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รูปภาพกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการประชุมทําความเขาใจรวมกับทีมวจิยัและคณะเจาหนาท่ีท่ีทํางานใน
พื้นท่ี 
 

 
 

 
 

 
 
 



  
150 

รูปภาพกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวขอ “ชุมชนและวดัของฉัน” 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1” 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1”(ตอ) 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 2” 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 2”(ตอ) 
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมคนในพื้นท่ี 
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กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรุปผลเวทีกิจกรรมท่ีทํามาใหกับชาวบาน 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม จัดแสดง นิทรรศการผลงานแนวทางในการจัดพื้นท่ีของชุมชนและวัดท่ีได
รวมกันทํากับผูวิจัย  
 

\   
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รูปแบบบอรดท่ีใชในกิจกรรมท่ี 8 
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บทสัมภาษณพระ ขรรชยั ไชยยาขนัติโก (รองเจาอาวาสฝายบริหาร) 

ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เกีย่วกับเร่ืองความเชื่อ ความอะไร 
ผูสัมภาษณ :  ออ  ไมครับ ตอบไปแลวมันไม มีแค 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ไมใชถาพระสงฆไมมีเร่ืองความเช่ือถาพระสงฆนี้   ถามาถามเก่ียวกับ 
ศักดิ์สิทธ์ิไมศักดิ์สิทธนี่พระมันดูไมมีแตถาพูดถึงประเพณีความเช่ืออะไรนี่พระสงฆคุยได ถาอยาง 
คนบานเขาก็จะวามีประสบการณเคยอยูมาความศักดิ์สิทธ์ิเปนอยางไร 
ผูสัมภาษณ : คือคําถามจะเปนแบบนี้ครับคือผมเลารวมๆวาคําถามก็จะเกีย่วกับการใชพื้นท่ีอะ ไร 
แบบนี้มากกวาแตเร่ือง ความคิด ความเช่ือ จะไมมีคอยเนนเทาไหร เชนเกร่ินๆโครงการการรวมๆ 
คราวๆโครงการรวมๆคราวนี้คือโครงการท่ีวาการอยูรวมกันพื้นท่ีศักดิสิ์ทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญอันนี้ก ็
เปนโครงการหัวขอปริญญาโทของผมก็วิชาท่ีทํามาเนี่ยคือเราต้ังสมมติฐานวา เอะ ผมมาสังเกตวาคือ 
หมูบานเราเปลี่ยนแปลงวดัเปล่ียนแปลงนกัทองเท่ียวมาอะไรเยอะข้ึนเพราะมีการเปล่ียนแปลงการ 
ใชพื้นท่ี  ผมจะอยูในสถาปตย คือเกี่ยวกบัอาคารพื้นท่ี อาคารบานเรือนในพื้นท่ีแตในพื้นท่ีของผม 
นะวันนี้ตอนน้ี ปริญญาโทรมันตองลุมลึกกวาในระดับปริญญาตรีพื้นท่ีของผมอาจเปนพื้นท่ีทาง 
ความคิดของการใชพื้นท่ี 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ใชในลักษณะไหน 
ผูสัมภาษณ : ใชในลักษณะการใชชีวิตประจําวันบางทีเรา เออ การใชพืน้ท่ีของคนเราในบานเขาก ็
คืออยูการใชพืน้ท่ีของกิจวัตรประจําวันก็ลืมสังเกตไปวาจริงๆแลวการใชพื้นท่ีของแตละคนมัน 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจากสมัยกอนไหม เชน ก็แตกอนเรา จะเห็นรถราง ข้ึนเดินกเ็ดินข้ึน  รถราง 
กลายเปนขนของ รถรางดีข้ีน การใชพื้นท่ีของแตละคนดไีหม แบบนี้ครับ สําหรับการใชพื้นท่ี 
นามธรรม เชน ความรูสึกของคําวาศักดิ์สิทธ์ิ ของคําวาวดัท่ีคนบานมีตอวัดยังมีเหมือนเดิมจากแต 
กอนไหม ท้ังๆท่ีพื้นท่ีกายภาพมันเปล่ียนแปลงไป ก็ไดทํากิจกรรมท่ีหมูบานมา ๖ กิจกรรม คือ เออ  
คือ เก็บขอมูลมาชวง ๖ กจิกรรมละวา ๖กจิกรรมเราไดคนพบวาจริงๆแลวพื้นท่ีเปล่ียนพื้นท่ีวัด 
เปล่ียนไป วัดดีข้ึนแตพืน้ท่ีของวัดอยูเหมือนเดิมตอนนี้พืน้ท่ีหมูบานท่ีในโครงการนี้ท่ีเรียกวาพื้นท่ี 
สามัญกําลังจะอยูไมไดเพราะวาคนมากข้ึนลูกหลานแยงกนัขายของ แตถามวาวัดอยูเหมือนกว็ัดอยู 
เหมือนเดิม วดัจะดีข้ึนๆ หรือวาทางชาว เนีย่ะ ก็คนควาหากินกนัก็เลยลงไปท่ีกลุมชาวบานใหกลุม 
ชาวบานชวยกนัหาดวูาแลวทําอยางไรดีท่ีการใชพื้นท่ีของพื้นท่ีสามัญท่ีติดอยูกับวัดมันดีข้ึนใน 
