเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมและทาํกิจกรรมกนัมากขึ'น เนื-องจากตลอดทั'งปีทางวดัจะมี
กิจกรรมหมุนเวียนเขา้มาทั'งในและนอกตลอด อาทิ โครงการที-มาจากโรงเรียน เช่น การตกับาตรเท
โว ทอดกฐิน-ทอดพระป่า  และการระดมทุนสาํหรับการพฒันาวดัและโรงเรียน ซึ- งถือเป็น 
กิจกรรมหลกัของวดั  
 4.1.1.3  ประวติัโรงเรียนนามสมมุติ 
 โรงเรียนนามสมมุติ จดัตั'งเมื-อวนัที- 15 กรกฎาคม 2482 หรือราว 74 ปี นายปลื'ม ทวี
ศรี ดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นในสมยันั'นเป็นหวัหนา้ผูน้าํชาวบา้นร่วมกนัสร้างอาคารเรียนชั-วคราว ที-
มีลกัษณะของอาคารเป็นเสาไมเ้ป็นโครง มีผนงัเป็นแผน่สังกะสีและมุง้หลงัคาดว้ยแฝก มีโต๊ะ เกา้อี'
นกัเรียนประมาณ 14 ชุด กระดานดาํ 3 แผ่น และวนัที- 15 สิงหาคม 2482 โรงเรียนไดถู้กจดัตั'งขึ'น
อย่างเป็นทางการ โดยนายอาํเภอพนมทวนเป็นผูจ้ดัตั'งโรงเรียนดว้ยเงินบาํรุงการศึกษา (นายวงั ชู
วงษ์) พร้อมดว้ย นายกราว ยมแสน โดยดาํรงตาํแหน่งศึกษาธิการอาํเภอพนมทวน มาเป็นประธาน
เปิดโรงเรียนปฐมฤกษ์ มีนายเจริญ ทพัพรหม (ครูใหญ่) และนายเกลา กลั-นบุศย ์(ครูนอ้ย) เป็นผูท้าํ
การสอนเป็นครั' งแรก เปิดทาํการสอนชั'นเดียว เพราะยงัไม่มีนกัเรียนชั'นอื-นๆ และเปิดการสอนตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีนกัเรียน 67 คน ครู 2 คน 
 วนัที- 21 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการศึกษาธิการของโรงเรียน ซึ- งมีนายธูป สาระศา
ลิน ผูใ้หญ่บา้นและนายสนอง เชื'อคาํวปพนัธ์ ครูใหญ่เป็นหัวหนา้ ไดย้า้ยอาคารเรียนไปปลูกสร้าง
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของหมู่บา้น เหตุผลที-ยา้ยเพราะใกลแ้หล่งนํ' าและไดเ้ปลี-ยนเสาถาก ไม้
แก่น เครื-องบนไมไ้ผห่ลงัคามุงแฝกเช่มเดิม 
 วนัที- 27 เมษายน2549 คณะกรรมการศึกษาธิการของโรงเรียน ซึ- งมีนายธูป สาระศา
ลิน ผูใ้หญ่บา้น และนายสนอง เชื'อคาํปพนัธ์ ครูใหญ่เป็นหัวหนา้ ยา้ยอาคารอีกครั' งมาปลูกทางทิศ
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ตะวนัออกของหมู่บา้น มีพระอาจารยบ์่าย เจา้อาวาสวดับา้นกรับ ไดม้อบกุฏิ เสาไมแ้ก่นเครื-องบนไม้
จริง หลงัคามุงสังกะสีให้ 1 หลงั เป็นสมบติัของโรงเรียน คณะกรรมการศึกษาไดเ้ปลี-ยนแปลงจาก
สภาพเดิมมาปลูกสร้างอาคารเรียน โดยใชเ้สาไมถ้าก ไมแ้ก่น เครื-องบนไมจ้ริง หลงัคามุงสังกะสี ต่อ
เพไลชั'นช่าง หลงัคามุงแฝก ขนาดกวา้ง 19x12 เมตร ไดรั้บความร่วมมือจากชาวนามสมมุติ ได้
ช่วยเหลือ ค่าปลูกสร้าง 5,093 บาท และไดท้าํการจบัจองที-ดินใหม่มีอาณาเขต ดงันี'  
 
 กวา้ง ทิศตะวนัออก 6 เส้น ทิศตะวนัตก 3 เส้น 
 ยาวทิศเหนือ   และทิศใต ้ยาว 9 เส้น 
 เนื'อที-ทั'งหมด 43 ไร่ 
 
 ที-ตั'งโรงเรียนในปัจจุบนัไดต้ั'งอยูห่มู่ที- 6 ตาํบลดอนแสลบ อาํเภอห้วยกระเจา จงัหวดั
กาญจนบุรี บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนแบบชนบท ทางทิศตะวนัออกติดที-ทาํการเกษตร ทิศ
ตะวนัตก ติดบา้นผูป้กครองนกัเรียน ทิศเหนือติดวดั ทิศใตติ้ดบา้นผูป้กครองนักเรียน อยู่ห่างจาก
จงัหวดักาญจนบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอาํเภอห้วยกระเจาประมาณ 11 กิโลเมตร 
ชุมชนมีสภาพขนาดกลางมีที-อยู่อาศัยบริเวณเดียวกัน ทางโรงเรียนมีเขตการบริการทั'งหมด 5 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 12 หมู่ 14 และ หมู่ 22 โดยรวมประชากรราว 2000 คน ส่วนใหญ่มี
เชื'อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ สภาพ
เศรษฐกิจค่อนขา้งยากจน รายไดข้องประชาชนต่อหวั ประมาณ 8,000 บาทต่อปี ประชากรส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดบัชั'นประถมศึกษาปีที- 6 ปัจจุบนัมีแนวโน้มศึกษาต่อในระดบัที-สูงขึ'น ชุมชนให้
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี  
 ระดับชั' นการศึกษาในปัจจุบนัทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั' งแต่ชั' น
อนุบาล ถึงชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 มีจาํนวนนกัเรียน 221 คน จาํนวนครู 14 คน พนกังานราชการ 2 คน 
ครูอตัราจา้ง 1 คน จาํนวนอาคารเรียน ประกอบดว้ย 4 ประเภท ดงันี'  (1) อาคารเรียน จาํนวน4 หลงั 
(2) อาคารโรงอาหาร จาํนวน 1 หลงั (3) บา้นพกัครู จาํนวน 2 หลงั (4) ส้วม จาํนวน 4 หลงั และมี
สนามกีฬาทั'งหมด 3 ประเภท คือ สนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอล อย่างละ 1 สนาม และ
สนามเปตอง 3 สนาม ทางโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคทั'งประปาและไฟฟ้า (โรงเรียนนามสมมุติ
, 2554: 2-7)  
 4.1.1.4  ภูมิศาสตร์ชุมชน 
 ลกัษณะภูมิศาสตร์ประกอบดว้ย ทิวเขา หุบเขา พื'นที-ราบสาํหรับที-การทาํการเกษตรมี
แหล่งนํ'าในบริเวณชุมชนมีบ่อพกันํ'า 3 บ่อ มีเส้นทางนํ'าไหลผา่นห่างจากชุมชนประมาณ 5กิโลเมตร 
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แต่ไม่มีคูคลองเชื-อมต่อเข้าหมู่บ้าน พื'นที-ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพื'นที-การทาํการเกษตร โดย
ส่วนมากจะเป็นที-นาขา้ว ไร่ออ้ย ไร่มนัสําปะหลงั ทั'งหมู่ที-6, 22และมีพื'นที-เลี' ยงสัตวเ์ล็กน้อย อาทิ 
ววั แกะ และไก่ ในหมู่ 22 (รูปไก่) แหล่งชุมชนหมู่6 และ หมู่ 22 มีพื'นที- 2 ตารางกิโลเมตร
โดยประมาณ (เป็นการวดักนัเองของชาวบา้นโดยใช้เลขไมล์รถยนต์เป็นเครื-องคาดคะเน) การตั'ง
แหล่งที-อยูอ่าศยัของชุมชนค่อนขา้งมีลกัษณะแบบผสมผสานระหวา่งการตั'งครัวเรือนที-แออดัในบาง
จุดดงัรูปแผนที- และตั'งครัวเรือนที-ไม่แออดัในบางจุด (ดา้นล่างซ้ายของภาพ) มีวดั โรงเรียน และ
ลานประชุมชุมชนตรงขา้มโรงเรียนเป็นที-ตั'งติดกบัปั' มนํ' ามนัเป็นสถานที-ศูนยก์ลางชุมชนในการนดั
ประชุมแต่ละครั' ง 
 ด้วยแผนที-ชุมชนจะพอแสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมชนขนาดเล็ก ที-เขตชุมชนที-อยู่
อาศยัมีการแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนดงัภาพ จุดสําคญัของชุมชนมีด้วยกนั 3 ส่วน ได้แก่ บา้น วดั 
โรงเรียน ที-ทั'งสามมีที-ตั'งที-ใกลชิ้ดติดกนัดงัที-ปรากฏในแผนที- โดยที-ตั'งของวดัจะมีหุบเขาลอ้มรอบ
ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก ทางทิศตะวนัตกจะหันหน้าไปทางชุมชน บ่อพกันํ' าและไร่นา จาก
ปากทางเขา้ชุมชนจนถึงหน้าวดัมีระยะห่างประมาณ500 เมตรได ้และภายในเขตชุมชนก็ดงัที-กล่าว
ไปขา้งตน้ วา่เป็นชุมชนเล็กๆ มีขนาดเพียง 2 ตารางกิโลเมตร  
 ปัจจุบนัมีจาํนวนประชากรที-พกัอาศยัอยู่ทั'งสองหมู่มีจาํนวนดงันี'  จาํนวนประชากร
ของหมู่6 มีจาํนวนประชากรเพศชายไดร้าว 389 คนและเพศหญิง 390 คน รวม 779 คน มีครัวเรือน
ทั'งหมด 210 ครัวเรือน และหมู่ 22 มีจาํนวนประชากรเพศชายไดร้าว 200 คนและเพศหญิง 210 คน 
รวม 410 คน มีครัวเรือนทั'งหมด 96 ครัวเรือน ได้ยอดรวมประชากรทั'งสองหมู่ 1189 คน และมี
ครัวเรือน 306 ครัวเรือน 
 ด้านสาธารณูปโภคในชุมชนมีไฟฟ้าและระบบนํ' าบาดาล มีบ่อพกันํ' า 3 บ่อ มีบ่อ
ห้วยตลุงแต่เดิมสองบ่อซึ- งเป็นบ่อหลกั (จากแผนที-ภาพดา้นขวา) และมีบ่อบวัหน้าวดัอีกหนึ- งบ่อ 
สํารองใช้สําหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงหน้าแล้ง สําหรับการเกษตรและครัวเรือน ชุมชนมกัจะเกิด
ปัญหาภยัแลง้เป็นปกติทุกปี อยา่งปี2554ชุมชนไดป้ระสบกบัแลง้อยา่งหนกั ผลผลิตทางการเกษตร
เกิดความเสียหายทั-วชุมชน นาขา้วล้มตายหมดแปลงจนไม่ได้ผลผลิตสักกระสอบเดียว ชุมชนนี'
มกัจะมีปัญหาภยัแลง้ในช่วงฤดูร้อน แต่ถา้ปีไหนฝนตกเป็นปกติภยัแลง้มกัจะไม่เกิดขึ'น คุณตาท่าน
หนึ-งเล่าวา่ 
 

“...ประมาณ 50-60 ปีที-แลว้ปัญหาภยัแลง้มนัยงัไม่เกิดขึ'นเหมือนปัจจุบนั เพราะ
ป่ายงัมีความอุดมสมบูรณ์ พอถึงหนา้ฝนชาวบา้นจะขุดบ่อบาง เพื-อรองรับนํ' าไว้
สํารองในตุ่ม แต่สมยันี' ฝนตกบา้งไม่ตกบา้งเอาแน่เอานอนไม่ได้ปีที-แล้วเป็น
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หน้าแลง้พวกชาวนาเจ๊งกนัเป็นแถว แมข้า้วซักเม็ดก็ไม่ไดเ้พราะไม่มีนํ' าดึงเขา้
แปลงขา้ว การทาํนาที-นี'ค่อนขา้งลาํบากเพราะตอ้งอาศยัแหล่งนํ'าฝนเป็นทางหลกั 
คูคลองก็ห่างจากชุมชนแค่ 5 กิโลเมตร แต่ทางรัฐไม่เขา้มาขุดให้ ที-อื-นทาํนาขา้ว
ไดปี้ละ 2 ครั' ง แต่บา้นเราทาํไดเ้พียงครั' งเดียว เพราะไม่มี นํ' าเพียงพอ บางทีก็ทาํ
ไม่ไดเ้ลย ถา้เกิดแลง้จดั...” (นามสมมุติ 1, 2556)  
 

 เมื-อเกิดปัญหาภยัแลง้ของทุกปีมีหน่วยงานอบต.และอบจ.เขา้มาให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกขช์าวบา้น โดยขนนํ' าออกเป็นสองส่วนมารองรับการอุปโภคบริโภคของชาวบา้นโดยนํ' า
ส่วนแรกจะเป็นนํ' าอาบนาํมาจากคลองใกลเ้คียงมาเติมให้ครัวเรือนละ 1 บ่ออาบ ส่วนที-สอง คือ นํ' า
กินจะเป็นนํ' าประปาทางอบต. จะซื'อมาจากอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีมาเติมให้ครัวเรือนละ 1 
ตุ่ม 
 สภาพอากาศของชุมชนได้นําข้อมูลสภาพอากาศจังหวดักาญจนบุรีจาก สํานัก
ชลประทาน (ม.ม.ป.:2) ความวา่  
  

“จงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล (Tropical 
Savanah" AW"ตามระบบ Koppen) มีอากาศแห้งแลง้ในฤดูหนาวในช่วงฤดูฝน
และฤดูแลง้มีลกัษณะอากาศแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงตุลาคมไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ- งพดัมาจากทะเลอนัดา
มนัช่วงระยะเวลานี' มีฝนตกชุกอากาศมีความชื'นสูงการแพร่กระจายของฝนใน
บริเวณจงัหวดัแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั บริเวณพื'นที-ตอนบนเขตอาํเภอไทร
โยคอาํเภอทองผาภูมิ และอาํเภอสังขละบุรีมีฝนตกชุก และมีช่วงการกระจาย
ของฝนมากกว่าตอนล่าง ปริมาณนํ' าฝนวดัไดเ้ฉลี-ยประมาณ 1,086.2 มิลลิเมตร
ต่อปีเนื-องจากจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่มีทิวเขาเป็นแนวยาวกั'นแดน จึงทาํให้
มีอุณหภูมิค่อนขา้งสูงและมีอากาศร้อนอบอา้วมากในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี-ย 39.39องศาเซลเซียสส่วนในฤดูหนาว ไม่หนาวจัด ยกเวน้แต่บริเวณ
เทือกเขาซึ- งมีอุณหภูมิตํ-าสุดเฉลี-ยที- 22.45 องศาเซลเซียส” 

 
 ช่วงเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม 2556 ชุมชนมีอากาศแบบสองฤดู กล่าวคือ กลางวนั
ร้อนแห้งประมาณ 38-40 องศาเซลเซียสกลางคืนหนาวเยน็ประมาณ 19-23 องศาเซลเซียส วดัโดย
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Application Ultraweather จาก iPad มลพิษทางอากาศภายในชุมชนมีไม่มาก จะมีบา้งก็จากฝุ่ น
ละอองในพื'นถนนดินลูกรังที-มกัจะลอยฟุ้งตอนที-รถบรรทุกออ้ยวิ-งผา่น 
 

 
 
 
 

ภาพที�  4.1 แผนที�ชุมชน 
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 4.1.1.5  สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพเป็นรับจา้งทั-วไปและเกษตรกรเป็น
ส่วนใหญ่ อาชีพคา้ขายและอื-นๆ เป็นส่วนนอ้ย สภาพเศรษฐกิจในชุมชนค่อนขา้งจะรัดตวัต่อการใช้
ชีวติ รายไดต่้อวนัจะตกประมาณ 200 บาท หรือต่อเดือนประมาณ 8000บาท ซึ- งมีลกัษณะรายรับไม่
สอดคล้องกับรายจ่าย ทาํให้สมาชิกในชุมชนมกัมีหนี' สินติดตวัเป็นส่วนมาก ซึ- งทางวดัเองก็ไม่
สามารถช่วยบรรเทาความยากจนของชุมชนได้มากนัก นอกจากเป็นตวักลางการระดมทุนและ
ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนมาทาํการพฒันา ด้วยเหตุนี' ชุมชนจึงอาศยักองทุนเงินออมมาชดเชย
ภาวะการขาดแคลนซึ-งมีดว้ยกนั 3 กองทุน คือ 
 1)  โครงการเงินออมวนัละ 1 บาท เป็นโครงการที-ร่วมทาํกนัทั'ง 3 ฝ่าย คือ  
รัฐบาล อบต. และชาวบา้น ซึ- งรัฐบาลจะนาํเงินมาสนบัสนุนกอ้นหนึ-งและทางอบต.อีกกอ้นหนึ-ง ทุก
ปีอบต.จะตั'งงบประมาณว่าปีหนึ- งจะให้สมาชิกกู้เท่าไรต่อหนึ- งคน ศูนย์กลางโครงการจะตั'งอยู่
อาํเภอดอนแสลบที-เป็นผูด้าํเนินการ และอบต.เป็นผูป้ระสานงาน 
  2)  โครงการสัจจะเงินออม เป็นนโยบายสมยั “ทกัษิณ ชินวตัร” ที-จะเก็บเงิน 
สมาชิกเดือนละ 20 บาท สะสมครบ 6 เดือน สมาชิกจะมีสิทธิO กู้ในวงเงิน 60,000 บาท โครงการ
สัจจะเงินออมทางอบต.จะนาํมาบริหารเอง 
  3)  โครงการเงินสมทบทุนผูเ้สียชีวิตหรือเงินฌาปนกิจศพภายในชุมชนเป็น
โครงการที-เริ- มต้นมาจากสมยัที-เริ- มก่อตั'งชุมชน สมยันั'นยงัมีประชากรไม่มากสมาชิกจึงมีความ
ผูกพนักันเสมือนญาติพี-น้องคนสนิท เมื-อมีสมาชิกคนใดเกิดการเสียชีวิต สมาชิกคนอื-นจะนํา
ขา้วสารมาช่วยเหลือเจา้ภาพกนัคนละถุง เครื-องปรุงต่างๆ เพื-อไปทาํอาหารเลี'ยง แต่ในปัจจุบนัมีการ
เก็บเงินครัวเรือนละ 20 บาท เพื-อช่วยเหลือครัวครอบของผูเ้สียชีวติเพิ-มเติมมาดว้ย 
 4.1.1.6  สภาพการเมืองการบริหาร 
 ระบบการเมืองทอ้งถิ-นมีสองหน่วยงาน คือ ระบบอบต.และระบบผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํทั'ง
สองหมู่ในปัจจุบนัยงัมีความสัมพนัธ์และการประสานงานที-ดีต่อกนั ซึ- งส่งผลให้วดัและโรงเรียน
ได้รับการพฒันาที-สะดวกขึ'น ปัจจุบนัความขดัแยง้ทางการเมืองภายในชุมชนเริ-มเขม้ขน้ขึ'น เมื-อ
เปรียบเทียบกบัสมยัก่อน ความขดัแยง้ทางการเมืองภายในชุมชนมาจาก 2 สาเหตุ คือ  
  1)  ระบบพรรคการเมืองใหญ่ลงมาเล่นในการเมืองระดบัทอ้งถิ-น ทาํให้มีฐาน
เสียงของชาวบา้นแบ่งออกเป็นสองฝั-ง จึงเกิดการแข่งขนัที-เขม้ขน้มากยิ-งขึ'น 
  2)  ความเป็นเครือญาติของผูส้มคัร เนื-องจากความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 
ภายในชุมชนมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติ ต่างจากชุมชนเมืองที-มีลกัษณะแบบต่างคนต่างอยู ่
เมื-อถึงเวลาหาเสียงนกัการเมืองจะดึงฐานเสียงจากผูน้าํชุมชน จนเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะ
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ต่างฝ่ายจะสนบัสนุนญาติพี-น้องของตนเองเป็นหลกั จุดนี' จึงเป็นจุดสําคญัที-ทาํให้ชุมชนเกิดความ
ขดัแยง้ต่อกนั คุณครูท่านหนึ-งที-อยูใ่นชุมชนใหค้วามคิดเห็นเกี-ยวเรื-องนี'วา่  
 

“...ปัญหาการเมืองที-เกิดขึ'นเพราะบางคนไม่ยึดความถูกตอ้งแต่ยึดฐานเสียงเป็น
หลัก ปัญหาปัจจุบันคือ นักการเมืองท้องถิ-นที- ถูกแทรกแซงจากการเมือง
ระดับชาติ เมื-อก่อนยงัไม่มีปัญหาเพราะคนที-ได้ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นจะต้องมี
ความอาวโุสจริงๆ คนรุ่นใหม่จะไม่มีโอกาสไดเ้ป็นเหมือนปัจจุบนั เมื-อก่อนการ
ลงคะแนนเสียงแค่ยกมือกนัแค่นั'นเองเพราะคนมนันอ้ยปัจจุบนัมีการแข่งขนัและ
ผลประโยชน์เข้ามา แต่ผลประโยชน์ที-จะได้ในชุมชนมันก็ไม่เยอะ แต่เขา
ตอ้งการหนา้ตาทางสังคม...”(นามสมมุติ 5, 2556)  

 4.1.1.7  ระบบความเชื-อ 
 ระบบความเชื-อในชุมชนนับถือศาสนาพุทธแต่มีวฒันธรรมของผีผสมกลมกลืน
เหมือนกบัพุทธไทยกระแสหลกัโดยทั-วไป กล่าวคือ พฤติกรรมทางศาสนาพุทธในชุมชนจะเป็นการ
ตอบสนองดา้นประเพณีวฒันธรรมและความเชื-อเสียส่วนใหญ่ อาทิ การตกับาตรทาํบุญฟังเทศน์ฟัง
ธรรม เขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และยึดถือการปฏิบติัในธรรมเนียมของผี เช่น การบนบาน
ศาลกล่าวขอพรสิ-งศกัดิO  การบูชาเครื-องรางของคลงั การทาํพิธีแรกนาขวญัไหวเ้จา้แม่โพสพ (มกัจะ
เป็นกลุ่มผูสู้งวยัที-มี อายุ 50-60 ปีขึ'นไป)และสมยัก่อนยงัมีรูปแบบการนิมนตพ์ระสงฆไ์ปทาํพิธีการ
ไล่เพลี'ยหรือสัตวศ์ตัรูพืชต่างๆซึ- งปัจจุบนัชุมชนเริ-มหันมาพึ-งสารเคมีจาํกดัศตัรูพืชมากขึ'น เพราะมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ วถีิชาวบา้นดั'งเดิมแบบนี' จึงค่อยๆหายไป 
 ในชุมชนมีพระพุทธรูปศกัดิO สิทธิO  “หลวงพ่อขาว” ที-ถูกอนัเชิญมาจากหมู่บา้นราง
หวายในสมยัที-คุณลุงระเบียบดาํรงตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้นอยู่ในขณะนั'น มาประจาํยงัวดัซึ- งเป็น
พระพุทธรูปสีขาวคลา้ยหยก จากคาํเล่าของชาวบา้นส่วนใหญ่คาดการณ์วา่พระพุทธรูปหลวงพ่อขาว
น่าจะเป็นพระพุทธรูปในสมยัอยุธยาที-ยึดมาจากพม่า แต่ขอ้มูลขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เป็น
อยา่งไรยงัไม่แน่ใจ หลวงพอ่ขาวเพิ-งจะมาไดรั้บความนบัถือศรัทธากนัในสมยัเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั
ไดไ้ม่นานมานี'  ตั'งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ'น 2เหตุการณ์ ไดแ้ก่  
 1)  ความฝันของเจา้อาวาส ถือไดว้า่เป็นจุดเริ-มตน้ความศกัดิO สิทธิO ของหลวง 
พ่อขาว เริ-มจากการที-เจา้อาวาสองค์ปัจจุบนัฝันว่า หลวงพ่อขาวท่านอยากฉันท์ส้มโอ ท่านจึงนาํ
ความฝันดงักล่าวไปบอกแก่ญาติโยม วนัต่อมาจึงมีคนนาํส้มโอมาถวายบางเล็กนอ้ย หลงัจากนั'นไม่
นาน ชาวบา้นคนอื-นก็เริ-มเขา้มาบนบานศาลกล่าวกบัหลวงพอ่ขาวมากขึ'นเรื-อยๆ เพราะหลวงพ่อขาว
เริ-มสร้างปรากฏการณ์ออกเลขเด็ดใหช้าวบา้นถูกตามกนัเป็นแถวๆ ซึ- งเจา้อาวาสท่านไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 
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“...หลงัจากที-อาตมาเอาฝันก็ไปบอกแก่ชาวบา้น พวกเขาก็เอาส้มโอมาถวายกนั
เตม็ไปหมด บางคนเขาก็ไม่ถวายอยา่งเดียวเขาก็ไปขอหวยดว้ยการบนส้มโอ พอ
บนเสร็จมนัดนัถูกขึ'นมาจริงๆ ที-นี-ละส้มโอเต็มวดักินกนัไม่ทนัเลย ตอ้งทิ'งกนั
เป็นคนัรถเลย เห็นแต่ละทีก็เสียดาย เพราะเวลาชาวบา้นบนทีเขาไม่ไดบ้นแค่ลูก
สองลูกเขาเล่นบนเป็นคนัรถ สองคนัรถช่วงส้มโอลน้วดัจะเป็นช่วงใกลว้นัหวย
ออกและช่วงหาเสียงเลือกตั'งของผูใ้หญ่บา้น...” (นามสมมุติ 7, 2556)  
 

 เหตุการณ์ความฝันเจา้อาวาสถือเป็นจุดเริ-มตน้การเกิดแรงศรัทธาของชาวบา้นที-มีต่อหลวง
พ่อขาว ซึ- งในระยะเวลาต่อมาเกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริยใ์นครั' งที-สอง คือ เหตุการณ์รถคว ํ-าของอบต.
หมู่ 6ก็มีความเขม้ขน้ต่อแรงศรัทธาของหลวงพอ่ขาวมากขึ'น 
  2)  เหตุการณ์รถคว ํ-าของอบต.หมู่ 6เป็นเหตุการณ์ที-สองที-มีความเขม้ขน้
ต่อความศกัดิO สิทธิO ของหลวงพอ่ขาวมากขึ'น เป็นเหตุการณ์ที-โด่งดงัและตราตรึงใจชาวบา้นในชุมชน
จนถึงทุกวนันี'ทางอบต.หมู่ 6เล่าใหฟั้งถึงเหตุการณ์วา่ 

 
“...วนันั'นผมขบัรถไปทาํงานเอาคนงานไปดว้ย นั-งกนัเต็มรถกระบะขา้งทา้ยนั-ง
กนัประมาณ 10 กว่าคนได ้ขบัอยูดี่ๆรถเกิดเสียจงัหวะคว ํ-า คนที-นั-งทา้ยกระบะ
กระเด็นออกนอกรถกระจดักระจายเต็มไปหมด แต่ทุกคนกลบัไดแ้ผลคนละนิด
คนละหน่อย ทุกคนก็รีบดูอาการกนั ลุกขึ'นมาแบบงงๆ รถผมนี' ยบัไปทั'งคนั แต่
คนไม่เป็นไรเลยซกัคนเดียว พวกผมก็เชื-อวา่มนัน่าจะเป็นอภินิหารของหลวงพ่อ
ขาวที-ช่วยคุม้ครองเราไว ้เนื-องจากรถผมแขวนหลวงพ่อขาวไวใ้นรถอยูต่ลอดพอ
กลบับา้นมาชาวบา้นเขารู้แลว้เอาไปเล่าสู่กนัฟัง ปากต่อปากจนข่าวดงัไปทั-ว ช่วง
นี' ละที-หลวงพ่อขาวได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านมากอย่างที-ไม่เคยมีมาก่อน 
ตอนนี' เวลาชาวบา้นเขาตอ้งการอะไรเขาก็ไปบนหลวงพ่อขาวกนัเป็นประจาํ...” 
(นามสมมุติ 6, 2556)  
 

 เหตุการณ์รถคว ํ-าของอบต.หมู่ 6ถือเป็นปรากฏการณ์ตวัอย่างที-สะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบ
ความเชื-อของชาวบา้นที-มีต่อสิ-งศกัดิO สิทธิO  เช่น พระเครื-อง เครื-องรางของขลงั ที-เขา้มาส่งสร้างบารมี
ใหแ้ก่วดัไปในทิศทางที-ดีขึ'น 
 4.1.1.8  โครงการของชุมชน 
 1)  โครงการร่วมระหวา่งวดักบัโรงเรียน 
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 (1)  โครงการสร้างอาคารเรียนสามชั'นเป็นโครงการแรกของชุมชนที-
เกิดขึ' นจากพระสงฆ์ผูอ้าวุโสนอกชุมชนที-ต้องการเข้ามาพฒันาสถานศึกษาในเขตพื'นที-ชนบท 
โครงการเสร็จสิ'นเมื-อ พ.ศ. 2546 ซึ- งมีการดาํเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อนุสรณ์เจา้คุณไพบูลย ์ 
วีระราษฎร์ประชาอุปถัมภ์เพื-อเป็นอนุสรณ์ให้กับพระธรรมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั'น 9 ห้องเรียน 1 ห้อง ประชุม เป็นเงิน 5,300,000 
บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ- งเป็นโครงการที- เป็นตัวแปรสําคัญต่อการเปลี-ยนแปลง
วฒันธรรมการมีส่วนร่วมและการใหค้วามร่วมมือของชุมชน ปรากฏการณ์การสร้างอาคารเรียนสาม
ชั'นในครั' งนั'นจึงเป็นประวติัศาสตร์ที-สาํคญัของชุมชน ซึ- งชาวบา้นไดเ้ล่าวา่  
 

"...จุดเริ-มตน้ของโครงการสร้างอาคารเรียนสามชั'น เริ-มมาจากหลวงพ่อไพบูลย์
ท่านมีใจอยากช่วยเหลือการศึกษาของเด็กนักเรียนในชุมชน เลยเรี- ยไรงาน
บริจาคมาได้กองหนึ- ง ครูอาจารย์และชาวบ้านจึงตดัสินใจระดมแรงร่วมไม้
ร่วมมือกนัก่อสร้างกนัเองหมด ตอนนั'นผมจาํไดห้ลวงพ่อท่านสั-งให้ไปตดัไม้
บริเวณโดยรอบชุมชน จนเฆียนเตียนไปเกือบหมดป่า ไดไ้มม้า 200 กวา่ทอน มา
ทาํเป็นไมแ้บบ เป็นอาคารที-ไม่ใชเ้ครื-องตอกเสาเขม็แต่ใชก้ารขดุแลว้วางเสาดว้ย
แรงชาวบ้านแทน อาคารสามชั' นก็ถือเป็นประวติัศาสตร์ชุมชนที-สําคัญต่อ
สัญลกัษณ์ความสามคัคีของคนที-นี' ..." (นามสมมุติ 5, 2556)  

 
 (2)  โครงการสร้างหอ้งสมุด เป็นโครงการที-สร้างขึ'นเพื-อสืบสานต่อ 
ความตอ้งการของหลวงพ่อไพบูลย ์ที-ทางโรงเรียนและวดัประสานงานร่วมกนัพฒันาโรงเรียนให้ดี
ขึ'น เริ-มสร้างขึ'นเมื-อตน้ปี 2556 คาดวา่จะเสร็จสิ'นในปี 2557 เป็นโครงการที-ก่อสร้างในระยะเวลาที-
ทาํการศึกษาจึงพบปรากฏการณ์การให้ความร่วมมือ ความสามคัคี และวิถีชีวิตของชุมชน เพื-อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาสิ- งที-พบในปรากฏการณ์นี'  คือ เห็นมิตรภาพของชุมชน ความสัมพนัธ์
แนวราบระหว่างผูน้าํชุมชนกบัชาวบา้น ที-ถือตวัเสมอกนัไม่มีชนชั'นทางสังคมมาแบ่งแยกให้เห็น
เด่นชดั 
 (3)  งานวนัเด็กปี 2556 เป็นปรากฏการณ์เล็กๆ อีกปรากฏการณ์หนึ-ง 
ในชุมชนที-เกิดขึ'นช่วงทาํการศึกษา ระยะเวลาการเคลื-อนไหวของโครงการที-เห็นเด่นชดัมี 2 วนั คือ
ก่อนวนักิจกรรมจนถึงวนักิจกรรม ก่อนวนักิจกรรมนั'นไดพ้บเห็นชาวบา้นออกมาช่วยกนัทาํเตรียม
อาหารกนัเป็นกลุ่มๆ ราว 10-20 คน กระจายตวักนัไปแต่ละจุดของชุมชน อาจจะห่างกนัสัก 10 หลงั 
หรือ 20 หลงั เพื-อช่วยกนัเตรียมอาหารเลี'ยงในวนัรุ่งขึ'น ขณะเดียวกนัช่วงเวลานั'นก็เป็นวนัเกิดอบต. 
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หมู่ 22 ดว้ยที-มีชาวบา้นอีกส่วนหนึ-งเขา้ร่วมงานเลี'ยงไปพร้อมๆ กบัการเตรียมงานกิจกรรมวนัเด็กที-
จะเกิดขึ'นในวนัรุ่งขึ'น เมื-อถึงวนังานในตอนกลางวนัไดพ้บชาวบา้นทุกเพศวยัเขา้มาร่วมกิจกรรม
งานกบัเด็กๆพร้อมเลี' ยงอาหารกลางวนัที-จดัโดยชาวบา้น เช่น ก๋วยเตีnยว ขา้วหมูแดง ลูกชิ'น ฯลฯ 
เวลากลางคืนจะเป็นกิจกรรมของงานบนัเทิงที-ทุกคนจะร่วมเขา้มาสังสรรคร์าวกบังานวดั และมีการ
ขายมาลยัสมทบทุนเงินก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนดว้ย ซึ- งครั' งนั'นมีผูป้กครองช่วยกนัซื'อมาลยัจน
หมดเกลี'ยงทางโรงเรียนเองไดเ้งินบริจาคไปเกือบ 30,000 บาท 
 (4)  งานบุญบริจาค จะแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก งานบุญ
ตามประเพณีนิทรรศการ ได้แก่ วนัสําคญัทางศาสนา วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัพ่อ-แม่ งาน
ทอดกฐิน ซึ- งกรณีของการทาํบุญในวนัปีใหม่จะแตกต่างจากงานบุญทั-วไปตรงที-วา่ทางโรงเรียนจะ
เปิดพื'นที-ให้ชาวบา้นมาร่วมตกับาตรเทโว โดยทาํการเชิญพระสงฆ์จากวดัมาร่วมรับบริจาคเพื-อ
กกัตุนเสบียง ลกัษณะที-สอง งานบุญบริจาคที-เกิดขึ'นตามโครงการ จะเป็นงานจาํพวกทอดพระป่าใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ที-ไม่มีความแน่นอนเรื-องเวลาการทาํโครงการ 
 2)  โครงการของวดั 
 (1)  ศูนยอ์นามยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาํเนินการก่อสร้างศูนยบ์รรเทาโรคภยั
ไขเ้จ็บประจาํหมู่บา้น สถานที-ตั'งอยูภ่ายในวดั สิ'นค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ-งแสนสองหมื-น
บาทถว้น) เป็นโครงการที-วดัสร้างขึ'นมาเพียงลาํพงั โดยจา้งแรงงานชาวบา้นมาก่อสร้างตวัอาคาร
ประมาณ 2 เดือนเศษ ส่วนในดา้นการปฏิบติัการนั'นทางศูนยอ์นามยัไดมี้โรงพยาบาลห้วยกระเจา
เป็นผูส้นบัสนุนในดา้นทรัพยากรทั'งยารักษาโรคและแพทยอ์าสา(อสม.) เป็นโครงการที-เปิดทาํการ
มาไดเ้พียง1ปีโดยประมาณ ตอ้งปิดตวัลงเพราะเกิดปัญหาเขา้มารุมเร้าหลายดา้นทั'งภายในภายนอก 
อาทิ ปัญหางบประมาณที-ขาดแคลน, การเขา้มาทาํงานของอสม.ที-ไม่สมํ-าเสมอ, ความขดัแยง้ใน
ความเชื-อเรื-องการรักษา ที-ความเชื-อดั'งเดิมของชาวบา้นใหน้ํ'าหนกักบัการรักษาดว้ยยาชุดมากกวา่ ยา
ชุด หมายถึง ยาปฏิชีวะนะที-ตอ้งรับประทานเป็นชุดๆ เช่น เวลาชาวบา้นเกิดอาการปวดหลงัก็หายา
ซ่อมเส้นมารับประทาน ซึ- งชาวบา้นเห็นวา่มีประสิทธิภาพดีกวา่ยาที-ศูนยอ์นามยัจ่ายให้ ที-จะให้แต่
พาราเซตามอล เป็นตน้ 
 (2)  สร้างหอวิปัสสนา เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของทางวดัในช่วง
ทาํการศึกษาเป็นโครงการที-เพิ-งเริ-มตน้ขึ'นไดไ้ม่นานจึงเก็บผลการศึกษาไม่ไดม้าก นอกจากแนวทาง
อนาคตที-นายแปดเล่าให้ฟังว่า “...ถ้าหอวิปัสสนาสําเร็จ คิดว่าทางวดัเองก็จะสร้างโครงการมา
เพิ-มขึ'นอยา่งต่อเนื-อง เช่น นวดแผนโบราณ ปลูกผกัปลอดสารพิษ ที-จะเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ
ใหก้บัชุมชนในอนาคตดว้ย...” (นามสมมุติ 8, 2556)  
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 (3)  โครงการเขา้วดัวนัเสาร์: เป็นโครงการที-วดัสร้างขึ'นเพื-อเปิดพื'นที-
ให้ญาติโยมทั'งในชุมชนและนอกชุมชนเขา้มาร่วมกนัปฏิบติัธรรมกนัภายในวดั ซึ- งเป็นโครงการที-
ทางโรงเรียนเขา้ร่วมดว้ย ปัจจุบนัยงัมีการทาํหน้าที-เป็นปกติ หากแต่มีการปฏิบติังานที-อ่อนแรงลง
กวา่เดิมเพราะคนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยแค่ช่วงแรกของการเปิดโครงการ พอผา่นมาสักระยะ
ก็ถูกปิดตวัลง ซึ- งคาดวา่หลงัจากหอวิปัสสนาเสร็จสิ'นจะสามารถดึงดูดคนที-มาจากภายนอกไดเ้ยอะ
ขึ'นตามลาํดบั 
 