สวนขอมูลของพื้นท่ีสามัญ เนี่ยะ มีบางสวน แลวครับแตในสวนของพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิในดาน 
ความเหน็ของคนท่ีอยูบนพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิเรายังไมมีเราก็เลยจะมาถามพระวามีความคิดเห็นอยางไร 
กับการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีการใชพื้นท่ีของบนวัดเปนอยางไรเปล่ียนแปลงไปจากแตกอนไหม 
แลวก็พืน้ท่ีของหมูบานละเปนอยางไรเปล่ียนแปลงไปไหมแลวก็พระใชพื้นท่ีของเรายังไงพระใช 
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อยางไรบาง ชาวบานใชอยางไรพื้นท่ีในหมูบานอยางไรบาง พระไดเขาไป ไปมีการใชพื้นท่ีสามัญ 
หรือวาพื้นท่ีธรรมดาท่ีอยูท่ีบานไหมอยางไรบาง ในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิหรือไมศักดิ์สิทธ์ิอยางไร 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เพราะวาเราตองทําความเขาใจกนักอนเพราะในการท่ีเราจะตอบไปเปน 
ขอมูลบางอยางท่ีเราตองตอบใหมันอยูในกรอบ  
ผูสัมภาษณ : แตความจริงพดูกันเปนกลุมก็ไดสนุกด ี
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ก็ไดจริงก็ถือเปนคนท่ีอยูในวัดในพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูแลว 
ผูสัมภาษณ : จริงแลวผมคงไมถามหรอกวา 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: อันนี้หลวงพ่ีกจ็ะเลาๆในชีวติประจําวนัของพระสงฆกอนรวมถึงคนท่ี 
เขาเรียกวาคนวัดท่ีใชพื้นท่ีบนนี้ในชีวิตประจําวันแลวโดยท่ัวไปๆแลวเราจะตองเราใชๆ 
ชีวิตประจาํวันกันยังไงใน 
ผูสัมภาษณ : หลวงพี่ช่ืออะไรครับ  
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: พระปลัดพระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก:  
ผูสัมภาษณ : ขออนุญาติถายรูปนะครับและอัดเสียง 
ผูสัมภาษณ : เดียวผมขอขอมูลพื้นฐานกอนนะครับ ขอมูลพื้นฐานกจ็ะเปนวาทานบวชเม่ือไหร 
ข้ึนมาอยูบนวดันี้เม่ือไหร ทานบวช 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก:  บวชท่ี อาตมาบวชท่ีวดัดอยสุเทพ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ปจจุบัน อายุ  
๓๔ ป การศึกษารัฐประสาศาสตรมหาบัญฑิต ในสวนของทางธรรมก็ ก็จะการศึกษานักธรรมเอก   
แลวก็อะไรอีกขอมูลสวนตัว 
ผูสัมภาษณ : เหตุผลท่ีมาบวชครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เหตุผลท่ีมาบวชก็เพื่อ ศึกษาธรรมะแลวก็ปฏิบัติถวายงานศาสนา 
ปฎิบัติงานเพ่ือวัดเพื่อศาสนา คือเหตุผลท่ัวๆทุกคนและกอี็กอยางหนึ่งนะท่ีมาบวชก็คือรักษา 
ประเพณดีวยมาบวชนี้มันเปนประเพณ ี
ผูสัมภาษณ : เร่ิมคําถามเลยนะครับขอใหหลวงพี่ใหความหมายของคําวาศักดิ์สิทธ์ิ  
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ศักดิ์ศักดิ์สิทธ์ิ ศักดิ์ศักดิ์สิทธ์ิ ในความหมายของอาตมาภาพ 
ใหความหมายวาในความคิดสวนตัวความศักดิ์สิทธ์ิ ก็คือ เปนสถานท่ีท่ีใชในประกอบพิธีกรรมตางๆ
ไมวาจะเปนศาสนาใดกไ็ดนะศาสนาพุทธก็รวมถึงศาสนาพุทธคริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู พื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิครอบคลุมไดทุกศาสนาไมใชจะศาสนาพุทธอยางเดยีวศาสนาพุทธ พูดถึงในแงศาสนาพทุธ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นก็คือเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมตางๆ เปนสถานท่ีอยางเชน วัดพดูถึงวัดกใ็ชเปน
สถานท่ีในการประกอบพิธีศาสนกิจ สวดมนต ไหวพระ สวดมนต ทําพิธีกรรมในศาสนาตางๆอันนี้เรา
ไมตองเจาะลึกรวมไปเลยวาทําพิธีกรรมทางศาสนาตางๆรวมถึงประชาชนหรือเรียกวาคณะศรัทธา
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ตางๆไดเขามารวมปฏิบัติกิจกรรมตางๆในวัด เชน วันพระ คณะศรัทธาก็มาทําบุญ ใสบาตร วันเกดิ 
ศรัทธาก็มาทําบุญวันเกดิ รวมถึงวันตาย พดูงายๆวาสถานศักดิ์สิทธ์ินี้กคื็อเร่ิมต้ังแตเกดิจนถึงตาย คือ
คนนี้จะตองมาใช แลวก็พระผูท่ีอยูในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิกท่ี็อยูอยางแนนอนก็คือพระภกิษุสามเณร อยู
ตลอดจนกวาจะไมอยูแลวคือจนกวาจะเสียชีวิตไป คือตองใชแนนอนรวมไปถึงคนเราดวยคนเรา
ท่ัวไปก็ตองใชหมดนัน้ก็คือความหมายของสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  นาจะเปนสวนศาสนาคริสต  อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู ก็ลักษณะเดียวกันแลวก็อยางศาสนาคริสตมีการเขาโบสถเขาไปทําพิธี หรือทําอะไร ก็
คือเปนทําใชสถานท่ีตรงนั้นเปนการอุปโลกนสมมติข้ึนสมัยกอนสถานท่ีแหงนีเ้ปนท่ีท่ีรกรางวางเปลา
หรือเปนท่ีท่ียงัไมมีท่ีศักดิ์สิทธ์ินี้ยังไงแตพอมาสรางแลวก็เปนเหมือนวาอุปโลกนข้ึนมาใหเปนสถานท่ี
ท่ีมันศักดิ์สิทธ์ิเพื่อไวทําพิธีกรรมตางๆได 
ผูสัมภาษณ : แลวความสามัญละครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: สามัญในทัศนะของอาตมาภาพนะสามัญนีข่อใหความเหน็ 
วาเปนพืน้ท่ีท่ีอยูท่ัวไปใชต้ังแตทํามาหากินเรียนหนังสือหรืออะไรจิปาถะตางๆอยูตรงนั้นคือคือแยก 
ออกไปแตบางสวนในพื้นท่ีสามัญอาจจะแฝงไปดวยพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิได อยางเชนในบานเราคนเรา 
อาจมีหองหนึง่มุมหนึ่งซ่ึงเปนหองพระ ใชไหมเปนหองพระถือวาเปนหองท่ีกราบไหวบูชาอยางคน 
พุทธก็จะมีหองพระ คนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ  คนท่ีนับถือศาสนาคริสตก็จะมีท่ีต้ังอยู หรือวามุมหนึง่ 
ท่ีต้ังรูปเคารพของเขา ศาสนาอิสลามก็จะมีท่ีละหมาดใชไหม ในบานของตัวเองกจ็ะมี ในอาคาร 
สถานท่ีตางๆก็มี เพราะฉะนั้นพื้นท่ีสามัญรวมไปทุกๆอยาง เลยเอาสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิเขาไปดวยสมา 
รถท่ีจะไปผนวกอยูในนั้นไดดวย เชนโรงเรียน โรงเรียนก็เปนถือวาเปนสถานท่ีสามัญท่ัวไปใช 
ท่ัวไปแตวาในโรงเรียนก็ตองเรียนศาสนาพทุธก็จะมุมท่ีจะใหเด็กไวไหวพระสวดมนตมีศาลา อยาง 
ศาสนาอิสลามใครท่ีจะขอมีจดัท่ีละมาดไว อยางเราไปเห็นในสนามบินก็จะเห็นมาท้ังพระ มีท้ังหอง 
ละมาดแตวาของศาสนาคริสตอาจจะยังยังไมมีพูดถึงวาพืน้ท่ีสามัญคือพื้นท่ีท่ีใชสอยท่ัวไปของคน 
ท่ัวๆไป 
ผูสัมภาษณ : พอมาถึงดอยสุเทพพูดถึงบนดอยต้ังแตครูบาข้ึนมาทานวาตรงไหนเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ต้ังแตครูบาข้ึนมา เอาหมู ๙ เราก็ไดครับ หมู ๙ เรานี้ก็รวมถึงตรงพื้นท่ี 
ศักดิ์สิทธ์ิ 
ผูสัมภาษณ : มีวัดมีหมูบานมี รวมถึงหมู ๙ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: พูดถึงวาใจกลางหลักก็คือวดัวัดในตําบลในหมู ๙ เราก็คือวัดพระธาตุ 
ดอยสุเทพ นี่คือใจกลางหลักใจกลางหลักคือ เปนสถานท่ีท่ีคนท่ัวไปจะมากราบไหวบูชาไมวาจะ 
เฉพาะชาวบานหมู ๙ อยางเดียว ชาวจังหวดัเชียงใหม หรือชาวจังหวัดตางๆในประเทศไทยและก ็
ชาวตางชาติหรือชาวเออประเทศอ่ืนๆก็ไดวาท่ีวดัพระธาตุดอยสุเทพเพราะเขาถือวาเปนสถานท่ี 
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ศักดิ์สิทธ์ิ สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนชาวไทยเราก็คือมีองคพระบรมธาตุดอยสุเทพใชไหม องคพระ 
บรมธาตุดอยสุเทพ คือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ แตส่ิงท่ีเปนรูปธรรมอีกอันหนึ่งก็คือพระสงฆท่ี พระสงฆ 
สามเณร แมชี ท่ีอยูจําพรรษานี้เปนผูท่ีปฏิบัติก็จะทําใหเกดิเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีเขาเรียกวา 
สมบูรณครบสมบูรณ ครบทุกอยาง คนท่ีมา ๑  คนท่ีเขามาบนวัดดอยสุเทพ ไมใชวาจะข้ึนมาทําพิธี 
อยางเดยีว คนศาสนาอ่ืนก็ข้ึนมาดู เขาเรียกวาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิก็คือเปนโบราณวัตถุเปนโบราณสถาน  
เปนแบบไปทางนั้นก็คือข้ึนมาเท่ียวชมในส่ิงท่ีเปนส่ิงสําคัญของวัดประเทศเรา อยูแตวาคนไทยเรา 
เองทีท้ังสองกรณี คือข้ึนมาทําพิธี ข้ึนมาทําบุญ และก็ข้ึนมาเท่ียวชมดวย เท่ียวชมสักการะดวย 
เพราะฉะนั้นถาพูดถึงหมู ๙ เราจดุหลักสําคัญคือบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ละอีกจุดคือสถานท่ี 