4.2  ข้อมูลพื$นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 
 

ขอ้มูลพื'นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลที-สําคญั ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ที-มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัวดั มีจาํนวนรวม 24 คน ซึ- งแบ่งออกไดด้งันี'  

เพศ ตวัแทนผูส้ัมภาษณ์เพศชาย14 คน (ร้อยละ 58.3)เพศหญิง 10 คน (ร้อยละ41.7) กลุ่มอายุ
แบ่งออก 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุต ํ-ากวา่ 30 ปี 5 คน (ร้อยละ20.8) กลุ่มอายุ 30-40 ปี6 คน (ร้อยละ25)
กลุ่มอายุ 40-60 ปี9 คน (ร้อยละ 37.5) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ'นไป 4 คน(ร้อยละ 16.7) กลุ่มการศึกษา
แบ่งออก 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประถมการศึกษาตอนปลาย 15 คน (ร้อยละ62.5) มธัยมการศึกษาตอนตน้ 1 
คน (ร้อยละ 4.2)ระดบัปริญญาตรี6 คน (ร้อยละ25) และระดบัปริญญาโท2 คน (ร้อยละ8.3) ดา้น
อาชีพแบ่งออกได ้6 กลุ่ม ดงันี'นกัเรียน5 คน (ร้อยละ20.8) ครู5 คน (ร้อยละ20.8) รับจา้ง/เกษตรกร5 
คน (ร้อยละ20.8) พระสงฆ4์ คน (ร้อยละ16.7) ผูน้าํชุมชน2 คน (ร้อยละ8.3) และคา้ขาย3 คน (ร้อย
ละ12.6) 
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ตารางที�  4.1 แสดงข้อมูลพื$นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคัญ 

 

ข้อมูลพื$นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคัญ                            จํานวน (n=24)                      ร้อยละ 

เพศ 

ชาย       14   58.30 
หญิง       10   41.70 
อายุ 

ตํ-ากวา่ 30 ปี      5   20.80 
30 – 40 ปี      6   25.00 
40 – 60 ปี      9   37.50 
60 ปีขึ'นไป      4   16.70 
ระดับการศึกษา 

ประถมการศึกษาตอนปลาย    15   62.50 
มธัยมการศึกษาตอนตน้     1    4.20 
ปริญญาตรี      6   25.00 
ปริญญาโท      2    8.30 
อาชีพ 
ครู       5   20.80 
รับจา้ง/เกษตรกร      5   20.80 
พระสงฆ ์      4   16.70 
ผูน้าํชุมชน      2    8.30 
คา้ขาย       3   12.60 
นกัเรียน       5   20.80 
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4.3  กรณตีัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
 

4.3.1  กรณีศึกษาที� 1 

 นายสาม อาย ุ58 ปี ประกอบอาชีพรับราชการครูในโรงเรียนนามสมมุติดั'งเดิมเป็นคนนอก

ชุมชน แต่ไดโ้ยกยา้ยถิ-นฐานมาปักหลกัอาศยัอยูใ่นชุมชนอยา่งถาวรเมื-อ30 ปีที-แลว้ เพราะไดภ้รรยา

คนในชุมชน สมาชิกครอบครัวทั'งหมดมี 4 คน มีบุตรสาว 2 คน และภรรยา 1 คน ปัจจุบนัท่านเป็น

ผูน้าํชุมชนกิตติมศกัดิO ที-ชาวบา้นให้การนบัหนา้ถือตากนัมากไม่นอ้ยไปกวา่นายแปดเพราะท่านเป็น

ครูเก่าแก่ของชุมชนทาํให้มีลูกศิษยลู์กหาเคารพศรัทธามาก แมแ้ต่ผูใ้หญ่บา้นหมู่และอบต.หมู่6 หมู่

22 หรือนายแปดเองก็ถือว่าเคยเป็นลูกศิษยข์องท่านเช่นกนั การประชุมชุมชนในแต่ละครั' งท่าน

มกัจะเป็นฐานเสียงสาํคญัต่อการตดัสินใจในการวางขอ้เสนอต่างๆ อีกดว้ย 

 4.3.1.1  ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุขระหวา่งวดักบัชุมชน 

 สําหรับความคิดของนายสามแลว้ การบริหารศูนยอ์นามยัชุมชนของวดัก็เหมือนไฟ

ไหมฟ้าง ที-สร้างขึ'นมาชาวบา้นก็ให้ความสําคญัแปบเดียวก็เลิกไป เป็นโครงการของทางวดัที-ทาํ

ร่วมกบัโรงพยาบาลห้วยกระเจา โดยมีท่านมหาวีระเป็นคนจดัการเรื-องยาและหมออาสาให้เขา้มา

ประจาํที-ศูนย ์หมอจะเขา้มาประจาํที-วดัวนัละ2 คน ทางนายสามเล่าใหฟั้งวา่ 

 

“...ช่วงที-ศูนยอ์นามยัเปิดใหม่ๆ เวลาชาวบา้นไม่สบาย พวกเขาจะเขา้ไปเอายาที-

ศูนยก์นัเป็นประจาํ เดินเขา้เหมือนกองทพัมดแต่เปิดไดส้ักระยะชาวบา้นก็เริ-ม

หาย เพราะโดยธรรมชาติของชาวบ้านตอนเช้าเขาตอ้งออกไปทาํงาน ปัญหา

เศรษฐกิจมนัรัดตวั พวกเขาจึงตอ้งขยนัทาํงานอยา่งเต็มที ช่วงหลงัพอหมอเห็น

วา่ไม่มีคนเขา้มาขอยา เขาเลยเขา้มาที-ศูนยอ์นามยัแค่แปบหนึ-งแลว้ก็ไป พอผา่น

ไปซักระยะหนึ- งศูนยอ์นามยัก็ปิดเพราะไม่มีคนดูแล อีกด้านหนึ- งแต่เดิมนิสัย

ของชาวบา้นไม่ชอบกินยาตามใบสั-งยาของแพทย ์เขาติดนิสัยกินยาชุด เช่น ถา้มี

อาการปวดหลงัก็จะตอ้งกินยา 5 เม็ดถา้ปวดหวักินยา 8 เม็ด กินแปบเดียวอาการ

ก็หายไม่เหมือนกบัพาราเซตามอลที-ตอ้งรอเวลานาน พอหายไขก็้สามารถทาํงาน

ไดต่้อ ยาชุดจะวางขายตามร้านของชาํทุกร้านในชุมชน มนัหาง่ายและสะดวก
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กวา่การเดินเขา้ห้องยาเยอะ มีอยูช่่วงหนึ-งชุมชนรงณรงคเ์รื-องความอนัตรายของ

ยาชุดใหแ้ก่ชาวบา้น แต่ก็ไม่ไดผ้ล...” (นามสมมุติ 3, 2556) 

 

 ส่วนดา้นสุขอนามยัดา้นอื-นๆ ที-วดักบัชุมชนสัมพนัธ์กนันายสามเขาบอกว่ายงัไม่มี

อะไรที-เห็นเด่นชัด เพราะหน้าที-ของวดัในชุมชนจะให้นํ' าหนักไปที-การทาํหน้าที-ทางศาสนาเสีย

มากกวา่ 

 4.3.1.2  ความสัมพนัธ์มิติครอบครัวระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ชุมชนเป็นชุมชนชนบทที-ยงัเหลือความเอื'ออาทรเกื'อกูลต่อกนั ชาวบา้นส่วนใหญ่

ยงัให้ความสําคญักับการเข้าวดัทาํบุญฟังเทศน์ ฟังธรรม และช่วยเหลืองานวดัในกรณีต่างๆ มี

สถานการณ์ที-ปรากฏใหเ้ห็นมากมาย อยา่งเช่น สร้างลานปูนภายในวดั ที-ชาวบา้นเกือบทุกคนเขา้มา

ช่วยกนัคนละไมค้นละมือช่วยพฒันาวดัของตนให้เจริญขึ'นนายสามเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศตอนนั'น

วา่“...ตอนชุมชนทาํการก่อสร้างกนัแต่ละครั' ง บางคนก็นาํปูนจากบา้นมาคนละถุงสองถุง ช่วยกนั

เกลี-ยทราย เทปูน จนงานสําเร็จ ทาํกนัอย่างนี' ตลอด เพราะชุมชนนี' มนัยากจน กาํลงัทรัพยน์้อย...” 

(นามสมมุติ 3, 2556) 

 ปัจจุบันชาวบ้านกับพระสงฆ์มีความสัมพนัธ์ที-ดีต่อกัน เวลาทางวดัมีงานอะไร

ชาวบา้นก็เขา้มาช่วยเหลือเตม็ที- ในขณะที-สมยัเจา้อาวาสองคก่์อนยงัไม่มีปรากฏการณ์แบบนี' เกิดขึ'น 

เพราะชุมชนกบัวดัมีความสัมพนัธ์ที-ห่างเหินกนั เนื-องจากเจา้อาวาสองคก่์อนไม่เอาใจใส่ในกิจของ

สงฆ ์วนัๆมั-วแต่หาเหล็กไหล เครื-องรางของขลงั เวลาขึ'นเทศน์แต่ละครั' งก็ไม่มีชาวบา้นสนใจ แต่ผิด

กบัเจา้อาวาสองคปั์จจุบนัที-มีชาวบา้นสนใจเขา้มาฟังเทศน์ฟังธรรม แลว้นาํคาํสอนไปปฏิบติัใชอี้ก

ทั'งบางครอบครัวยงันาํลูกหลานมาฝากฝังเลี'ยงดูบางก็มี 

 4.3.1.3  ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ระบบเศรษฐกิจของวดัจะอยู่ภายใต้กาํลังของชุมชน ตั' งแต่ปัจจัย 4 จนถึงระดับ

โครงการ วดัมีแหล่งที-มาของรายได้ดว้ยกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชุมชน โรมเรียน คนภายนอก เงินกอ้น

ใหญ่ของวดัจะไดม้าจากเงินบุญที-ผ่านโครงการพฒันามากกวา่เงินบุญที-มาจากชีวิตประจาํวนั เช่น 

เงินการบิณฑบาต สังฆทาน ฯลฯ นามสมมุติเล่าถึงการทาํบุญของชาวบา้นให้ฟังวา่“...คนที-นี'ทาํบุญ

ใส่ลงบาตรกนัครั' งละ 1-2 บาท ไม่เหมือนกบัคนในเมืองที-ใส่ซองละ 100-1000 บาท ชาวบา้นที-นี' มี
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รายไดน้อ้ยจึงทาํตามกาํลงั จะลงเงินกอ้นกนัจริงๆ ก็ตอนทอดพระป่า ทอดกฐินนั'นแหละ ที-เห็นพอ

เห็นจาํนวนเงินเป็นรูปเป็นร่างหน่อย...”(นามสมมุติ 3, 2556) 

 เวลาโรงเรียนทาํโครงการจะก่อสร้างอะไรขึ'นมา วดัจะเป็นตวักลางในการสรรหา

งบประมาณมาทาํโครงการพฒันา โดยใช้งานบุญเป็นสื-อกลาง อย่างกรณี อาคารเรียนสามชั' น 

ห้องสมุด ที-ทางวดัจดัทอดพระป่า ทอดกฐินขึ'นมา เพื-อหางบให้กบัโรงเรียน “...เวลาเรารับบริจาค

กนัแต่ละครั' ง งบประมาณที-ไดจ้ากชุมชนจะไม่เยอะเท่าไรนกั เพราะที-นี' ค่อนขา้งยากจน ส่วนใหญ่

จะไดม้าจากคนนอกพื'นที-มากกวา่ ส่วนใหญ่ชาวบา้นเขาจะรวยนํ' าใจกนัมากกวา่ เช่น เวลามีอะไร

เขาก็จะช่วยกนัอยา่งเตม็ที- สุดกาํลงักาย...”(นามสมมุติ 3, 2556) 

 แต่ทางกลบักนัเวลาวดัเดือดร้อนทางโรงเรียนก็เขา้ไปช่วยเหลือวดัเช่นกนั อย่าง ปี

ใหม่ 2556 ทางโรงเรียนก็จดังานตกับาตรเทโวขา้วสารอาหารแห้งบริจาคให้แก่วดั ส่วนหนึ- งทาง

โรงเรียนขอมาเลี'ยงอาหารกลางวนัให้นกัเรียน นามสมมุติเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศวนันั'นให้ฟังวา่“...

วนันั'นน่ะ ชาวบา้นเขา้มาร่วมกนัเนน้เต็มโรงเรียนไปหมดไดข้า้วประมาณ 5-6 ปุ๋ย ไดม้าก็ให้ทางวดั

เก็บสํารองไวกิ้นไวใ้ช ้เวลาขา้วกลางวนันกัเรียนหมดทางโรงเรียนก็ขอเลี'ยงเด็กบางในบางครับ...” 

(นามสมมุติ 3, 2556) 

 4.3.1.4  ความสัมพนัธ์มิติการศึกษาระหวา่งวดักบัชุมชน 

 โรงเรียนจะจดังานเทศกาลในวนัสําคญัต่างๆ วดักับโรงเรียนจะเขา้มาร่วมมือกัน  

เช่น ถา้โรงเรียนตอ้งการจะทาํบุญก็จะเชิญพระสงฆม์ารับการทาํบุญจากนกัเรียนโรงเรียนนามสมมุติ

จะแปลกกวา่โรงเรียนอื-น เพราะมีงบโครงการอาหารกลางวนัให้นกัเรียนตกหวัละ 6 บาท ทาํมาได้

นานพอสมควรแลว้ บางครั' งขา้วหมดงบไม่พอ เลยขอความช่วยเหลือจากทางวดัจดัโครงการตกั

บาตรเทโว เพื-อรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วดัและโรงเรียนบา้งในบางครั' ง ครั' งล่าสุดได้

ขา้วสารประมาณ 5-6ปุ๋ย ทางโรงเรียนจึงขอวดัซัก 2-3ปุ๋ย เพื-อเอามาเลี' ยงเด็กนกัเรียน ถา้ในกรณีที-

ขา้วหมดทั'งทางวดัและโรงเรียน เราจะเลือกนกัเรียนห้องละสองคน (ฐานะยากจนที-สุดในห้อง) ให้

กินขา้วฟรี สาํหรับคนที-ไม่ไดค้ดัเลือกก็นาํขา้วมาจากบา้นเอง พอถึงงานแห่เทียนในชุมชน โรงเรียน

จะนาํนกัเรียนและชาวบา้นมาช่วยกนั  

 อยา่งกรณีการสร้างอาคารเรียน 3 ชั'นก็เหมือนกนัที-เริ-มมาจากผูอ้าํนวยการคนเก่าเขา

อยากจะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กๆ ในชุมชนจึงทาํเรื-องขอกระทรวงศึกษาให้มีระดบัชั'น
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ถึงมธัยมศึกษาที- 3เมื-อขอสาํเร็จแต่ไม่มีสถานที-รองรับนกัเรียน ท่านเจา้คุณไพบูลย ์(เจา้คณะจงัหวดั) 

เสนอให้จดัการทอดพระป่าไดม้า 3 แสน ท่านเลยสั-งให้ชาวบา้นตดัไมภ้ายในชุมชนไดม้าประมาณ

200ทอน เพื-อเอามาสร้างโรงเรียน หลวงพ่อไพบูลยก์็เป็นจุดเริ-มตน้ที-ดีในการทาํให้ท่านมหาวีระ

กลบัมาพฒันาชุมชนบา้นเกิดของตวัเอง ที-ปัจจุบนัมีความเขม้แข็งกว่าตอนนั'นมาก เพราะวดัเขา้

มาร่วมพฒันาอยา่งเตม็ตวั  

 4.3.1.5  ความสัมพนัธ์มิติความเชื-อระหวา่งวดักบัชุมชน 

 หลวงพ่อขาวเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชนที-นี'  เป็นพระพุทธรูปหยกขาวที-ถูกอนั

เชิญมาจากหมู่บา้นรางหวาย ชาวบา้นให้ความเคารพศรัทธากนัมาก เนื-องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ'น

หลายเหตุการณ์ที-ทาํให้ชาวบา้นเชื-อว่าต้องเกี-ยวขอ้งกบัหลวงพ่อขาว เช่น เหตุการณ์ฝันของเจ้า

อาวาสองค์ปัจจุบนัที-ท่านฝันว่าหลวงพ่อขาวอยากฉนัท์ส้มโอ เมื-อชาวบา้นรู้พวกเขาก็นาํส้มโอไป

ถวายพอปลายเดือนก็เกิดปรากฏการณ์ถูกหวยกนัลน้หมู่บา้น และเหตุการณ์รถคว ํ-าของอบต.หมู่ 6ที-

สามารถรอดกลบัมาไดท้ั'งคนัรถ  

 ปัจจุบันว ัดนําหลวงพ่อขาวมาสร้างภาพลักษณ์ให้กลายเป็นสิ- งศักดิO สิทธิO คู่ว ัด 

เหมือนกบักรณี หลวงปู่ ทวดวดัชา้งไห,้ หลวงพ่อปากแดงวดัปากนํ' า อะไรอยา่งนั'น มนัเป็นจุดขายที-

ดีถา้วดัทาํสําเร็จ จะสามารถชกัจูงคนที-อยูใ่นชุมชนและนอกชุมชนเขา้วดัง่ายขึ'น ทางวดัจึงตอ้งเร่ง

ผลิตพระเครื-องหลวงพ่อขาว เพื-อรองรับความตอ้งการของพุทธศาสนิกชนโดยรอบ อาทิเช่น เอาไว้

แจกลูกศิษยลู์กหาหรือญาติโยมที-เขา้มาทาํบุญในวดั เพื-อกระจายบารมีของหลวงพ่อขาวให้คนได้

รู้จกักนัมากขึ'น 

 นอกจากเรื-องหลวงพ่อขาวแลว้ชุมชนยงัมีค่านิยมการบวชเพื-อตอบแทนบุญคุณพ่อ

แม่ เมื-อผูช้ายครบอายุ 20ปีบริบูรณ์ พอถึงงานบวชของนาค ญาติพี-นอ้งในชุมชนจะเขา้มาช่วยเหลือ

กนัอยา่งสนุกสนาน ช่วยเจา้ภาพทาํอาหารเลี' ยง จดังาน เตรียมงานพิธีการ ทุกคนจะช่วยกนัแบบนี'

แทบทุกงาน อยา่งงานศพก็เช่นกนัชาวบา้นจะนาํขา้วสารเครื-องปรุงต่างๆ มาให้เจา้ภาพคนละถุงเพื-อ

มาจดัเลี'ยง สิ-งเหล่านี' เป็นประเพณีดั'งเดิมที-ชุมชนถือปฏิบติักนัมายาวนาน 

 4.3.1.6  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา 

 เนื-องจากชุมชนยงัเหลือความเอื'อเฟื' อเผยแผ่ต่อกนั อย่างวนัแรกที-ผมมาถึงที-ชุมชน

แห่งนี'  มีงานบวชพระของชาวบา้นพอดี พวกเขารู้ว่าผมเป็นครูที-ยา้ยเขา้มาใหม่ ก็ถูกตอ้นรับเป็น
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อย่างดี ผูค้นที-นี' เขาจะยกฐานะครูอาจารย์ให้สูงกว่าคนทั-วไปทาํให้ผมรู้สึกประทบัใจกับการที-

ชาวบา้นไดใ้ห้ความสําคญัและให้การตอ้นรับเป็นอย่างดี เพราะตอนเราอยู่บา้นเราก็เป็นคนปกติ

ธรรมดาที-ไม่มีใครนบัถือแต่พอมาอยูที่-นี'กบัมีคนใหค้วามเคารพศรัทธา สิ-งนี' คือความประทบัใจแรก

ของผมที-เกิดขึ'นกบัชุมชน ช่วงแรกที-ผมมาอยู่ชุมชนนี'ก็อาศยัวดัเป็นที-พกัอาศยั และทุกวนัมกัจะมี

ชาวบา้นชกัชวนให้ไปกินขา้วเยน็ที-บา้นเสมอ ความเอื'ออาทรมีมิตรไมตรีต่อกนัของชุมชนแห่งนี'

เป็นส่วนสาํคญัที-ทาํใหก้ารขบัเคลื-อนชุมชนดาํเนินไปไดง่้าย เวลามีอะไรชาวบา้นยงัแบ่งปันสิ-งของ

กนัเสมอ เช่น เขาทาํขนมอะไรมาก็หิวมาฝาก เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกนั จากที-ตอนหนุ่มๆ ผมคิด

จะอยูแ่ค่1ปี นี-ปาเขา้ไป30กวา่ปีแลว้ยงัไม่ไดย้า้ยไปไหนเลย เพราะอยูที่-นี' แลว้มีความสุข ไม่วุน่วาย 

ชาวบา้นก็มียงัมีนํ'าใจต่อกนัมากกวา่ที-อื-น 

 4.3.1.7  ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 เศรษฐกิจของชาวบา้นมีฐานะค่อนขา้งยากจน ทาํให้พวกเขาตอ้งออกทาํมาหาเลี' ยง

ชีพแบบหาเช้ากินคํ-า จะเหลือเวลาเขา้วดัก็แต่ช่วงเทศกาลทางศาสนา ก็ตอ้งเขา้ใจชาวบา้น เพราะ

เศรษฐกิจที-นี'มนัไม่คล่องตวั แต่มนัไม่ใช่ปัจจยัที-จะทาํใหค้วามสามคัคีและจิตใจชาวบา้นไดบ้ั-นทอน

ลง“...ถา้พูดถึงเรื-องนํ' าใจชาวบา้นเต็มที-อยูแ่ลว้ แต่ถา้เอ่ยถึงเรื-องเงินก็ตอ้งยอมรับสภาพ เพราะพวก

เขาไม่มีกําลังในส่วนนี'  เวลาวดัจะการทาํโครงการอะไร บางครั' งต้องดูความพร้อมชาวบ้าน

เหมือนกนัวา่พร้อมหรือไม่...” (นามสมมุติ 3, 2556) 

 อยา่งปีที-แลว้คนทาํนาไม่ไดซ้กัเม็ด อบต.กบัโรงเรียนก็ช่วยเหลือกนับา้งพอที-จะช่วย
ไดปั้ญหาที-สําคญัอีกประการหนึ-ง คือ ปัญหาการเรี- ยไรบริจาคของวดัที-ปีหนึ- งจะตก 5-6 ครั' ง เวลา
ทางวดัขอมาชาวบา้นก็ไม่กล้าปฏิเสธถึงแมจ้ะเป็นการบริจาคไปดว้ยความสมคัรใจก็ตาม แต่ดว้ย
ความเกรงใจของชาวบา้นก็ตอ้งบริจาคเงินใหว้ดั จนมีบางครั' งที-ชาวบา้นแอบบ่นซุบซิบนินทากนัอยู่
บา้ง 
 

4.3.2  กรณศึีกษาที� 2 

 นายหกอาย ุ42 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นอบต.หมู่6 ผูน้าํคนสาํคญัชองชุมชนบา้น  

ตลุงที-เป็นตวักลางระหว่างบา้น วดั โรงเรียน ในการประสานงานโครงการต่างๆ ให้ดาํเนินไปได้

ด้วยดี และเจ้าของสวนมันสําปะหลัง ซึ- งท่านถือเป็นคนที-ชาวบ้านไวว้างใจมากที-สุดคนหนึ- ง
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นอกจากท่านมหาวรีะแลว้ เพราะท่านเป็นมีบุคลิกภาพที-อ่อนนอ้มถ่อมตน จริงใจกบัการทาํงาน และ

ผูอื้-น ทาํใหท้่านไดรั้บความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่งนานติดต่อกนัไดถึ้ง2 จนถึงปัจจุบนั 

 4.3.2.1  ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุขระหวา่งวดักบัชุมชน 

 แต่เดิมชาวบา้นมีพฤติกรรมการรักษาอาการป่วยดว้ยยาชุดซึ- งเป็นยาอนัตราย อย่าง

เวลาพวกเขาทาํงานหนกัก็เกิดอาการปวดหลงัปวดเมื-อย ชาวบา้นก็ไปหายา “ซ้อมเส้น” คลา้ยกบัยา

แกป้วดมากินให้หายจากอาการ เวลากินแลว้หายก็สามารถทาํงานต่อได้ ถา้ไม่กินอาการก็ไม่หาย 

ชาวบา้นมกัมีเกิดอาการป่วยกนัง่ายเพราะเวลาฉีดยาฆ่าแมลงเขาไม่ใชอุ้ปกรณ์การป้องกนั บางทีไป

หาหมอได้ยามาก็ไม่กินตามแพทยส์ั-ง แต่เลือกรักษาดว้ยยาชุดแทน พอวดัเห็นปัญหาจึงตดัสินใจ

สร้างศูนยอ์นามยัชุมชนขึ'นมา เพื-อเปลี-ยนทศันคติชาวบา้นให้มีการรักษาอยา่งถูกวิธี แต่มนัก็สู้ความ

เชื-อดั'งเดิมเรื-องยาชุดของชาวบา้นไม่ไหว ทาํให้ห้องยาตอ้งปิดไปในที-สุด สมยัที-มีศูนยอ์นามยัทาง

ผมเองก็เคยทาํโครงการรงณรงคร่์วมกบัโรงเรียนเรื-องยาชุดกนัอยูช่่วงหนึ-งแต่ก็เลิกไป เพราะเห็นวา่

สิ-งที-ทาํก็เหมือนเอาไข่ไปต่อยหิน เปลืองแรงเปล่าๆ เพราะชาวบา้นเขาไม่ฟัง  

 4.3.2.2  ความสัมพนัธ์มิติครอบครัวระหวา่งวดักบัชุมชน 

 โดยพื'นฐานของชุมชนจะมีเปอร์เซ็นตค์รอบครัวที-แตกแยกประมาณ 30%ส่วนใหญ่

จะเป็นครอบครัวของเด็กวยัรุ่น ที-เรียนจบจากชุมชนแลว้เขา้ไปกรุงเทพเพื-อทาํงานหรือเรียนต่อ อยู่

ไดซ้กัปีสองปีก็กลบัมาพร้อมบุตร ครอบครัวกลุ่มวยัรุ่นจะไม่ค่อยมีความสนใจที-จะเขา้วดัสักเท่าไร

ส่วนใหญ่คนที-เขา้วดับ่อยๆ มกัจะเป็นครอบครัวที-ทาํการเกษตรและคา้ขาย เพราะเขายงัดาํเนินชีวิต

อยู่ในชุมชน ส่วนครอบครัวที-ทาํงานในตวัเมืองเป็นหมอ พยาบาล หรือพนกังานบริษทัต่างๆ ไม่

ค่อยเห็นมามีส่วนร่วมกบัวดัเท่าไร เพราะเท่าที-เห็นทุกวนันี' มกัจะเป็นกลุ่มเกษตรกร แม่บา้น พ่อคา้

แม่คา้ และผูอ้าวโุสเสียมากกวา่ ที-สนใจเขา้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกนั  

 4.3.2.3  ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจระหวา่งวดักบัชุมชน 

 โดยพื'นฐานเศรษฐกิจของคนนามสมมุติค่อนข้างรัดตวัต้องหาเช้ากินคํ-า ปัจจุบนั

ชุมชนมีระบบเงินออมดว้ยกนั 3 โครงการ ซึ- งระบบเงินออมบางส่วนก็มีอยูแ่ลว้ บางส่วนก็เป็นสิ-งที-

รัฐผลกัดนัใหเ้กิดขึ'น อยา่งเช่น โครงการออมวนัละ 1 บาท เป็นเงินที-ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

โดยมีทางอบต.เป็นคนจดัการ โครงการที-สองเป็นโครงกาเงินออมสัจจะทาํมาตั'งแต่สมยัทกัษิณโดย 

เก็บสมาชิกเดือนละ 20 บาท พอถึง6เดือนสมาชิกก็มีสิทธิO กูใ้นวงเงิน 60,000บาท เงินสัจจะนี' เราจะ
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บริหารกนัเองภายในชุมชน เงินก้อนสุดทา้ยเป็นเงินของ “ณาปนกิจศพ” จะเป็นเงินช่วยบรรเทา

รายจ่ายของครอบครัวผูเ้สียชีวติ โดยเก็บครัวเรือนละ 20 บาท วงเงินจะได ้16500 บาท ต่อ1 ศพ 

 อีกทั'งชุมชนยงัมีค่านิยมบริจาคขา้วเปลือกให้แก่วดัแทนเงินสด เพราะคนส่วนใหญ่

มักเประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างครั' งล่าสุดเป็นช่วงข้าวเปลือกแพงพอดี วดัได้รับบริจาค

ขา้วเปลือกจากชาวบา้นมากโขอยู ่ถา้ช่วงไหนไม่ไดบ้ริจาคเป็นขา้วก็เปลี-ยนเป็นการระดมเงินบริจาค

แทน เช่นการทอดพระป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ 

 4.3.2.4  ความสัมพนัธ์มิติการศึกษาระหวา่งวดักบัชุมชน 

 โรงเรียนและวดัมีการช่วยเหลือเป็นประจาํเวลามีโครงการอะไร ก็จะช่วยเหลือกนั

อยา่งเต็มที- ทางโรงเรียนเองก็มีบุคคลที-ชาวบา้นให้การเคารพนบัถือกนัหลายท่าน เวลามีงานอะไร

พวกท่านจะเป็นคนออกหนา้ประสานงาน ทาํให้ลดขั'นตอนการสรรทรัพยากรของการทาํโครงการ

ต่างๆ ไปไดเ้ยอะ อยา่งเวลาโรงเรียนขา้วเลี'ยงนกัเรียนหมด โรงเรียนออกประกาศแปบเดียวชาวบา้น

ก็แห่เอาขา้วเปลือกมาให้ บางทีชาวบา้นไม่มีทางโรงเรียนก็ขอทางวดัแทน อย่างทุกปีใหม่ทาง

โรงเรียนจะจดังานตกับาตรเทโวบริจาคขา้วสารอาหารแห้งเป็นประจาํทุกปี เพื-อกกัตุนเป็นเสบียง

สํารองไวย้ามขาดแขลน และโรงเรียนยงัสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้แก่นกัเรียนอยูเ่สมอ เช่น

เขา้พรรษา ออกพรรษา ฯลฯ โรงเรียนจะนําเด็กนักเรียนมาช่วยเหลือเรื- องสถานที-แทนชาวบา้น 

เพราะพวกเขาตอ้งออกไปทาํมาหากินกนัหมด  

 อีกโครงการหนึ-งที-ทางวดักบัโรงเรียนทาํร่วมกนั คือ กิจกรรมเขา้วดัวนัเสาร์ช่วงแรก

โครงการค่อนขา้งคึกคกัมีนกัเรียนที-สนใจเขา้ร่วมกนัมาก แต่ช่วงหลงัจาํนวนเริ-มนอ้ยลงไปเรื-อยๆ

ระยะหลงัทางวดัเริ-มจดัโครงการบวช5วนั และกาํลงัจะมีกิจกรรมสร้างอาชีพ เช่นการนวดแผน

โบราณ การเกษตรแบบOrganicใหน้กัเรียนและชาวบา้นที-สนใจเขา้ร่วมมาศึกษาดูงานดว้ย 

 4.3.2.5  ความสัมพนัธ์มิติความเชื-อระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ถา้พูดถึงความเชื-อของคนที-นี' คงหนีไม่พน้ “หลวงพ่อขาว” เป็นสิ-งที-ชาวบา้นให้การ

นบัถือกนัมากถา้วดัมีงานอะไรเกี-ยวกบัหลวงพ่อขาวทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งเต็มที- เพราะ

ชาวบ้านเชื-อว่าหลวงพ่อขาวเป็นสิ- งศกัดิO สิทธิO ที-คอยปกป้องดูแลรักษาให้แควน้คลาดปลอดภัย 

รวมถึงใหโ้ชคลาภ  
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“...วนันั'นผมขบัรถไปทาํงานเอาคนงานไปดว้ย นั-งกนัเต็มรถกระบะขา้งทา้ยนั-ง
กนัประมาณ 10 กวา่คนได ้ขบัอยู่ดีๆรถเกิดเสียจงัหวะคว ํ-าคนที-นั-งทา้ยกระบะ
กระเด็นออกนอกรถกระจดักระจายเต็มไปหมด แต่ทุกคนกลบัไดแ้ผลคนละนิด
คนละหน่อย ทุกคนก็รีบดูอาการกนัก็ลุกขึ'นมาแบบงงๆ รถผมนี' ยบัไปทั'งคนัแต่
คนไม่เป็นไรเลยซกัคนเดียว พวกผมก็เชื-อวา่มนัน่าจะเป็นอภินิหารของหลวงพ่อ
ขาวที-ช่วยคุม้ครองเราไว ้เนื-องจากรถผมแขวนหลวงพ่อขาวไวใ้นรถอยูต่ลอดพอ
กลบับา้นมาชาวบา้นเขารู้แลว้เอาไปเล่าสู่กนัฟัง ปากต่อปากจนข่าวดงัไปทั-ว ช่วง
นี' ละที-หลวงพ่อขาวได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านมากอย่างที-ไม่เคยมีมาก่อน 
ตอนนี' เวลาชาวบา้นเขาตอ้งการอะไรเขาก็ไปบนหลวงพ่อขาวกนัเป็นประจาํ...” 
(นามสมมุติ 6, 2556)  
 

 เป็นเหตุการณ์ที-ดงัมากในชุมชนทุกคนรู้กนัหมด หลงัรอดจากอุบติัเหตุครั' งนี'  คนใน

ชุมชนก็เริ-มเคารพศรัทธาในหลวงพอ่ขาวมากขึ'น จนหลวงพ่อขาวกลายเป็นวดัประจาํชุมชนไปแลว้

ในตอนนี'  

 4.3.2.6  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา 

 เรื-องวฒันธรรมชุมชนที-ชอบเอื'อเฟื' อเผื-อแผก่นัยาวนานตั'งแต่สมยัคุณปู่ คุณย่า ผมอยู่

ที-นี'มาตั'งแต่เด็ก เลยรู้วา่ชุมชนเป็นแบบนี'มานานแลว้ ชุมชนอื-นมาชมวา่ชุมชนมีความอบอุ่น สามคัคี

ดี เอื'อเฟื' อแบ่งบนัช่วยเหลือกนัดีก็บ่อยครั' งสิ-งนี' น่าจะเป็นปัจจยัหลกัในการส่งเสริมให้ชุมชนและวดั

เกิดความร่วมมือที-ดีต่อกนั อย่างปรากฏการณ์ งานวนัเด็กที-เพิ-งผ่านมา (พ.ศ.2556) จะเห็นได้ถึง

ความร่วมมือของชาวบา้น ทั'งการสละเวลา กาํลงักาย และกาํลงัทรัพยม์าช่วยจดัสถานที- และอาหาร

เลี'ยงไวส้าํหรับเด็กๆ  

 

“...ความประสบความสําเร็จ ความร่วมมือที-เกิดขึ'นน่าเป็นสิ-งที-ควรพอใจเพราะ
ที-นี' ไม่ใช่ชุมชนเมืองที-มีเศรษฐกิจดี ยงัถูกพฒันาดว้ยนํ' าพกันํ' าแรงของชาวบา้น
จนกลายเป็นชุมชนอยา่งที-เห็น วดัก็ใหญ่ขึ'น วดัในเมืองบางวดัยงัไม่ใหญ่ขนาดนี'  
ปัจจยัที-ทาํให้ชาวบา้นมีส่วนรวมน่าจะเป็นวฒันธรรมดั'งเดิม และความตอ้งการ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน เหมือนกบัวา่ชาวบา้นอยากทาํวดัเขาก็
ร่วมมือร่วมใจกนัทาํกนัเอง เหมือนอีกมุมหนึ-งเขาก็อยากไดบุ้ญดว้ย อยา่งปีนี'การ
บริจาคขา้วก็ได ้100กวา่ปุ๋ยได.้..”(นามสมมุติ 6, 2556) 
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 4.3.2.7  ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ทุกวนันี' ชุมชนเริ-มเปลี-ยนไป นิสัยใจคอจากเดิมเวลามีอะไรเขาก็ช่วยกนัดว้ยใจ แต่

ทุกวนันี' เหมือนชาวบา้นช่วยเหลือกนั เพราะหวงัผลประโยชน์ตอนแทน 

 

“...พี-เริ-มมาอยู่ตอนอายุ 12 ปี มาบวชเป็นเณรเพื-อไปศึกษาต่อและหันตวัเขา้ไป

ทาํงานที-กรุงเทพพกัหนึ-งจนพ.ศ.2551 มีการเลือกตั'งอบต. ก็กลบัมาสมคัรอบต. 