ศักดิ์สิทธ์ิคือศาลาเอนกประสงคไมก็เลยข้ึนไปคือสํานักสงฆดอยปุยหมูบานของชาวเขาเขากันไวทํา 
เปนวิธี ใจหลัก คือพระธาตุดอยสุเทพคนทั่วไปอาจไมรู สํานักสงฆดอยปุยเขาก็รูมาจากภายในของ 
เขา คนในพืน้ท่ี 
ผูสัมภาษณ : แลวทานวามันมีอะไรพดูถึงกายภาพนะครับ ทานมันมีอะไรเปนตัวแบงระหวางพื้นท่ี 
ศักดิ์สิทธ์ิกับพืน้ท่ีสามัญของหมูบานเรา 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ของหมูบานเราตัวแบงก็คือเห็นไดชัดเลยเขาเรียกวาอะไรในการท่ีเรา 
จะใชข้ันตอนในการปฏิบัติจะเห็นไดชัดในหมูบานเปนพื้นท่ีสามัญก็คงจะไมถึงแมวามีบางสวนท่ี 
กันไวเปนพืน้ท่ีสามารถทําพิธีไดแตก็คงจะไมไดเปนท้ังหมูบานท่ีจะเอามาทุกคนมานัง่ทําพิธีสมมติ 
มีศพไปต้ังอยูตรงนั้นต้ังตรงนี้ถามีศพในหมูบานก็ควรจะตั้งท่ีศาลาเอนกประสงคอยางเดียวใชไหม 
ไมไดต้ังบนวดัเราต้ังไปตั้งท่ีนี่แตก็คงไมไปต้ังรานคาตรงนั้นการปฏิบัติ 
ผูสัมภาษณ : การปฏิบัติจะเปนตัวแบง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: อยางชัดเจนเลยใชไหมเรามองภาพใหออกเลยไหมถึงแมวาอยางท่ี 
หลวงพี่บอกวาพื้นท่ีสามัญเราสามารถผนวกเอาพื้นท่ีศักดิสิ์ทธ์ิเขาไปไดในบางสวนแตวาไมใช 
ท่ัวไปทุกสวนของพื้นท่ีสามัญเปนไปไดยิ่งพูดถึงใหมันแคบลงพูดถึงหมูบานดอยสุเทพเราอยาง 
ยกตัวอยางใหฟงเวลาท่ีจะมีงานพิธีก็คงไมไดไปต้ังท่ีบานใครเสียสวนใหญอาจต้ังบางเปนบางคร้ัง 
แตก็ไมถือวามากแบบอยางบางงานดวยซํ้าไปอยางงานศพสวนใหญจะตองต้ังศาลาเอนกประสงค 
นอกจากวางานข้ึนบานใหมเหรอเนี่ยมันไมถือวาเปนอยางถาวรเปนท่ีต้ังอยางถาวรเพราะนั้นถือวา 
เปนพิธีกรรมในสวนของบานใครบานมันเพราะวาใหเรามองออก ๑.วิธีการปฏิบัติ  ๒.ผูคนท่ีอยู 
พื้นท่ีท่ีเปนพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิจริงๆอยางคนท่ัวไปไมไดข้ึนมาอยูมากมายท่ีเปนเปอรเซ็นตคือวานอย 
มากสวนใหญก็จะมีพระภิกษุสามเณรอยูหรือถาไปดูท่ีอ่ืนเปนเจาหนาท่ีท่ีคนท่ีทําพิธีอยางอิสลามเขา 
ไมมีนักบวชไมมีอะไรเขาก็เขาเยกวาพอถึงเวลาเขาก็มาอยางของเราก็มีคนท่ีอยูประจําท่ีอยูประจําก ็
คือพระภิกษุสามเณรท่ีอยูประจําพืน้ท่ีตรงนี้และก็อาจมีลูกศิษยวดับางหรือวาจะมีคนสามัญเขามาอยู 
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ปะปนแตก็ถือวาไมใชเปนเปอรเซ็นตท่ีมากแตวาจะเปนพืน้ท่ีสามัญคนท่ัวไปก็คือจะอยูพระสงฆก ็
ไมไดไปอยูตรงน้ันอันนี้คือแบงแยกออกมาใหเห็นภาพพจนท่ีชัดเจน ๑.วิธีการปฏิบัติ  ๒.ตัวบุคคลท่ี 
อยูตรงจุดนัน้ 
ผูสัมภาษณ : แลวกิจวัตรประจําวันของพระ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: กิจวัตรประจําวันของพระกคื็อ ๑.ทําวัตรสวดมนตนี้คือเปนกิจวัตร 
ประจําวนับิณฑบาตการทําวตัรสวดมนตการบิณฑบาตแลวก็การดแูล ปฏิสังขรณวัดพัฒนาวดัดแูล 
ในท่ีนีห้มายถึงวาดูแลในเบ้ืองตนกอนคือการทําใหวัดนัน้สะอาดสะอานกวาดลานวัดปดกวาดเช็ดถู 
กุฏิของตัวเองที่อยูอาศัยดเูรียบรอยอันนีพ้ดูถึงวัดท่ัวไปนะยังไมตองเจาะลึกลงไปถึงพระธาตุดอยสุ 
เทพเพราะวัดท่ัวไปเขากจ็ะมีกิจกรรมของเขาทําอยู 
ผูสัมภาษณ : แลววดัเราแตกตางจากท่ีอ่ืนยังไง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ไมตางจากวัดอ่ืนมากมายแตวาวดัเราเปนวดัท่ีมีนักทองเที่ยวข้ึนมาเยอะ 
การที่จะใชพระเณรพระเณรมาทําอยางเดยีวก็เปนไปไมไดมันก็เลยจะตองมีคนบางมีศรัทธาเขาชวย 
ทํา  
ผูสัมภาษณ : ชวยงาน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: มีลูกศิษยวัดเขามาชวยงานแตวัดอ่ืนบางวัดอาจจะไมคอยมีเลยอาจจะใช 
พระเณรกวาดๆกันก็เสร็จทําความสะอาดกเ็สร็จเพราะแถววดันี้อาณาบริเวณก็กวางแลวก็คนข้ึนมา 
บางอยางบางอยางใชพระทํามันก็ไมสมควรและก็ไมเหมาะสมบางเท่ียววดัเราเปนวัดทองเท่ียวมีการ 
ตอนรับมีคนท่ัวไปก็ตองใหคนทางบานเขามาชวยแลวกก็จิวัตรอีกอยางหน่ึงท่ีพระจะตองทําในวดันี ้
ก็คือการท่ีปฏิบัติกับศาสนกจิปฏิบัติกับศาสนกิจนีก้็คือคนนิยมมาทําบุญพระก็ตองใหศีลใหพรรับ 
ถวายทานจากโยมแลวกก็ารท่ีอยางท่ีโยมมาคุยวันนี้ก็เรียกวาการสนทนาธรรมแลวกต็องเปนหนาท่ี 
ของพระอยูแลวพระสงฆสามเณรท่ีอยากสนทนาธรรมกับญาติโยม เนีย้ะ ก็คือในวัดก็จะมีอยาง  
เนียะ เปนกิจวตัรประจําวนั 
 ผูสัมภาษณ : ในการที่เราตางจากวดัท่ัวไปมันทําใหการใชพื้นท่ีของพระเปล่ียนไป แตกตางจากวัด 
อ่ืนมากไหมครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ไมตางมาก 
ผูสัมภาษณ : ไมแตกตาง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ไมแตกตางกันมากเพราะวาการท่ีพระวัดเราเปนวดัทองเท่ียวคนข้ึนมา 
เยอะอยางวดัอ่ืนข้ึนมานอยข้ึนมาเยอะข้ึนมานอยแตละจุดประสงคข้ึนมาทองเท่ียว อยางหนึ่งข้ึนมา 
เพื่อทําบุญวัดเล็กมาเพื่อทําบุญ ๒.มาวัดเพือ่มาทองเท่ียวอยางวัดเล็กๆบางคนเขาก็เขาไปดูมี 
อะไรบางถือวามาเพื่อพักผอนหยอนใจบางมาวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมเราตองมีมาเปนบางคร้ังวัดเล็กๆ 
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เขาก็มีสามรถท่ีไปปฏิบัติธรรมไดก็คือมาอยางเดยีวกันแตท่ีวามีกาตางกันวาวิธีในการปฏิบัติวัดเรา 
อาจจะดูวามีการทํางานท่ีอาจซํ้าซอนมากกวาวัดอ่ืนมันมีอาจมีแบงแผนกๆไปแผนกสนทนาธรรม 
กับโยมบนวิหารเพราะวาเราตองจัดใหเปนแผนกเพราะวาโยมมาตลอดไมเหมือนวัดขางลางคือบาง 
วันอาจจะมาแคคนสองคนแตวัดเรามีมาตลอดมีการจัดเวรจัดอะไรใหพระน้ันมาปฏิบัติศาสนกิจ 
เรียกวาปฏิบัติโดยแบงหนาท่ีใหเดนชัดเพราะวาถาเราไมแบงหนาท่ีกคื็อการทํางานก็จะเดือดรอน 
การปฏิบัติเปาหมายเดียวกนัก็คือการปฏิบัติ 
ผูสัมภาษณ : แลวกับพืน้ท่ีสามัญกับในหมูบานคิดวามันถาสมมติเราคิดวาเราวัดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
เสียสวนใหญแลวกับหมูบานคิดเปนพืน้ท่ีสามัญพระไดมีการปฏิบัติเหมือนวาลงเขาไปในพ้ืนท่ีไดมี 
การปฏิบัติอยางไรบาง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ในการปฏิบัติพื้นท่ีสามัญในหนาท่ีของพระนั้นก็สวนใหญก็จะไป 
ในทางในเร่ืองของการทําพิธีหรือวาไปตรวจญาติโยมเม่ือเวลาท่ีมีญาติโยมเขาอาราธนานิมนต 
พระสงฆลงไปอยางเชนบานโยมจะข้ึนบานใหมก็ตองมาอาราธนานิมนตพระสงฆลงไปทําพิธี 
พระสงฆลงไปเขานิมนตลงไปทําอะไรบางสมมติวาโยมเชิญไปเจริญพทุธมนตฉันเพลพระทานก็ลง 
ไปในสวนอ่ืนนี้ก็ไมไดทําอันนี้พูดถึงหลักท่ัวไปกอนแตก็จะมีอีกกรณหีนึ่งถาในมีบานมีการจัด 
กิจกรรมมีการรณรงคมีการพฒันาพระสงฆก็จะเปนสวนหน่ึงท่ีจะไปมีสวนรวมในพืน้ท่ีสามัญของ 
โยม 
ผูสัมภาษณ : นิมนตไปนี้ญาติโยมสามารถเลือกไดดวยเหรอนี้จะนิมนตไปทําอะไร 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: นิมนตไปเพลเฉยๆก็ไดโดยท่ีไมตองพุทธมนตพระสงฆไปตามคํา 
ขอรองของโยม คําขอรองของโยมก็คือการท่ีวาโยมมานมินตถาเขานิมนตไปแลวเราไปทําไหม 
มากกวาบางคร้ังมันไมเปนอะไรแตแตวาถือวาผิดไหมไมผิดแตวาโยมจะสะดวกไหม บางคร้ังบอก 
วาไมมีเวลาถาสวดมนตมันกจ็ะนานขอนิมนตไปฉันเพลอยางเดยีว ไปฉันเพลก็ใหพรเสร็จ ถาโยม 
บอกวาขอไปเจริญพระพุทธมนตสวดมนตนิมนตเการูปแลวก็นิมนตฉันเพลดวยพระกต็องไปแคเกา 
รูปเทานั้นแลวก็เตรียมตัวไปฉันเพลดวยเกนิสิบรูปไมไดเดี๋ยวโยมก็เดือดรอนละเพราะโยมเตรียม 
ของเตรียมอะไรถวายพระเการูปใชไหมเราจะไปเกินนิมนตไมไดเพราะฉะนัน้โยมไมไดนิมนตไป 
พูดตามหลักนะสวดมนตใหโยมไมไดเพราะไมมีใครนิมนตไปเพราะเราก็ตองไปตามคําท่ีนิมนต  
นิมนตก็คือคําเชิญ 
ผูสัมภาษณ : ไมไปไดไหมครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ไมไปไมได 
ผูสัมภาษณ : ปฎิเสธก็ไมได 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ปฎิเสธไมไดเพราะถาเราไมวางก็ตองจดัพระองคอ่ืนไปใหโยมสําเร็จ 
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ประโยชนใหไดถือวาโยมต้ังใจไวสวดมนต ไปทําสวดมนตถวายเพล ไมได ไมวาง  ทําไมได อันนี ้
นะเดีย๋วอาตมาจัดพระรูปอ่ืนไปใหตองทําไงตองใหโยมเกิดศรัทธาและมีความปติเปนประโยชนให 
ได 