จนได้ตาํแหน่งมา ทุกวนันี' รูปแบบชุมชนนิสัยใจคอเริ- มเปลี-ยนไปจากเดิมที-

สมัยก่อนเราที- มีอะไรก็ช่วยกันด้วยใจ แต่ทุกวนันี' เหมือนช่วยกันเพื-อหวงั

ผลประโยชน์ตอนแทน อย่างเช่น งานศพสมยัก่อนเราก็ช่วยกนัให้แบบไม่คิด

อะไร แต่ทุกวนันี' เขาเริ-มดูแขกที-มาวา่ใครมาช่วยเหลือบา้ง ถา้ใครไม่เขา้มาช่วย

เขาก็ไม่ไปช่วยเช่นกนั และยงัมีการแข่งขนัเขา้มา ความสามคัคีด้วยใจเลยไม่

เหมือนเดิม แต่มนัยงัมีที-ดีกว่าชุมชนอื-น เพราะ วดั โรงเรียนและ ชาวบ้านยงั

ร่วมงานกนัดีอยู.่..”(นามสมมุติ 6, 2556) 

 

 ช่วง4ปีให้หลังมีการเมืองทอ้งถิ-นเริ- มแข่งขนักันมากขึ' น ทาํให้ชาวบา้นเกิดความ

ขดัแยง้ต่อกนัตั' งแต่ระดบับุคคลจนถึงชุมชนในลักษณะจางๆ ยงัไม่เห็นผลกระทบที-ชัดเจน แต่

อยา่งไรก็ดีภาพรวมในมิติความสามคัคีของชุมชนก็ยงัมีระดบัที-เขม้ขน้มากกวา่ชุมชนอื-น  

 

4.3.3  กรณศึีกษาที� 3 

 นายเจด็ เป็นเจา้อาวาสองคปั์จจุบนัของวดัอายุ68 ปี ก่อนที-ท่านจะมาบวชเป็นพระสงฆ์

ไดมี้ครอบครัว มีสมาชิก 5 คนประกอบดว้ย ภรรยา 1 คน บุตรสาว 2 คน บุตรสาวคนหนึ-งปัจจุบนั

ดาํรงตาํแหน่งอบต.หมู่ 22 และบุตรชาย 1 คน (ท่านมหาวีระ) ซึ- งทั'งสามคนถือเป็นกาํลงัสําคญัต่อ

การขบัเคลื-อนการพฒันาชุมชนให้ดาํเนินไปไดอ้ย่างไร้ปัญหาและอุปสรรค เจา้อาวาสดูแลฝ่ายวดั 

อบต.หมู่ 22 ดูแลฝ่ายบา้น และท่านมหาวรีะเป็นผูป้ระสานฝ่ายบา้นและวดัเขา้ดว้ยกนั  

 4.3.3.1  ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุขระหวา่งวดักบัชุมชน 
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 แต่เดิมโครงการเริ-มตน้มาจากมหาวีระที-ตอ้งการช่วยเหลือชาวบา้น ท่านจึงไปขอ

ความร่วมมือจากโรงพยาบาลห้วยกระเจาทางโรงพยาบาลจึงจดัหมอและยามาบริการให้ฟรี ถา้ทาง

วดัเกิดรักษาผูป่้วยไม่ไหว สามารถโทรเรียกรถพยาบาลห้วยกระเจามารับผูป่้วยส่งโรงพยาบาลได้

ดว้ย นายเจด็ เล่าใหฟั้งเกี-ยวกบัศูนยอ์นามยัวา่  

 

“...จุดเริ-มตน้มาจากมหาวีระ ที-วิ-งเขา้ไปขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลห้วย

กระเจาพอศูนยอ์นามยัเปิดทาํการอยา่งเป็นทางการ ช่วงแรกจะมีอสม.หรือหมอ

อาสาเขา้มาดูแล แต่ทาํไดไ้ม่นานตอ้งเลิกไปเพราะเราไม่มีเงินเดือนให้ พวกเขา 

ดาํเนินโครงการไดป้ระมาณสองสามปีก็ตอ้งหยุดไป ถ้าทางวดัมีเงินซักหน่อย 

พอที-จะจา้งหมออาสาใหอ้ยูป่ระจาํได ้โครงการนี'ก็อยูต่่อสบายแต่พอไม่มีเงินให้

หมอก็ไม่มา พอชาวบา้นมาแล้วไม่เจอหมอ เขาก็หายหมด...”(นามสมมุติ 7, 

2556) 

 

 เงินส่วนใหญ่มหาวีระจะเป็นคนหาเข้ามาจุลเจือให้กับทางวดั มันเลยมีความ

ยากลาํบากในการบริหารจดัการห้องยาตวันี'  ปัจจุบนัศูนย์อนามยักลายเป็นเพียงห้องร้างที-มีไว้

รับแขกที-มาจากต่างแดนเท่านั'น เห็นทางนายแปดบอกวา่ถา้หอวิปัสสนาเสร็จสิ'นจะกลบัมาเปิดศูนย์

อนามยัใหม่อีกครั' ง 

 4.3.3.2  ความสัมพนัธ์มิติครอบครัวระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ชาวบา้นในปัจจุบนัยงัให้ความสําคญักบัการเขา้วดั พวกเขายงัเขา้มาทาํบุญฟังเทศน์
ฟังธรรม บางคนก็นิยมเขา้มาดูหมอกบัหลวงพี-ที-วดับางก็มี ส่วนเด็กนกัเรียนก็มีเขา้วดัมาอยูแ่ต่เป็น
ส่วนน้อย โดยมากจะเป็นเด็กผูห้ญิงที-เข้ามาช่วยงานวดั และนัดเพื-อนมาเล่นกนัภายในวดั นาม
สมมุติ7 เล่าวา่ 
 

“...พ่อแม่ผูป้กครองและครูเขาก็ส่งเสริมให้เด็กๆเขา้วดั ตอนนี'ก็ยงัไม่มีกรณีพ่อ
แม่หรือครูคนไหนมาด่าว่าพระว่าสอนลูกหลานเขาไม่ดี ปัจจุบนัก็มีเด็กอยู่
ประมาณ10คนที-เขา้มาวดัประจาํที-คอยเขา้มาช่วยงานต่างๆถา้ทางโรงเรียนไม่ได้
ติดงานอะไรครูก็พานกัเรียนมาทาํบุญทุกวนัพระ หลวงพ่อคิดวา่สิ-งที-ทาํอยูก่็เป็น
เรื-องดีเพราะจะทาํให้เด็กมีศีลธรรม จะทาํอะไรก็กลวับาป เด็กที-เขา้มาอยูว่ดัก็จะ
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มีนิสัยที-น่ารัก เพราะเด็กสมยันี' เริ-มที-จะควบคุมยาก พ่อแม่ของเด็กเองก็ไม่มีเวลา
ดูแลเพราะตอ้งทาํงานหาเงิน...” (นามสมมุติ 7, 2556)  

 4.3.3.3  ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจระหวา่งวดักบัชุมชน 

 งบประมาณส่วนกลางนายแปดจะเป็นผูส้รรหาเขา้มาให้ทางวดั ส่วนรายไดท้ั-วไปจะ

ไดรั้บมาจากกิจนิมนต์และการบริจาค แต่อย่างกรณีกิจนิมนต์จะเป็นรายได้ส่วนตวัของสงฆ์ที-ไม่

เกี-ยวกบัเงินกองกลาง สถาบนัที-เขา้มาช่วยเหลืออีกทางหนึ-ง คือ โรงเรียนจะเขา้มาให้ความช่วยเหลือ 

เช่น การระดมขา้วปลาอาหารแหง้ ทาํโครงการทอดพระป่า เป็นตน้จากคาํกล่าวของนายเจด็ เล่าวา่ 

 

“...รายไดข้องวดัไดมี้สามส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาวบา้นที-ทาํบุญตกับาตรในทุกๆเช้า

และการทาํบุญช่วงวนัพระ (2) ทางโรงเรียนเชิญพระสงฆ์เขา้ไปที-โรงเรียนให้

ญาติโยมเขา้มาทาํบุญ ส่วนหนึ-งก็จะบริจาคให้แก่โรงเรียนอีกส่วนจะเก็บเขา้วดั 

(3)นายแปด จะนําเข้ามาให้ทั' งงบประมาณ ข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของ

เครื-องใชถ้า้ทางวดัไดพ้ระป่ามาซกั1-2 ครั' ง ก็จะพอมีปัจจยัพอที-จะอยูไ่ดที้-นี' ไม่มี

เหมือนในเมืองที-สวดมนต์ก็ได้เงิน ตกับาตรก็ได้เงิน พระในเมืองจะมีรายได้

เยอะ ความอุดมสมบูรณ์มนัผดิกนั...”(นามสมมุติ 7, 2556) 

 

 วดัเคยคิดแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจดว้ยการ จดัตั'งโครงการนวดแผนโบราณ เพื-อ

สร้างอาชีพให้แก่ชาวบา้นและเพิ-มรายไดใ้ห้แก่วดั ถ้าผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการทางวดัจะออกใบ

ประกาศรับรองอาชีพให้ ถ้าตอนนั'นถูกนาํไปปฏิบติัได้จริงเชื-อว่า ทางวดัและชุมชนจะมีสภาพ

เศรษฐกิจที-ดีขึ'น แต่ชาวบา้นไม่ใหค้วามสนใจเพราะขดัต่อความเชื-อของชาวบา้นที-มองวา่ เป็นอาชีพ

ชั'นตํ-าเหมือนกบัสาวขายบริการในอ่างอบนวด 

 4.3.3.4  ความสัมพนัธ์มิติการศึกษาระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัโรงเรียนยงัมีความผกูพนัช่วยเหลือเกื'อกูลกนัดี พอวดัมี
งานอะไรทางโรงเรียนจะส่งเด็กนกัเรียนเขา้มาช่วยเหลือและให้ทาํการบริจาคอยูเ่สมอ พระสงฆก์บั
นกัเรียนจึงมีความสนิทสนมกนั ทั'งโครงการวนัเสาร์เขา้วดัดว้ยที-โรงเรียนจะเชิญชวนนกัเรียนให้เขา้
ร่วมโครงการ เด็กคนไหนเขา้ร่วมโรงเรียนจะมีคะแนนจิตพิสัยให้แก่เด็กที-เขา้ร่วม ทาํมาไดส้ักระยะ
หนึ-งแลว้ ปัจจุบนัยงัเหลือเด็กอยูป่ระมาณ 10 คน ที-ยงัเขา้ร่วมโครงการอยูส่มํ-าเสมอ วดัจึงมอบหมาย
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ให้เด็กกลุ่มนี' รับผิดชอบดูแลตน้ไมภ้ายในวดั ทุกเยน็พวกเขาก็จะรดนํ' าตน้ไม ้ทาํความสะอาดลาน
วดั อีกบทบาทหนึ- งวดัไดส่้งพระสงฆ์ไปสอนวิชาจริยธรรม ในช่วงวนัพฤหสั-ศุกร์ วนัละสองคาบ 
แต่เป็นการปฏิบติัที-ไม่เป็นทางการมากนกั เพราะพระสงฆที์-ประจาํอยูภ่ายในวดัเรามีนอ้ย บางทีพระ
ที-สอนก็มีธุระส่วนตวัไม่วา่งไปทาํหนา้ที-  
 4.3.3.5  ความสัมพนัธ์มิติความเชื-อระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ชาวบา้นมีค่านิยมบูชาเครื-องรางของขลงักนัมาก บางวนัชาวบา้นก็เดินเขา้มาขอกนั

ทั'งวนั ทางวดัเลยตอ้งเตรียมเครื-องรางของขลงัไว ้รองรับญาติโยมที-เขา้มาทาํบุญ พุทธศาสนิกชน

ส่วนใหญ่มกัมีค่านิยมแบบนี' เสียส่วนใหญ่ วดัส่วนใหญ่จึงตอ้งผลิตเครื-องรางเตรียมไวร้องรับความ

เชื-อในส่วนนี'  นายเจด็เล่าวา่ 

 

“...สําหรับคนในชุมชนเขานิยมบูชาเครื- องรางของคลัง ทางวดัจึงต้องผลิต
เครื-องรางของขลงัไว ้เพื-อรองรับญาติโยมที-เขา้มาทาํบุญและเขา้มาเยี-ยมเยียน
ภายในวดั คนที-ไดว้ตัถุมงคลไปมนัเป็นผลดีต่อวดั เผื-อคนที-ใส่วตัถุมงคลของวดั
เราไปเจอเหตุการณ์ที-ไม่คาดฝันขึ'นแลว้ฟาดเคราะห์ วตัถุมงคลของทางวดัจะมี
โอกาสดังเพิ-มมากขึ' นอย่างกรณีของแม่ชีที-มาบวช ก็มาขอวตัถุมงคลกนัเป็น
ประจาํวดัจะมีสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชน คือ “หลวงพ่อขาว”ความศกัดิO สิทธิO มนั
เกิดจากความฝันของอาตมาที-หลวงพ่อขาวมาเขา้ฝันวา่“อยากกินส้มโอ” พอไป
บอกชาวบา้นให้รู้กนั พวกเขาก็นาํส้มโอมาบนบานศาลกล่าวกนัเยอะมาก บาง
คนเขาก็สมหวงั บางคนก็ไม่สมหวงั จนบางครั' งเกิดวิกฤตการณ์ส้มโอลน้วดัจน
ไม่รู้จะเอาไปไหนส่วนใหญ่ก็นาํไปทิ'งหมด...” (นามสมมุติ 7, 2556) 
 

 อย่างวตัถุมงคลของวดัคือ “หลวงพ่อขาว” ที-เกิดปาฏิหาริยใ์ห้ชาวบา้นเห็นถึงสอง

ครั' ง เช่น เหตุการณ์รถคว ํ-าของอบต.หมู่ 6 เป็นปรากฏการณ์ที-สร้างชื-อเสียงให้กบัหลวงพ่อขาวจนดงั

ขา้มอาํเภอกนัเลยทีเดียว และเหตุการณ์ฝันของหลวงพ่อเองที-ฝันวา่“หลวงพ่อขาว” อยากกินส้มโอ 

หลวงพ่อเลยนาํข่าวนี' ไปบอกแก่ชาวบา้นพอรู้เขาไดไ้ม่นาน ก็เกิดวิกฤตการณ์ส้มโอลน้วดั จนไม่รู้

จะเอาไปไหน 

 

“...ตอนที-วดัทาํวตัถุมงคลกนัในยุคแรกๆ ชาวบา้นเดินมาขอกนัทั'งวนั บางทีคน
นอกพื'นที-มาทาํบุญ บวชชี เขาก็มาขอ วดัเดีnยวนี' ตอ้งทาํวตัถุมงคลติดไว ้เอาไว้
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แจกสําหรับของชาํร่วยในงานบุญและญาติโยม วดัเรามีวตัถุมงคลไวม้นัก็มีขอ้ดี
หลายอย่าง เพราะบางทีวตัถุมงคลจะทาํให้คนเขา้มาภายในวดัมากขึ'น ไอค้นที-
เอาไปมันก็ดีกับวดั ถ้าเผอิญเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที-ไม่คาดฝันแล้วเกิด
ปาฏิหาริย ์มนัก็ดีกบัทางวดัเพราะจะทาํให้วตัถุมงคลเราดงั ทาํให้ญาติโยมทั'ง
ภายในและภายนอกรู้จกัวดัมากขึ'น...” (นามสมมุติ 7, 2556)  

 4.3.3.6  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา 

 ชุมชนยงัมีการเอื'อเฟื' อยเผยแผแ่ละมีนํ'าใจต่อกนัมาก เวลาวดัมีงานอะไรทางอบต.หมู่

6 จะเป็นคนทาํหนา้ที-ประกาศข่าวให้ชาวบา้นทราบ คนที-วา่งจะเขา้มาช่วยเหลือกนั แต่ถา้เป็นงาน

สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น การสร้างโรงเรียน สร้างวดั เขาจะหยุดงานส่วนตวัมาช่วยงาน

ส่วนร่วมกนัอยา่งพร้อมหนา้ อยา่งวนัที-สร้างห้องสมุดโรงเรียนไดมี้ชาวบา้นมากนัเกือบ 50 กวา่คน

มาช่วยกนัเทพื'น ขนทรายกนัอยา่งพร้อมเพียง ทางฝ่ายแมบ้า้นก็จดัอาหารเลี' ยงกนัเต็มที- นํ' าใจของ

ชุมชนนี' มีมากแต่กาํลงัเงินมีนอ้ย พวกเราอยู่กนัไม่ค่อยมีความขดัแยง้ เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่

เป็นญาติพี-นอ้งกนั จะมีความขดัแยง้กนับางก็ตอนช่วงเลือกตั'งการเมืองทอ้งถิ-น ที-ชาวบา้นแบ่งพรรค

แบ่งข้างกันชัดเจน แต่มันไม่เป็นสาเหตุที-ท ําให้ชุมชนต้องเกิดการแตกแยกจนทําให้ความ

เอื'อเฟื' อเผื-อแผข่องชุมชนไดห้มดไป  

 4.3.3.7  ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ยงัไม่เกิดปัญหา เพราะวดัยงัไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนเกิด

ความไม่สบายใจ เหมือนกบัในสมยัเจา้อาวาสองค์ก่อนที-ขาดวินยัจนชาวบา้นไม่ให้ความเคารพ

ศรัทธา จนทาํใหว้ดัมีสภาพไม่ต่างจากวดัร้าง เพราะไม่มีชาวบา้นเขา้ไปทาํบุญ หนีไปทาํวดัอื-นหมด 

เมื-อเจา้อาวาสองคเ์ก่าลาจากตาํแหน่งเจา้อาวาส นายแปดจึงตามอาตมาให้มาประจาํที-วดั พร้อมปรับ

ภาพลกัษณ์ของวดัให้ดีขึ'น ชาวบา้นก็กลบัมาให้ความเคารพศรัทธากนัมากขึ'น เชื-อว่าถา้พระสงฆ์

ภายในวดัไม่ปฏิบติัตวัให้นอกลู่นอกทาง ปัญหาอุปสรรคระหว่างวดักบัชุมชนก็จะไม่เกิดให้เป็น

ปัญหา 

 

4.3.4  กรณีศึกษาที� 4 

 นายแปด อาย ุ42 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองเจา้อาวาสวดัไชยชุมพลชนะสงคราม (วดัใต)้ 

และเจ้าคณะอาํเภอศรีสวสัดิO  จงัหวดักาญจนบุรี ท่านมีศักดิO เป็นบุตรชายเจ้าอาวาสของวดัองค์
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ปัจจุบนั และดาํรงตาํแหน่งผูน้าํอิสระของชุมชนในการขบัเคลื-อนโครงการพฒันาต่างๆ เป็นบุคคลที-

ชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธาเป็นอยา่งมาก 

 4.3.4.1  ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุขระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ก่อนศูนยอ์นามยัชุมชนจะถูกสร้างขึ'นชาวบา้นมกัจะรักษาอาการป่วยด้วยยาชุดที-

วางขายตามร้านขายของชํ-าภายในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นยาอนัตรายไม่ถูกสุขอนามยั บางคนติดยา

ชนิดดงักล่าวจนเกิดผลขา้งเคียงทาํใหผ้วิแหง้แตกเป็นลายงา มีรอยชํ'าเป็นจํ'าๆ นายเจด็ เล่าใหฟั้งวา่ 

 

“...แต่เดิมวฒันธรรมการรักษาของชาวบา้นไม่นิยมหาหมอเขา้โรงพยาบาล เวลา
เจบ็ไขขึ้'นมา จะนิยมรักษาดว้ยยาชุดที-ซื'อมาจากร้านคา้มากกวา่ ทางวดัจึงเล็งเห็น
ถึงปัญหาวา่ ถา้เป็นแบบนี' ต่อไปคงไม่ดีต่อสุขภาพของชาวบา้น จึงตดัสินใจสร้าง
ศูนยอ์นามยัชุมชนโดยมี 2 วตัถุประสงค์ (1) ตอ้งการเปลี-ยนพฤติกรรมและ
ค่านิยมการรักษาดว้ยยาชุดของชาวบา้น (2) ทางวดัอยากช่วยเหลือชาวบา้นใน
ดา้นรายจ่ายที-นบัวนัมีแต่จะสูงขึ'นเพราะศูนยอ์นามยัชุมชนสามารถเบิกยาไดฟ้รี
...” (นามสมมุติ 8, 2556)  
 

 ศูนย์อนามัยชุมชนเป็นโครงการที-ท ําร่วมกับทางโรงพยาบาลห้วยกระเจา ทาง

โรงพยาบาลจะทาํหนา้ที-สรรหาบุคลากรและยารักษามาให้แก่ทางศูนยอ์นามยั ส่วนทางวดัทาํหนา้ที-

ในดา้นการประสานงาน โครงการสามารถเปิดบริการไดแ้ค่1ปีเศษ ตอ้งปิดตวัลง เพราะมีปัญหา

รุมเร้าทั'งภายนอกภายใน นายแปด เล่าใหฟั้งวา่ 

 

“...ศูนย์อนามัยพอเปิดบริการไปได้สักพกัต้องประสบกับปัญหา 3 ประการ 

ประการแรกไม่มีหมออาสามาเขา้เวรปฏิบติังาน เนื-องจากไม่มีคนไขเ้ขา้มารักษา 

วิธีการรักษาแผนปัจจุบนัอาจจะขดัต่อความเชื-อดั'งเดิมของชาวบา้น ประการที-

สอง ทางวดัไม่มีรายไดต้อบแทนให้หมออาสา พวกเขาจึงไม่มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติัหนา้ที- ประการที-สามเวลาทาํการของศูนยอ์นามยัไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

ชุมชน เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงตอ้งทาํงานออกแต่ตอนเชา้มืด 

ทาํงานจนไม่มีเวลาเขา้มาเอายาจึงหนัไปพึ-งการรักษาดว้ยยาชุดตามเดิม...”  
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(นามสมมุติ 8, 2556) 

 

 หลงัจากหมออาสาไม่เขา้มาประจาํทางวดัจึงมอบหมายหนา้ที-ใหพ้ระสงฆภ์ายในวดั

เขา้มาทาํหนา้ที-แทนชั-วคราว ซึ- งนายแปด เล่าถึงบรรยากาศตอนนั'นวา่ 

 

“...ช่วงที-ให้พระทาํหน้าที-แทนช่วงนั'นก็ยงัพอมีลูกคา้เขา้มาขอยาอยู่บา้ง แต่ก็

ไม่ไดเ้ปิดตลอดเวลาเหมือนตอนมีหมออาสาเขา้มาประจาํ บางทีชาวบา้นเขา้มา

สองสามรอบไม่เจอเจา้หนา้ที-เขาก็กลบัไปซื'อยาตามร้านของชํ-าแทน จนในที-สุด

โครงการตอ้งหยดุไป...”(นามสมมุติ 8, 2556) 

 

 คาดว่าศูนยอ์นามยัจะกลบัมาให้บริการอีกครั' งไม่เกิน 5 ปีขา้งหน้าเพราะวดัอยาก

สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและเล็งเห็นวา่โครงการนี' เป็นโครง การที-ดีที-น่าสารต่อไปแต่ตอนนี'ยงั

ติดกบัปัญหาของทางวดัที-ยงัไม่มีความพร้อมทั'งในเรื-องเงินเดือนและบุคลากร จากคาํกล่าวของนาม

สมมุติในเรื-องนี'กล่าววา่ 

 

“...ใจเราไม่เคยคิดจะเลิกเรื-องห้องยา ตั'งใจจะกลบัมาทาํใหม่ตลอดแต่รอให้วดั
พร้อมมากกวา่นี'  เพราะทางวดัมีสถานที-รอไวอ้ยูแ่ลว้การทาํต่อมนัก็ไม่ยาก ความ
พร้อมที-ว่านั'นคือ “หอวิปัสสนา” มนัจวนจะเสร็จแลว้ สิ-งที-อาตมาคิดไวเ้มื-อหอ
วปัิสสนาเสร็จสมบูรณ์ญาติโยมจะเขา้มาภายในวดัมากขึ'นกวา่ปัจจุบนัมาก ถา้ได้
แรงญาติโยมเขา้มาขบัเคลื-อนวดัจะพฒันาไปไดไ้กลกวา่มาบริหารจดัการกนัเอง 
อย่างห้องยาเราอาจจะขอแรงอาสาจากผูป้ฏิบติัธรรมมาเป็นพนกังานประจาํอยู่
ที-นี' ก็ได้เพราะการคาดหวงัจากหอวิปัสสนา คือ ตอ้งการให้หอวิปัสสนาเป็น
แหล่งจูงใจใหค้นเขา้มาในวดั...” (นามสมมุติ 8, 2556)  

 4.3.4.2  ความสัมพนัธ์มิติครอบครัวระหวา่งวดักบัชุมชน 

 สมาชิกในชุมชนจะมีความผูกพนักบัวดัอยู่ 2 มิติ ได้แก่ (1) หลกัธรรมคาํสอนที-

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมเข้ามาฟังธรรมเทศนากันในช่วงวนัพระ โดยมากจะเป็นกลุ่มผูสู้งวยั

ประกอบอาชีพคา้ขาย เกษตรกรรมเสียส่วนใหญ่ เพราะเป็นกลุ่มที-ใชชี้วิตอยูภ่ายในชุมชนเป็นส่วน
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ใหญ่ ซึ- งต่างจากกลุ่มอาชีพอื-นที-ต้องออกไปทาํงานข้างนอกชุมชน อย่างเช่น พนักงานบริษัท 

ราชการ เป็นตน้ (2) เป็นสถานที-ประกอบกิจกรรมทางศาสนา นายแปด เล่าถึงบรรยากาศช่วง

เทศกาลใหฟั้งวา่ 

 

“...อย่างช่วงวนัพระญาติโยมจะเขา้มาทาํบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรมกนัตามปกติ มา

ในลักษณะคนเดียวบ้าง เพื-อนบ้านชวนมาบ้าง หรือมาเป็นครอบครัวบ้าง 

พระสงฆก์บัชาวบา้นมีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ เพราะชุมชนเรามีขนาดเล็ก

ทาํให้ทุกคนรู้จกักนัหมด ชาวบา้นยงัให้การไวเ้นื'อเชื-อใจพระสงฆ์อยู่ บางครั' ง

ญาติโยมไดน้าํบุตรหลานมาฝากให้ทางวดัเลี' ยงดูชั-วคราวบางก็มี...” (นามสมมุติ 

8, 2556) 

 

 มิตินี' ยงัมีความสัมพนัธ์ในระดบัที-ดียงัไม่มีปัญหาใหว้ดัหรือชุมชนเกิดไขขอ้หมองใจ

ต่อกนั จนเสียสายสัมพนัธ์ที-ดีต่อกนัมายาวนานใหจ้างหาย 

 4.3.4.3  ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจระหวา่งวดักบัชุมชน 

 รายไดข้องวดัส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของญาติโยมเป็นรายไดเ้ล็กๆ พอที-จะให้

วดัเลี' ยงตวัได ้วดัชนบทมนัต่างจากวดัในเมืองที-มีเงินเขา้วดัทุกวนั แต่ในขณะที-วดัชนบทตอ้งอาศยั

รายไดห้ลกัมาจากเงินทอดพระป่า ทอดกฐิน และงบประมาณโครงการต่างๆ ของวดัและโรงเรียน 

วดักบัชุมชนจะช่วยกนัสรรหากนัคนละไมค้นมือมาจุลเจือกนัช่วยเหลือกนั ซึ- งทางนายแปดเล่าให้

ฟังวา่ 

 

“...รายไดว้ดัส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของญาติโยมภายในชุมชนแต่ก็ไม่ได้
มาก เงินที-ไดม้าเป็นก้อนใหญ่จริงๆ จะเป็นเงินโครงการพฒันาที-ทางวดัจดัขึ'น 
เพราะวดัเราเป็นวดัเล็ก วดับางวดัเงินเขาไหลเขา้ทุกวนั แต่วดัเราไม่ไดไ้หลเขา้
ทุกวนัสําหรับคนในชุมชนวดัจะขอจากกาํลงักายกาํลงัใจก็พอ กาํลงัใจหมายถึง 
ให้กาํลงัใจกนั ไม่ตอ้งบ่นไม่ตอ้งว่า เพราะรายไดพ้วกเขาน้อย อีกอย่างวดัไม่มี
เงินเก็บไดม้าก็หมดไป ตอนนี' เราจึงวางแผนทาํโครงการต่างๆให้วดัยืนอยูไ่ดด้ว้ย
ลาํแขง้ตวัเอง โดยใช้หอวิปัสสนาเป็นจุดขายเรียกคนเขา้วดั ตอนนี' เหลืออีกไม่
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เยอะหอวปัิสสนาก็จะเสร็จสมบูรณ์ถา้หอวปัิสสนาเสร็จทางวดัจะมีโครงการเพิ-ม
มาอีกเยอะ เช่น โครงการนวดแผนโบราณ แม่ครัว และศูนยอ์นามยั เป็นตน้ พอ
วดัเริ-มมีโครงการเขา้มา เงินทุนจากญาติโยมก็จะบริจาคสมทบมามากขึ'นต่อไป
ขา้งหน้าหอวิปัสสนาจะกลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ที-จะช่วยสร้างอาชีพให้
ชาวบา้น ทางเราก็เคยคิดจะทาํโครงการนวดแผนโบราณ วดัเตรียมจดัครูมาสอน 
ออกใบประกาศให ้แต่ชาวบา้นไม่สนใจมาเขา้ร่วมกนั อีกโครงการเป็นแปลงผกั
ปลอดสารพิษ จุดประสงคข์องโครงการมุ่งเนน้ไปที-การเตือนสติชาวบา้น เพราะ
ปัจจุบนันี'ชาวบา้นเขาไม่ปลูกพืชผกัสวนครัวกินกนัเองเหมือนสมยัก่อน เขาหัน
ไปซื'อกบัขา้วที-ตลาดกนัหมด พอพดูไปชาวบา้นก็ไม่รู้เรื-อง เลยตดัสินใจจะทาํให้
ดูเป็นตวัอยา่ง ถา้ทาํแลว้ชาวบา้นเอาดว้ยไม่แน่ทางวดัอาจจะเปิดพื'นที-เป็นตลาด
กลางขายผกัปลอดสารพิษก็เป็นได้ซึ- งหลวงพี-มองว่าจุดเล็กๆพวกนี' มนัอาจจะ
เป็นกลไกในการขบัเคลื-อนอะไรต่อมิอะไรตั'งหลายอยา่ง แต่ปัญหาตอนนี'มนัยงั
ไม่ลงตวัเพราะวดัตอ้งทาํเพียงลาํพงัเงินเลยไม่พอ โครงการเหล่านี' จึงคา้งไว ้ถา้
โครงการเกิดขึ'นจริงแลว้ชาวบา้นหนัมาทาํตามโมเดลของวดั รายไดข้องชาวบา้น
จะเพิ-มมากขึ'น...” (นามสมมุติ 8, 2556)  
 

 คาดว่าความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างวดักบัชุมชนในอนาคตจะมีความเขม้ขน้

มากขึ'น เพราะวดัมีการพฒันาตวัเองอยา่งต่อเนื-อง เช่น หอวิปัสสนา สถานที-พกัอาศยัของสงฆแ์ละ

ฆราวาส และโครงการต่างๆ ที-จะเกิดขึ'นในอนาคต เป็นตน้  

 4.3.4.4  ความสัมพนัธ์มิติการศึกษาระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ปัจจุบนัโรงเรียนมีระดบัชั'นปีการศึกษาและเทคโนโลยีเขา้มา ทาํให้เยาวชนเท่าทนั

ข่าวสารบา้นเมืองมากขึ'น แต่ในทางกลบักนัเด็กนกัเรียนก็เสพติดเทคโนโลยีจนห่างไกลต่อศาสนา

เช่นกนั ทางวดัจึงจดักิจกรรมวนัเสาร์เขา้วดั เพื-อดึงเยาวชนกลบัมาในออ้มแขนของศาสนาอีกครั' ง 

โครงการนี' ทางวดัได้จดัทาํร่วมกับโรงเรียน โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการให้คะแนนจิตพิสัยแก่

นกัเรียนที-เขา้ร่วมโครงการนายแปด เล่าใหฟั้งวา่ 

 

“...ตอนเปิดโครงการใหม่ๆ มีเด็กสนใจเขา้มาร่วมกนัเยอะ กิจกรรมจะเริ-มตน้ขึ'น
ทุกวนัเสาร์ตอนเช้า และเสร็จสิ'นเย็นวนัอาทิตย์ ปัจจุบนัเหลือเด็กอยู่ไม่มาก
ประมาณ 10คนที-เขา้มาอย่างสมํ-าเสมอ วดัเลยตั'งให้เด็กกลุ่มนี' เขา้มาดูแลตน้ไม้
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และช่วยงานภายในวดั หลังเลิกเรียนเด็กก็จะมากันทุกวนั...”(นามสมมุติ 8, 
2556)  
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับโรงเรียนยงัผูกพนักันในระบบเศรษฐกิจด้วย วดักับ

โรงเรียนจะมีการช่วยเหลือพึ-งพากนัตลอด อย่างกรณีที- วดัเดือดร้อนโรงเรียนก็จะทาํรวบรวมเงิน

งบประมาณมาช่วยเหลือ ถ้าโรงเรียนเดือดร้อนวดัก็ช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน เหมือนกับ

เหตุการณ์ การสร้างอาคารเรียนสามชั'น หอ้งสมุด การบริจาคขา้วเปลือก เป็นตน้ซึ- งทางนายแปด เล่า

ใหฟั้งวา่ 

 

“...โรงเรียนกับวดัจะมีความสัมพันธ์ที- เหนียวแน่น เพราะทั' งสองสถาบัน
เปรียบเสมือนศูนยก์ลางของชุมชน เวลามีอะไรชาวบา้นจะให้ความสําคญัเป็น
พิเศษ อยา่งปีใหม่ 2556 โรงเรียนเพิ-งจดังานตกับาตรเทโวให้ชาวบา้นร่วมบริจาค
ขา้วสารอาหารแห้งให้แก่วดั เพื-อเป็นเสบียงสํารองไวย้ามที-วดัและโรงเรียนเกิด
ความขาดแคลน...”(นามสมมุติ 8, 2556) 

 4.3.4.5  ความสัมพนัธ์มิติความเชื-อระหวา่งวดักบัชุมชน 

 พระพุทธศาสนาสําหรับชาวบา้นยงัมีการให้ความสําคญั เพราะดูจากพฤติกรรมการ

เขา้วดั ไหวพ้ระ ทาํบุญที-ชาวบา้นยงัมีพฤติกรรมแบบนี'ใหเ้ห็นอยา่งต่อเนื-อง อีกทั'งชาวบา้นยงัเคารพ

ศรัทธาต่อสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชน อยา่ง “หลวงพ่อขาว” ที-ถือเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO คู่บา้นคู่เมืองของ

ชุมชนมายาวนาน นายแปด เล่าวา่ 

 

“...หลวงพ่อขาวเป็นสิ-งที-อยูคู่่กบัวดัมายาวนาน เป็นพระพุทธรูปที-ถูกอนัเชิญมา

จากรางหวายในอดีต ชาวบา้นเพิ-งให้การนับถือเคารพศรัทธากนัไม่นานมานี'  

อ า ต ม า เ ล ย มี ค ว า ม คิ ด ว่ า ถ้ า นํา ห ล ว ง พ่ อ ข า ว ม า เ ป็ น จุ ด ข า ย ใ ห้ แ ก่ ว ัด 

พุทธศาสนิกชนอาจจะใหค้วามสาํคญักบัวดัมากขึ'น...” (นามสมมุติ 8, 2556) 
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 ชาวบา้นเชื-อว่าหลวงพ่อขาวมีพุทธคุณที-สามารถให้โชคลาภ ปกปักรักษาให้ผูบู้ชา

แควน้คาดต่อภยัทั'งปวง“...ช่วงวนัหวยใกลอ้อกมือหวยมกัจะนิยมมาบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อขาว

ดว้ยส้มโอ เพราะหลวงพอ่ขาวเคยเขา้ฝันเจา้อาวาสวา่อยากฉนัทส้์มโอ ชาวบา้นก็รู้กนั บางงวด 

ชาวบา้นถูกหวยกนัมากจดั จนส้มโอลน้วดับา้งก็มี...”(นามสมมุติ 8, 2556) 

 เห็นชาวบา้นศรัทธามาบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อขาวดว้ยส้มโอกนัมากเขา้ จนทาง

วดัเริ-มคิดอยากไดเ้งินบริจาคแทนส้มโอกนับา้งแลว้ เพราะชาวบา้นนาํส้มโอมาถวายส่วนใหญ่จะถูก

นาํไปทิ'งเสียหมด ใชป้ระโยชน์อะไรก็ไม่ได ้สู้เปลี-ยนเป็นเงินบริจาคเพื-อทาํมาพฒันาวดัน่าจะดีกวา่ 

 4.3.4.6  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา 

 ชุมชนจะให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ เพื-อนบา้นที-นี' จะมีความ

เกรงใจต่อกนัค่อนขา้งสูง จะช่วยเหลือพึ-งพาซึ- งกนั เวลามีกิจกรรมอะไรขึ'นมาจะเกิดความร่วมมือได้

ง่าย เพราะวฒันธรรมชุมชนมีความเอื'อเฟื' อเผยแผ่และมีนํ' าใจต่อกัน รวมทั'งแรงจูงใจในความ

ตอ้งการพฒันาทั'งในเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ขึ'นดว้ยประการหนึ-ง ซึ- งทางนายแปด 

เล่าวา่ 

 

“...ชุมชนจะมีการเอื'อเฟื' อกนั ช่วยเหลือกนัในฐานะที-เป็นคนในชุมชนเดียวกนั 

พอใครมีงานบ้านอื-นก็จะไปช่วยกนัแทบทุกครั' ง ถ้าทุกคนว่างก็จะมากัน ใน

ความดีตรงนี' อาจจะมีขอเสียอยู่บ้าง ตรงที-หลังจากเสร็จสิ'นการทาํงานแล้ว

ชาวบา้นจะชอบตั'งวงเหลา้ เพื-อดื-มสังสรรคก์นั อาตมาเห็นแลว้ก็รู้สึกไม่สบายใจ

ที-วถีิชุมชนเป็นแบบนี' ...” (นามสมมุติ 8, 2556) 

 4.3.4.7  ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรคที-เป็นอยู่คือเรื- องเงินงบประมาณของวดัที-มีไม่พอดาํรงชีพ รายได้

ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของชาวบา้นมนัไม่แน่นอน อย่างปีไหนชาวนาไดข้า้วเยอะ ทางวดัก็จะ

ไดเ้งินบริจาคเยอะตามไปดว้ย ชาวบา้นจะนิยมทอดพระป่าขา้วสารให้วดั เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่

จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทางวดัได้มาก็สํารองเก็บไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน ชุมชนที-นี' มีกาํลัง

ทรัพยน์้อย แต่มีกาํลงัใจให้กนัเยอะ ทางวดัจึงตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ให้เป็นแบบอย่างที-ดีแก่ชุมชน 

เพื-อไม่ใหชุ้มชนขาดแรงศรัทธาต่อวดั เพราะวดัสามารถดาํรงอยูไ่ดจ้ะตอ้งมีแรงศรัทธาจากชาวบา้น
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เป็นสาํคญั ทางวดัมีปณิธานไวอ้ยา่งหนึ-งวา่ “วดัพร้อมจะทาํตลอดเวลา แต่อยา่มากดดนัในเรื-องเวลา

วา่จะเสร็จเมื-อไร” เพราะวดัจะทาํตามกาํลงัที-มี  

 ปัจจุบนัชุมชนเริ-มมีปัญหาการเมืองทอ้งถิ-นเขา้มาทาํให้ชาวบา้นเริ-มแบ่งพรรคแบ่ง

พวกกนัมากขึ'น 

 

“...ทุกวนันี' มีความแตกแยกอยูบ่า้ง ตั'งแต่การเมืองทอ้งถิ-นเขา้มาแทรงแซง จากที-

ชุมชนมีระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อยู่ที-ผูใ้หญ่บ้าน พอระบบการเมือง

ใหญ่เขา้มาเริ-มมีการแบ่งเขต เช่น แบ่งเขตการปกครองระหวา่งหมู่นามสมมุติกบั

สันติสุขออกจากกนัแต่อาตมาก็บอกกบัเขาเสมอวา่ ถึงแมเ้จะเขตการปกครองจะ

ถูกแยกออกจากกนัพวกเราก็ยงัเป็นพวกเดียวกนั อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั  อยา่ให้มี

การแตกแยกเพราะเรื-องพวกนี' การแตกแยกส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึ'นจากผูที้-ลง

สมคัรเป็นญาติพี-น้องกนัเองพอถึงคราวแข่งขนัผูส้มคัรมกัเกิดการไม่เขา้ใจกนั 

พอเป็นแบบนี' ทางวดัก็เกิดความไม่สบายใจ เวลาทาํกิจกรรมร่วมกันจะไม่

พยายามกล่าวถึงจุดนี'  เพราะไม่อยากจุดประกายไฟให้ลุกเพิ-มขึ'นมาอีก อาตมา

เองจะพยายามพูดให้คนบางกลุ่มที-มีความขดัแยง้กนัให้ลดขอ้หมองใจต่อกัน 

เช่นปลูกฝังเรื- องสามคัคี การให้มิตรสัมพนัธ์ที-ดีต่อกันเหมือนก่อน...”(นาม

สมมุติ 8, 2556) 

 

4.3.5  กรณีศึกษาที� 5 

 คู่สามีสิบสี- เป็นสามีภรรยาคู่หนึ-ง อายุ 62 ปี อาชีพคา้ขาย เป็นเจา้ของมีร้านของชํ-าและปั' ม
นํ'ามนัขนาดเล็กตั'งอยูห่นา้โรงเรียนนามสมมุติ ทางฝ่ายสามีเคยดาํรงตาํแหน่งอบต.หมู่ 6เคยเป็นผูน้าํ
ชุมชนคนสาํคญั ที-ช่วยผลกัดนัโครงการพฒันาต่างๆ ให้ชุมชนขบัเคลื-อนไปไดง่้าย ผลงานที-เด่นชดั 
คือ การเป็นผูน้าํคนสาํคญัในการทาํโครงการอาคารเรียนสามชั'นของโรงเรียนนามสมมุติ แต่ปัจจุบนั
ท่านไดล้ะทิ'งหนา้ที-ทางการเมืองทอ้งถิ-นมาประกอบอาชีพคา้ขายเพียงอยา่งเดียว 
 4.3.5.1  ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุขระหวา่งวดักบัชุมชน 

 แต่เดิมชาวบา้นพึ-งการรักษาไขด้ว้ยยาชุด ถา้ใครปวดหลงัจะมียาแกย้อก ปวดหวัจะมี

ยาแกไ้ข ้ปวดเมื-อยจะมียาซ่อมเส้น ส่วนใหญ่ยาชุดจะเป็นยาอนัตรายที-แพทยส์ั-งห้าม แต่ความเชื-อ
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ของชาวบ้านขดัต่อการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันที-ยงัคงให้ความสําคัญกับการรักษาด้วยยาชุด

มากกวา่ยาที-หมอจ่ายให้ บางคนกินยาชุดจนติดและเกิดอาการขา้งเคียงมีผิวหนงัแห้งผิวเป็นจุดชํ' าๆ

เขียวๆ บา้งก็มี ทางฝ่ายภรรยาไดเ้ล่าใหฟั้งถึงเรื-องยาชุดวา่ 

 

“...เกิดปวดหลงัมนัก็มียาแกย้อ้กเป็นชุด ปวดหวัมนัก็มียาแกไ้ขเป็นชุด ปวดเมื-อย
ก็มีซ่อมเส้น เวลาป้าไปซื'อก็บอกเขาในตวัเมืองที-ร้านหมอ ก็บอกเขาวา่เอายา
บาํรุงหวัใจ เอายาซ่อมเส้น เขาก็จดัมาใหเ้ป็นชุดๆ  ยาอนัตรายแน่นอนไปหา
หมอเขาก็บอกวา่อยา่กินยาชุด พอไปหาหมอเขาก็ใหพ้ารา แต่มนัก็ไม่หายพอกิน
ยาชุดมนัก็หาย เขาก็กินแต่ยาชุด บางคนอายหุกเจด็สิบ ติดยาชุดผวิหนงัมนัจะ
ตายมนัจะแหง้และมีผวิเป็นจุดชํ'าๆเขียวๆเป็นจุดๆ ยาส่วนใหญ่เภสัชในตวัเมือง
เขาก็จดัมาให ้อยา่งปวดหวั ก็กิน 5-7เมด็ ตกชุดละ 5-7บาท ตกกาํไรชุดละ1 บาท
...”(นามสมมุติ 14, 2556) 
 

 เมื-อทางวดัเห็นถึงปัญหานายแปดกบัเจา้อาวาสก็ร่วมมือกนัสร้างห้องยาขึ'นเพื-อเพิ-ม

ทางเลือกทางการรักษาให้กบัชาวบา้น แต่ห้องยากลบัทาํไดไ้ม่นานก็ปิดตวัลง เพราะขาดระบบการ

จดัการที-ดีและความเชื-อทางการรักษาแผนปัจจุบนัที-ขดัแยง้ต่อชาวบา้น  

 4.3.5.2  ความสัมพนัธ์มิติครอบครัวระหวา่งวดักบัชุมชน 

 คนที-เขา้วดัมกัจะอยูก่ลุ่มผูสู้งอายุราว50-60ปีขึ'นไป ส่วนมากผูห้ญิงจะเขา้มามากกวา่

ผูช้าย ถืออาชีพการคา้ขายและเกษตรกรโดยส่วนมาก เวลามีงานอะไรเขาก็ช่วยเหลือกนัถ้าบุตร

หลานครอบครัวคนไหนมีปัญหาจนพ่อแม่ดูแลไม่ไหว เขาก็จะนาํมาฝากให้หลวงพ่อเลี' ยงซักระยะ

เพื-อปรับนิสัยบา้งก็มี วดัในสมยันี' ไม่เหมือนกบัสมยัก่อนที-ชาวบา้นกบัพระสงฆ์ไม่มีความสนิทใจ

กนั พอถึงวนัพระวดัก็มีสภาพไม่ต่างจากวดัร้าง เพราะไม่มีคนเคารพศรัทธา“...รุ่นก่อนชุมชนเหิน

ห่างจากวดักนัมากจดั เพราะว่าเจา้อาวาสทาํตวัไม่น่าเคารพศรัทธา วนัๆ เที-ยวแต่ตามหาเหล็กไหล 

ชาวบา้นเห็นก็สุดจะทน...”(นามสมมุติ 14, 2556) 

 แต่ในปัจจุบนัพอถึงวนัพระชาวบา้นก็เขา้มานั-งฟังเทศน์กนัเต็มศาลา พอเขาไดรั้บศีล

รับธรรมไป ก็นาํไปปฏิบติัตามคาํสอนของเจา้อาวาส คนนามสมมุติเขานบัถือพระกนัมาก เพราะถือ

พระสงฆเ์ป็นของบุคคลชั'นสูงที-น่าแก่การเคารพศรัทธา 

 4.3.5.3  ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจระหวา่งวดักบัชุมชน 
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 รายไดข้องวดัส่วนมากจะไดม้าจากเงินบริจาคจากชุมชนและส่วนอื-นๆ  เนื-องจากวดั

ไม่มีธุรกิจที-สามารถรายไดแ้บบเป็นชิ'นเป็นอนันอกจากเงินบริจาค ส่วนเงินที-มาจากงานทอดพระป่า 

ทอดกฐิน จะเป็นงบประมาณหลกัที-จะช่วยหล่อเลี'ยงการดาํรงอยูข่องวดัให้อยูร่อดไปได ้เพราะเงิน

ตกับาตรตอนเชา้คนที-นี'ก็ทาํกนันิดหน่อยเป็นจาํนวนเงินไม่มาก“...ส่วนใหญ่จะตดัออ้ย รับจา้ง อยา่ง

ปีที-แลว้ก็แลง้ไม่ไดอ้ะไรกนัเลย เกษตรกรที-นี' ค่อนขา้งปากกดัตีนถีบพอสมควร...”(นามสมมุติ 14, 

2556) 

 เนื-องจากชุมชนมีกาํลงัการบริจาคเงินนอ้ย เขาจึงนิยมบริจาคเป็นขา้วสารอาหารแห้ง

มากกว่า เพราะเป็นทรัพยากรที-หาไดง่้ายในชุมชน อย่างปีใหม่ที-ผ่านมาทางโรงเรียนก็จดังานตกั

บาตรเทโวบริจาคขา้วสารอาหารแห้งให้กบัวดัแทนเป็นเงินสด เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่มกัยึดถือ

อาชีพเกษตรกรเป็นหลกั จึงมีกาํลงัการบริจาคผลผลิตทางการเกษตรมากกวา่ธนบตัร 

 4.3.5.4  ความสัมพนัธ์มิติการศึกษาระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ทางวดัไดจ้ดัโครงการวนัเสาร์เขา้วดัที-เปิดให้คนทั-วไปและเด็กนกัเรียนให้มีโอกาส
เขา้ร่วมกิจกรรมนี'  ตอนเช้าของวนัเสาร์อาทิตยก์็มกัจะเห็นเด็กนกัเรียนที-เขา้ร่วมโครงการเดินตาม
พระสงฆ์บิณฑบาตแทบทุกวนัโครงการจะทาํทุกอาทิตยที์-จะเขา้มานุ่งขาวห่มขาวตั'งแต่เชา้วนัเสาร์ 
ออกจากวดัวนัอาทิตยต์อ้งอยู2่วนั 1 คืน รู้สึกวา่จะเป็นโครงการที-ให้เด็กนกัเรียนทาํตามความสมคัร
ใจ ถา้ใครเขา้บวชก็ไดบุ้ญกลบัมาให้พ่อแม่ สมยัที-เปิดใหม่ๆ เด็กนกัเรียนให้ความสนใจกนัมากแต่
ปัจจุบนัเด็กก็เริ-มเหลือนอ้ยลงๆ จนเหลืออยูไ่ม่กี-คนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผูห้ญิงเสียส่วนมากแต่พอถึง
งานกิจกรรมอะไรที-ทางวดัจดัขึ'นก็เห็นทางโรงเรียนเกณฑ์เด็กนกัเรียนเขา้ไปช่วยเหลือทางวดัอยา่ง
ล้นหลามเหมือนกัน เช่นไปช่วยเขาปลูกพืช เทปูน ขนแกลบ ขนขี'ววั ไปขายผกั ทาํกระทง ขาย
กระทง ฯลฯ 
 4.3.5.5  ความสัมพนัธ์มิติความเชื-อระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ชุมชนถือเป็นสังคมพุทธที-ยึดถือคาํสอนทางพระพุทธศาสนาที-เป็นเครื-องชี' นาํทาง 

และที-สาํคญัวดัมีพระพุทธรูปหลวงพอ่ขาวที-ถือเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชน คนที-นี' ให้ความเคารพ

ศรัทธากนัมาก เพราะเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ที-ขออะไรก็ไดส้มตามหวงั  

“...ช่วงหวยออกชาวบา้นมกัจะนิยมไปบนบานศาลกล่าวต่อหลวงพ่อขาวมาก 

เพราะคนที-ขอมกัจะถูกหวยกนัเป็นประจาํ อยา่งที-ผมเชื-อจริงๆ คือ เหตุการณ์ไฟ

ผา่เขา้หมอ้แปลงจนไฟฟ้าช็อตเส้าไม ้ปกติมนัจะตอ้งไหมไ้ปตามสายไฟแต่มนัก็

ไหมแ้ต่เส้าไฟฟ้า ซึ- งเป็นสถานที-ตั'งใกล้ๆ  กบัหลวงพ่อขาวปัจจุบนัหลวงพ่อขาว
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ถือเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของชุมชนที-มีไวย้ึดเหนี-ยวของชาวบา้น...”(นามสมมุติ 

14, 2556) 

 

 มนัก็ดีไปอยา่งเหมือนกนัเวลาชุมชนมีงานอะไรที-เกี-ยวขอ้งกบัหลวงพ่อขาว เขาก็มา

กนัอยา่งพร้อมเพรียงเขา้เหลือกนัเตม็ที จากคนที-ไม่ถูกกนัก็สามารถทาํงานร่วมกนัได ้

 4.3.5.6  เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันา 

 เวลาประชุมโครงการพฒันาชุมชนจะมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกนัเป็นประจาํ แต่

สุดทา้ยจะลงเอยกนัดว้ยเหตุผลทาํให้การประชุมผา่นไปดว้ยดี เพราะชาวบา้นยงัให้ความสําคญักบั

มิตรภาพอยู ่เวลาพูดคุยกนัจึงไม่ยากต่อการแกปั้ญหาตอนที-สร้างอาคารสามชั'น ลุงเป็นผูน้าํในการ

จดัการร่วมกบัทางโรงเรียน ไดจ้ดัทอดพระป่าภายใตชื้-อหลวงพ่อไพบูลย ์(เป็นเจา้คณะจงัหวดัใน

ขณะนั'น) ตอนแรกตั'งใจจะนาํเงินมาสร้างโรงอาหาร แต่วงเงินบริจาคไดม้าเกินจาํนวนเท่าหนึ- ง จึง

ปรับเปลี-ยนแผนการใหม่เป็นอาคารเรียนสามชั'นแทน เพราะมองว่ามนัสามารถใช้ประโยชน์ได้

มากกว่าโรงอาหาร โดยมีหลวงพ่อไพบูลยเ์ป็นหัวหลกั เริ-มจากระดมหาไมท้าํนั-งร้านและไมแ้บบ 

ตน้ไมใ้นทอ้งถิ-นเดิมถูกโคนจนหมด หลวงพ่อซื'อเลื-อยยนตม์าให้ชาวบา้นหดัเลื-อยกนั ชาวบา้นต่าง

มาช่วยกนัจา้ละหวั-น ตั'งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงผูอ้าวุโส พวกเราก็ดาํเนินโครงการกนัมาในรูปแบบ

นี'จนสาํเร็จ 

 เหตุการณ์การสร้างอาคารเรียนเป็นตวัอย่างหนึ- งที-แสดงให้เห็นถึงความรัก ความ

ผูกพนั และความสามคัคีของชุมชนที-มีให้กันมายาวนาน เวลาทาํโครงการอะไรก็มกัจะมีความ

ร่วมมือในการทาํโครงการไดง่้าย ชุมชนมกัจะถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคญัเพราะพวกเรา

ตอ้งการผลกัดนัชุมชนใหพ้น้จากสภาพความดอ้ยพฒันา 

 4.3.5.7  ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 

 ทุกวนันี' ปัญหาระหว่างวดักบัชุมชนยงัไม่มีกรณีให้เกิดความขดัแยง้ต่อกนั เพราะวดั

ยงัไม่สร้างปัญหาใหชุ้มชนเกิดขอ้หม่องใจ ปัจจุบนัชาวบา้นยงัใหค้วามเคารพศรัทธาแก่พระสงฆก์นั

อยูม่าก ต่างจากอดีตที-ชาวบา้นกบัพระสงฆไ์ม่ถูกกนัจนเกิดเป็นอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ ในตอน

นั'นลุงคิดวา่น่าจะเป็นเรื-องของความประพฤติของพระสงฆที์-ขาดวินยัจนชาวบา้นขาดความเคารพ

ศรัทธา “...ตอนนี' ผมเองก็ยงัมองไม่เห็นถึงปัญหาที-เกิดขึ'นเหมือนกนั เพราะทางวดัยงัไม่สร้างกรณี
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ขอ้พิพาทอะไรให้ชุมชนให้เกิดไขขอ้หมองใจ จะมีก็แต่การเรี- ยไรเงินบริจาคที-บ่อยครั' งเกินไป...” 

(นามสมมุติ 14, 2556) 

 

4.4  รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 
 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชนในครั' งนี'  ได้ทาํการประยุกต์แนวคิดการ
เปลี-ยนแปลงทางสังคมของ StevenVago ผา่นการศึกษาความสัมพนัธ์วดักบัชุมชน 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) 
ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่าย (2) ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (3) ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการ
เปลี-ยนแปลง (4) ความย ั-งยนืทางความสัมพนัธ์ 
 
 4.4.1  ความสัมพนัธ์ระดับเครือข่าย 

 ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่ายมี3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ปัจเจกบุคคล (2) สถาบนัภายในชุมชน (3) 
เครือข่ายนอกชุมชน ถือเป็นห่วงโซ่ทางความสัมพนัธ์ที-สําคญัต่อการดาํรงอยู่ของชุมชน ที-แต่ละ
ระดบัต่างทาํหนา้ที-ใหค้วามสัมพนัธ์เกิดปฏิกิริยาเชื-อมสานกนัอยา่งสอดประสาน 
 4.4.1.1  ความสัมพนัธ์ระดบัปัจเจกบุคคลถือเป็นความสัมพนัธ์ระดบัล่างที-มีความ
ซับซ้อนทางสังคมน้อยที-สุด เป็นความสัมพันธ์ที- เกิดขึ' นจากการปฏิสัมพันธ์ทั' งทางทัศนคติ 
พฤติกรรม บทบาท ระหว่างสมาชิกในชุมชน จากการศึกษาพบว่ามี 4ปัจจัย ที- มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  
 1)  ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติชุมชนเน้นระบบเครือญาติมากกว่าการอยู่
แบบตวัใครตวัมนั ลกัษณะพฤติกรรมเกื'อกุลเอื'อเฟื' อแผ่เผยจึงมีสูง ซึ- งการศึกษาพบความสัมพนัธ์
ภายในชุมชนดว้ยกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ พระสงฆ ์ชาวบา้น และบุคลากรของโรงเรียน ที-มีปฏิสัมพนัธ์กนั
อยา่งเขม้ขน้เนื-องจากชุมชนมีขนาดเล็กจึงเห็นภาพความสัมพนัธ์ไดง่้าย แบ่งออก2 ประการ ไดด้งันี'  
 (1)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง ความผกูพนัหรือสัมพนัธ์กนั
ที-บทบาทพระสงฆ์ถือเป็นตวัชี' วดัที-สําคญัต่อทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิสัมพนัธ์ของ
ชาวบา้น พระสงฆ ์และบุคลากรของโรงเรียน แบ่งออกได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 ประเด็นแรกภาพลกัษณ์ของสงฆ์ การศึกษามองว่าเป็นปัจจยัที-สําคญั
มากต่อความสัมพนัธ์ที-ดีระหวา่งสมาชิกชุนชนเพราะถา้ภาพลกัษณ์ของเจา้อาวาสส่อเคา้ในทางไม่ดี 
การไดรั้บความเคารพศรัทธาจากชาวบา้นก็จะติดลบตามไปดว้ย ดูตวัอยา่งไดจ้ากเหตุการณ์ในสมยั
เจา้อาวาสองค์ก่อนที-ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสที-วดัละเลยการปฏิบติัหน้าจนขาดวินยัสงฆ์ในหลาย
ดา้น เช่น การไม่บริหารจดัการดูแลสถานที-ภายในวดั จนเกิดขอ้ครหาต่างๆกบัชาวบา้น จนทาํให้วดั
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ตกสภาพคลา้ยกบัวดัร้าง เต็มไปดว้ยสิ-งสกปรกกลายเป็นแหล่งเสื-อมโทรมในที-สุด ความสัมพนัธ์
ระหว่างวดักบัชุมชนในตอนนั'นเกิดปัญหาอย่างรุนแรงถึงขนาดที-ชาวบา้นในชุมชน ตอ้งเปลี-ยน
สถานที-ทาํบุญจนหมด ดว้ยสถานการณ์ที-ตึงเครียดเช่นนี'ทาํให้เจา้อาวาสจาํตอ้งลาออกจากตาํแหน่ง 
เนื-องจากขาดปัจจยัในการดาํรงอยู ่เพราะไม่มีชาวบา้นเขา้ไปทาํบุญบริจาค 
 วดัเริ-มคลี-คลายความขดัแยง้ระหวา่งวดักบัชาวบา้นลงไปเมื-อเจา้อาวาส
องค์ปัจจุบนัเขา้มารับตาํแหน่ง เนื-องจากไดรั้บความร่วมมือในการฟื' นฟูบูรณะจากหลายดา้น อาทิ 
บา้น โรงเรียนและนายแปด (ผูน้าํในการฟื' นฟู) ที-เขา้มาช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทั'งการพฒันาบา้น วดั 
และโรงเรียน ทาํใหชุ้มชนเกิดการพฒันาขึ'นอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ความศรัทธาของชาวบา้นจึงเริ-มมีให้
วดัมากขึ'น ส่งผลให้ชาวบา้นหนักลบัเขา้วดัในชุมชนตนมากขึ'น จากคาํสัมภาษณ์ชาวบา้นท่านหนึ-ง
เล่าใหฟั้งวา่ 
 

“...ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัวดัยงัมีความผูกพนัที-ดี เวลาวดัมี
อะไรชาวบา้นก็ไปช่วย ตั'งแต่เจา้อาวาสองคนี์' มาประจาํอยู่ที-วดั วดัไดถู้กพฒันา
ไปขึ' นเยอะ เพราะมีนายแปดมาช่วยพฒันาสร้างอาคารสถานที-  เทลานปูน 
ชาวบา้นเลยใหค้วามเคารพศรัทธากบันายแปดและเจา้อาวาสกนัมาก ผิดกบัสมยั
เจา้อาวาสองคก่์อนที-วดัมีแค่กระตอ๊บเล็กๆ หลงัเดียวไม่ต่างจากวดัร้าง เพราะเขา
ไม่สนใจดูแลบริหารจดัการ วนัๆ เอาแต่ออกไปหาเหล็กไหลในหุบเขา พอ
ชาวบา้นเห็นก็ไม่ค่อยพอใจจนไม่เคารพศรัทธา...” (นามสมมุติ 10, 2556)  

  
 ประเด็นที-สองพระสงฆ์เป็นคนดั'งเดิมในชุมชน ถือเป็นทุนทางสังคม
อยา่งหนึ-งที-ไดค้วามรับแรงศรัทธาจากชุมชนโดยง่ายขึ'น เนื-องจากพระสงฆมี์ความคุน้เคยกบัสมาชิก
ในชุมชนแต่เดิมอยูก่่อน ซึ- งเจา้อาวาสองคปั์จจุบนัไดมี้ทุนทางสังคมดงักล่าวเช่นกนั เพราะท่านเกิด
และเติบโตที-ชุมชน จึงมีความสัมพนัธ์ที-ดีต่อเพื-อนบา้น และปัจจุบนับุตรของท่านสองคนมีบารมีต่อ
ชุมชนไม่นอ้ย คือบุตรสาวปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง อบต. หมู่ที- 22 และบุตรชาย คือ นายแปด ปัจจุบนั
เปรียบเสมือนผูน้าํทางจิตวญิญาณชุมชน ที-ชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธาเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั  
 ซึ- งพอจะกล่าวได้ว่าภาพลกัษณ์และการเป็นคนดั'งเดิมในชุมชนของ
พระสงฆ์ถือเป็นปัจจยัหนึ- งที-มีความสําคญัต่อการเชื-อมต่อความสัมพนัธ์ที-ดีระหว่างชาวบา้น โดย 
เฉพาะด้านภาพลักษณ์ของสงฆ์ที-เป็นส่วนสําคัญต่อตัวชี' วดัความสัมพนัธ์ดังกล่าวว่าวดัจะเกิด
ความสัมพนัธ์ที-ดีต่อชุมชนหรือไม่ เนื-องจากพระสงฆถื์อเป็นทรัพยากรหลกัที-จะมีศกัยภาพต่อการ
ขบัเคลื-อนความเจริญต่างๆให้แก่วดั แต่การเป็นคนดั'งเดิมในชุมชนของสงฆถื์อเป็นเพียงทุนเสริมที-
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จะช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ในจุดเริ-มตน้เกิดขึ'นไดเ้ร็วขึ'นเท่านั'น แต่เป็นความสัมพนัธ์ที-ไม่มั-นคงต่อแรง
ศรัทธาของชาวบา้น ถา้หากพระสงฆป์ระพฤติปฏิบติัไปในทางที-มิชอบ 
 (2)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรของวดักบัโรงเรียน เป็นมิติที-ค่อน 
ขา้งอ่อนไหว เพราะครูมีอาํนาจทางสังคมที-ผูกขาดกบัชุมชน เพราะมีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน
มากกว่าพระสงฆ์ เนื-องจากครูทาํหน้าที-ให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ชาวบ้านจึงให้สําคัญและ
ความหวงักบัโรงเรียนมากกว่าวดั สําหรับสถานะของอาชีพครูจะมีชั'นวรรณะที-สูงกว่าอาชีพอื-น 
เนื-องจากชาวบ้านมองว่าครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ ทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันาได้อย่างมีศกัยภาพ ซึ- ง
โครงการพฒันาต่างๆ ครูจะเป็นส่วนหนึ- งของผูน้าํโครงการ ด้วยเหตุนี' ความสัมพนัธ์ระหว่างครู
พระสงฆ์และชาวบ้านจึงมีความสําคญัและอ่อนไหวมาก เพราะถ้าความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับ
พระสงฆ์ส่งทิศทางไปทางลบ ความสัมพนัธ์ของชุมชนจะเกิดผลลบไปด้วย แต่ถ้าความสัมพนัธ์
ส่งไปในทิศทางบวก ความสัมพนัธ์ของชุมชมจะส่งผลบวกตามไปดว้ย  
 กรณีตวัอย่างในความสัมพนัธ์ระหว่างวดั โรงเรียนและชุมชนในสมยั
ของเจา้อาวาสองค์ก่อนที-ส่งผลไปในทิศทางลบ ที-ยกตวัอย่างไปในขา้งตน้ ที-เจา้อาวาสของวดัใน
อดีตมีความประพฤติมิชอบต่อวินัยสงฆ์จนทาํให้ครูและชาวบ้านขาดความเคารพศรัทธา ซึ- งใน
ระยะเวลาต่อมาเจา้อาวาสก็ตอ้งลาจากตาํแหน่งเพราะไม่สามารถประจาํอยู่ภายในวดัได ้เนื-องจาก
ขาดปัจจยัอุปโภคบริโภค 
 ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆก์บัครูถือวา่อยูใ่นระดบัที-ดีมาก 
เพราะมีนายแปดเป็นบุคคลกลางในการประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั โรงเรียน และชุมชน โดย
ผ่านกิจกรรมขบัเคลื-อนการพฒันา ตวัอย่างเช่น โครงการเขา้วดัวนัเสาร์, การสร้างหอสมุดของ
โรงเรียน การสร้างอาคารเรียนสามชั'น และหอวปัิสสนา ช่วงเวลาที-ทาํการศึกษาอยูภ่ายในวดั ทุกเยน็
มกัจะเห็นนกัเรียนผูห้ญิงเอารองเทา้ผา้ใบหนีบไวที้-ใตห้วา่งแขน เดินมาในสภาพเทา้เปล่าเป็นกลุ่ม
คณะ พร้อมคาํทกัทายดว้ยอนัเสียงสดใส “หลวงพี- หวดั...ดี!” เป็นบรรยากาศที-น่ารักเป็นอยา่งมาก 
เจา้อาวาสเล่าใหฟั้งวา่ 
 

“...พอ่แม่ผูป้กครองและครูเขาก็ส่งเสริมใหเ้ด็กๆเขา้วดั ตอนนี' ยงัไม่มีกรณีพ่อแม่
หรือครูคนไหนมาด่าวา่พระวา่สอนลูกหลานเขาไม่ดี ปัจจุบนัก็มีเด็กอยูป่ระมาณ
10คนที-เขา้มาวดัประจาํที-คอยเขา้มาช่วยงานต่างๆ ถา้ทางโรงเรียนไม่ไดติ้ดงาน
อะไรครูก็พานกัเรียนมาทาํบุญทุกวนัพระ หลวงพ่อคิดวา่สิ-งที-ทาํอยูก่็เป็นเรื-องดี
เพราะจะทาํใหเ้ด็กมีศีลธรรม จะทาํอะไรก็กลวับาป เด็กที-เขา้มาอยูว่ดัก็จะมีนิสัย
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ที-น่ารัก เพราะเด็กสมยันี' เริ-มที-จะควบคุมยาก พ่อแม่ของเด็กเองก็ไม่มีเวลาดูแล
เพราะตอ้งทาํงานหาเงิน...” (นามสมมุติ 7, 2556)  
 

 2)  ระบบความเชื-อ ที-ชุมชนไดรั้บอิทธิพลโดยตรงมาจากกระแสหลกั เป็น
ปัจจยัส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นกบัพระสงฆที์-สําคญั จากการลงพื'นที-ไดพ้บวา่ ชุมชน
ที-นี' เป็นชุมชนพุทธศาสนา ทศันคติ พฤติกรรม และแบบแผนทางความเชื-อ จึงไปในทิศทางเดียวกนั 
ความสมคัรสมานกลมเกลียวกนัจึงเกิดกนัง่าย กรณีของหลวงพ่อขาวเป็นตวัอยา่งที-เห็นไดช้ดัต่อวิถี
ความเชื-อชาวบา้น ดว้ย “หลวงพ่อขาว” นั'นเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชนในปัจจุบนัที-ชาวบา้นให้
การเคารพกนัมาก มีรูปลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวทาํด้วยหินหรือหยกสีขาว มีความสูง
ประมาณ 12 นิ'ว แต่เดิมหลวงเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ของหมู่บา้นรางหวาย แต่ถูกอนัเชิญมาที-ชุมชนแห่งนี'  
ตอนที-วดัเพิ-งสร้างเสร็จใหม่ๆ ผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นในตอนนั'นมีความตอ้งการหาสิ-งมงคลมา
ประดบัวดัและชุมชน จากคาํบอกเล่าของชาวบา้น หลวงพ่อขาวในสมยัแรกเป็นเพียงพระพุทธรูป
ธรรมดาที-ถูกละเลย เพิ-งมีกระแสความศกัดิO สิทธิO และได้รับความนิยมได้ไม่นานมานี'  หลังจาก
เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อขาว ความศรัทธาจากชาวบ้านก็เริ-มเพิ-มขึ' นจนเป็นผลพวงต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นกบัพระสงฆด์ว้ย ซึ- งเจา้อาวาสไดเ้ล่าวา่ 
 

“...หลงัจากที-อาตมาเอาฝันก็ไปบอกแก่ชาวบา้น หลวงพ่อขาวอยากฉนัทส้์มโอ 
คนที-รู้ก็เอาส้มโอมาถวายกนัเต็มไปหมด บางคนเขาก็ไม่ถวายอยา่งเดียวเขาก็ไป
ขอหวยดว้ยการบนส้มโอ พอบนเสร็จมนัดนัถูกขึ'นมาจริงๆ ที-นี-ละส้มโอเต็มวดั
กินกันไม่ทนัเลย ต้องทิ'งกันเป็นคนัรถเลย เห็นแต่ละทีก็เสียดาย เพราะเวลา
ชาวบา้นบนทีเขาไม่ไดบ้นแค่ลูกสองลูกเขาเล่นบนเป็นคนัรถ สองคนัรถช่วงส้ม
โอลน้วดัจะเป็นช่วงใกลว้นัหวยออกและช่วงหาเสียงเลือกตั'งของผูใ้หญ่บา้น...” 
(นามสมมุติ 7, 2556) 

 
 ซึ- งอิทธิพลของหลวงพ่อขาวไดมี้ส่วนทาํให้ชาวบา้นหันหน้าเขา้หาวดัมาก
ขึ'น อาจการเขา้หามิใช่เพื-อซาบซึ' งในรสพระธรรม หากแต่เป็นการเขา้หาเพื-อขอพระเครื-องมาบูชา
จากเจา้อาวาส ทางวดัในปัจจุบนัจึงทาํการผลิตพระเครื-องหลวงพ่อขาวมากกัตุนสําหรับการรองรับ
การแจกจ่ายใหแ้ก่พุทธศาสนิกชนโดยทั-ว ซึ- งทางเจา้อาวาสไดเ้ล่าต่อไปวา่ 
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“...ตอนที-วดัทาํวตัถุมงคลกนัในยุคแรกๆ ชาวบา้นเดินมาขอกนัทั'งวนั บางทีคน
นอกพื'นที-มาทาํบุญ บวชชี เขาก็มาขอวดัเดีnยวนี' ตอ้งทาํวตัถุมงคลติดไว ้เอาไว้
แจกสาํหรับของชาํร่วยในงานบุญและญาติโยม วดัเรามีวตัถุมงคลไวม้นัก็มีขอ้ดี
หลายอย่าง เพราะบางทีวตัถุมงคลจะทาํให้คนเขา้มาภายในวดัมากขึ'น ไอค้นที-
เอาไปมันก็ดีกับวดั ถ้าเผอิญเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรที-ไม่คาดฝันแล้วเกิด
ปาฏิหาริย ์มนัก็ดีกบัทางวดัเพราะจะทาํให้วตัถุมงคลเราดงั ทาํให้ญาติโยมทั'ง
ภายในและภายนอกรู้จกัวดัมากขึ'น...” (นามสมมุติ 7, 2556)  

 
 สําหรับมุมมองของชาวบา้นรู้สึกว่า หลวงพ่อขาวถือเป็นศูนยก์ลางทางจิต
วญิญาณของชุมชน ที-ทาํให้ชาวบา้นเกิดความเป็นนํ' าหนึ-งใจเดียวกนั ซึ- งถือเป็นประโยชน์ต่อการทาํ
โครงการพฒันาและความสัมพนัธ์ระดบับุคคล ชาวบา้นท่านหนึ- งไดเ้ล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที-มีต่อ
หลวงพอ่ขาวใหฟั้งวา่ 
 

“...ผมและชาวบา้นให้ความเคารพศรัทธาหลวงพ่อขาวกนัอย่างมาก ถ้ามีงาน
อะไรเกี-ยวกบัหลวงพ่อขาว ชาวบา้นจะมากนัเต็มลานวดัเลย พวกเขามาดว้ยแรง
ศรัทธา ทํางานกันเต็มที-ไม่บ่นกันสักคาํ ความขัดแยง้ระหว่างนักการเมือง
ทอ้งถิ-นที-แบ่งพรรคแบ่งพวกกันก็หายไป เพราะการทาํงานเพื-อหลวงพ่อขาว
สําคญักว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่ที-มาช่วยทาํกนั เพื-อตอ้งการตอบแทนบุญคุณบุญ
บารมีของหลวงพอ่ขาวที-ช่วยปกปักรักษาชุมชนไว.้..” (นามสมมุติ 13, 2556)  
 

 ซึ- งในส่วนนี' พอจะทาํให้เห็นภาพพอสังเขปของความสัมพันธ์ระหว่าง
พระสงฆก์บัชาวบา้นในระบบความเชื-อที-มีความเกี-ยวพนักนัเป็นเสมือนพื'นที-ส่วนกลางในการเกี-ยว 
โยงความสัมพนัธ์ใหเ้กิดความย ั-งยนื 
 3)  ปัญหาปากทอ้ง(เศรษฐกิจ) ที-ชุมชนที-นี' ค่อนขา้งมีปัญหาความยากจน 
เนื-องจากรูปแบบการทาํมาหากิน การประกอบอาชีพของชาวบ้านเป็นเกษตรกรรมและรับจ้าง
แรงงานเสียสวนใหญ่ รายไดช้าวบา้นจึงไม่คล่องตวัเท่าใดนกั ซํ' าตอ้งประสบกบัปัญหาภยัแลง้ทุกปี 
ซึ- งส่งผลใหภ้าคการเกษตรและเศรษฐกิจของชุมชนเกิดความเสียหายเป็นวงจรลูกโซ่ เมื-อการเกษตร
เสียหาย การรับจา้งแรงงานของคนในพื'นที-ก็เกิดผลกระทบการว่างงานตามไปด้วย ชาวบา้นส่วน
หนึ-งที-ไม่มีทุนทรัพยส่์งเสียบุตรหลานเขา้เรียนจึงตอ้งนาํมาฝากแก่เจา้อาวาสให้ท่านรับอุปการะบุตร
ไว ้ปัจจุบนัทางวดัไดรั้บบุตรชาวบา้นมารับเลี'ยงชั-วคราว 2 คน ซึ- งเป็นบุตรหลานของครอบครัวที-มี
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ปัญหารุมเลา้ ทั'งยาเสพติด เศรษฐกิจ และครอบครัว ผูป้กครองท่านนี' จึงฝากฝังบุตรหลานให้เป็นลูก
ศิษยแ์ก่วดั เพื-อให้เจา้อาวาสรับอุปการะชั-วคราว และยงัมีอีกหน้าที-หนึ- งที-เชื-อมต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งพระสงฆก์บัชาวบา้นเป็นอยา่งดี คือ การเป็นโรงทานขนาดยอ่มที-เปิดให้คนในชุมชนไดเ้ขา้
มารับประทานอาหารช่วงเช้าและเที-ยง โดยส่วนมากมกัจะเป็นผูใ้ช้แรงงานใกล้เคียงและกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุที-รับประทานอาหารเสร็จสิ'นมกัจะจบลงดว้ยการตั'งวงสนทนาคลายเหงาระหวา่งพระสงฆ์
กบัชาวบา้น 
 4)  การอบรมจากสถาบนัการศึกษา ที-ถือเป็นหนา้ที-ดงักล่าวถือเป็นหลกัต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมขั'นพื'นฐานทางสังคม ในดา้นของครอบครัวจะมีความไม่แน่ชดัต่อการนํ' าหนกั
ในการวเิคราะห์เท่าใดนกั หากแต่มีถอ้ยคาํบางส่วนจากคาํสัมภาษณ์จากเจา้อาวาสกล่าววา่ 
 