ผูสัมภาษณ : แลวถากรณีท่ีท่ีลงไปในหมูบานแลวไมมีกิจนิมนตมันมีกรณีอ่ืนไหมครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: มีกรณีอ่ืนไดกคื็อท่ีนาจะลงไปบางคร้ังอาจในหมูบานเปนท่ีขายของใน 
บางคร้ังพระสงฆก็ตองมีความจําเปนท่ีซ้ือของใชบางอยางของตัวเองซ่ึงท่ีพระสงฆจะตองซ้ือ 
เพราะวาอะไร เพราะวาบางคร้ังของบางอยางท่ีทานใชโยมไมไดโยมถวายเปนปจจยัปจจัยนั้นโยม  
ปวารนาวาแลวแตพระคุณทานสุดแลวแตพระคุณทานจะใชจายใชสอยตามอัธยาศัยเพราะฉะนัน้ใน
บางคร้ังจะตองไปซ้ือของในหมูบานบางในส่ิงท่ีของท่ีทานตองใชแลวขาดบางคร้ังทานจะตองไปหา
หมอในหมูบานมีรานขายยามีอะไรก็ไปซ้ือของใชท่ีจําเปนแตไปแลวในวนิัยของพระไปแลวก็คือรีบ
กลับก็ไมไดไปอะไรใชไหมคือไปแลวไมใหขัดตอ 
ผูสัมภาษณ : เคยไหมนอกจากไปซ้ือของ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ก็สวนใหญก็มีแคนี้อาจจะไปหาญาติไปโปรดโยมไปเยี่ยมโยมถาเกิดวา 
ในหมูบานนั้นเปนบานของโยมพอโยมแมญาติพี่นองก็สามรถท่ีจะไปโปรดโยมไดในการทําธุระไป 
อะไร 
ผูสัมภาษณ : แลวบานเดิมพระอยูไหนครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: อยูราชบุรี 
ผูสัมภาษณ : ไดกลับไปเยี่ยมไหมครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ก็ไปอยูปนี้ไปมา ๒ คร้ัง ถือวาเราไปเยี่ยมโยมเยีย่มอะไรก็ไปกันบางท่ี 
นอกเหนือจากท่ีเราเขานิมนตไปทําพิธีแตวาท่ีเขาไมนิมนตไปทําพิธีนี้คือวาเราไมรูจักบาง เขาโยม 
เขาอาจไมสะดวกใจเพราะวาถาไมมีนิมนตอะไรบางของเราเอง 
ผูสัมภาษณ : คราวนี้เรากลับมาถามเร่ืองมุมมองของพระสงฆท่ีมีตอคนธรรมดาสามัญท่ีอยูใน 
หมูบานเนีย่คือเวลาเขาข้ึนมาใชพื้นท่ีของวดัเขาทําเขาเปนยังไงบาง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: วัดก็ตองเพ่ิงบานบานก็ตองเพิ่งวัดสองสามอยางนี้ควบคูกนัไปเม่ือเวลา 
เรามีงานมีงานใหญๆมีงานพธีิๆใหญๆในหมูบานเราเนีย่ศรัทธาเขาก็ตองข้ึนมาชวยเขาเรียกวาวัด 
เปนของทุกคนท่ีอยางนอยสุดคนเจาของท่ีดูเปนรูปธรรมท่ีสุดก็คือในหมูบานนีใ้ชไหมก็ตองคอย 
ดูแลรับมีงานท่ีเรามีความจําเปนตองใชคนมากๆคนในหมูบานเราก็ข้ึนมาชวยพอข้ึนมาชวยก็คือวา 
เกิดความสามัคคีทางทํางานไดระหวางพระสงฆกับคนในหมูบานกรรมการหรือศรัทธาท่ีอ่ืนมาก็คือ 
มาชวยงานกันบางคนอาจชวยหนาท่ีนั้น บางคนอาจชวยหนาท่ีนี้แลวเวลาท่ีหมูบานแบบมีงาน 
พระสงฆก็ลงไปชวยพระสงฆก็ลงไปชวย ๑.ไปทําพิธีหลักหนึ่งละพระสงฆไปชวย  ๒.บางคร้ังงาน 
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บางอยางจะทําเวทีหรือทําอะไรในวดัทําไมไดท่ีประดับตกแตงอะไรก็จะมาเอาพระสงฆขอ 
พระสงฆท่ีมีความรูความสามารถในจุดนีไ้ปชวยแนะนําอยางนอยไปชวยแนะนําหรือจะไปชวยทํา 
ใหหรือในบางคร้ังโอกาสไมเอ้ืออํานวยนั้นก็คือเปนท่ีวาใชชีวิตอยางบูรณาการระหวางคนบานกับ 
วัดในวดัสามารถท่ีจะชวยเหลืออาศัยกันได 
 ผูสัมภาษณ : แลวมีกรณีท่ีวาชาวบานข้ึนมาทํามาคาขายบนวัด  เชน ถายรูป ขางลางอาจจะขายของ 
เรในตรงนี้ในมุมมองของพระมองวาไงบางครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ในสวนตัวตัวถาจะใหมองถามีการจัดระเบียบเรียบรอยกถื็อวาเปนไป 
ในทางท่ีดีอยูแลว อยางปจจบัุนนี้ท่ีมีชางถายภาพมาถายภาพขางบนกมี็การควบคุมวดัก็จะมีการ 
ควบคุมคือเราก็ไมไดไปตัดสิทธ์ิคือเราสามารถอยูดวยกนัได แตวาคนที่ข้ึนมาทําก็ตองอยูในกติกาท่ี 
มีการตั้งเอาไว 
ผูสัมภาษณ : กติกาเปนอยางไรบางครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: กติกาเปนยังไงบางไมทราบตองไปถามตํารวจเพราะเรามอบหมายให 
ทางเจาหนาท่ีตํารวจเปนคนทําเพราะเรามอบหมายใหเจาหนาท่ีตํารวจทําในสวนของแมคาเรทาง 
คณะกรรมการวัดไมไดมอบหมายใหคณะกรรมการขางลางทําดูแลจัดการจัดสรรกันใหอยูในระ 
เบียบเรียบรอย อยางวัดเรากมี็การทํานอกจากในหมูบานยังทําท่ีบารซารใหไปขายของเปนจุดๆหนึ่ง  
๑.ไมมีการบดบังทัศนียภาพของวัด ไมมีการเกิดความสะดวกข้ึนถาสมมติวาปลอยใหขายท่ัวไป ๑. 
ไมสวยงาม  ๒.บดบังทัศนียภาพ  อาจกีดขวางแตเม่ือเรามีการจัดระเบียบแลวทุกอยางอาจมีบางแต 
วาเราก็มอบหมายใหคณะกรรมการถาเกิดมันมีอะไรผิดแผกแตกตางออกมาคณะกรรมการเปน 
เจาหนาท่ีมากกวาและคุยตกลงกับพวกแมคาในพื้นท่ีทางวัดกไ็มไดเขาไป เปนคนใหนโยบายวาควร 
ยังไงแตวาเราจัดใหมีเจาหนาท่ีเขาเรียกวาดแูลกันเอง เราก็สามารถท่ีจะอยูรวมกันเองได ถาแมคาเขา 
อยูในกฎในระเบียบในกรอบท่ีเราวางไวมันก็อยูดวยกันอยางมีความสุขแลวตางคนตางทําตางคน 
ตางปฏิบัติหนาท่ีมันก็ไมมีอะไร 
ผูสัมภาษณ : คราวนี้อีกหนอยหนึ่งครับ เม่ือกี้เปนชาวบานแลวนกัทองเท่ียวอยางเชนนักทองเท่ียว 
ทานมีความคิดเห็นอยางไรนักทองเท่ียวท่ีแบบวาแตงตัวไมสุภาพเขามาในวดั 
 พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: สวนใหญเปนแตชาวตางชาติสวนใหญแตวาคนไทยกมี็บางแตสวน 
นอยในสวนของชาวตางชาติ  คิดวาในเร่ืองนี้เราอาจจะไมตําหนิเขามากเพราะวาเม่ือเวลาท่ีเขามาเขา 
แตงตัวไมเรียบรอยแตกอนท่ีจะข้ึนบนพระธาตุเราก็ขอใหเขาแตงตัวเรียบรอยโดยทีบ่างคนน้ีเขาใส 
ส้ันมาเราก็มีผาถุงใหเปล่ียนใสเม่ือมีไกดหรือคนท่ีพาเขามาถาอธิบายใหเขาฟงชวงนี้เขาก็ยินดีให 
การปฏิบัติตามสวนใหญก็จะยินดีของเราเหมือนกับพระบรมมหาราชวงับางคนสวนใหญเขามาเขาก ็
ใสส้ันมาเราตองมีการอธิบายใหเขาฟงมีการประชาสัมพันธใหเขาฟงเม่ือเขาฟงเขารูเขาเห็นกย็ินดีท่ี 
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ปฏิบัติตามในสวนของคนไทยควรจะตองปลูกฝงบางคร้ังเขาก็ปฏิบัติตามดีเหมือนกบัชาวตางชาติ 
บางคร้ังก็อาจมีบางซ่ึงตรงนี้ตองใชในการแกไขในการปลูกฝง 
ผูสัมภาษณ : มีแบบไมยอมใสไหม 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: มีแบบไมยอมใสก็อาจมีบางแตสวนนอยนอยมากๆ 
ผูสัมภาษณ : แลวถาไมยอมแบบนี้จะทําไง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ทางวัดกจ็ะขออนุญาตคือไมปลอยใหข้ึนไปในสวนของขางบนก็คือ 
อนุโลมใหคุณเดินรอบๆขางลางไดแตสวนขางบนข้ึนไมไดถาเกิดคุณจะข้ึนไปสักการะขางบนเราก ็
ตองขอใหใสผาทับใหเรียบรอย 
ผูสัมภาษณ : ผาเรามีเยอะไหม 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: มีเยอะก็เพยีงพอถือวาเพียงพอแลวกใ็นการทําความสะอาดก็มีผา 
เพราะวาเดีย๋วนี้ก็มีการปรับปรุงคือทางวัดเราก็ปดกวางเม่ือเวลาท่ีมีใครมาแสดงความคิดเห็นเรากน็ํา 
ขอคิดเห็นนัน้มาประชุมกันและพยายามท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึนคือเราก็พยายามทําใหมันดีข้ึนดีข้ึน 
เร่ือยๆสมมติวา ๑.แขกบานแขกเมืองก็มาคนไทยเราก็มาเราคงตองพัฒนาใหดีข้ึนใหเจริญๆเจริญ 
หมายถึงใหเจริญใหอยูคงไปไดนานไมใชวาพอคนมาเท่ียวถาเกดิมันไมมีคนมาเท่ียวมันกจ็ะเส่ือมลง 
เส่ือมลง 
ผูสัมภาษณ : ยอนกลับมาตรงการบริหารจัดการพืน้ท่ีวดันิดหนี่งครับ ตอนนี้มีพระสงฆกี่รูปครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันตโิก: ในตอนนี้มีประมาณเพราะเราไมไดสํารวจจะสํารวจอีกทีกอนประมาณ 
เขาพรรษาเพราะวาตอนนี้มีคนบวชเขามาเพิ่มประมาณ ๔๐ กวา  รวมพระเณรแลวประมาณ ๔๕ รูป 
 ผูสัมภาษณ : เณรประมาณก่ีรูป 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เณรประมาณ ๘ รูป  