“...พอ่แม่ผูป้กครองและครูเขาก็ส่งเสริมใหเ้ด็กๆเขา้วดั ตอนนี' ยงัไม่มีกรณีพ่อแม่
หรือครูคนไหนมาด่าวา่พระวา่สอนลูกหลานเขาไม่ดี ปัจจุบนัก็มีเด็กอยูป่ระมาณ
10คนที-เขา้มาวดัประจาํที-คอยเขา้มาช่วยงานต่างๆ ถา้ทางโรงเรียนไม่ไดติ้ดงาน
อะไรครูก็พานกัเรียนมาทาํบุญทุกวนัพระ หลวงพ่อคิดวา่สิ-งที-ทาํอยูก่็เป็นเรื-องดี
เพราะจะทาํใหเ้ด็กมีศีลธรรม จะทาํอะไรก็กลวับาป เด็กที-เขา้มาอยูว่ดัก็จะมีนิสัย
ที-น่ารัก เพราะเด็กสมยันี' เริ-มที-จะควบคุมยาก พ่อแม่ของเด็กเองก็ไม่มีเวลาดูแล
เพราะตอ้งทาํงานหาเงิน...” (นามสมมุติ 7, 2556)  

 
 แต่ในขณะที-ชาวบ้านเองก็ไม่ให้นํ' าหนักต่อการอบรมในส่วนครอบครัว
เท่าใดนกั หน้าที-ในการอบรมในชุมชนจึงตกไปอยูที่-โรงเรียนเสียมากกวา่ ทางโรงเรียนเองก็มีคาบ
วชิาพุทธศาสนาที-เป็นหลกัสูตรจากกระทรวงการศึกษาโดยตรงและวิชาจริยธรรมที-ทางโรงเรียนจดั
ขึ'นร่วมกบัทางวดั ที-มีพระสงฆ์รูปหนึ-งเล่าประสบการณ์ให้ฟังวา่“...ทุกวนัพฤหสับดี-ศุกร์ หลวงพี-
จะตอ้งไปสอนวนัละสองคาบ สอนในเรื-องจริยธรรม เบญจศีล เบญจธรรมให้แก่เด็กๆ หลวงพี-ลง
สอนไดแ้ค่สองวนั เพราะหลวงพี-เองยงัเรียนอยูด่ว้ยเหมือนกนั บางทีเวลาเราก็ไม่พอ...” ( นามสมมุติ
12, 2556)ระบบการอบรมปลูกฝังดงักล่าวถือเป็นการสร้างสํานึกทางตรงต่อบรรทดัฐานทางสังคม
ใหเ้ยาวชนในชุมชนมีความคิด ความเชื-อในแบบแผนเดียวกนั 
 4.4.1.2  ความสัมพนัธ์ระดบัสถาบนัภายในชุมชนมีเครือข่ายที-มีความสัมพนัธ์กนั3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียน สาเหตุการเกิดความสัมพนัธ์มกัจะมาจากการทาํหนา้ที-ตามเป้าหมาย
ของแต่ละฝ่าย หรือมีเป้าหมายร่วมกัน เพื-อผลักดันเป้าหมายต่างๆ ให้บรรลุต่อความตั'งใจ จาก
การศึกษาพบวา่มี 4ปัจจยั ดงันี'  



105 

 

 1)  ความตอ้งการดา้นปากทอ้ง (ระบบเศรษฐกิจ) ถือเป็นมิติหนึ-งที-สําคญัใน
การทาํหน้าที-ให้สถาบนัทั'ง 3เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเนื-อง เพื-อให้วดัและโรงเรียนรอดพน้
จากเหยื-อทางเศรษฐกิจที-เต็มไปดว้ยความยากไร้ซึ- งการมีความสัมพนัธ์ดงักล่าวก็ช่วยให้ลดปัญหา
ชุมชนได้ไปกึ- งหนึ- ง จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามพบว่า สภาพเศรษฐกิจของวดัเกือบทั'งหมดถูก
ควบคุมจากอาํนาจเศรษฐกิจชุมชน กล่าวคือ ถา้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนปีใดมีความคล่องตวั วดัก็
จะไดรั้บเงินบริจาคและโครงการพฒันาที-คล่องตวัตามไปดว้ย(ในระดบัหนึ-ง) เพราะเงินงบประมาณ
ทั'งโครงการและค่าใช้จ่ายทั-วไปของวดัไดรั้บบริจาคมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะที-กาํลงั
บริจาคของชุมชนกลบัหาความคงเส้นคงวาไม่ได ้เนื-องจากรายไดช้าวบา้นโดยมากจะถูกผกูขาดกบั
ผลผลิตทางเกษตร ซึ- งทางวดัเองก็ยงัไม่มีสถานที-หารายไดที้-ชดัเจน อาทิเช่น กล่องบริจาคหรือจุด
เรี-ยไรเงินจากพุทธศาสนิกชนเหมือนกบัวดัอื-น รายไดแ้ละเงินงบประมาณส่วนมากของวดัจะไดม้า
จากเงินทอดพระป่าและทอดกฐินประจาํปีจากชุมชนและคนนอกพื'นที- แต่คาดว่าประมาณอีก5ปี
ข้างหน้าเศรษฐกิจของวดัน่าจะมีแนวโน้มที- ดีขึ' น เพราะทางวดัเริ- มมีโครงการในการพัฒนา
สิ-งก่อสร้างภายในวดั ซึ- งมีวตัถุประสงค์หลกั เพื-อสร้างจุดเด่นให้เป็นที-สนใจแก่พุทธศาสนิกชน
โดยรอบทั'งในและนอกพื'น เช่น การสร้างหอวิปัสสนา การทาํแปลงผกัปลอดสารพิษ การนวดแผน
โบราณ เป็นตน้ ซึ- งนายแปดไดเ้ล่าใหถึ้งสภาพเศรษฐกิจและโครงการของวดัที-กาํลงัจะเกิดขึ'นให้ฟัง
วา่ 
 

“...รายไดที้-วดัไดม้าส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของญาติโยมภายในชุมชนแต่ก็
ไม่ได้มาก เงินก้อนใหญ่จะเป็นเงินที-ได้มาจากโครงการในการสร้างอาคาร
สถานที-ต่างๆ เพราะวดัเราเป็นวดัเล็ก วดับางวดัเงินเขาไหลเขา้ทุกวนั แต่วดัเรา
ไม่ไดไ้หลเขา้ทุกวนัส่วนใหญ่เราจะเนน้ขอกาํลงักายกบักาํลงัใจมากกวา่ กาํลงัใจ
หมายถึง การที-ใหก้าํลงัใจกนั ไม่ตอ้งบ่นไม่ตอ้งวา่ ใหค้นทาํเขาเสียกาํลงักายและ
ใจในการทาํโครงการต่อไปเวลาเราจะสร้างอะไรซักอย่างหนึ- ง เราหวงัแค่ให้
ชาวบา้นเขา้มาช่วยกนัสร้าง ช่วยแรงกนัก็พอ เพราะเขาช่วยกาํลงัเงินเราไม่ไหว
เนื-องจากรายไดพ้วกเขานอ้ย อีกอยา่งวดันี' ไม่มีเงินเก็บไดม้าก็ใชไ้ปหมด ตอนนี'
เราจึงวางแผนทาํโครงการต่างๆให้วดัยืนอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง โดยใช้หอวิปัสสนา
เป็นจุดขายเรียกคนเข้ามาภายในวดั ตอนนี' เราก็เหลืออีกไม่กี- เปอร์เซ็นต์หอ
วิปัสสนาเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ถา้หอวิปัสสนาเสร็จทางวดัจะมีโครงการเพิ-มมา
อีกเยอะ เช่น โครงการนวดแผนโบราณ แม่ครัว และศูนยอ์นามยั เป็นตน้ พอเรา
เริ-มมีโครงการต่างๆ เขา้มา เงินทุนจากที-อื-นจะเขา้มาสมทบมากขึ'นหอวิปัสสนา
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ก็เป็นส่วนหนึ- งในการช่วยชาวบา้นให้มีอาชีพ ทางเราก็เคยมีโครงการนวดแผน
โบราณ โดยทางเราก็ประกาศไปคนที-อายุไม่เกิน 40 ปี เราก็จดัครูมาสอน ออก
ใบประกาศให้ และอีกโครงการคือ การทาํแปลงผกัปลอดสารพิษ หลวงพี-
อยากจะเตือนสติชาวบา้น เพราะปัจจุบนันี' ชาวบา้นเขาไม่ปลูกพืชผกัสวนครัว
กินกันเองเหมือนสมัยก่อน เขาหันไปซื' อกับข้าวที-ตลาดกันหมด พอพูดไป
ชาวบา้นเขาก็ไม่รู้เรื-อง เราก็เลยจะทาํใหดู้เป็นตวัอยา่ง ถา้ทาํแลว้ชาวบา้นเอาดว้ย
ไม่แน่ทางวดัอาจจะเปิดพื'นที-เป็นศูนยก์ลางในการขายผกัปลอดสารพิษก็เป็นได้
ซึ- งหลวงพี-มองวา่จุดเล็กๆพวกนี'มนัก็อาจจะเป็นกลไกในการขบัเคลื-อนอะไรต่อ
มิอะไรตั'งหลายอย่างแต่ปัญหาตอนนี' มนัยงัไม่ลงตวัเพราะหลวงพี-ตอ้งทาํคน
เดียวและเงินก็ยงัไม่พอ เราเลยคา้งโครงการนี' ไวก่้อนโครงการนี' เราก็หวงัแค่ให้
ชาวบา้นหนัมาทาํตามเรา รายไดข้องชาวบา้นก็อาจจะเพิ-มขึ'นเราตอ้งทาํตวัอยา่ง
ให้ชาวบา้นเห็น เพราะชาวบา้นเขาขี' เกลียดคิดตาม เราตอ้งทาํให้เห็น...” (นาม
สมมุติ 8, 2556)  

 
 ในอีกด้านหนึ- งโรงเรียนก็เป็นกําลังสําคัญต่อการขับเคลื-อนกองทุน
งบประมาณสําหรับโครงการของโรงเรียนและวดัเช่นกนั โรงเรียนมีจุดแข็งในเรื-องเครือข่ายทาง
สังคม ไดแ้ก่ กลุ่มศิษยเ์ก่า เครือข่ายในโรงเรียนต่างๆ และผูป้กครองของนกัเรียน เป็นตน้ โรงเรียน
จึงมีศกัยภาพมากกวา่หน่วยงานอื-นๆ โดยใชรู้ปแบบการบริจาคผา่นบารมีของวดั เช่น เงินทอดพระ
ป่าและทอดกฐิน เป็นตน้ 
 ทุกปีวดัจะเปิดรับบริจาคใหญ่โดยมีโรงเรียนเป็นผูจ้ดัการมี3 เหตุการณ์
ดว้ยกนั คือ(1) เทศกาลปีใหม่ (2) ช่วงเทศกาลวนัสําคญัทางศาสนา เช่น เขา้พรรษา ออกพรรษา 
ประเพณีการตกับาตรเทโว ฯลฯ (3) เทศกาลวนัสงกรานต ์ที-ลกัษณะการทาํบุญครั' งใหญ่ในรอบปีทั'ง
เงินและขา้วปลาอาหารแห้ง ซึ- งคุณครูท่านหนึ-งไดเ้ล่าให้ฟังถึงบรรยากาศถึงช่วงวนัรับบริจาคให้ฟัง
วา่ 
 

“...โรงเรียนจะมีการจัดงานในวนัสําคัญต่างๆ ซึ- งวดักับโรงเรียนจะเข้ามา
ประสานงานกนั บางวนัถา้ทางโรงเรียนตอ้งการจะทาํบุญ ก็จะเชิญพระเขา้มาใน
โรงเรียน เพราะเราอยากใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทาํบุญดว้ย โรงเรียนที-นี' จะแปลก
กว่าโรงเรียนอื-นเนื-องจากทางโรงเรียนจะมีงบโครงการอาหารกลางวนัให้
นกัเรียนตกหัวละ 6 บาท ทาํมาไดซ้ักพกัขา้วหมดงบก็ไม่พอแต่เราอยากทาํให้
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เด็กต่อตอนนั'นวดัมีโครงการตกับาตรเทโว เป็นงานทาํบุญขา้วสารอาหารแห้ง 
ไดข้า้วสารประมาณ 5-6 ปุ๋ยทางโรงเรียนจึงขอจากทางวดัซกั 2-3ปุ๋ย เพื-อมีขา้ว
พอใหเ้ด็กไดมี้กินต่อพอขา้วหมดอีกทางโรงเรียนจึงไดเ้ลือกนกัเรียนห้องละสอง
คน (ฐานะยากจนที-สุดในห้อง) ให้กินขา้วฟรี สําหรับคนที-ไม่ได้คดัเลือกก็นาํ
ขา้วมาจากบา้นเองพอถึงประชุมผูป้กครอง ผูป้กครองก็เสนอว่า รอให้ทางบา้น
เก็บเกี-ยวผลผลิตเสร็จ เขาจะนําข้าวมาบริจาคข้าวมาให้ 4 เกวียนให้กับทาง
โรงเรียนส่วนหนึ-งทางโรงเรียนเราขออาหารแหง้กบัขา้วสารจากทางวดัดว้ยส่วน
หนึ- ง เนื-องจากชุมชนเราเน้นการพึ- งพาอาศยักันใครไม่มีก็ขอจากผูที้-มี อย่าง
ในช่วงวนัปีใหม่ที-ผ่านมาทางโรงเรียนก็จดังานทาํบุญขา้วปลาอาหารแห้งมอบ
ใหว้ดัและพระสงฆไ์ดม้ากโขทีเดียว และเวลาโรงเรียนมีโครงการจะพฒันาอะไร
ซกัอยา่งหนึ-งจะมีเครือข่ายในการระดมทุนดว้ยกนั 4 ฝ่าย คือ 1.วดั2. โรงเรียน 3. 
ชุมชน4. ทุนทรัพยจ์ากบุคคลภายนอก...”(นามสมมุติ 3, 2556)  

 
 ในกรณีดงักล่าวคงพอทาํให้เราเห็นภาพไดใ้นระดบัหนึ-งต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน ที-มีการพึ-งพาอาศยักนัทางเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ในรูปแบบดงักล่าวถือ
เป็นวิถีชีวิตดั'งเดิมของชุมชนที-เกิดขึ'นตั'งแต่ชุมชนยุคแรกๆ ที-มีลกัษณะนํ' าพึ-งเรือ เสือพึ-งป่า ความ
อ่อนแอทางเศรษฐกิจที-ดาํรงอยู่ในชุมชน จึงทาํให้การศึกษาเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนั
ต่างๆ ไดง่้ายวา่ชุมชนยงัมีการเอื'อเฟื' อการต่ออยู่ในระดบัสูง วดัจากพฤติกรรมความร่วมแรงร่วมใจ
กนั ซึ- งจะกล่าวต่อไปใน ‘ความตอ้การพฒันาชุมชน’ 
 2)  การพฒันาชุมชนและกิจกรรมชุมชนเป็นสิ-งหนึ-งที-ทาํใหก้ารทาํหนา้ที- 
ทางสถาบันต่างๆ ของชุมชนเกิดขึ' นโดยอตัโนมติั จากการการศึกษารูปแบบการระดมเงินทุน
โครงการพฒันาต่างๆ ในชุมชน พบว่ารูปแบบการระดมเงินทุนของชุมชนจะอาศยัเงินบริจาคจาก
งานบุญต่างๆ เช่นทอดพระป่าทอดกฐิน เป็นงบประมาณที-มุ่งการพฒันาไปที-สถานศึกษาและศาสน
สถาน ตวัอย่างโครงการพฒันาที-ประสบความสําเร็จจากระบบการผลิตในระดบัชุมชน อาทิเช่น 
สร้างหอ้งสมุด อาคารเรียนสามชั'น หอวิปัสสนานายแปดไดเ้ล่าถึงบรรยากาศในการหาเงินทุนมาทาํ
โครงการใหฟั้งวา่ 
 

“. . . ชุมชนเวลาจะทําโครงการพัฒนาอะไรขึ' นมาซักชิ'นหนึ- ง  เราจะเน้น
งบประมาณจากเงินบุญเป็นหลัก จะมี 4 ฝ่ายที- เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ (1) 
สมาชิกในชุมชน (2) โรงเรียน (3) วดั (4) บุคคลที-อยูภ่ายนอกชุมชน กาํลงัเงิน
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บุญโครงการพัฒนาวดัและโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มาจากพวกศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอกชุมชนมากกว่าสมาชิกในชุมชน เพราะเนื-องจากทั'งสองฝ่ายที-
กล่าวถึง มีศกัยภาพมากกวา่ชุมชน เพราะคนในชุมชนส่วนมากมีฐานะไม่ค่อยดี 
ชาวบา้นจะช่วยเหลือในดา้นแรงงานและแรงใจมากกว่า อย่างอาคารเรียนสาม
ชั'นในโรงเรียนนามสมมุติก็มีท่านเจา้คุณไพบูลย ์(เจา้คณะจงัหวดั) ได้จดังาน
ทอดพระป่ามา 3 แสนบาท ตอนจะสร้างก็ขอให้ชาวบา้นตดัไมใ้นบริเวณรอบ
ชุมชน ไดม้าประมาณ200ทอนได ้คนในชุมชนร่วมกนัเขา้มาก่อสร้าง อาคารที-
เราสร้างไม่เคยใช้วิธีตอกเสาเข็ม แต่ใช้วิธีการขุดดินแล้ววางเสาลงไป ซึ- ง
ชาวบา้นทุกคนต่างก็ช่วยทาํกนัอย่างสามคัคี ทุกคนต่างคาดหวงัว่าอนาคตของ
บุตรหลานในชุมชนจะดีขึ'น ที-เราสร้างอาคารสําเร็จดา้นหนึ-งก็ตอ้งขอบคุณบุญ
บารมีของท่านเจา้คุณ เพราะท่านมีลูกศิษยลู์กมาก จึงมีคนมาวิ-งตามบริจาคเงิน 
กระเบื'องหลงัคา ปูนซีเมนตก์นัเตม็ไปหมด...” (นามสมมุติ 8, 2556)  

 
 ส่วนมากการระดมเงินทุนของชุมชนจะผ่านงานบุญที-วดักับชุมชนทํา
ร่วมกนั เพื-อนาํเงินงบประมาณมาขบัเคลื-อนโครงการพฒันาต่างๆให้ประสบผลสําเร็จ ปัจจุบนัวดั
และชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือการบริจาคกนัในระดบัหนึ- ง เนื-องจากศกัยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนมี
จาํกดัจึงให้ความร่วมมือทางแรงงานแทนกาํลงัทรัพย ์และอีก2ปรากฏการณ์ ที-ทาํให้มิตินี'ชดัขึ'น คือ
(1) การสร้างห้องสมุดโรงเรียน (2) กิจกรรมวนัเด็กซึ- งแสดงให้เห็นทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมไม้
ร่วมมือกนัอยา่งสามคัคี 
 (1)  การสร้างหอ้งสมุดโรงเรียน เป็นปรากฏการณ์หนึ-งที-ไดพ้บเห็น 
ชาวบา้นในชุมชนทุกเพศทุกวยัเขา้มามีส่วนร่วมสร้างห้องสมุดกนัท่ามกลางสายฝนที-กาํลงัตกโปรย
ปรายมาอย่างตกเนื-อง ซึ- งมีกลุ่มทาํหน้าที-ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มใช้แรงงานก่อสร้าง
โดยมากจะเป็นเพศชายวยักลางคน กลุ่มที-สอง คือ กลุ่มทาํครัว ทาํหนา้ที-บริการจดัเลี' ยงอาหารและ
เครื-องมือให้กบัคนกลุ่มแรกโดยมากจะเป็นหน้าที-ของผูห้ญิงเสียส่วนใหญ่ จากการสอบถามจาก
ชาวบา้นท่านหนึ-งถึงเรื-องพฤติกรรมการร่วมแรงร่วมใจที-เกิดขึ'นของชุมชนเขาเล่าใหฟั้งวา่ 
 

“...เป็นปกติสาํหรับที-นี'  เวลามีงานอะไร เขาจะออกมาร่วมแรงร่วมใจกนัทาํ สิ-งที-
ทาํมนัไม่ใช่เป็นแค่หนา้ที-ของพลเมือง แต่มนัเป็นจารีตประเพณีของคนที-นี'  เมื-อ
เขาชวนเราก็ไป แต่มนัก็มีบางงานเหมือนกนัที-พวกเราช่วยไม่ได ้เช่น งานฝีมือ 
ถา้อนัไหนเขาเห็นวา่ชาวบา้นทาํไม่ไดเ้ขาก็จา้งช่างจริงๆมาทาํ แลว้พวกเราก็ช่วย
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แค่งานเบาๆ เช่น เทพื'น ปูกระเบื'อง ติดหลงัคา ส่วนผูห้ญิงจะทาํอาหารเพื-อมา
เลี' ยงแรงงานกนั สาเหตุที-พวกเรามาช่วยเหลืออีกประการหนึ- งเพราะชุมชนมนั
ยากจน งบประมาณมีน้อย ชุมชนเราเห็นวา่อนัไหนจะทาํให้ชุมชนเราเจริญขึ'น 
ทุกฝ่ายต่างก็ช่วยๆกันไป สละแรงกายกับเงินคนละนิดละหน่อย เพื-อสร้าง
โอกาสใหลู้กหลานเราเอง...” (นามสมมติ 4, 2556)  
 

 (2)  กิจกรรมวนัเด็ก ในปี 2556 ของชุมชนไดจ้ดัขึ'นในโรงเรียนโดยมี 
ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนอาสาทาํอาหาร เพื-อมาเลี' ยงอาหารกลางวนัและอาหารคํ-าให้แก่เด็ก
กนัอยา่งลน้ลาม ซึ- งก่อนวนัจดังาน 1 วนั ทางอบต.หมู่22 ไดจ้ดังานฉลองวนัเกิดจึงไดมี้โอกาสพบ
เห็นบรรยากาศชาวบา้นเตรียมงานวนัเด็กกนัตลอดทางการเดินทางเขา้บา้นอบต. หมู่22 ในช่วงหวัคํ-า
ชาวบ้านรวมตวักันเป็นกลุ่ม รวมตวัช่วยทาํอาหาร เพื-อจัดเตรียมไวส้ําหรับวนัรุ่งขึ' น (วนัเด็ก) 
ชาวบา้นท่านหนึ-งไดเ้ล่าถึงบรรยากาศที-เคยเกิดขึ'นเป็นประจาํทุกปีในกิจกรรมวนัเด็กใหฟั้งวา่ 
 

“...ทุกปีชุมชนจะจดักิจกรรมวนัเด็กขึ'นที-โรงเรียน ก่อนถึงงานจะมีชาวบา้นเขา้
มาแยง่กนัเป็นเจา้ภาพเลี'ยงอาหารเลี'ยง รวมถึงการจดัสถานที-ดว้ย ชาวบา้นจะมา
ช่วยกนั พอจบงานทางโรงเรียนจะขอเงินบริจาคจากชาวบา้น ถา้งานขาดเท่าไร
ทางผูน้าํชุมชนเขาก็จะเอามาทบให้จนครบ เพื-อพฒันาโรงเรียนและชุมชนเรา
เป็นประจาํทุกปี...” (นามสมมุติ 9, 2556)  
 

 3)  บทบาททางการใหศึ้กษาของวดัและโรงเรียน ถือเป็นองคป์ระกอบ 
สาํคญัต่อการทาํหนา้ที-เชื-อมประสานกิจกรรมต่างๆ ที-โรงเรียนและวดัทาํหนา้ที-ร่วมกนัทางการศึกษา 
ไดแ้ก่ 
  (1)  การใหก้ารศึกษาดา้นจริยธรรมแก่นกัเรียน เป็นหนา้ที-ส่วนหนึ-ง 
ที-ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากพระสงฆใ์นการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็กนกัเรียน โดยมุ่งเน้น
ไปที-การให้ความรู้ด้านหลักธรรม จริยธรรม เพื-อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกที-เป็น
ประโยชน์แก่เยาวชนภายในชุมชน เป็นโครงการที-ทางโรงเรียนและวดั ร่วมกันจดัขึ'นอย่างเป็น
ทางการแต่การทาํหนา้ที-ดงักล่าวยงัไม่มีความคงเส้นคงวา (Inconsistency) มากนกั เนื-องจากทางวดัมี
ปัญหาเรื-องบุคลากรและเรื-องเวลาที-จาํกดัของพระสงฆ์ กล่าวคือ พระสงฆที์-ประจาํอยู่วดัมีจาํนวน
น้อย เนื-องจากเป็นวดัชนบทที-ขาดความเจริญจึงไม่มีพระสงฆ์เขา้มาจาํพรรษามากนัก และพระ
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อาจารยที์-ร่วมโครงการยงัมีปัญหาเรื-องการทาํกิจส่วนตวัจนเวลาไม่เพียงพอต่อการทาํหนา้ที- ซึ- งพระ
อาจารยที์-ร่วมโครงการเล่าวา่ 
 

“...ทุกวนัพฤหัสบดี-ศุกร์ หลวงพี-จะตอ้งไปสอนวนัละสองคาบ สอนในเรื-อง
จริยธรรม เบญจศีล เบญจธรรมให้แก่เด็กๆ หลวงพี-ลงสอนไดแ้ค่สองวนั เพราะ
หลวงพี-เองยงัเรียนอยูด่ว้ยเหมือนกนั บางทีเวลาเราก็ไม่พอ และพระคนอื-นที-จะ
ไปสอนแทนก็ไม่มี เพราะวดัเรามีพระสงฆป์ระจาํอยูแ่ค่ 3 รูป บางทีก็มีพระจาก
ต่างวดัมาเที-ยวบ้างและมาจาํพรรษาในลักษณะชั-วคราว แต่ก็ไม่ได้เข้ามาทาํ
หน้าที-ในส่วนนี'  ส่วนใหญ่หลวงพี-ก็จะสอนชั'นประถมเป็นส่วนใหญ่ สอนผลดั
เวียนชั'นไปเรื-อย มนัก็เป็นโครงการที-ทาํร่วมกนัมานานแลว้ ทาํมาก่อนหลวงพี-
จะมาประจาํที-นี' ไดส้ักพกั...” ( นามสมมุติ12, 2556)  

 
 คาดว่าอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า โครงการนี' จะมีความเข้มแข็งและ
ชดัเจนมากขึ'น เนื-องจากวดัมีการปรับตวัในเชิงบวกต่อการตอบสนองสิ-งแวดลอ้มมากขึ'น กล่าวคือ 
ปัจจุบนัวดัที-มีโครงการขยายอาคารสถานที- ทั'ง หอวิปัสสนา กุฏิ และแปลงเกษตร ซึ- งสิ-งเหล่านี' จะมี
เป็นส่วนหนึ- งในการสร้างจุดสนใจแก่พุทธศาสนิกชนที-อยู่ภายนอกชุมชนเขา้มาประจาํภายในวดั 
เพราะวดัมีสถานที-ในการตอบสนองความตอ้งการแก่พุทธศาสนิกชนมากขึ'น  
 (2)  กิจกรรมวนัเสาร์เขา้วดั เป็นโครงการที-วดัทาํขึ'น เพื-อเปิดโอกาสให ้
ทั'งคนในพื'นที-และนอกพื'นไดมี้โอกาสมาปฏิบติัธรรม บวชพราหมณ์และชีพราหมณ์ โดยทางวดัได้
เชิญพระอาจารยที์-เชี-ยวชาญดา้นวิชาการนั-งวิปัสสนากรรมฐานมาสอนให้แก่ญาติโยมทุกอาทิตย ์ซึ- ง
กิจกรรมจะเริ-มตน้ขน้ทุกวนัเสาร์และจะเสร็จสิ'นภายในวนัอาทิตยเ์ยน็ ส่วนมากผูร่้วมกิจกรรมจะ
เป็นคนนอกพื'นที-และเด็กนกัเรียนในชุมชน สาเหตุที-ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ร่วมไดน้ั'น เพราะทุกคน
ตอ้งทาํงานเลี' ยงชีพ เนื-องจากแต่ละครัวเรือนมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งรัดตวั แต่นกัเรียนบาง
กลุ่มไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกนัเป็นประจาํเหมือนกนั ซึ- งเด็กกลุ่มนี'ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 
 

“...โครงการวนัเสาร์เขา้วดั 2วนั 1 คืน ส่วนใหญ่ถา้พวกหนูวา่งก็จะเขา้ร่วมเกือบ
ทุกอาทิตย์ โครงการวนัเสาร์เข้าวดัเป็นโครงการที-ทาํร่วมกับโรงเรียนเป็น
โครงการทาํตามความสมคัรใจใครจะเขา้ก็ไดไ้ม่เขา้ก็ได ้ถา้ใครเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางโรงเรียนจะเพิ-มคะแนนจิตพิสัยให้ กิจกรรมที-ทาํกนัเป็นประจาํ คือ การเดิน
ตามพระบิณฑบาต ปฏิบติัธรรม กิจกรรมปลูกตน้ไม ้และดูแลตน้ไมค้นละตน้ 
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ตามที-นายแปดมอบให้ทาํ คือ พวกเราจะตอ้งไปรดนํ' าทุกวนัตอนเย็นหลงัเลิก
เรียนพอมีกิจกรรมอะไรมาแทรกพวกหนูก็เขา้ไปช่วย อยา่งแต่ก่อนที-เขาเทลาน
ปูนที-วดั พวกหนูก็มาช่วยเทปูนพอทางวดัจะปลูกผกัพวกหนูก็ไปช่วยขนแกลบ 
ขนขี'ววัไปลงดิน พอเก็บเกี-ยวผลผลิตไดก้็เอาผกัไปขายที-ตลาด พอถึงวนัศาสนา
และวนัประเพณีต่างๆที-มีกิจกรรมโรงเรียนจะพานกัเรียนเขา้ร่วม เพราะนายแปด
เขาต้องการให้นักเรียนอยู่ใกล้ชิดกับศาสนา เพื-อปลูกฝังสิ- งต่างๆให้แก่เด็ก 
อยา่งเช่น วนัลอยกระทงพวกหนูก็ไปช่วย ทาํกระทงขายกระทงกนั วนัปีใหม่ที-
พึ-งผ่านมาก็มีสวดมนตข์า้มปีที-วดั และตอนเขา้พรรษาเราก็มาช่วยเขาบริการนํ' า
ให้กับแขกกิจกรรมส่วนใหญ่เราจะสมคัรใจทาํกนัเองพอถึงกิจกรรมวนัพระ 
พวกเราก็ไปทาํบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ และลา้งจาน...” (นามสมมุติ 11, 2556)  

 
 บทบาทดงักล่าวอาจเรียกไดว้่าเป็นความสัมพนัธ์ทางดา้นการศึกษาที-
วดัและโรงเรียน เกื'อหนุนส่งเสริมต่อการทาํหนา้ที- ถึงแมใ้นปัจจุบนัการทาํหนา้ที-ดา้นความสัมพนัธ์
ทางการศึกษายงัจะมีขอ้บกพร่องจากศกัยภาพชุมชน แต่เชื-อวา่ในอนาคตความสัมพนัธ์ในดา้นนี' จะมี
ศกัยภาพมากขึ'น เมื-อบา้น วดั โรงเรียน เกิดการพฒันาขึ'น 
 4)  ระบบวฒันธรรมอย่างกล่าวในความสัมพนัธ์ระดบับุคคลไปว่า ชุมชน
เน้นความเป็นเครือญาติมากกว่าการอาศยัอยู่แบบตวัใครตวัมนั ที-พวกเขายงัยึดถือวิถีชีวิตชนบท
ดั'งเดิมเนน้การพึ-งพาอาศยักนั มีการเอื'อเฟื' อเผื-อแผแ่ละมีนํ' าใจต่อเพื-อนบา้นอยูเ่สมอ สาเหตุที-ชุมชน
ยงัสามารถรักษาวฒันธรรมชุมชนดั' งเดิมให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน เพราะได้รับอิทธิพลทาง
วฒันธรรมมาจากบรรพบุรุษหรือรุ่นก่อตั'ง ที-ชุมชนถือกาํเนิดมาจากการโยกยา้ยประชากรของ 3 
หมู่บา้นเก่าแก่ ได้แก่ บา้นรางหวาย บา้นเขารัก และบา้นวงักลุ่ม ที-มีการแบ่งนามสกุลออกอย่าง
ชดัเจนวา่นามสกุลใดยา้ยมาจากบา้นไหน เช่น นามสกุลหมดทุกข ์ทวีศรี สิงห์เขารัก มาจากบา้นเขา
รัก และนามสกุลสืบพราย วงนอ้ยมาจากบา้นรางหวาย สมาชิกในชุมชนจึงมีความสัมพนัธ์เชิงเครือ
ญาติที-เข้มขน้มาก แมว้่าปัจจุบนัสมาชิกใหม่ของชุมชนจะมีคนนอกพื'นที-มาอยู่อาศยัมากขึ'น แต่
ไม่ไดส่้งผลกระทบใหว้ฒันธรรมชุมชนที-มีมาตั'งแต่ในอดีตไดเ้จือจางลงไป เพราะสมาชิกใหม่ที-เขา้
มาอยูอ่าศยัตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับริบทของชุมชน เพื-อลดความขดัแยง้และสร้างมิตรภาพที-ดีต่อคน
ดั'งเดิม ซึ- งมีคุณตาท่านหนึ-งเล่าถึงวฒันธรรมความเอื'อเฟื' อเผยแผข่องชุมชนใหว้า่ 
 

“...ถา้คนที-นี' เกิดตายขึ'นมาเพื-อนบา้นจะนาํขา้วสารคนละถุง เครื-องปรุงจาํพวก 
นํ' าปลา ซีอิ�ว นํ' าตาล ขา้วปลาอาหารแห้งต่างๆ ไปให้แก่เจา้ภาพ มนัเป็นธรรม
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เนียมดั'งเดิมของคนในชุมชน เพราะทุกคนถือเป็นญาติพี-น้องกนัเหล่าเดียวกนั 
ถึงแมปั้จจุบนัความสัมพนัธ์มนัอาจจะไม่ดีเหมือนแต่ก่อน เพราะมีคนต่างถิ-น
อพยพเขา้มาอยู่จากหลายภาค แต่มนัก็ยงัดีอยู่ไม่ถึงกบัมิตรภาพที-เคยมีนั'นหมด
ไป ถา้มีใครในชุมชนเสียชีวิตทางชุมชนเราก็จะมีกฎอยูว่่า จะเก็บเงินครัวเรือน
ละ 20 บาท เพื-อไปช่วยเหลือครอบครัวผูเ้สียชีวติ ส่วนเรื-องสถานที- และขา้วปลา
อาหารแห้ง ชาวบา้นเขาก็ไปช่วยเจา้ภาพ จดัสถานที-บา้ง ช่วยทาํอาหารเลี'ยงบา้ง
อยา่งในดา้นการช่วยเหลือเอื'ออาทรกนั สมยัก่อนดีกวา่ปัจจุบนันี' เยอะเพราะสมยั
นั'นเขายงัตอ้งหวงัแรงงานของเพื-อนบา้น อยา่งเช่น เวลาเขาทาํนากนัสมยัก่อน ก็
ไปช่วยเหลือกันอย่างดีเลย อย่างวนันี' ลุงจะลงแขกข้าวคนทั' งหมู่บ้านก็มา
ช่วยเหลือลงแขกขา้วกนั พอถึงคราวเขาจะทาํบา้งเราก็ไปช่วยเขา เพราะสมยันั'น
ยงัไม่มีเทคโนโลยีเหมือนในสมยันี'  เรายงัตอ้งพึ-งเขาอยู่ แต่พอมาสมยันี' มนัไม่
เหมือนแต่ก่อนเขาไม่ค่อยง้อกัน ถ้าใครไม่ช่วยก็ไม่ เป็นไร เพราะเขาใช้
เทคโนโลยีทาํแทน แต่ก็มีเพียงบางส่วนเท่านั'นที-เป็นแบบนี'  เพราะส่วนใหญ่เขา
ก็ยงัช่วยเหลือกนัดีอยูแ่ต่ก็ลดนอ้ยจากเดิมลงบา้ง...” (นามสมมุติ 1, 2556)  

 
 ซึ- งต่อมาวฒันธรรมดงักล่าวไดพ้ฒันาขึ'นมาเป็นรูปธรรมเรียกวา่ โครงการ
เงินสมทบทุนผูเ้สียชีวิตหรือเงินฌาปนกิจศพ ที-มีทางอบต. เป็นผูจ้ดัการทั'งหมด โครงการเริ-มตน้มา
จากสมยัชุมชนยคุแรกที-ยงัมีประชากรไม่มากสมาชิกจึงมีความผกูพนักนัเสมือนญาติพี-นอ้งคนสนิท 
เมื-อมีสมาชิกคนใดเกิดการเสียชีวิต สมาชิกคนอื-นจะนาํขา้วสารมาช่วยเหลือเจา้ภาพกนัคนละถุง
เครื-องปรุงต่างๆ เพื-อไปทาํอาหารเลี'ยง เพื-อแสดงนํ'าใจต่อมาเมื-อชุมชนเริ-มขยายใหญ่ขึ'น ครัวเรือนยิ-ง
มากขึ'น ทาํใหต้อ้งมีการบริหารจดัการแบบใหม่ โดยเก็บเงินครัวเรือนละ 20 บาท วงเงินจะได ้16500 
บาท ต่อ1 ศพเพื-อช่วยเหลือครัวครอบของผูเ้สียชีวติแทน  
 4.4.1.3  ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่ายนอกชุมชนจะมีความสัมพนัธ์ที-เกี-ยวขอ้งต่อ
ชุมชนและวดันอ้ยมาก ที-จะเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจะมีแต่ระบบเศรษฐกิจที-ผา่นการระดมทุนหรือ
แบ่งปันทรัพยากรมาให้แก่ชุมชน จากตวัอยา่งที-เห็นไดช้ดัที-สุดจะเป็นการสร้างศูนยอ์นามยัของวดั 
ที-เริ-มสร้างขึ'น ในช่วงปี 2549 ทางวดัไดจ้ดัสร้างศูนยอ์นามยัชุมชนขึ'น เนื'อที-โดยประมาณ30 ตาราง
วา มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ห้องจ่ายยา (2) ห้องปฐมพยาบาล (3) ห้องนํ' า โครงการเริ-มตน้
มาจากนายแปด(ลูกเจา้อาวาส) ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยเจา้อาวาสวดัอารามหลวงวดัแห่งหนึ-งใน
ตวัเมืองและเจา้คณะอาํเภอศรีสวสัดิO  เกิดสํานึกบา้นเกิดจึงกลบัมาพฒันาผืนดินที-ตนเกิดให้เจริญขึ'น 
หนึ- งในโครงการที-ท่านได้ทําแก่ชุมชนคือ การสร้างศูนย์อนามัยชุมชนที- ร่วมโครงการกับ
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โรงพยาบาลห้วยกระเจาและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) โดยท่านได้เล่าถึง
จุดเริ-มตน้ของโครงการนี'วา่ 
 

“...แต่เดิมวฒันธรรมการรักษาของชาวบา้นที-นี'  เขาไม่ค่อยนิยมไปหาหมอเขา้
โรงพยาบาล เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ' นมา เขาก็ไปซื'อยาชุดจากร้านค้ามารักษา
กนัเอง เราจึงเห็นว่าถา้เป็นแบบนี' ต่อไปคงไม่ดีต่อผูรั้กษาเอง จุดเริ-มตน้ในการ
สร้างศูนยอ์นามยัก็มี 2 วตัถุประสงค์ คือ1) เราไม่อยากให้ชาวบา้นกินยาชุด
เพราะยาส่วนใหญ่เป็นยาอนัตรายกินบ่อยๆคงไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 2) เรา
อยากจะช่วยลดรายจ่ายของชาวบ้าน หวงัเพียงแค่ให้ชาวบา้นมาเบิกยาได้ฟรี 
และเปลี-ยนพฤติกรรมการรักษาใหถู้กวธีิ...” (นามสมมุติ 8, 2556)  

 
 ก่อนที-ศูนยอ์นามยัจะเกิดขึ'นชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะฝากความหวงัไวก้บัร้านค้า 
จากการสอบถามร้านคา้ถึงแหล่งที-มาของยาชุด ก็พบวา่ ร้านคา้ในชุมชนจะรับมาจากตลาดอู่ทองเป็น
ร้านขายยาเภสัชทั-วไป ไปถึงก็บอกรายการยาต่างๆ ใหแ้ก่ผูจ้ดัยา กาํไรที-ไดจ้ะอยูที่-ประมาณ 1-2 บาท 
ต่อชุด ยาชุดส่วนใหญ่ที-ไดรั้บความนิยมจากชาวบา้น คือ ยาบาํรุงหัวใจ ยาแกป้วด และยาซ่อมเส้น 
เป็นตน้ ซึ- งชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะรู้กนัโดยทั-วไปวา่เป็นยาอนัตราย แต่เมื-อเกิดอาการเจ็บปวดขึ'นมา
เขาก็ไม่มีทางเลือกในการรักษาเท่าใดนกัจึงจาํเป็นตอ้งพึงยาชุด บางคนกินยาชุดจนเกิดอาการติดก็มี 
ซึ- งอาการขา้งเคียงของผูที้-ติดยาชุดจะมีอาการทางผิวหนงั คือ มีลกัษณะผิวแห้ง แตกลายงาและมีจุด
เขียวชํ' าเป็นจุดตามตวั กลุ่มคนที-ใชย้าชุดส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและผูใ้ชแ้รงงาน เพราะกลุ่มคน
เหล่านี' มกัมีอาการปวดเมื-อยจากการทาํงานเป็นประจาํจากการที-สอบถามถึงความคิดเห็นของ
ชาวบา้นท่านหนึ-งเกี-ยวกบัการรับประทานยาชุดและการเขา้รักษาที-ศูนยอ์นามยัวา่เป็นอยา่งไร เขาเล่า
วา่ 
 

“...สาเหตุที-ชาวบา้นส่วนใหญ่เขากินยาชุดเพราะทางเลือกในการรักษาของเรา
น้อย คนที-นี' ค่อยขา้งจะยากจน ถา้เจ็บป่วยเล็กน้อยเขาก็ไม่เขา้โรงพยาบาลกนั
หรอก เนื-องจากมีรายจ่ายสูง เขาก็หนัมารักษากนัเองเริ-มจากหายาสามญัทั-วไปมา
รักษาเช่น Paracetamol หรือยาแกแ้พต่้างๆ แต่กินยาพวกนี'ตอ้งใชเ้วลานานกวา่
จะหายอาการ เขาเลยหนัมากินยาชุดกนั กินแลว้มนัหายเร็ว เพราะบางทีเขากินยา
พวกนี' เพื-อให้หายอาการแลว้ไปทาํงานต่อ ชาวนาอยา่งเราอาการปวดเมื-อยมนัก็
เป็นเรื-องปกติเพราะเรากม้ๆเงยๆเยอะ แต่พอปวดมาเลยทาํงานลาํบากจึงตอ้งหา
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อะไรเป็นที-พึ-งนั'นก็คือยาชุด แต่พอศูนยอ์นามยัมาเปิดที-นี' ใหม่ๆผมเองก็เขา้ใช้
บริการนะ เพราะมีทั'งหมอมาตรวจอาการและยาฟรี สมยันั'นชาวบา้นเขานิยมใช้
บริการกันมาก เป็นเพราะการเห่อของใหม่เนื-องจากชุมชนเราไม่เคยมีศูนย์
อนามยัมาก่อน พอเจบ็นิดหน่อยก็อยากเขา้ไปลองใชบ้ริการ แต่ยาส่วนใหญ่ที-ผม
ไดรั้บก็มกัจะเป็น Paracetamol ซึ- งกินแลว้มนัก็ไม่หาย ผมก็หันไปซื'อยาชุดกนั
เหมือนเดิม แต่คนอื-นเขาก็ยงัเขา้ไปรับยากนัอยูบ่า้งในช่วง 1 ปีแรกของการเปิด
ศูนยอ์นามยั...” (นามสมมุติ 9, 2556)  

 
 ในช่วงปีแรกที-ทางศูนยอ์นามยัไดท้าํการเปิดทาํการใหม่ๆนั'นไดรั้บความนิยมจาก
ชาวบา้นเป็นอย่างมาก เนื-องจากมีการรักษาอาการเบื'องตน้จากอสม.ที-ถูกหลกัอนามยัและได้รับ
ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลห้วยกระเจาทั'งดา้นทรัพยากรยาและความช่วยเหลือฉุกเฉิน ที-เป็น
ศูนยเ์รียกรถพยาบาลให้ทางโรงพยาบาลเขา้มารับผูป่้วยไดใ้นกรณีฉุกเฉิน แต่ก็เป็นที-น่าเสียดายที-
ศูนยอ์นามยัตอ้งทาํการปิดตวัลงในช่วงปี 2551 เนื-องจากมีปัญหาดา้นการจดัการทางดา้นงบประมาณ
จา้งบุคลากรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และปัญหาอื-นๆ อีกมากมาย ซึ- งคุณครู
ท่านหนึ-งไดเ้ล่าถึงสาเหตุที-โครงการนี'ไม่ประสบความสาํเร็จวา่ 
 

“...ถา้พูดกนัตรงๆ ห้องยาก็เหมือนไฟไหมฟ้าง เครือข่ายที-เกี-ยวขอ้งกบัห้องยา
หลกัๆ จะมีมหาวรีะที-ทาํหนา้ที-ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลห้วยกระเจาและ
โรงพยาบาลอื-นๆ ในตวัเมืองในการไปขอยาจากโรงพยาบาลมาไวใ้นวดั และมี
ฝ่ายแพทยอ์าสามาประจาํที-วดัวนัละ2 คน เวลาชาวบา้นปวดหัวตวัร้อนก็จะไป
เอายา แต่วิถีชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นตอนเช้าเขาตอ้งออกไปทาํงาน รวมทั'ง
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจมนัรัดตวั จึงไม่มีเวลามาเอายา ช่วงแรกๆ ชาวบา้นเขาก็ขยนั
มาเอายากนัเป็นเพราะเห่อของใหม่ แต่พอเวลาผา่นไปสัก1-2 ปี โดยประมาณ ก็
เริ-มไม่เขา้ไปเอายากนัเพราะออกไปทาํงานกนัหมด จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบา้นมา
ขอยานอ้ยลง ส่งผลใหอ้สม.ไม่เขา้มาปฏิบติัหนา้ที-เพราะอยูไ่ปก็ไม่มีคนเขา้มารับ
ยา จึงค่อยๆหนีหายไปกันหมด เลยให้พระในวดัดูแลแทนบางทีชาวบ้านก็
เกรงใจใหพ้ระเดินรอบสองรอบ เพราะไม่มีคนดูแล ตอนหลงัชาวบา้นเขาเดินไป
เอายาไปรอบสองรอบเห็นห้องยาปิด ก็ขี' เกียจเรียกพระให้มาเปิดจึงหนัมาซื'อยา
ชุดตามเดิม สาเหตุที-ไม่มีคนคุมห้องยาก็ส่วนหนึ- ง แต่อีกส่วนหนึ- งนิสัยดั'งเดิม
ของชาวบา้นไม่ชอบกินยาตามใบสั-งยาของแพทย ์ส่วนใหญ่เขาจะกินยาชุดเป็น
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หลกั เช่น ถา้มีอาการปวดหลงัก็จะตอ้งกินยา 5 เม็ด ถา้ปวดหัวกินยา 8 เม็ด กิน
แปบเดียวก็หายเลยไม่เหมือนกบัทานParacetamolที-ตอ้งรอเวลานาน พอเขาหาย
ไข้เขาก็สามารถทาํงานได้ต่อ ยาชุดขายตามร้านขายของชาํทุกร้านในชุมชน 
เรื-องยาชุดเราก็รงณรงคว์า่มนัอนัตรายแต่ชาวบา้นเขาเชื-อแบบนั'นวา่ยาชุดมนักิน
แลว้หาย...” (นามสมมุติ 3, 2556)  

 
 ปัจจุบนันี'ศูนยอ์นามยัหรือที-ชาวบา้นเรียกติดปากกนัวา่ “ห้องยา” เป็นห้องร้างที-มีไว้
สําหรับต้อนรับแขกคนสําคญัเท่านั'น จากการสํารวจภายในห้องยาพบว่า ประมาณยาเกือบ 70
เปอร์เซ็นตเ์ป็นยาหมดอาย ุและมียาเพียง30เปอร์เซ็นตที์-ยงัมีอายุการใชง้าน คาดวา่น่าจะเป็นยาที-เพิ-ง
ถูกเอามาลงเพิ-มไดไ้ม่นานเพราะดูจากวนัเดือนปีผลิตยงัอยูใ่นช่วง 1-2 ปีที-ผา่นมา โดยมากเป็นพวก
เกลือแร่และParacetamol เป็นตน้ 
 การที-ศูนยอ์นามยัเกิดความไม่ประสบความสําเร็จน่าจะมี 2 สาเหตุ ดว้ยกนั คือ (1) 
ขาดงบประมาณจ้างบุคลากรประจาํ (อสม.) เนื-องจากทางวดัค่อนข้างยากจนจึงไม่มีกาํลังจ้าง
บุคลากรให้อยู่ประจาํ (2) พฤติกรรมและความเชื-อของชาวบา้นเรื-องยาชุดยงัเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินโครงการ 
  
 4.4.2  ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 

 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของชุมชน อยา่งที-กล่าวไปในขา้งตน้วา่ ชุมชนยงัมีความ  
สัมพนัธ์เชิงเครือญาติเป็นความสัมพนัธ์แนวราบที-ทุกฝ่ายต่างเสมอภาคกนั นอกจากตาํแหน่งของ
พระสงฆ์และครูอาจารยที์-ชาวบา้นยกฐานะให้เหนือกว่า เวลาทาํกิจกรรมใดพระสงฆ์ ครูอาจารย ์
และผูน้าํชุมชน มกัจะเป็นผูน้าํในการตดัสินและควบคุมการปฏิบติังาน ในขณะที-ชาวบา้นจะเป็นผู ้
ลงความเห็นในลกัษณะผูต้าม ในช่วงลงพื'นที-ภาคสนามไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการประชุม
ชุมชนครั' งหนึ-ง พบวา่ในช่วงขั'นตอนการตดัสินใจ (Participation in Decision making) ของชุมชน 
เพื-อกาํหนดเป้าหมายสําหรับการทาํโครงการ จะมีเครือข่ายดว้ยกนั 3 ฝ่าย คือ บา้น วดั โรงเรียน เขา้
มาร่วมระดมความคิดเห็นเพื-อหาทางออกร่วมกนั โดยฝ่ายบา้นจะมีผูใ้หญ่บา้นและอบต.เป็นผูน้าํ
สําหรับการอภิปราย ฝ่ายวดัจะมีท่านเจ้าอาวาสเป็นผู ้นําสําหรับการอภิปราย ฝ่ายโรงเรียนมี
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นผูน้าํสําหรับการอภิปราย ส่วนสมาชิกที-เขา้ร่วมประชุมจะมีทาํหน้าที-ใน
การรับฟัง เสนอความคิดเห็น และร้องทุกข์ถึงปัญหาต่างๆ เพื-อหาขอ้สรุปร่วมในวงประชุมที-ใช้
หลกัเกณฑโ์หวตคะแนนเสียงในการหาขอ้สรุปถึงปัญหาและการดาํเนินโครงการ  
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 บรรยากาศการลงมติในวงประชุมมีลกัษณะ“แบบพวกมากลากไป” ที-ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่
กลา้เสนอความคิดเห็นที-ตรงไปตรงมา เพราะยงัใหค้วามสัมพนัธ์ดา้นมิตรภาพของเพื-อนร่วมประชุม
เป็นสาํคญั หลกัการแสดงความคิดเห็นจึงมีลกัษณะเกรงใจต่อกนัค่อนขา้งสูง เนื-องจากกลวัผิดใจต่อ
เพื-อนสมาชิกคนอื-น และกลวัขายหนา้ที-เสนออะไรออกไปแลว้ผูอื้-นไม่คลอ้ยตาม หลงัเวทีประชุมจึง
มีกรณีแอบเก็บมานินทาลบัหลงัต่อที-ประชุมกนับ่อยครั' ง หน้าที-การเสนอหรือแสดงความคิดเห็น
ของชาวบา้นจึงไม่ใช่สาระสําคญัต่อการลงมติในวงประชุมเสียเท่าไร เพราะการทาํโครงการแต่ละ
ครั' งชาวบา้นอยูใ่นฐานะผูใ้หแ้รงงานมากกวา่หนา้ที-อื-น 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมปฏิบติัการพบว่า การมีส่วนร่วมแรงงานของชาวบา้น จะมี
ลกัษณะการปฏิบติัแบบจิตอาสาที-สละเวลาและกาํลงักายมาเขา้ร่วมการทาํโครงการ เนื-องจากชุมชน
ยงัคงสภาพความเป็นชนบทดั' งเดิม จึงทาํให้สภาพเศรษฐกิจและเงินงบประมาณสําหรับการทาํ
โครงการพฒันาชุมชนที-มีศกัยภาพตํ-า ชุมชนจึงตอ้งหาตน้ทุนทดแทนเพื-อลดรายจ่ายสําหรับการ
ปฏิบติังาน คือ ทุนจากแรงงานของชาวบา้นนั'นเอง และช่วงการปฏิบติังานทุกภาคส่วนในชุมชนจะ
เขา้มาทาํงานร่วมกนัทั'งชาวบา้นและผูน้าํชุมชนในฐานะเดียวกนั อย่างกรณีของ การเทพื'นสร้าง
ห้องสมุด ทั'งทางอบต. ผูใ้หญ่บ้าน ครูอาจารย ์และชาวบา้น ต่างกลืนกินร่วมไปกบัชาวบา้นจน
แยกแยะไม่ออกระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม ที-ต่างคนต่างช่วยกนัผสมปูน เทปูน ผูน้าํทาํทั'งหน้าที-สั-งการ
ไปและปฏิบติัตามพร้อมผูต้ามไปดว้ย หรืออย่างกรณีของ งานเลี' ยงวนัเด็ก ที-บรรยากาศในงานทั'ง
ผูใ้หญ่ อบต. และชาวบา้น ต่างร่วมพบปะสังสรรค์ในลกัษณะเพื-อนฝูง ไร้ซึ- งการแบ่งชั'นวรรณะ
ออกมาให้เห็นอยา่งชดัเจน ดว้ยปรากฏการณ์แบบนี'ทาํให้การศึกษายืนยนัไดใ้นระดบัหนึ-งวา่ชุมชน
แห่งนี' มีความสัมพนัธ์แนวราบหรือเสมอภาคอยา่งมั-นคง 
  

4.4.3  ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี�ยนแปลง 

 ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี-ยนแปลง หมายถึง ปรากฏการณ์การเปลี-ยนแปลงทาง 
ความสัมพนัธ์ของชุมชน ที-เกิดขึ'นตั'งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ- งแต่เดิมพื'นที-ชุมชนเป็นป่ารกชฏัมิใช่
เขตที-อยูอ่าศยั หากแต่เป็นที-อยูข่องสัตวป่์าจาํพวก เสือโคร่ง ชา้ง มา้ ววั กวาง ควาย และกระต่ายป่า 
เวลาผ่านไปเพียงสามชั-วอายุคนหรือประมาณ 80-100 ปี พื'นที-ป่าแต่เดิมไดมี้การเปลี-ยนแปลงขยบั
ขยายเป็นรูปเป็นร่างของชุมชน ถือวา่เป็นการเปลี-ยนแปลงที-น่าสนใจมิน้อย ต่อการศึกษาซึ- งพบว่า
การเปลี-ยนแปลงของชุมชนมีสิ-งที-น่าสนใจอยู่3 ปรากฏการณ์ ไดแ้ก่ (1) วิถีชีวิตของเกษตรกร (2) 
การเปลี-ยนแปลงของวดั (3) การขยายและเคลื-อนยา้ยประชากร 
 4.4.3.1  วิถีชีวิตของเกษตรกร แต่เดิมประชากรในชุมชนยงัไม่มากนกั เพราะเพิ-งเริ-ม
ยา้ยถิ-นฐานมาจากหมู่บ้านเก่าแก่ทั'ง 3 หมู่ ได้แก่ เขารัก รางหวาย และวงักลุ่ม มาเกาะกลุ่มกัน



117 

 

ประกอบอาชีพจากการเลี' ยงววัขาย มีประมาณ 10ครอบครัว แต่ละหลงัจะอยู่ห่างจากกนัไม่เป็นดงั
ปัจจุบนัที-กระจุกตวักนัอยูก่นัแบบชุมชน สมยันั'นจะมีระบบการพึ-งพากนัสูง อยา่งเช่น การถางหญา้ 
ถางตน้ไม ้ และทาํนา ชุมชนจะมีระบบการผลดัเวียนกนัทาํ อย่างเช่น อาทิตยนี์' เป็นคิวของนาย ก. 
เพื-อนบา้นของนาย ก. จะเขา้มาช่วยเหลือ เหมือนเป็นพื'นที-ของตนเอง เมื-อช่วยนาย ก. จนเสร็จ ก็เริ-ม
ใหม่ที-นาย ข. หมุนเวียนพลดัเปลี-ยนจนครบ จากคาํบอกเล่าของคุณตาท่านหนึ-งวา่ “...สมยันั'นพวก
เราจาํเป็นจะตอ้งพึ-งพากนั เพราะจะทาํคนเดียวมนัไม่ไหวใหด้าํนาคนเดียวเป็น 10 ไร่ เพื-อนบา้นสมยั
นั'นเลยตอ้งงอ้กนั เวลาทาํอะไรจึงเกรงใจกนัมาก...” (นามสมมติ 1, 2556) ถึงแมปั้ญหาความสัมพนัธ์
ในยุคนั'นจะไม่ก่อปัญหา แต่การวิธีการทาํเกษตรแบบดั' งเดิมนั'นมกัตอ้งประสพกบัปัญหาพวก
ศตัรูพืช เช่น เพลียไล่กินขา้วจนมีการเสียหายทางผลผลิต ชาวบา้นจึงมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการ
พึ-งพิงศาสนา โดยการนิมนตพ์ระสงฆม์าทาํพิธีไล่เพลียแต่ไม่นานวถีิดงักล่าวเริ-มหายไป ตอนเริ-มเกิด
กระแสการทาํเกษตรแบบสมยัใหม่ดว้ยสารเคมีปฏิชีวนะ และเทคโนโลยีทุ่นแรงต่างๆ เช่น รถควาย
เหล็ก ฯลฯ ซึ- งส่งผลใหก้ารช่วยเหลือพึ-งพาของเกษตรกรแบบดั'งเดิมไดเ้ลือนหายไป เพราะเกษตรกร
สามารถใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานคนได ้โดยไม่ตอ้งงอ้กนัเหมือนแต่ก่อน ซึ- งนามสมมุติ 9 
เล่าว่า “...เดีnยวนี' เขาไม่งอ้กนั เพราะมีรถทาํนาเกี-ยวขา้วก็ไม่ตอ้งสนใจแรงจากเพื-อนกนัเหมือนแต่
ก่อน ปัจจุบนันี' ก็เลยแบบทาํนาแบบตวัใครตวัมนั...” (นามสมมุติ 9, 2556)ปัจจุบนัจะเน้นระบบ
นายทุนจ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานรายวนั 300บาทต่อวนั เสียมากกวา่ซึ- งก็มีบา้งในบางครั' งที-เพื-อนบา้น
จะเขา้ไปช่วยดว้ยใจไม่หวงัผลตอบแทน ซึ- งการเปลี-ยนแปลงในมิตินี' ทาํให้เราพอได้เห็นภาพการ
เปลี-ยนแปลงวถีิชีวติชุมชนที-สามารถนาํไปสู่ตวัชี'นาํในมิติอื-นๆ ของงานวจิยั 
 4.4.3.2  การเปลี-ยนแปลงของวดั เป็นอีกมิติหนึ-งที-สาํคญัต่อการศึกษาทิศทาง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนว่าจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคต ซึ- งเล็งเห็นการเปลี-ยนแปลงที-
ชดัเจน 3 สมยั ไดแ้ก่ (1) ยุคก่อตั'ง (ดั'งเดิม) เป็นช่วงสมยัที-ก่อตั'งชุมชนยุคแรกที-สมยันั'นชาวบา้นยงั
ตอ้งพึงพิงวดัและโรงเรียนจากหมู่บา้นเดิมที-ตนเคยอาศยัซึ- งเป็นระยะทางที-ไกลพอสมควรต่อการ
เดินทาง รวมทั'งการเดินทางแต่ละครั' งยงัตอ้งระแวดระวงัต่อสัตวป่์าอย่างเสือ ลุงระเบียบซึ- งเป็น
ผูใ้หญ่บา้นในยุคนั'นจึงตดัสินใจรวมกบัชาวบา้นก่อสร้างวดักบัโรงเรียนขึ'นในอาคารก่อสร้างเพียง
เพลิงกระต๊อบขนาดเล็ก ที-จาํตอ้งถางป่าจดัการพื'นที-ที-มีระยะกวา้งพอสมควร ในตอนนั'นผูใ้หญ่เล่า
วา่  
 

“...สร้างวดัเสร็จในตอนแรกก็หาพระมาประจาํอยู่ไม่ได้ เลยเชิญพระมาจาก
หมู่บา้นรางหวานพร้อมนิมนตพ์ระพุทธรูปหลวงพ่อขาวมาเป็นสิ-งมงคลประจาํ
หมู่บา้นดว้ยในตอนนั'น ตอนนั'นเวลาพระสงฆ์เขา้มาประจาํอยูช่าวบา้นก็จะให้
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ความสําคญักนัมาก เวลาจะทาํอะไรต่างก็ตอ้งทาํร่วมกนั ไม่ว่าจะทาํนา สร้าง
บา้น ปลูกเสกอาวธุ หรือของใชต่้างๆ...” (นามสมมุติ 1, 2556)  

 
 ในยุคนี' กินระยะเวลาประมาณ 50-60 ปี(เป็นระยะเวลาที-คาดคะเนเองจากชาวบา้น 
เพราะชุมชนแห่งนี' เป็นเพียงชุมชนชาวบา้นตามชนบทจึงไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรที-
ชดัเจน) ที-จะมีพระสงฆ์มาประจาํอยู่เป็นครั' งคราว โดยมากจะเป็นพระเดินธุดงค์ที-เขา้มาอาศยัพกั
แรมอยู่เป็นพกัๆ และผ่านมาจนถึง (2) ยุคกลาง เกิดขึ'นประมาณ 10 ปีก่อนหน้า เป็นยุคที-เริ-มมีเจา้
อาวาสเขา้มาประจาํเป็นครั' งแรกและเป็นยุคที-เกิดการเปลี-ยนผา่นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น
กบัวดัที-ชดัเจนดว้ยเช่นกนั ที-จากแต่เดิมความสัมพนัธ์มีลกัษณะแบบชีพจรเส้นตรง จาํตอ้งดิ-งลงสู่
เหวเพราะการทาํหน้าที-ของพระสงฆ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของชาวบ้าน ซึ- งในยุคนั'นมี
พระสงฆป์ระจาํอยูภ่ายในวดัเพียงคนเดียว คือ เจา้อาวาสวดัองคก่์อนรุ่นหนึ-งจากปัจจุบนั ที-ประพฤติ
ตนใหเ้หมาะสมต่อกิจของสงฆที์-วนัๆ มั-วแต่ตามหาเครื-องลางของขลงั ดงัเช่น เหล็กไหลตามถํ'า ไป
หาตั'งแต่เชา้จรดเยน็ ไม่สนใจการบา้นการเมืองทาํใหช้าวบา้นเริ-มขาดความศรัทธาจาํตอ้งยา้ยสถานที-
ทาํบุญไปยงัวดัอื-น และไม่นานเจา้อาวาสองค์ดงักล่าวไดต้ดัสินใจลาออกจากวดั ในช่วงเวลานั'นวดั
ไม่ต่างจากวดัร้างเท่าใดนกั จนมาถึง (3) ยุคสมยัใหม่ คือ ช่วงสมยัปัจจุบนัที-นบัตั'งแต่ 10 ปีที-มาผา่น
หรือ 2546 โดยประมาณ เป็นยุคที-เกิดการเปลี-ยนผา่นยุคสมยัที-ชดัเจนที-สุด ในดา้นสภาพแวดลอ้มที-
จากเดิมวดัมีเพียงกระต๊อบหลังคามุ้งจากหลังเล็กๆ ปัจจุบนัเริ-มมีการขยบัขยายกุฏิและสถานที-
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ'นอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ-งขึ'น ดงัเช่น หอวิปัสสนา ศาลากลาง โรง
ครัว และศูนยอ์นามยั เป็นตน้ ซึ- งจากยุคกลางที-ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชาวบา้นเริ-มที-จะส่อเคา้
สูญสลาย พอมาถึงยคุนี'ความสัมพนัธ์เริ-มฟื' นตวัขึ'น ที-เริ-มจากการปฏิรูปวิถีการดาํรงอยูข่องวดัให้หนั
มาใส่ใจต่อชุมชนมากยิ-งขึ'น ทาํใหช้าวบา้นเริ-มเกิดการยอมรับและเกิดความศรัทธา ตวัอยา่งเช่น การ
ทาํหน้าที-พฒันาชุมชนโดยวดัทาํหน้าที-หลกัในการระดมเงินทุนมาทาํโครงการ เพื-อให้โครงการ
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คาดว่าในอนาคตวดัจะมีการพฒันาไปอย่างต่อเนื-องและส่อเค้าว่าจะ
กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของชุมชนดว้ยประการหนึ- ง ที-วดัจะเกิดการโครงการอบรมสร้าง
อาชีพต่างๆ ขึ'น พร้อมกบัการสร้างแบรนดป์าฏิหาริยพ์ระเครื-องไปพร้อมกนั 
 4.4.3.3  การขยายและเคลื-อนยา้ยประชากร จากเดิมที-กล่าวไปขา้งตน้ว่าชุมชนไดมี้
การโยกยา้ยมาจากหมู่บา้นเก่าแก่ที-อยูใ่กลเ้คียงสามหมู่บา้น ตวัชุมชนเองจึงมีการขยายตวัจากเครือ
ญาติกันเองสํานึกความเป็นเครือญาติในชุมชนจึงสูงเมื-อเปรียบเทียบกับชุมชนเมือง ในขณะที-
ปัจจุบนัเองที-ชุมชนเริ-มมีการก่อตวัเป็นชุมชนเองชดัเจนแลว้ จึงมีการโยกยา้ยประชากรจากเขตพื'นที-
ต่างๆ เขา้มาอาศยัอยูม่ากขึ'นไม่วา่จะเป็นประชากรจากภาคใต ้กลาง เหนือ อีสาน มาผสมปนเพลกนั
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อยู่แต่ดูจากสภาพการแลว้การผสมผสานทางทอ้งถิ-นของชุมชนยงัมิใช่ปัจจยัที-ก่อปัญหาให้ชุมชน
ขาดความสามคัคีกนั หากแต่เป็นเรื-องของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที-เปลี-ยนไปต่างหากที-ทาํให้ความ
สามคัคีนั'นเจือจางลง ดูตวัอยา่งไดจ้ากการเปลี-ยนแปลงของวิถีชีวิตเกษตรกรขา้งตน้ที-ไดย้กตวัอยา่ง
ไป 
 
 4.4.4  ความยั�งยนืทางความสัมพนัธ์ 
 ความย ั-งยนืทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน ถือเป็นสิ-งหนึ-งที-สําคญัมากต่อการทาํให้
ความสัมพนัธ์ดาํรงอยูสื่บไปขา้งหนา้ จากการศึกษาพบวา่มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ความเชื-อ (2) ลกัษณะ
นิสัยชุมชน 
 4.4.4.1  ความเชื-อ เหมือนอยา่งที-กล่าวไปขา้งตน้ในบริบทชุมชนและความสัมพนัธ์
ระดบัปัจเจกบุคคลวา่ ชุมชนแห่งนี' ถือเป็นชุมชนพุทธที-ยึดถือศาสนาร่วมกนั อีกทั'งยงัมีสิ-งศกัดิO สิทธิO
ประจาํชุมชนอยา่งหลวงพอ่ขาว ที-ถือเป็นปัจจยัหนึ-งที-สามารถสร้างความสามคัคีต่อชาวบา้นไดเ้ป็น
อยา่งมาก มีชาวบา้นท่านหนึ-งไดเ้ล่าวา่  
 

“...ชาวบา้นที-นี' จะให้ความเคารพหลวงพ่อขาวกนัมาก เวลามีงานอะไรที-เกี-ยวกบั
หลวงพอ่ขาวชาวบา้นก็จะออกไปช่วยกนัแทบทุกคน เพราะเขาศรัทธากนัมาก ถา้
มีงานทาํเพื-อหลวงพ่อขาวจากคนที-ไม่ถูกกนัก็กลายเป็นถูกหน้ากนัซะเดีnยวนั'น 
แต่พอทาํงานของหลวงพ่อขาวกนัเสร็จพวกเขาก็พาลไม่ชอบกนัเหมือนเดิม...” 
(นามสมมุติ 1, 2556)  

 ซึ- งปัจจุบนันี'ทางวดัเองไดเ้ริ-มคาดหวงัให้หลวงพ่อขาวเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ที-โด่งดงัขา้ม
ชุมชนไปยงัจงัหวดั จงัหวดัไปสู่ภูมิภาคและประเทศตามลาํดบั ที-ผ่านมาทางวดัเองก็ได้ผลิตพระ
เครื-องมารองรับการแจกจ่ายญาติโยมที-เขา้มาวดั เพื-อให้เขานาํกลบัไปบูชากราบไหวซึ้- งทางวดัเองมี
ความคิดวา่ การทาํหนา้ที-ในส่วนนี'จะสร้างแต่ผลดีที-ช่วยให้ชาวบา้นเกิดแรงศรัทธาที-ย ั-งยืนต่อไปใน
อนาคต เหมือนวดัที-ประสบความสําเร็จอื-นๆ ไดท้าํโดยการสร้างจุดขายให้วดัดูโดดเด่น อย่างเช่น 
วดัชา้งไห ้วดัปากนํ'า วดัโพธิO  ฯลฯ 
 4.4.4.2  ลกัษณะนิสัยชุมชน ถา้ไดอ่้านในขา้งตน้จะทราบว่าชุมชนที-นี' จะมีรูปแบบ
ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติเป็นความสัมพนัธ์แนวราบที-เน้นมิตรภาพ ความเป็นเพื-อนพอ้ง และ
นอกจากนั'นชุมชนเองยงัมีนิสัยที-ชอบเอื'อเฟื' อเผื-อแผ ่มีอะไรก็พึ-งพาอาศยัซึ- งกนัและกนั ตั'งแต่ระดบั
ปัจเจกบุคคลจนถึงระดบัสถาบนั ซึ- งครูท่านหนึ-งไดเ้ล่าประสบการณ์ที-พึ-งยา้ยเขา้มาประจาํที-นี' ใหม่ๆ 
ใหฟั้งวา่ 
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“...วนัแรกที-ครูมาถึงที-หมู่บา้นนี'  ไดมี้งานบวชพระของชาวบา้นขึ'นพอดี พอพวก
เขารู้ว่าผมเป็นครูใหม่ที-ยา้ยเขา้มาก็ถูกตอ้นรับเป็นอย่างดีเพราะคนที-นี' จะยก
ฐานะครูของให้สูงกว่าชาวบา้นผมรู้สึกประทบัใจชาวบา้นที-ไดใ้ห้ความสําคญั
และให้การตอ้นรับเป็นอย่างดี ตอนเราอยูบ่า้นเดิมก็เป็นคนปกติธรรมดาที-ไม่มี
ใครนับถือแต่พอมาอยู่ที- นี' กับมีคนให้ความเคารพศรัทธา สิ- งนี' คือความ
ประทบัใจแรกของผมที-เกิดขึ'นกบัสังคมนี- ช่วงแรกที-ผมมาอยู่ในหมู่บา้นนี' ผม
อาศยัอยูที่-วดั ทุกวนัมกัจะมีชาวบา้นชกัชวนไปกินขา้วผมคิดวา่หมู่บา้นนี' มีความ
เอื'ออาทรมีมิตรไมตรีต่อกนัค่อนขา้งสูง แต่สภาพทุกวนันี'ความเอื'ออาทรที-เคยมี
ก็เริ-มถดถอยลงมา อาจจะมีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีที-เขา้มาในชุมชนทาํให้เขา
พึ- งกับเทคโนโลยีแทนที-จะพึงคนในชุมชนเหมือนแต่ก่อนแต่สภาพปัจจุบัน
ความเกื'อกลู ความเอื'ออาทร ก็ยงัอยูใ่นระดบัที-ดีอยา่งชาวบา้นมีอะไรก็นาํของมา
แบ่งปันกนัเสมอ เขาทาํขนมอะไรมาก็หิ'วมาฝากที-บา้นบา้งจากที-ผมคิดจะอยูแ่ค่1
ปี ตอนนี' ผมอยู่เข้าไป30กว่าปีแล้วยงัไม่ได้ยา้ยไปไหนเลย...” (นามสมมติ 2, 
2556)  

 
 ซึ- งจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบในสิ-งที-ครูท่านนี' ได้กล่าวมาจริงๆ ที-ได้
เห็นพฤติกรรมชาวบา้นที-มีความเอื'อเฟื' อเผื-อแผ่กนัอย่างอบอุ่น อย่างเช่น ช่วงเวลาอาหารกลางวนั
ชาวบา้นมกัจะมีพฤติกรรมชกัชวนเพื-อนบา้นมานั-งกินลอ้มวงกนัเหมือนดงัครอบครัวเดียวกนั เวลามี
เพื-อนบา้นคนใดขาดของใชม้กัจะพบเห็นพฤติกรรมการแบ่งปัน ถอยทีถอยอาศยักนัเป็นปกติ อยา่ง
กรณีที-วดัขาดปัจจยัใดๆ โรงเรียนก็เขา้ช่วยเหลือ หรือโรงเรียนขาดวดัก็ช่วยเหลือพึ-งพากนัให้ผ่าน
พน้วิกฤตไปได ้ซึ- งพฤติกรรมแบบนี' จะเป็นสิ-งสําคญัที-ช่วยทาํให้ความสัมพนัธ์ในชุมชนเกิดความ
ย ั-งยนืไดใ้นระยะยาว 
 

4.5  เงื�อนไขความร่วมมอืระหว่างวดักบัชุมชนในด้านการพฒันาชุมชน 
 
 การศึกษาเงื-อนไขการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 
เป็นแนวคิดการศึกษามีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ ช่วงอยู่ภายในชุมชนไดพ้บว่ามี 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะนิสัยชุมชน (2) คาดหวงัผลประโยชน์ทางสังคม (3) ความเชื-อปัจจยัทั'ง 3
ช่วยผนึกสํานึกชุมชนให้เกิดความสามคัคีก่อเกื'อต่อพฤติกรรมร่วมมือของชาวบา้นให้เกิดขึ'นอย่าง
ต่อเนื-อง 
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 4.5.1  ลกัษณะนิสัยชุมชน 

 เหมือนอย่างที-กล่าวไปขา้งตน้ว่าชุมชนมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติเป็นความสัมพนัธ์
ระดบัราบที-เนน้ความเป็นเพื-อนพอ้งทอ้งเดียวกนั นิสัยที-เอื'อเฟื' อเผื-อแผจึ่งดาํรงอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพจากการลงพื'นที-พบวา่ชาวบา้นส่วนมากจะออกมาให้ความร่วมมือต่อการพฒันาชุมชน 
ที-มีปัจจยัส่งเสริมความร่วมมือดว้ยกนั2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) นิสัยความเอื'อเฟื' อเผื-อแผ ่จากการสัมภาษณ์
ชาวบา้นหลายคนพบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่จะออกมาใหค้วามร่วมมือกนัตามสามญัสํานึกของตนเอง 
ถา้มีใครขอแรงก็เขา้ไปช่วยแบบอตัโนมติั ซึ- งพวกเขาถือวา่เป็นหนา้ที-พลเมืองที-ทุกคนในชุมชนตอ้ง
ปฏิบติั อยา่งคาํบอกเล่าของนามสมมุติ 1 ความวา่ “...ชุมชนนี'ก็มีการร่วมไมร่้วมมือกนัตลอดแทบทุก
ครั' ง เวลามีงานอะไรชาวบา้นจะออกมาร่วมกนัทาํ อย่างเหตุการณ์ล่าสุด ที-ชุมชนเราสร้างห้องสมุด
ทาํการเทพื'นกนัก็มีชาวบา้นเขา้มาร่วมกนัอยา่งมากลน้ ทั'งลูกเด็กเล็กแดงก็มาช่วยกนัหมด...” (นาม
สมมุติ 1, 2556) ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกท่านหนึ- งก็กล่าวว่า “...สาเหตุที-พวกเรามีออกมา
ช่วยเหลือชุมชน ก็รู้วา่ตอ้งออกมาทาํ ออกมาช่วยเหลือเขา มนัก็เกิดขึ'นโดยอตัโนมติัไม่ไดคิ้ดอะไร
มาก เขาขอมา เราก็จดัไป มนัไม่ไดเ้ดือดร้อนอะไรเรา คิดเสียวา่ทาํให้ลูกทาํให้หลาน สิ-งต่างๆ มนัก็
เป็นประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตวั...” (นามสมมุติ 2, 2556) และในขณะเดียวกนัก็มีอีก
ปัจจยัหนึ- งที-ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของชาวบา้น คือ(2) แรงกดดนัทางสังคม ที-เห็นว่าความ
ร่วมมือของชาวบา้นส่วนหนึ-งเกิดมาจากแรงกดดนัจากสมาชิกชุมชนคนอื-น เช่นวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ร่วมมือ
กบักิจกรรมอาจจะถูกเพื-อนบา้นติฉินนินทาลบัหลงั ถา้ไม่ยอมสละเวลาให้แก่ส่วนรวมอาจจะทาํให้
ตนเสียภาพลกัษณ์ทางสังคมและมิตรภาพที-ดีต่อบา้นเพื-อนซึ-งจากการสัมภาษณ์ชาวบา้นท่านหนึ-งได้
กล่าววา่ “...การร่วมมือทาํกิจกรรมกนับางที ก็เหมือนตอ้งไปช่วยเขาเพื-อไม่ใหเ้พื-อนบา้นคนอื-นตั'งแง่
กบัเรามากวา่เห็นแก่ตวั เอาเปรียบคนอื-น เวลาชุมชนมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แลว้เรานอนตีพุง
อยูบ่า้น มนัก็ไม่ใช่...” (นามสมมุติ 10, 2556)ดว้ยแรงกดดนัเช่นนี' จึงทาํให้ชุมชนเกิดจริยธรรมทาง
วฒันธรรมชุมชน ชุมชนมีบรรทดัฐานการประพฤติปฏิบติัต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
มากกว่าส่วนตวัเมื-อเวลามีกิจกรรมใดชาวบา้นทุกภาคส่วนในชุมชนตอ้งเขา้มาร่วมมือกนัพฒันา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 
 4.5.2  การคาดหวงัผลประโยชน์ทางสังคม 

 การคาดหวงัผลประโยชน์ทางสังคมไดเ้ป็นการศึกษาผา่นแนวคิดการมีส่วนร่วมในขั'นตอน
การมีส่วนร่วมในความตอ้งการดา้นผลประโยชน์ (Participation in Benefits) เพื-อให้ทราบถึงทิศ
ทางการให้ความร่วมมือของชุมชน ซึ- งพบปัจจยัที-ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของชุมชน2 มิติ 
ไดแ้ก่  
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 4.5.2.1  ผลประโยชน์ในระดบัปัจเจกบุคคลที-มุ่งเนน้ไปที-การตอบสนองดา้นชื-อเสียง
ภาพลกัษณ์ทางสังคม เช่น การไดห้นา้ไดต้าทางสังคม ตอ้งการไดรั้บความยอมรับจากผูอื้-นชาวบา้น
ท่านหนึ-งใหเ้ล่าเกี-ยวกบัเรื-องนี'วา่ 
 

“...การให้ความร่วมมือของชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะทําเพื-อหวงั
ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ-ง อยา่งเวลาเพื-อนบา้นมีงานบุญอะไร 
เจา้ภาพเขาจะจาํไวว้า่ใครมางานเขาบา้ง พอเจา้บา้นเห็นแขกคนไหนเขา้งานเขาก็
จะจาํไวเ้พื-อไปตอบแทนคืน แต่ถา้คนไหนไม่มาเขาก็จะไม่ไปงานคนนั'นบา้ง 
อย่างการทาํโครงการพฒันาชุมชนเองก็เหมือนกนั คนส่วนใหญ่เขา้มามาให้
ความร่วมมือ เพราะตอ้งการที-จะทาํให้ชุมชนของตนเองนั'นเกิดความเจริญขึ'น 
แต่อีกดา้นหนึ-งเขาไม่อยากถูกนินทาจากเพื-อนบา้นดว้ยกนัเอง วา่เห็นแก่ตวัที-ไม่
ยอมทาํกิจกรรมส่วนร่วม หรือซํ' าร้ายที-สุดมีบางกรณีที-เขา้มาช่วยเหลือเพราะเห็น
วา่ในงานมีผลตอบแทนแอบแฝงอยู่ เช่น ทางวดัมีอาหารเลี' ยงฟรี มีของแจก...” 
(นามสมมุติ 13, 2556) 

 
 และในขณะที-ชาวบา้นอีกท่านหนึ-งไดพ้ดูถึงค่านิยมการลงสมคัรผูใ้หญ่บา้นใหฟั้งวา่  
 

“...ชาวบ้านที-นี' ส่วนใหญ่เขาชอบทําอะไรหวังหน้าตากัน อย่างลงสมัคร
ผูใ้หญ่บา้นกนัแต่ละครั' ง ก็ใช้เงินผูล้งสมคัรแต่ละคนก็หมดกนัเป็นแสนๆ ซึ- ง
ถามวา่ไดต้าํแหน่งมาแลว้คุม้ต่อค่าจา้งไม่ มนัก็ไม่คุม้หรอก ไดต้าํแหน่งมามีแต่
ขาดทุนกบัขาดทุน ไหนจะตอ้งเสียภาษีชุมชนเวลาออกงานโน้นออกงานนี' อีก 
แต่ที- เขาอยากเป็นกันเพราะอยากได้หน้าตาทางสังคม เป็นผูใ้หญ่แล้วมีคน
ยอมรับกวา้งหนา้ถือตา...” (นามสมมุติ 5, 2556) 

 
 การให้ความร่วมมือในมิตินี' จึงสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของชุมชนว่ายงัมีสํานึกใน
การแลกเปลี-ยนในผลประโยชน์ที-แอบแฝงอยู ่
 4.5.2.2  ผลประโยชน์ในระดบัสังคม เป็นการให้ความร่วมมือที-มุ่งผลประโยชน์ไปที-
การยกคุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ขึ'น ถือเป็นสิ-งที-ชุมชนตั'งเป้าหมายไวร่้วมกนั ทั'งในเรื-องเศรษฐกิจ 
การศึกษา และศาสนา การพฒันาชุมชนจึงเป็นการปรับตวัของชุมชนในมิติหนึ-งที-ทาํให้เกิดการเท่า
ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมเมือง การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในปัจจุบันมี
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ประสิทธิภาพอย่างมาก อย่างเช่น การสร้างห้องสมุดของโรงเรียน ที-เกิดจากความต้องการของ
โรงเรียนและวดัร่วมกนัหาทางออกในการพฒันาศกัยภาพทางการศึกษาของเด็กในชุมชน จึงทั'งสอง
สถาบนัจึงตดัสินใจร่วมกนัสร้างห้องสมุด โดยเริ-มจากวดัทาํหน้าที-ระดมเงินทุนโครงการโดยใช้
รูปแบบการขอบริจาค โดยมีโรงเรียนและบา้นทาํหน้าที-เป็นผูป้ระสานเรี- ยไรจากเครือข่ายทั'งใน
ชุมชนและนอกชุมชน นามสมมุติ 1 ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่  
 

“...สาเหตุการสร้างหอ้งสมุดมนัมาจากเราตอ้งการใหเ้ด็กในชุมชนเกิดการพฒันา
ศกัยภาพทางความรู้ การศึกษาที-ดีขึ'น ทางครูในโรงเรียนจึงตดัสินใจร่วมกนัว่า
จะสร้างหอ้งสมุดขึ'นมา แต่งบประมาณไม่มีจึงเขา้ไปขอแรงจากทางวดัให้เขา้มา
ช่วยเหลือในการเปิดโครงการบริจาคขึ'น ตอนนี'ห้องสมุดก็สร้างไดป้ระมาณ 40 
เปอร์เซนต ์คาดวา่น่าจะสร้างเสร็จคงไม่เกินตน้ปี 2557 เพราะงบประมาณเราใช้
ไม่เยอะ แรงงานก็เป็นชาวบา้นที-สละเวลามาร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยเหลือ ตั'งแต่
การขนทราย ขุดเสา เทพื'น โบกปูน ทาํกนัเองทุกอย่าง เพราะเราตอ้งประหยดั
เนื-องจากเงินทุนนอ้ย และชาวบา้นเองก็เต็มใจที-จะชาวกนัทุกคน...” (นามสมมุติ 
1, 2556) 

 
 จากที-กล่าวไวข้า้งตน้วา่ชุมชนเน้นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติที-ให้ความสําคญักบั
มิตรภาพเป็นหลกั การขอความร่วมมือในรูปแบบนี' จึงเกิดขึ'นไดง่้าย ซึ- งการศึกษาก็พบอุปสรรคอยู่
เล็กนอ้ย ในเรื-องปากทอ้งของชาวบา้นที-บางครั' งชาวบา้นส่วนหนึ-งไม่สามารถเขา้มาให้ความร่วมมือ
กบัชุมชนได้ เพราะตอ้งเอาเวลาไปทาํงานเลี' ยงปากเลี' ยงทอ้งของตนเองและครอบครัว แต่ด้วย
ภาพรวมส่วนใหญ่จากคาํสัมภาษณ์พบวา่ ส่วนมากชาวบา้นยงัให้ความร่วมมือกนัในระดบัที-ดี แรง
ของพลงัชุมชนยงัไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อกิจกรรมส่วนรวม 
 
 4.5.3  ความเชื�อ 
 ความเชื-อถือเป็นปัจจยัที-ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความร่วมมือเป็นนํ' าหนึ-งใจเดียวกนัและ
เป็นปัจจยัที-ช่วยสมานความขดัแยง้ในชุมชนให้บรรเทาลงไปดว้ย ซึ- งถือเป็นประโยชน์ต่อการให้
ความร่วมมือในการทาํโครงการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งมาก ซึ- งในชุมชนเองก็มี “พระพุทธรูปหลวง
พ่อขาว” เป็นสิ- งที-เปรียบเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านที-ส่งเสริมความเป็นนํ' าหนึ- งใจ
เดียวกนั กิจกรรมของวดัมีความสัมพนัธ์ที-ดีต่อชุมชน อยา่งเช่น การทาํวตัรเชา้-เยน็ของวดั จากการ
สังเกตการณ์พบวา่ ชาวบา้นจะให้ความสําคญักบัการทาํวตัรในตอนเช้าของทางวดัมากกว่าช่วงเยน็ 
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เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนการเดินบิณฑบาต ชาวบ้านจึงถือเอาช่วงเวลานี' เป็นเวลา สําหรับการ
จดัเตรียมขา้วของใส่บาตร และรอรับพรพระจากการทาํวตัรไปในเวลาเดียว พฤติกรรมบทสวดมนต์
สาํหรับชาวพุทธถือเป็น “ผลบุญ” ที-จะช่วยใหผู้ป้ฏิบติัและผูรั้บนั'นมีชีวติที-ดีขึ'น การปฏิบติัของวดัจึง
มีความหมายมากกว่าการทาํวตัรตามปกติทั-วไป เพราะการปฏิบติัเช่นนี' ถือเป็นการทาํหน้าที-ขยาย
พื'นที-ศกัดิO สิทธิO ไปซ้อนทบัในการมุง้ของชาวบา้นให้อยู่ภายใตช่้วงเวลาศาสนาชั-วคราวสําหรับการ
ปฏิบติัดงักล่าวสามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจใหแ้ก่ชาวบา้นเป็นอยา่งมาก ซึ- งชาวบา้นท่านหนึ-งเล่าวา่ 
 

“...ช่วงรุ่งสางประมาณ 5.30 น. ชาวบา้นจะไดย้ินเสียงตีระฆงัที-ส่งผา่นมาจากวดั
เป็นประจาํ ชาวบา้นที-เป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะรีบตื-นมาเตรียมกบัขา้วมาใส่บาตรกนั 
ก่อนที-พระสงฆจ์ะออกบิณฑบาตพวกท่านจะเขา้ไปทาํวตัรกนัเสียก่อน เวลาทาํ
แต่ละที เสียงก็ดงัมาถึงชุมชนเหมือนกนั เพราะวดัทาํวตัรผ่านเครื-องขยายเสียง 
คนที-ธรรมะธรรมโมก็จะสวดมนตต์ามไปดว้ย ส่วนคนที-ไม่สนใจเขาก็จะไม่ตื-น
มาทาํ...” (นามสมมุติ 9, 2556) 
 

 ในขณะเดียวกนัสิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชนอยา่งหลวงพ่อขาวที-ชาวบา้นในชุมชนให้การนบั
ถือเป็นอยา่งดี ถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการส่งเสริมการให้ความร่วมมือเป็นอยา่งมาก ซึ- งชาวบา้นท่าน
หนึ-งไดเ้ล่าใหฟั้งถึงเรื-องนี'วา่ 
 

“...ชาวบา้นที-นี' ใหค้วามเคารพศรัทธาต่อหลวงพอ่ขาวมาก ถา้มีงานอะไรเกี-ยวกบั
หลวงพอ่ขาวชาวบา้นจะมากนัเต็มลานวดัเลย พวกเขามาดว้ยแรงศรัทธา ทาํงาน
กนัเตม็ที-ไม่บ่นกนัสักคาํ ทางความขดัแยง้ระหวา่งนกัการเมืองทอ้งถิ-นที-เคยแบ่ง
พรรคแบ่งพวกกนัก็หายไป เพราะถา้เขารู้ว่างานนี' เป็นการทาํงานเพื-อหลวงพ่อ
ขาว เขาก็จะลืมความบาดหมางทั'งหมดไปชั-วคราว เพราะหลวงพ่อขาวสําคญั
กว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่ที-มาช่วยทาํกนั เพื-อตอ้งการตอบแทนบุญคุณบุญบารมี
ของหลวงพอ่ขาวที-ช่วยปกปักรักษาชุมชนไว.้..” (นามสมมุติ 13, 2556) 

 
ความเชื-อที-เกิดขึ'นในชุมชนทั'ง 2ปัจจยัที-กล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นปัจจยัที-สําคญัต่อการสร้าง

แรงจูงใจให้ชาวบา้นเกิดความร่วมมือต่อการทาํโครงการร่วมกนัเพราะระบบความเชื-อมนัตั'งอยู่
เหนือความขดัแยง้ ที-จะสามารถสร้างความสามคัคีและความเป็นนํ' าหนึ-งใจเดียวกนัของชาวบา้นได้
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แบบยั-งยนืถา้ผูน้าํชุมชนเล็งเห็นประโยชน์จากความเชื-อในส่วนนี'ควรจะนาํใชเ้ป็นประโยชน์ต่อยอด
สืบไป 
 

4.6  ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 
 4.6.1  ปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 เป็นการศึกษาที-มองถึงปัญหาอุปสรรคที-จะเกิดขึ'นในอนาคตของความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั
กบัชุมชน ซึ- งเล็งเห็นอยู ่ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผลพวงของการพฒันาชุมชน2) บทบาทของพระสงฆ ์
จากการศึกษาปัญหาขา้งตน้ยงัไม่เกิดขึ'นจริงในปัจจุบนั หรืออาจเกิดขึ'นในลกัษณะคลื-นใตน้ํ' าที-ยงัไม่
ปรากฏเป็นให้เห็นเป็นรูปธรรมที-ชัดเจน การศึกษาครั' งนี' จึงตอ้งการชี' ขอ้เสนอแนะให้แก่ชุมชน 
เพื-อใหชุ้มชนเตรียมพร้อมกบัการปรับตวักบัปัญหาที-จะเกิดขึ'นในอนาคต จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนไดใ้นภายภาคหนา้  
 4.6.1.1  ผลพวงของการพฒันาชุมชน 
 ในปัจจุบันชุมชนมีสภาพเป็นชนบทที- มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื-อง การ
ปฏิบัติงานการพฒันาชุมชนจึงต้องอาศัยเครือข่ายภายในชุมชนมาช่วยเหลือเกื'อกูลกัน ซึ- งมี
ผูเ้กี-ยวขอ้งดว้ยกนั 3 ฝ่าย คือ บา้น วดั โรงเรียน ที-ร่วมกนัขบัเคลื-อนการพฒันาชุมชนอย่างมีความ
เขม้แข็งและสามคัคี เพื-อสร้างคุณภาพชีวิตทั'งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของชุมชนให้ดีขึ'น ซึ- งผล
พวงของความสาํเร็จที-จะเกิดขึ'นในอนาคต อาจจะส่งผลให้วดั บา้น โรงเรียน มีความเขม้แข็งในการ
ดาํรงอยูม่ากขึ'น จนสามารถดาํรงอยู่ไดด้ว้ยลาํแขง้ของตนเอง ทาํให้ระบบการพึ-งพาแบบนํ' าพึ-งเรือ
เสือพึ-งป่าที-เคยมีตั'งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัตอ้งเจือจางและหายไปในที-สุด ฉะนั'นการทาํให้ชุมชนกา้ว
เขา้สู่สภาวะความทนัสมยัอาจเป็นปัจจยัหนึ- งที-เขา้มาทาํลายวฒันธรรมดั'งเดิมของชุมชน จนเกิด
ช่องว่างทางวฒันธรรม เพื-อรอการสวมทบัวฒันธรรมกระแสหลักเขา้มาแทนที- ตวัอย่างเช่น ใน
อนาคตคาดวา่วดัจะมีความมั-นคงทางการเงินมากขึ'น ซึ- งเป็นผลพวงมาจากการพฒันาชุมชนระหวา่ง
วดั บา้น โรงเรียน โครงการพฒันาของวดัที-ดาํเนินการเสร็จสิ'นอยา่งเป็นรูปธรรมไม่เกินช่วงปี พ.ศ. 
2561 แผนงานโครงการที-ทางวดัไดด้าํเนินการ มีทั'งหมด 4 โครงการดงันี'   
 1)  หอวปัิสสนา ทางวดัทาํเสร็จสิ'นเมื-อตน้ปี 2556 สร้างขึ'นเพื-อดึงดูดพุทธ 
ศาสนิก ชนให้เขา้มาภายในวดัมากขึ'น เพราะความประสบความสําเร็จของวดัโดยทั-วไปจะเกิดได้
ตอ้งอาศยัจุดเด่นใด จุดเด่นหนึ-ง เช่น การวปัิสสนากรรมฐาน อภินิหารพระเครื-อง หรือความสามารถ
พิเศษของสงฆ์ เช่น พฤติกรรมการเปิดกรรม สแกนกรรม แกบ้น และการเขา้ทรง เป็นตน้ รวมทั'ง
ดา้นอาคารสถานที-มีความสะดวกสบาย สะอาดและเหมาะกบัการปฏิบติัธรรม หอวิปัสสนาจึงเป็น
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พื'นที-สําคญัต่อวดั สําหรับการเรียกคะแนนนิยมและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ที-มนัจะเป็นตวั
ช่วยส่งเสริมให้โครงการในขอ้ 2)-4) ขบัเคลื-อนไปไดอ้ย่างไร้ปัญหาและอุปสรรคอีกดว้ยประการ
หนึ-ง  
 2)  การผลกัดนัหลวงพอ่ขาวใหเ้ป็นพระเครื-องที-โด่งดงั เป็นสิ-งที-จะทาํให ้
แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที-มีต่อวดัเกิดความย ั-งยืนยิ-งขึ'น เพราะสังคมไทยมีการให้ความสําคญั
กบัการเคารพศรัทธาสิ-งศกัดิO สิทธิO หรือวตัถุมาก 
 3)  การสร้างขยายที-พกัอาศยัของวดั ปัจจุบนัทางวดักาํลงัเริ-มเตรียมแผนงาน 
ที-จะทาํในอนาคตอนัใกล ้เพื-อรองรับผูป้ฏิบติัธรรมและพระสงฆที์-จะมีจาํนวนเพิ-มมากขึ'น 
 4)  การทาํแปลงพืชผกัปลอดสารพิษเป็นโครงการที-ทางวดัตั'งใจใหเ้ป็น 
โครงการตวัอยา่งการทาํเกษตรปลอดสารพิษแก่ชาวบา้น ซึ- งทางวดัคาดหวงัวา่โครงการนี' จะประสบ
ความสาํเร็จและไดรั้บความสนใจจากชาวบา้น เพื-อยกระดบัการผลิตจากภาคครัวเรือนให้เป็นแหล่ง
ผลิตแบบภาคการเกษตร 
 โครงการต่างๆ ที-กล่าวมาขา้งตน้เป็นนโยบายของเจา้อาวาสและนายแปดไดร่้วมกนั
จดัทาํขึ'น เพื-อสร้างความย ั-งยืนทางระบบเศรษฐกิจให้แก่วดั เพราะรายไดจ้ากเดิมของวดัตอ้งอาศยั
เงินกฐินและผา้ป่าเป็นหลกั แต่เมื-อโครงการเหล่านี' สิ'นเสร็จทางวดัจะไดรั้บรายไดจ้ากทางโครงการ
เหล่านี' เพิ-มขึ' นทั' งการบริจาค และการขายสินค้า โดยการบริหารเงินของวดัจะถูกจัดสรรโดย
คณะกรรมการวดั โดยมีเจา้อาวาสเป็นผูเ้บิกจ่ายและมีกรรมการร่วม 2 คน  
 ในขณะเดียวกนัการพฒันาชุมชนในฝ่ายบา้นและโรงเรียนก็มีกาพฒันาในลกัษณะที-
ค่อยเป็นค่อยไป เนื-องจากมีปัญหาในเงินงบประมาณสําหรับการทาํโครงการมีน้อย เพราะชุมชน
ยงัคงสภาพความเป็นชนบทที-ห่างไกลความเจริญ งบประมาณที-ฝ่ายรัฐจดัสรรมาให้มกัจะอยู่ใน
ขอบเขตของการพฒันาไปที-ระบบสาธารณูปโภค และการเยียวยาความเสียหายผลผลิตทาง
การเกษตรและปัญหาภยัธรรมชาติเป็นหลกั  
 ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนจะเกิดขึ'นอยา่งเป็นรูปธรรม
อย่างชดัเจน ก็ต่อเมื-อวดั บา้น โรงเรียน เกิดการพฒันาตนเองจนถึงจุดอิ-มตวั จนฐานทางเศรษฐกิจ
สามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง อาจจะส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ที-เคยเหนี-ยวแน่นกนัมาตั'งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัเกิดการเปลี-ยนแปลงไป ที-จากเดิมระบบเศรษฐกิจของชุมชนจะมีระบบการพึ-งพาอาศยักนั
อยา่งเขม้แข็ง แต่ถา้ในอนาคต วดั บา้น โรงเรียน สามารถสร้างฐานทางระบบเศรษฐกิจให้เขม้แข็ง
จนสามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ความสัมพนัธ์อาจจะเกิดการเปลี-ยนแปลงให้ทั'งสามสถาบนัดาํรง
อยู่แบบรูปแบบตวัใครตวัมนั ที-ระบบเศรษฐกิจของวดัก็อยู่ส่วนวดั บา้นอยู่ส่วนบา้น โรงเรียนอยู่
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ส่วนโรงเรียน เป็นเหมือนกบัการเปลี-ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนสมยัก่อนที-ชาวนาท่าน
หนึ-งเล่าถึงวถีิการทาํนาของชุมชนตั'งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัใหฟั้งวา่ 
 

“...สมยัก่อนเวลาคนที-นี' เขาทาํนากนั จะมาช่วยมาทาํกนัทั'งหมู่บา้นผลดัสลบัทาํ
กนัไป อยา่งผมทาํก่อนคนแรกชาวบา้นก็มาช่วยกนัทาํกนัจนเสร็จ พอคนที-สองจะ
ทาํผมก็ตอ้งไปช่วยเขาทาํ ถา้ไม่ช่วยเขาก็กลวัตอนถึงตาเราทาํจะไม่มีใครมาช่วย 
แต่เดีnยวนี' เขาไม่งอ้กนั เพราะมีรถทาํนาเกี-ยวขา้วก็ไม่ตอ้งสนใจแรงจากเพื-อนกนั
เหมือนแต่ก่อน ปัจจุบนันี' ก็เลยแบบทาํนาแบบตวัใครตวัมนั...” (นามสมมุติ 9, 
2556)  
 

 ตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการเปลี-ยนแปลงของความสัมพนัธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนที-ความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุเขา้มาส่งผลต่อวถีิชีวติดั'งเดิมของคนในชุมชน การศึกษาขอ้นี' จึง
ใช้กรณีการเปลี-ยนแปลงของความสัมพนัธ์ในระดบัปัจเจกบุคคล เป็นปรากฏการณ์ตวัอย่างเพื-อ
คาดการณ์ณ์ปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ที-อาจจะเกิดขึ'นในอนาคต  
 4.6.1.2  บทบาทของพระสงฆ ์
 เป็นปัจจยัที-สาํคญัต่อแรงศรัทธาของชาวบา้น เพราะพระสงฆถื์อเป็นทรัพยากรบุคคล
ที-สาํคญัต่อการชี' วดัถึงการดาํรงอยูข่องวดั ซึ- งปัจจุบนับทบาทพระสงฆข์องวดัถือวา่มีภาพลกัษณ์อยู่
ในระดบัที-ดี เนื-องจากวดัเคยไดรั้บบทเรียนจากเจา้อาวาสองคก่์อนที-มีการประพฤติปฏิบติัที-ไม่ชอบ
ต่อกิจของสงฆ ์ทาํใหช้าวบา้นในชุมชนขาดความเคารพศรัทธา ซึ- งส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งวดั
กบัชุมชนในช่วงนั'นถึงกบัขั'นขาดสะบั'น 
 ดว้ยบาดแผลในอดีตเป็นสิ-งหนึ- งที-ทาํให้วดัในปัจจุบนัตอ้งทาํการปรับตวัและฟื' นฟู
อย่างต่อเนื-อง ทั'งในดา้นสถานที-และบุคลากร ในช่วงการดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสขององค์ปัจจุบนั 
ภาพลกัษณ์ของวดัเกิดการเปลี-ยนแปลงในทิศทางที-ดีอยา่งมาก ที-มีการขยายอาคารสถานที-จนไม่ต่าง
จากวดัในเมือง ในขณะที-อดีตวดัมีเพียงกระต๊อบหลงัคามุง้จากเล็กๆ เพียงหลงัเดียว คาดวา่วดัจะทาํ
การพฒันาต่อไปเรื-อยๆ เพื-อสร้างความมั-นคงใหแ้ก่วดัในอนาคต 
 จากการศึกษาพบว่าบทบาทพระสงฆ์ของวดัที-ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับ
ชุมชนใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดีในปัจจุบนั มีปัจจยัส่งเสริมดว้ยกนั 2 บทบาท  
 1)  บทบาทวนิยัของสงฆ ์ที-พระสงฆข์องวดัไดมี้การปฏิบติัตวัใหอ้ยู ่
ในวนิยัสงฆที์-เคร่งครัด ที-ธาํรงไวด้ว้ยศีลธรรม สงบกายวาจาใจต่อตนเองและผูอื้-น ตวัอยา่งที-เห็นได้
ชดั ไดแ้ก่ ธรรมเนียมการทาํวตัรที-ทางวดัสวดผา่นเครื-องขยายเสียง เพื-อให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมโดย



128 

 

ทั-วกนัถึงการปฏิบติัของวดั เป็นการสื-อสารที-ส่งผลประโยชน์ต่อวดัในหลายดา้นดว้ยกนั เช่น การ
ไดรั้บแรงศรัทธาจากชาวบา้นเพิ-มขึ'น เกิดวฒันธรรมในการปฏิบติัที-ดีต่อทางวดั เป็นตน้ 
 2)  บทบาทการพฒันาชุมชน ของวดัมีหนา้ที-ในการหาเงินงบประ  
มาณและทาํหน้าที-เป็นศูนย์กลางสําหรับการรวมพลชาวบา้นในการทาํโครงการ วดัสามารถทาํ
หนา้ที-ส่วนนี'ไดง่้ายเพราะวดัมีทุนทางสังคมที-สูงกวา่กลุ่มทางสังคมอื-น ตวัอยา่งการทาํหนา้ที-ในดา้น
นี'  ไดแ้ก่ การทอดพระป่าและกฐินเพื-อสร้างอาคารเรียนสามชั'น หอ้งสมุดโรงเรียน เป็นตน้ 
 ถึงแมใ้นปัจจุบนับทบาทพระสงฆ์ของวดัจะดาํเนินไปไดด้ว้ยดี แต่โครงการพฒันา
ของวดัที-จะเสร็จสิ'นในอนาคตอนัใกล ้อาจจะเป็นปัจจยัหนึ-งที-เขา้มากาํหนดบทบาทพระสงฆใ์ห้เกิด
พฤติกรรมเบี-ยงเบนไปจากเดิม โดยเฉพาะในดา้นบทบาทวนิยัสงฆที์-ปัจจุบนัยงัคงรักษาภาพลกัษณ์ที-
ดีต่อชุมชนไวไ้ด ้เป็นเพราะพระสงฆที์-ประจาํอยูภ่ายในวดัมีจาํนวนนอ้ย (3 รูป) การปกครองจึงง่าย
ต่อการควบคุมดูแล ซึ- งอนาคตคาดวา่วดัจะมีพระสงฆเ์ขา้มาประจาํมากขึ'น เนื-องจากปัจจุบนัวดัไดท้าํ
การพฒันาขยายอาคารสถานที- พื'นที-พกัอาศยั และพื'นที-ทางเศรษฐกิจเพิ-มมากขึ' น เพื-อรองรับ
ประชากรที-จะเขา้มาพกัอาศยัในอนาคต 
  ถา้หากพระสงฆ์ภายในวดัมีจาํนวนที-มากขึ'นนั'นก็หมายความว่า การบริหารจดัการ
บุคลากรของวดัจะตอ้งมีการบริหารที-เขม้ขน้ขึ'นดว้ยประการหนึ-ง เพราะถา้การทาํหนา้ที-การควบคุม
วินยัของผูป้กครองขาดตกบกพร่องจนทาํให้พระลูกวดัละเลยการปฏิบติั จนเกิดภาพลกัษณ์ทางลบ
ต่อญาติโยมแลว้ จะส่งผลกระทบให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน
ไดเ้หมือนในอดีต ฉะนั'นทางวดัควรเตรียมพร้อมต่อการเปลี-ยนแปลงดงัที-กล่าวมาขา้งตน้ เพื-อไม่ให้
เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคในอนาคต 
 

 4.6.2  แนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 อย่างที-กล่าวไปขา้งตน้ในปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน ที-ว่าใน

ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนถือว่ายงัมีความสัมพนัธ์ที-ดีต่อกนั ยงัไม่มีปัจจยัที-ส่งผล

กระทบให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ที-ชดัเจน นอกจากปัจจยัการเปลี-ยนแปลงในอนาคต

ของวดัและชุมชนที-อาจจะเขา้มาส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนให้บั-นทอนลง

ไป การศึกษาแนวทางส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนจึงเสนอแนวทาง“การปรับเปลี-ยน

บทบาทของวดัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวถีิของชุมชนในอนาคต”มี2 บทบาท ไดแ้ก่  

 4.6.2.1  การบริหารจดัการวดัอยา่งมีหลกัธรรมาภิบาล 
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 วดัจะตอ้งนาํหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาบริหารจดัการวดัทั'ง 6 องค์ประกอบ อนัไดแ้ก่ 

(1) หลกันิติธรรม หมายถึง การปกครองลูกวดัดว้ยหลกักฎหมายศาสนามาใชอ้ยา่งเป็นธรรมและเท่า

เทียมกนั (2) หลกัคุณธรรม หมายถึง วดัจะตอ้งเป็นตวัอยา่งที-ดีแก่ประชาชนถึงหลกัศีลธรรมจรรยา 

เพื-อเป็นแม่แบบแก่ชุมชน (3) หลกัความโปร่งใส หมายถึง การที-วดัจะตอ้งสร้างความโปร่งใสให้แก่

ชุมชนถึงรายรับ-รายจ่ายของวดั เพื-อลบภาพลกัษณ์ของพุทธพาณิชยที์-จะเกิดขึ'นในอนาคต (4) หลกั

ความมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของวดั ที-ทางวดัจะตอ้งนาํตวัแทน

ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและโครงการของวดั (5) หลกัความรับผิดชอบ 

หมายถึง เป็นการตอบแทนผลประโยชน์ที-ว ัดได้รับคืนสู่ชุมชน เพื-อสร้างภาพลักษณ์และ

ความสัมพนัธ์ที-ดีต่อชุมชนในอนาคต และ (6) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง เป็นการสร้างความย ั-งยืน

ทั'งทางทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ที-วดัจะตอ้งควบคุมดูแลให้มีความย ั-งยืนและคุม้ค่า

ที-สุด 

 การศึกษาครั' งนี' จึงเสนอแนวทางการส่งเสริมต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน

ในบทบาทการบริหารจดัการวดัตามหลกัธรรมาภิบาลที-สิ-งดงักล่าวจะทาํให้วดัเกิดภาพลกัษณ์ที-ดีจน

ไดรั้บความศรัทธาจากชุมชนไดง่้ายขึ'น ตวัอยา่งเช่น การสร้างความโปร่งใสทางการเงินโดยติดป้าย

รายรับ-รายจ่ายไวต้ามสถานที-จุดเด่นภายในวดั เพื-อใหช้าวบา้นทราบถึงขอ้มูลทางการเงินของวดัได้

ง่ายขึ'น ซึ- งการแสดงรายรับ-รายจ่ายที-ชดัเจนจะนาํไปสู่การผลกัดนัการทาํหน้าที-“ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม” ดว้ยประการหนึ- ง เพราะถ้าวดัมีกาํไรในแต่ละเดือนที-มากจนเกินควร แต่ไม่มีกิจกรรม

ตอบแทนสังคมกลบัคืน ชุมชนอาจจะเกิดคาํถามถึงความเป็นพุทธพาณิชยข์องวดัจนทาํให้ความ

ศรัทธาของชาวบา้นตอ้งเสื-อมถอยได ้

 4.6.2.2  การบริหารจดัการบุคลากร 

 อย่างที-กล่าวไปในปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ข้างต้นว่าการควบคุมวินัย

บุคลากรภายในวดัให้อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบทางพุทธศาสนา จะเป็นสิ-งสําคญัที-จะทาํให้วดัเกิดความ

มั-นคงทางระบบเศรษฐกิจและความเชื-อของชุมชน พระสงฆจึ์งเป็นบุคลากรที-สําคญัต่อการชี' วดัถึง

ความสัมพนัธ์ที-ดีต่อชาวบา้น  

 คาดวา่ในอนาคตวดัจะมีการขยายตวัในบุคลากรของวดัเพิ-มมากขึ'น ทั'งพระสงฆ ์แม่

ชี และฆราวาส เป็นตน้ เพราะปัจจุบนัวดัทาํการพฒันาอย่างต่อเนื-อง ผลพวงของการพฒันาทาํให้
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บุคลากรภายนอกสนใจเขา้มาอยูใ่นวดัเพิ-มมากขึ'น วดัจึงตอ้งเตรียมแผนงานการบริหารจดัการดา้น

บุคลากรในอนาคตให้มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ-มมากขึ'น การให้นํ' าหนกัสําคญัควร

ให้ไปที-การควบคุมวินัยของพระลูกวดัให้อยู่ภายใต้ระเบียบ เพื-อไม่สร้างความเสื-อมเสียให้แก่

ศาสนา เหมือนดงัที-เคยเกิดขึ'นกบัวดัในอดีต 

 

4.7  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษากรอบแนวคิดเดิมที-มีให้ความสําคัญกับตวัแปรต้นทั' ง 3 ปัจจัย ได้แก่1) 

บทบาทและความตอ้งการของชุมชน หมายถึง บทบาทของสงฆแ์ละวดัที-เกิดจากความคาดหวงัของ

ชุมชน และปัจจยัที-ดา้นความตอ้งการขั'นพื'นฐานของชุมชม ซึ- งไดค้าดเดาไว ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

(1) บทบาทของวดัและพระสงฆ ์(2) ความเชื-อ ประเพณี วฒันธรรม (3) ความตอ้งการดา้นปากทอ้ง 

(ระบบเศรษฐกิจ) (4) ความตอ้งการพฒันาชุมชน 2) ระบบการอบรม หมายถึง การทาํหน้าที-อบรม

ปลูกฝังของสถาบนัภายในชุมชนและสถาบนันอกชุมชน ที-แบ่งออก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) การทาํหนา้ที-

ของสถาบนัครอบครัว (2) การทาํหน้าที-ของสถานการศึกษา (3) การทาํหน้าที-ของสื-อมวลชนทั'ง

กระแสหลกัและกระแสรอง 3) ดา้นนโยบายและกลุ่มผูส้นบัสนุน หมายถึง ผูที้-มีส่วนเกี-ยวขอ้งและ

นโยบายการทาํโครงการต่างๆในชุมชนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งหรือเป็นแรงเสริมต่อความสัมพนัธ์ ที-การ

คาดการณ์ตามกรอบแนวคิดแต่เดิมคาดว่าในส่วนทั'งสองนี'  ทาํหนา้ที-เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่

ของชุมชน ที-คอยวิ-งหล่อเลี'ยงความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนใหด้าํเนินต่อไปได ้

ซึ- งผลการศึกษาจริงพบว่ามีตวัแปรต้นที-สําคญัต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับ

ชุมชน8 ปัจจยั ดงันี'  (1) บทบาทพระสงฆ์และวดั (2) ระบบวฒันธรรมชุมชนดั'งเดิม (3) ความ 

สัมพนัธ์แบบเครือญาติ (4) ระบบความเชื-อ (5) การหน้าที-การอบรมของโรงเรียนและวดั (6) 

นโยบายดา้นการพฒันาชุมชน (7) การเปลี-ยนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้ม และ (8) ปัญหาปากทอ้งของ

ชาวบา้น 

ดว้ยตน้แปรตน้ทั'ง 8 ปัจจยั ทาํใหก้ารศึกษาตอบผลการศึกษาใน 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนประกอบไปดว้ย 4 ระดบั (1) ความสัมพนัธ์ระดบั

เครือข่าย (2) ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (3) ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี-ยนแปลง (4) ความ
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ย ั-งยนืทางความสัมพนัธ์ และ 2) เงื-อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 

ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะนิสัยของชาวบา้น (2) ระบบความเชื-อ (3) ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 

 4.7.1  รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 การศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์วดักบัชุมชน 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่าย
(2) ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (3) ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี-ยนแปลง (4) ความย ั-งยืนทาง
ความสัมพนัธ์ 
 4.7.1.1  ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่ายไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

  1)  ความสัมพนัธ์ระดบัปัจเจกบุคคล พบวา่มีปัจจยัที-ส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ดว้ยกนั 4 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  (1)  ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ที-แบ่งความสัมพนัธ์ออกได ้2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะแรกเป็น “ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล” อนัหมายถึง ความผกูพนัสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
พระสงฆก์บัชาวบา้น จากการศึกษาพบวา่ “ภาพลกัษณ์ของสงฆ”์ และ “พระสงฆเ์ป็นคนดั'งเดิมใน
ชุมชน” เป็นปัจจยัที-ช่วยประคองความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆก์บัชาวบา้นใหด้าํรงอยูไ่ปไดด้ว้ยดี 
ลกัษณะที-สอง“ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรของวดักบัโรงเรียน” เป็นความสัมพนัธ์ที-พระสงฆก์บั
ครูมีมาร่วมกนัมาตั'งแต่อดีต จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆก์บัครูถือวา่
อยูใ่นระดบัที-ดีมาก จึงมีการประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั โรงเรียน และชุมชน ดาํเนินไปได้
ดว้ยดี 

   (2)  ระบบความเชื-อเป็นตวัแปรที-สาํคญัต่อการประสานสัมพนัธ์ 

ระหวา่งวดักบัชุมชนไดห้ลายมิติ ระบบความเชื-อถือเป็นการทาํหนา้ที-ที-สําคญัที-ทาํให้ทศันคติ สํานึก 

และแบบแผนทางวฒันธรรมของชุมชนส่งผลไปทิศทางเดียวกนั กรณีนี' จะมีหลวงพ่อขาวที-ถือเป็น

สิ-งศกัดิO สิทธิO ประจาํชุมชนที-ชาวบา้นทุกคนต่างนบัถือร่วมกนั ส่งผลทาํให้ชาวบา้นสามารถกา้วขา้ม

ความขดัแยง้ทางความสัมพนัธ์ทั'งระหว่างพระสงฆก์บัชาวบา้น และชาวบา้นดว้ยกนัเองไปไดง่้าย 

อย่างเช่น ถา้มีกิจกรรมใดที-เกี-ยวขอ้งกบัหลวงพ่อขาว ชาวบา้นจะเขา้มาร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติั

หนา้ที-ส่วนร่วมอยา่งร่วมแรงร่วมใจกนั เป็นตน้ 

   (3)  ปัญหาปากทอ้ง(เศรษฐกิจ) ดว้ยปัญหาความยากจนของชุมชน ทาํ

ให้ชุมชนกบัวดัเกิดความสามคัคี พึ-งพาอาศยักนัและกนั มีพฤติกรรมถอยทีถอยอาศยักนัไดง่้ายกว่า

สังคมเมือง อย่างในกรณีนี' พบการพึ-งพากนัในลกัษณะการที-พระสงฆ์รับอุปการะบุตรหลานใน
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ชุมชนมาเลี' ยงดู ส่งเสียค่าเล่าเรียน ที-ถือเป็นบทบาทของวดัและพระสงฆ์อยู่แต่เดิมที-สืบทอดมา

ยาวนานนบัตั'งแต่อดีต 

   (4)  การอบรมจากสถาบนัการศึกษาเป็นตวัแปรทางออ้มที-ช่วยเสริม 

สร้างความสัมพนัธ์ในระดับปัจเจกบุคคลให้มั-นคงยิ-งขึ' น ที-ทางโรงเรียนทาํหน้าที-ปลูกฝังทาง

ศีลธรรมให้แก่นกัเรียนผ่านวฒันธรรมการศึกษาที-อยู่ภายใตน้โยบายของรัฐอยู่แต่เดิมที-มุ่งเน้นการ

สร้างผลผลิตของประชาชนให้เกิดสํานึกแบบอุดมการณ์สร้างชาติ อนัหมายถึง การสํานึกต่อชาติ 

ศาสนาพระมหากษตัริย ์ที-เป็นส่วนทาํใหน้กัเรียนเกิดสาํนึกทางศีลธรรมร่วมกนั  

  2)  ความสัมพนัธ์ระดบัสถาบนัภายในชุมชนจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มที-

สัมพนัธ์กนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ บา้น วดั และโรงเรียน ที-ทาํหนา้ที-ประสานงานพึ-งพาอาศยักนัและกนัอยู่

ตลอดเวลา ในระดบันี' มีความสัมพนัธ์ดว้ยกนั 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

   (1)  ความตอ้งการดา้นปากทอ้ง (เศรษฐกิจ)เป็นการทาํหนา้ที-ที-ต่างจาก

ระดบัแรก(ปัจเจกบุคคล) เพราะการทาํหนา้ที-ในระดบันี' จะมุ่งเนน้การหารายไดห้รือกองทุนให้เป็น

ปัจจยัของวดัและโรงเรียนเป็นหลกั อยา่งปรากฏการณ์ที-เห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ เทศกาลปีใหม่เทศกาลวนั

สงกรานตแ์ละเทศกาลวนัสําคญัทางศาสนา ที-เครือข่ายทั'ง 3ฝ่ายร่วมกนัจดังานบุญบริจาคครั' งใหญ่ 

ทั'งในรูปแบบของเงินบุญและขา้วสารอาหารแห้ง เพื-อเก็บไวเ้ป็นเสบียงสํารองของวดัและโรงเรียน

ไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน  

   (2)  การพฒันาชุมชนและกิจกรรมชุมชนเป็นความสัมพนัธ์ที-เชื-อมโยง

กบัดา้นความตอ้งการดา้นปากทอ้ง ที-ชุมชนอาศยัการระดมทุนจากงานบุญต่างๆ ที-มุ่งเน้นกองทุน

ส่วนต่างๆ ไปที-การพฒันาชุมชนโดยเฉพาะวดัและโรงเรียน ตวัอยา่งที-เห็นไดช้ดัเจนในช่วงการเก็บ

ขอ้มูล คือ ปรากฏการณ์การสร้างห้องสมุดของทางโรงเรียนที-เครือข่ายในชุมชนต่างร่วมไมร่้วมมือ

กนัสร้างหอ้งสมุดกนัอยา่งแขง็ขนั และมีบุคคลภายนอกเป็นกาํลงัทุนหลกัในการส่งงบประมาณเขา้

มาสนบัสนุนเงินทุนต่างๆในขณะที-กิจกรรมชุมชนเองก็มีรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ทางความสัมพนัธ์

เชิงเครือข่ายภายในชุมชนที-คลา้ยคลึงกบับทบาทการพฒันาชุมชน ดงัเช่น กิจกรรมวนัเด็ก ที-ทั'งวดั 

บา้น โรงเรียน ต่างร่วมไมร่้วมมือกนัจดังานและบริจาคเงินผา่นงานกิจกรรมของเด็กๆ มาสมทบทุน

โครงการพฒันาชุมชนในส่วนต่างๆ ที-จะตอ้งผา่นอนุมติัจากการประชุมหมู่บา้น 

  (3)  บทบาททางการศึกษาของวดัและโรงเรียนเป็นการทาํหนา้ที-ของวดั
กบัโรงเรียนมีการปฏิบติัหนา้ที-ร่วมกนัที-มุ่งเนน้บทบาททางดา้นการศึกษา จากการศึกษาไดพ้บวา่วดั



133 

 

และโรงเรียนได้ทาํหน้าที-ร่วมกนัทางการศึกษาด้วยกนั 2 กิจกรรม ได้แก่ การให้การศึกษาด้าน
จริยธรรมแก่นักเรียน และกิจกรรมวนัเสาร์เขา้วดั อย่างที-ยกตวัอย่างไปขา้งตน้ในบทวิเคราะห์ว่า
บทบาทในดา้นนี' ยงัไม่ค่อนที-จะมีความเขม้ขน้ต่อการทาํหนา้ที-เท่าไรนกั เนื-องจากศกัยภาพของวดั
และโรงเรียนยงัขาดศกัยภาพต่อการทาํหน้าที- ที-มีปัญหาทั'งดา้นงบประมาณ บุคลากรที-เพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 

   (4)  ระบบวฒันธรรม เป็นรูปแบบของวิถีชีวิตที-สืบทอดมาแต่อดีตใน

การเอื'อเฟื' อเผื-อแผก่นัในระดบัปัจเจกบุคคลจนพฒันามาถึงระดบัที-สูงขึ'น อยา่งกลุ่ม สถาบนัในและ

นอกชุมชน จากการศึกษาได้พบรูปแบบการช่วยเหลือพึ- งพากันผ่าน โครงการเงินสมทบทุน

ผูเ้สียชีวิตหรือเงินฌาปนกิจศพที-มีทางอบต. เป็นผู ้จ ัดการ ประสานงานทั' งหมด ในการเก็บ

ค่าธรรมเนียมและวดัเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนในด้านสถานที-ทาํพิธีกรรมเป็นปกติทั-วไป ถือเป็น

ความสัมพนัธ์ที-นโยบายเขา้มาส่งเสริมการทาํหนา้ที-เสมือนเส้นเลือดที-เขา้มาหล่อเลี'ยงความสัมพนัธ์

ใหด้าํเนินต่อไปได ้

  3)  ความสัมพนัธ์ระดบัเครือข่ายนอกชุมชนเป็นอีกส่วนหนึ-งที-มีเครือข่าย

จากนอกชุมชนเขา้มามีส่วนเกี-ยวขอ้ง โครงการที-เห็นไดช้ดัเจนที-สุด คือ โครงการศูนยอ์นามยัชุมชน

ที-วดัสร้างขึ'น โดยมีผูเ้กี-ยวขอ้ง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ โรงพยาบาลห้วยกระเจาะและวดั โดยทางโรงพยาบาล

จะทาํหน้าที-เป็นผูส้นบัสนุนทั'งทางดา้นบุคลากรและยารักษา ส่วนทางวดัเองก็ทาํหนา้ที-ปฏิบติังาน

รักษาผูป่้วยในชุมชน แต่ปัจจุบนัโครงการได้ปิดการดําเนินการไปเพราะมีอุปสรรคด้วยกัน 2 

ประการ คือ (1) ขาดงบประมาณจา้งบุคลากรมาประจาํ (อสม.) (2) วฒันธรรมการรักษาขดัต่อความ

เชื-อดั'งเดิมของชาวบา้น คาดว่าอนาคตโครงการนี' จะฟื' นคืนมาปฏิบติังานไดต้ามเดิมหลงัจากที-วดัมี

การพฒันาจนสามารถประคบัประคองการดาํรงอยูข่องวดัเองได ้

 4.7.1.2  ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างเป็นการศึกษาที-มุ่งเน้นไปถึงลกัษณะลาํดบัชั'น

ทางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนว่ามีรูปแบบอย่างไร ซึ- งได้ผลออกมาว่าชุมชนให้

ความสาํคญักบัวถีิชีวติความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติที-เป็นความสัมพนัธ์แนวราบ โดยสมาชิกชุมชนจะ

เนน้เรื-องของมิตรภาพมากกวา่เรื-องอื-นๆ ชุมชนจึงมีระบบการพึ-งพาอาศยักนัสูงซึ- งเป็นประโยชน์ต่อ

การทาํกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ใหผ้า่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

 4.7.1.3  ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี-ยนแปลงได้ศึกษาผ่านประวติัศาสตร์

ชุมชนทั'งในเรื- องวิถีชีวิตของเกษตรกร การเปลี-ยนแปลงของวดั และการขยายและเคลื-อนยา้ย



134 

 

ประชากร ที-ถือเป็นปรากฏการณ์ชี' ให้เห็นถึงการเปลี-ยนแปลงบริบทชุมชนไดอ้ย่างชดัเจน ทั'งใน

เรื-องของวิถีชีวิต ทศันคติ พฤติกรรมของสมาชิกของชุมชนที-ถูกปรับเปลี-ยนไปตามบริบทแห่งยุค

สมยัตวัอยา่งที-เห็นไดช้ดั เช่น ระบบการพึ-งพาอาศยักนัของเกษตรกรที-เคยมีในอดีตตอ้งถูกเปลี-ยน

ผา่นมายงัเป็นนายจา้งลูกจา้งเหมือนดงัในปัจจุบนั หรือกรณีของการเปลี-ยนแปลงของวดั ที-แต่ละยุค

สมยัมีความเขม้ขน้ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆก์บัชาวบา้นที-ต่างกนัออกไป จากยุคดั'งเดิมที-

วดัเป็นเพียงศาสนสถานให้พระมาประจาํชั-วคราว จนวดัถูกพฒันามาเป็นสถานที-ให้พระสงฆ์

สามารถอยูป่ระจาํไดต้ลอดช่วงยุคกลางของวดัและการศึกษาไดพ้บปรากฏการณ์การแสดงบทบาท

ที-ไม่เป็นไปตามคาดหวงัของชาวบา้นจนส่งผลให้วดัเกิดปัญหาทางความสัมพนัธ์กับชุมชนขึ' น 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นบทเรียนสําคญัต่อผูป้กครองวดั วดัในยุคปัจจุบนัจึงมีการควบคุม

บทบาทพระสงฆแ์ละวดัอยา่งเขม้งวดจนไดรั้บแรงศรัทธากลบัคืนมาจากชุมชนดั-งเดิม 

 4.7.1.4  ความย ั-งยนืทางความสัมพนัธ์ ถือเป็นสิ-งหนึ-งที-สําคญัมากต่อการทาํให้ความ 

สัมพนัธ์ดาํรงอยูสื่บไปขา้งหนา้ จากการศึกษาพบวา่มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ระบบความเชื-อ ที-ทางวดั

เริ-มมีการขบัเคลื-อนภาพลกัษณ์ใหห้ลวงพอ่ขาวเป็นสิ-งศกัดิO สิทธิO ที-มีชื-อเสียงประจาํชุมชน ดว้ยวิธีการ

ผลิตพระเครื- องมารองรับแก่ญาติโยมที-เข้ามาภายในวดั เพื-อนําพระเครื- องเป็นตวักระตุ้นความ

ศรัทธาของชาวบา้นใหเ้ขม้ขน้ขึ'น (2) ลกัษณะนิสัยชุมชนคือ การที-ชุมชนมีลกัษณะนิสัยเอื'อเฟื' อเผื-อ 

แผต่่อกนั เวลามีใครเดือดร้อนเพื-อนบา้นก็จะเขา้มาช่วยเหลือถอยทีถอยอาศยักนัพอให้ผูป้ระสบภยั

ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยลักษณะนิสัยเช่นนี' ของชุมชนจึงเป็นตัวแปรสําคัญต่อการส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ของชุมชนจะเกิดความย ั-งยนืกนัมากขึ'น 

 

 4.7.2  เงื�อนไขความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในด้านการพฒันาชุมชน 

 การศึกษาเงื-อนไขการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 

เป็นแนวคิดการศึกษามีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ ช่วงอยู่ภายในชุมชนไดพ้บว่ามี 3 

ปัจจยั 

 4.7.2.1  ลกัษณะนิสัยชุมชนเหมือนอย่างที-กล่าวไปในตอนตน้ของความย ั-งยืนทาง

สัมพนัธ์ที-วา่ ชุมชนมีลกัษณะนิสัยชอบเอื'อเฟื' อเผื-อแผช่่วยเหลือพึ-งพาอาศยักนัและกนั ถือเป็นส่วน
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สําคัญต่อการสละเวลาส่วนตนของชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจทาํกิจกรรมที-เป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวมภายในชุมชน 

 4.7.2.2  การคาดหวงัผลประโยชน์ทางสังคมเป็นการศึกษาผา่นแนวคิดขั'นตอนการมี

ส่วนร่วมในความตอ้งการดา้นผลประโยชน์ (Participation in Benefits)ที-พบ 2 ปัจจยัที-ส่งผลต่อ

เงื-อนไขการให้ความร่วมมือของชาวบา้น ไดแ้ก่ (1) ผลประโยชน์ในระดบัปัจเจกบุคคล ที-ชาวบา้น

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการตอบสนองด้านชื-อเสียงภาพลักษณ์ทางสังคมและแอบแฝงไปด้วยการ

แลกเปลี-ยนดา้นผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ-ง (2) ผลประโยชน์ในระดบัสังคมเป็นเงื-อนไขการ

ใหค้วามร่วมมืออีกดา้นที-มีความเชื-อมโยงกบัผลประโยชน์ในระดบัปัจเจกบุคคลที-ปัจจยัทั'งสองต่าง

เอื'อให้ชาวบ้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ แต่ผลประโยชน์ในระดับสังคมชาวบ้านจะให้

ความสาํคญัไปที-การยกคุณภาพชีวติทั'งในดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา และชุมชนของตนใหดี้ขึ'น 

 4.7.2.3  ความเชื-อชุมชนถือเป็นส่วนหนึ-งที-สําคญัต่อการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบา้น

เกิดความร่วมมือต่อการทาํโครงการ อีกทั'งยงัเป็นสิ-งที-อยูเ่หนือความขดัแยง้ของชุมชน เวลามีงานใด

ที-เกี-ยวขอ้งกบัความเชื-อของชุมชน โดยเฉพาะหลวงพ่อขาวชาวบา้นมกัจะมีความเต็มใจอยา่งยิ-งต่อ

การใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม 
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ตารางที�  4.2 แสดงตัวแปรความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 
ตวัแปรความสมัพนัธ์     ระดบัเครือข่ายทาง       ความสัมพนัธ์  ความสัมพนัธ์ตามช่วง        ความยั�งยนืทาง           เงื�อนไข

         ความสัมพนัธ์             เชิงโครงสร้าง           เวลาการเปลี�ยนแปลง         ความสัมพนัธ์            ความร่วมมือ 

 
ระบบความเชื-อ  �      � 

การอบรมของโรงเรียน �        � 

ลกัษณะนิสยัขอชาวบา้น � 

วฒันธรรมเครือญาติ  �  �  �  �  � 

ความตอ้งการพฒันาชุมชน �  �  �  �  � 

การเปลี-ยนแปลงใน      � 
-บริบทชุมชน 

นโยบายโรงเรียน  �        � 

นโยบายวดั   �        � 

ผลประโยชน์คอบแทน         � 
-ในระดบัปัจเจกบุคคล 

ผลประโยชน์คอบแทน         � 
-ในระดบัสงัคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 ภาพที�  4.3 รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

บทบาทและความต้องการของชุมชน 

-ผลประโยชนค์อบแทนทั' งระดบัปัจเจกบุคคล-สังคม 

- การเปลี-ยนแปลงในบริบทชุมชน 

- วฒันธรรมเครือญาติ 

- ระบบความเชื-อ 

- บทบาทพระสงฆ-์วดั 

- ลกัษณะนิสัยชาวบา้น 

ระบบการอบรม 

 
-การทาํหนา้ที-ของสถานศึกษา 

 
- การทาํหนา้ที-ของวดั(บทบาทพระสงฆ-์

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

- ระดบัเครือข ่ายทางความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ปัจเจกบุคคล, สถาบนัภายในชุมชน,  

เครือข ่ายนอกชุมชน 

- ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ แนวราบ/แนวดิ- ง 

-ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี-ยนแปลง 

-ความยั- งยนืทางความสัมพนัธ์  

กลุ่มผูส้นบัสนุนและ นโยบาย: ชุมชน ไดแ้ก่ /วดั/  บา้น/ โรงเรียน (บวร), ผูป้กครองส่วนทอ้งถิ- น , 

บุคคลภายนอก ,รัฐส่วนกลาง( เป็นส่วนการทาํหนา้ที-คลา้ยเสน้เลือดที-ล่อเลี' ยงความสัมพนัธ์) 

เงื�อนไขความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในด้านการพฒั
นาชุมชน 

 
-ลกัษณะนิสัยของชาวบา้น 

 
-ระบบความเชื-อ 

 
-การคาดหวงัผลประโยชนท์างสังคม 



 

 

บทที�  5 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน กรณีศึกษา วดันามสมมุติกบัชุมชนนามสมมุติ 

จงัหวดักาญจนบุรีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงันี"  

 1.  ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน  

 2.  ศึกษาเงื*อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นการพฒันาชุมชน 

 3.  ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุนชน  

 ในการวิจยัในครั" งนี" เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวทางการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลที*สําคญั (Key-Informant)รวมทั"งสิ"น 24 

คนและวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื*อนาํขอ้มูลทั"งหมดมาวิเคราะห์

และการอภิปรายผล ดงันี"  

 5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.2  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  การศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 การศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน ไดใ้ช้แนวคิดของ Steven Vagoมา
ปรับเปลี*ยนเพื*อให้สอดคลอ้งกบัการศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ ซึ* งการศึกษาไดแ้บ่งความสัมพนัธ์
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ (1) ระดบัเครือข่ายทางความสัมพนัธ์ โดยทาํการศึกษาผ่าน 3 ระดบั ได้แก่ 
ปัจเจกบุคคล สถาบนัภายในชุมชน เครือข่ายนอกชุมชน โดยมี8ปัจจยัที*เกี*ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบความ
เชื*อ, บทบาทพระสงฆ์-วดั, ระบบการอบรมของโรงเรียน, ลกัษณะนิสัยของชาวบา้น, วฒันธรรม
เครือญาติ, นโยบายวดัและโรงเรียน, และความตอ้งการพฒันาชุมชน โดยปัจจยัทั"งหมดไดส่้งเสริม
การทาํหน้าที*ระหว่างวดักับชุมชนให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ตวัอย่างที*เห็นได้ชัด คือ การสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนที*มีทุกภาคส่วนทั"งพระสงฆ์และชาวบา้นได้เขา้มามีส่วนร่วมและร่วมมือกนัทาํ
หนา้ที*สาธารณะประโยชน์ใหก้บัชุมชน โดย8 ปัจจยัเป็นสิ*งที*ช่วยเกื"อหนุนการทาํหนา้ที*ระหวา่งบา้น 
วดั โรงเรียน ซึ* งลกัษณะทางความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดมี้ความใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ ฉัตรชยั ไชย
โยธา (อา้งแลว้) ที*วดัสระกาํแพงใหญ่มุ่งเนน้การทาํหนา้ที*ไปที*การพฒันาสังคม การศึกษา และเผยแผ่
ศาสนา เป็นต้น (2) ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างจากการศึกษาพบว่าชุมชนมีโครงสร้างทาง
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบที*เน้นความเป็นเครือญาติ สถานะของสมาชิกชุมชนจึงมีความเสมอภาค
กนัสูง โดยสมาชิกชุมชนจะเนน้เรื*องมิตรภาพและความเป็นกนัเองมากกวา่หลกัการที*ควรจะเป็น เช่น
กรณี ของการประชุมหมู่บา้นในแต่ละครั" งลูกบา้นมกัจะเกิดพฤติกรรมแบบคลอ้ยตามกนั ผูน้าํว่า
อย่างไร ลูกบ้านก็ว่าอย่างนั" น ไม่กล้าโต้แยง้เพราะกลัวขายหน้าและเสียนํ" าใจ เป็นต้น (3) 
ความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาการเปลี*ยนแปลงเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ชุมชนที*มีการเปลี*ยนแปลง
ทางบริบทชุมชนนับตั" งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ* งจากผลการศึกษาได้พบ 3 
ปรากฏการณ์ที*สาํคญัของชุมชน ไดแ้ก่ วถีิชีวิตของเกษตรกร, การเปลี*ยนแปลงของวดั และการขยาย
และเคลื*อนยา้ยประชากร แต่ละปรากฏการณ์ต่างมีแบบแผนทางสังคมที*เปลี*ยนแปลงอย่างชัดเจน 
เช่น วิถีชีวิตของชาวนาที*เปลี*ยนแปลงไปที*สมยัก่อนชาวนามีรูปแบบการพึ*งพาระหว่างเพื*อนบา้น
ดว้ยกนัสูง ในขณะที*ปัจจุบนัวิถีชีวิตได้ถูกเปลี*ยนแปลงเป็นลกัษณะนายจา้งกบัลูกจา้งที*อยู่ภายใต้
ระบบทุนนิยมมากกว่าวิถีแบบเดิมในกรณีของวดัเองก็เช่นกัน ที*มีการเปลี*ยนแปลงในวิถีทาง
ความสัมพนัธ์เรื*อยมาจนถึงปัจจุบนั ซึ* งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาพีระพงษ ์พยคักาฬ (อา้ง
แลว้) เรื*อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนในการจดัการเทศน์มหาชาติ” ที*กล่าวถึงการบริบท
ทางความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชนที*เปลี*ยนแปลงไป(4) ความย ั*งยืนทางความสัมพนัธ์เป็น
การศึกษาที*คน้หาปัจจยัที*ส่งผลต่อความย ั*งยืนทางความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน ซึ* งพบ 2 ปัจจยั 
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ไดแ้ก่ ระบบความเชื*อและลกัษณะนิสัยของชุมชน ที*ต่างเกื"อกุลและประคองความสัมพนัธ์ระหว่าง
วดักบัชุมชนใหด้าํรงอยูต่่อไปได ้
 
 5.1.2  เงื�อนไขความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชนในมิติการพฒันา 

 จากการศึกษาเงื*อนไขการส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ไดพ้บว่ามี 3 ปัจจยัที*

ส่งเสริมให้ชาวบา้นเกิดความร่วมมือ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะนิสัยชุมชน ดว้ยการดาํรงอยูข่องชุมชนไดมี้

การใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ที*ชาวบา้นมกันบัศกัดิe ระหวา่งกนัในลกัษณะญาติพี*

นอ้งพอ้งเดียวกนัพฤติกรรมการช่วยเหลือพึ*งพากนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยัระหว่างชุมชนจงัเกิดขึ"นได้

ง่าย ซึ* งส่งผลไปถึงความร่วมมือของชาวบา้นต่อการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนดว้ย (2) คาดหวงั

ผลประโยชน์ทางสังคมที*พบว่าชาวบา้นบางส่วนมกัมีพฤติกรรมที*แอบแฝงผลประโยชน์ปะปนอยู่

ดว้ย เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมเพราะหวงัผลประโยชน์ตอบแทนบางอยา่ง เช่น อาหารฟรี ค่าแรง และ

หนา้ตาทางสังคม แต่อีกดา้นหนึ*งชาวบา้นเองก็มีความตอ้งการพฒันาชุมชนเป็นแรงจูงใจที*สําคญัต่อ

การให้ความร่วมมือ (3) ระบบความเชื*อที*วดัมีส่วนช่วยในการประสานจิตใจของชาวบา้นให้หลอม

รวมเป็นหนึ* งเดียวกนั แรงจูงใจในปัจจุบนัคือ สิ*งศกัดิe สิทธิe ประจาํชุมชนอย่าง “หลวงพ่อขาว” เป็น

ปัจจยัที*กล่อมเกลาใหส้มาชิกเกิดความเป็นเอกภาพ และลดความขดัแยง้ระหวา่งกนัไดดี้ที*สุด 

 

 5.1.3  ปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 

 ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนยงัไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน เพราะ

ชุมชนเป็นพื"นที*กําลังพฒันาชุมชนจึงต้องอาศยัความสามคัคีจากทุกภาคส่วนเพื*อเข้ามาร่วมทาํ

โครงการพฒันา เพื*อใหชุ้มชนขบัเคลื*อนไปขา้งหนา้ งานวิจยัชิ"นนี" จึงเล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรคที*คาด

วา่อาจจะเกิดขึ"นไดใ้นอนาคต ที*ประกอบดว้ย 2 สาเหตุ ไดแ้ก่ (1) ผลพวงของการพฒันาชุมชน (2) 

บทบาทของพระสงฆ์ จากการคาดการของงานวิจยัชิ"นนี" มองว่าถา้ชุมชนและวดัไม่เตรียมแผนการ

ปรับตวัให้สอดคล้องกบับริบทของชุมชนที*เปลี*ยนแปลงไป ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชน

อาจจะประสบกบัปัญหาขึ"นอีกครั" ง ตวัอยา่งเช่น บทบาทของพระสงฆใ์นอนาคต ที*ผูป้กครองหรือเจา้

อาวาสทาํการควบคุมดูแลวนิยัของพระลูกวดัยากขึ"น เพราะปัจจุบนัวดัสันติคีรีสร้างอาคารสถานที*ทั"ง

ที*พกัอาศยัและพื"นที*กิจกรรม ทาํให้อนาคตพระสงฆจ์ะเขา้มาประจาํอยูภ่ายในวดัสันติคีรีเพิ*มมากขึ"น 
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วดัสันติคีรีในอนาคตจึงตอ้งสร้างระบบการปกครองที*เขม้ขน้มากยิ*งขึ"น เพื*อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์

ซํ" ารอยเหมือนดงัในอดีต  

 

 5.1.4  แนวทางส่งเสริมความสัมพนัธ์  

 งานวิจยัชิ"นนี" มองว่าแนวทางส่งเสริมความสัมพนัธ์ที*จะเกิดขึ"นในอนาคต วดัจะตอ้งสร้าง

หลกัธรร-มาภิบาลขึ"นมาให้อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการ ทั"ง 6 องค์ประกอบ อนัไดแ้ก่ (1) หลกันิติ

ธรรม (2) หลกัคุณธรรม (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัความมีส่วนร่วม (5) หลกัความรับผิดชอบ

(6) หลกัความคุม้ค่า การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งและภาพลกัษณ์

ที2ดีแก่วดัสันติคีรีเพราะจากการศึกษาครั5 งนี5มองวา่ในอนาคตวดัสันติคีรีจะเกิดการพฒันาขึ5นดา้นวตัถุ 

อาคารสถานที2 และจาํนวนบุคลากรที2เพิ2มขึ5นอยา่งรวดเร็ว ถา้ทางวดัไม่ปรับแผนการบริหารองค์กร

และบุคลากรให้พฒันาไปพร้อมกบัการพฒันาทางวตัถุของทางวดั วดัสันติคีรีอาจจะเกิดปัญหาต่อ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนไดใ้นอนาคต 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน กรณีศึกษา วดันามสมมุติกบัชุมชนนาม
สมมุติ จงัหวดักาญจนบุรีผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการป้องกนั แกไ้ข และพฒันา ดงันี"  

 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 5.2.1.1  วดั โรงเรียน และหน่วยงานทอ้งถิ*น ควรร่วมกนัจดัพื"นที*กิจกรรมอบรมสร้าง 

อาชีพชาวบา้นขึ"นภายในวดั โดยมุ่งเนน้อาชีพที*สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน เพื*อสร้างบทบาทให้วดัมี

ส่วนสาํคญักบัชุมชน 

 5.2.1.2  วดัและโรงเรียน ควรสร้างหลกัสูตรการศึกษาทางเลือกขึ"นภายในชุมชน เพื*อ 

สร้างความรู้และสาํนึกทางจริยธรรมใหแ้ก่ชาวบา้นในชุมชน 

 5.2.13  วดัควรสร้างแผนการบริหารวดัใหมี้ระบบการจดัการทั"งทางดา้นทรัพยากร 

บุคคลและการเงินใหเ้ขม้แขง็ยิ*งขึ"น เพื*อสอดรับกบัการเปลี*ยนแปลงที*จะเกิดขึ"นในอนาคต 



142 

 

 5.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

5.2.2.1  วดัควรส่งเสริมการใหค้วามรู้ทั"งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกวดั เพื*อนาํไปต่อ 

ยอดในการถ่ายทอดสู่ชุมชน 

5.2.1.2  ผูป้กครองวดัควรสร้างความเขม้งวดเรื*องระเบียบวนิยัของสงฆใ์หเ้ขม้ขน้ขึ"น  

เพื*อสร้างบทบาทพระสงฆใ์หเ้ป็นไปตามคาดหวงั 

5.2.1.3  วดัควรจดัระบบการบริหารในเรื*องงบประมาณรายรับ-รายจ่ายภายในวดั โดย 

มีตวัแทนจากส่วนบา้นและโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการ พร้อมทั"งติดป้ายแสดง

บญัชีรายวนั สัปดาห์ เดือน ปี ไวใ้นสถานที*โล่งแจง้ภายในวดั เพื*อสร้างความโปร่งใสให้ชุมชน

ตรวจสอบได ้

 

 5.2.3  ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

5.2.3.1  วดัควรเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเกี*ยวกบัหลกัธรรมะที*สอดคลอ้งกบัวถีิ 

ชีวิตของฆราวาส โดยให้นํ" าหนกักบัทางโลกมากกวา่ทางธรรม เพื*อให้ชาวบา้นสามารถประยุกตใ์ช้

จริงไดง่้ายขึ"น 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

  
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน กรณีศึกษา วดัสันติคีรีกบัชุมชน บา้นตลุง 
จงัหวดักาญจนบุรีใช้แนวสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูใ้ห้ข้อมูลที+สําคัญแบ่ง
ออกเป็น ดงัรายละเอียดต่อไปนี1    
 
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลพื�นฐานทั�วไปของผูใ้หข้อ้มูล 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส 
- ศาสนา 
- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
- สถานภาพในชุมชน 

 ส่วนที�2รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
- ความสัมพนัธ์มิติสาธารณะสุข 
- ความสัมพนัธ์มิติครอบครัว 
- ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจ 
- ความสัมพนัธ์มิติการศึกษา 
- ความสัมพนัธ์มิติความเชื�อ 

ส่วนที� 3 เงื�อนไขความร่วมมือระหวา่งวดักบัชุมชน 
- รูปแบบวฒันธรรมชุมชน 
- ระบบการผลิต 
- ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
- ระบบความเชื�อ 
- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- ผลประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ 
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 



151 

 

ส่วนที� 4 อุปสรรคและปัญหาของความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
- ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการเมือง 
- ผลพวงการพฒันาชุมชนจากรัฐ 
- การเปลี�ยนแปลงของวถีิชีวิตของชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัในการศึกษา 

1.  นามสมมุติ 1 อาย ุ68 ปี เพศชายการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อดีตเคยไดรั้บเลือกเป็น
ผูใ้หญ่บา้น อาชีพรับจา้งแรงงาน 
2.  นามสมมุติที+ 2 อาย ุ65 ปีเพศชาย การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจา้งแรงงาน 
3.  นามสมมุติที+ 3 อาย ุ58 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการครู  
4.  นามสมมุติที+ 4 อาย ุ45 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจา้งแรงงาน 
5.  นามสมมุติที+ 5 อาย5ุ2 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการครู  
6.  นามสมมุติที+ 6 อาย4ุ2 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ ดาํรงตาํแหน่งอบต. หมู่ 6 
7.  นามสมมุติที+ 7 อาย6ุ8 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพพระสงฆ ์ 
8.  นามสมมุติที+ 8 อาย4ุ2 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาโท อาชีพพระสงฆ ์ 
9.  นามสมมุติที+ 9 อาย ุ32 ปี เพศชายการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจา้งแรงงาน 
10.  นามสมมุติที+ 10 อาย ุ54 ปี เพศหญิงการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพคา้ขาย 
11.  นามสมมุติที+ 11 อาย ุ58ปี เพศชายการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพคา้ขาย 
12.  นามสมมุติที+ 12 อาย3ุ2 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพระสงฆ ์ 
13.  นามสมมุติที+ 13 อาย6ุ3ปี เพศชายการศึกษาระดบัมธัยมการศึกษาตอนตน้ อาชีพรับจา้งแรงงาน 
14.  นามสมมุติที+ 14 อายุ 58 และ 59 เพศหญิง-ชาย (คู่สามีภรรยา) การศึกษาระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย อาชีพคา้ขาย 
15.  นามสมมุติที+ 15 อาย ุ10 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพนกัเรียน 
16.  นามสมมุติที+ 16 อาย1ุ0 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพนกัเรียน 
17.  นามสมมุติที+ 17 อาย1ุ0 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพนกัเรียน 
18.  นามสมมุติที+ 18 อาย1ุ0 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพนกัเรียน 
19.  นามสมมุติที+ 19 อาย1ุ0 ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพนกัเรียน 
20.  นามสมมุติที+ 20 อาย ุ37 ปี เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพครู  
21.  นามสมมุติที+ 21 อาย3ุ6ปี เพศหญิง การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพ อบต. หมู่22 
22.  นามสมมุติที+ 22 อาย3ุ1 เพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาโท อาชีพครู  
23.  นามสมมุติที+ 23 อาย3ุ1 เพศชาย การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพพระสงฆ ์
24.  นามสมมุติที+ 24 อาย4ุ8 เพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพครู 
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