ผูสัมภาษณ : ลบออกจาก ๔๕ เลยใชไหมครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: โดยประมาณนะ 
ผูสัมภาษณ : แมชีละครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: แมชีมี ๔ รูป 
ผูสัมภาษณ : จะถามเดก็วดันี้จะเกินไปไหม 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เด็กวัดตอนนี้ไมมี ไมมีเด็กท่ีอยูกับวดัแลวจริงๆ นอกนั้นกจ็ะเปนเด็ก 
วัดท่ีมาปฏิบัติงานบนวดัเขาก็ไมไดอยูวดันี้ก็คือจะอยูรอบรอบขางลาง  
ผูสัมภาษณ : คนงานวดัมีแลวนะครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันตโิก: ก็พอสมควรนะ 
ผูสัมภาษณ : ถึงรอยไหมครับ 
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พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ราวๆประมาณน้ี แตวามันกแ็ยกออกไปอยูตรงนี้ก็คือเราสงไปอยูท่ีอ่ืน 
บางอะไรบาง 
ผูสัมภาษณ : แลวเดก็วดัเขาอยูกันตรงไหน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เด็กวัดเหรอเดก็วัดท่ีเปนศิษยวัด 
ผูสัมภาษณ : ท่ีเปนคนทํางานอยูบนนี ้
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก : คนงานก็จะอยูดานลางคนกมี็บานของเขาเขาก็บางคนก็อยูในหมูบาน 
บางคนก็ข้ึนลงก็มีแตคิดวาประมาณไมถึง  ๒๐% ท่ีอยูขางบน สวนใหญจะเปนเด็กผูหญิงประมาณ 
สัก ๑๐ % นอกนั้นก็จะอยูขางลางก็เปนหมูบานของเขา 
ผูสัมภาษณ : พระท่ีมาบวชตอนเขาพรรษาน้ีสวนมากจะเปน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ท่ัวไปเลยแบงยากไมไดแตจะเปนระยะส้ันหรือระยะยาวถาเกิดเขาบวช 
เอาพรรษาสวนใหญจะเปนพวกขาราชการหรือคนท่ีทํางานบริษัทหรืออะไรมาบวชแคระยะเวลา 
เขาพรรษาสามเดือนเม่ือออกพรรษาเขากล็าสิกขาไป 
ผูสัมภาษณ : พระท่ีหลักๆเลยอยูนี่มีประมาณกี่องค   
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เพราะวาชวงท่ีวาบวชเขาพรรษาเขาจะมาบวชกอนเขาพรรษา 
ผูสัมภาษณ : ชวงสุดทายก็คือความคาดหวงัตอพื้นท่ีอยากจะใหพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิเปนยังไง พื้นท่ีสามัญ 
เปนยังไง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ในความคาดหวังของอาตมาก็อยากจะใหท้ังสองพื้นท่ีเรียกวาอยูคูกัน 
ไปไดไมมีอุปสรรคและก็ไมมีอยูดวยไปไดดวยดีเพราะอยางท่ีพูดไปแลววาวัดก็เพิ่งบานบานก็เพิ่ง 
วัดท้ังสองอยางขาดกันไมไดถาขาดวัดขาดศรัทธาก็ไมมีใครมาทําบุญอีกแลวแลวก็ศรัทธาขาดวัดก ็
เวลาจะทําพิธีกรรมอะไรก็ไมมีใครท่ีจะทําใหเพราะฉะนัน้สองอยางนี้ตองอยูคูกันพัฒนาไปท้ังคูไป 
ในทางท่ีดีอยางวัดมีการพฒันาพัฒนาข้ึนไปมีคนมาเท่ียวมากๆมีคนมาสักการะพระธาตุก็พูดไปมันก็ 
จะแสดงใหเหน็วาวัดมีความเจริญรุงเรืองยิ่งถาเกิดมีชาวตางชาติมาเท่ียวมากๆแสดงใหเห็นวามีคน 
ตางชาติมารูจักสถานท่ีสําคัญอยางวัดพระธาตุดอยสุเทพหนึ่งในประเทศก็รูจักกนัเม่ือวัดดแีลวมันก ็
จะสงผลใหพืน้ท่ีสามัญเจริญรอยตามไปดวยเจริญรอยไปถึงไหนเม่ือมีคนมาเยอะๆเราก็มองอันนีพู้ด 
ยอนไปถึงของธุรกิจบางคนบานอยูดวยก็เพราะเร่ืองของธุรกิจอยูแลวเร่ืองของปากทองอยูแลวเม่ือมี 
คนมาเขาก็สามารถท่ีจะสรางช้ินงานสรางรายไดอะไรถาสมมติวาอยางเชนตอนนี้เศรษฐกิจซบเซา 
คนไมคอยมาเที่ยวพืน้ท่ีตรงนั้นก็ซบเซาไปดวยมันเปนไปดวยกนัสองอยางเหน็ไหมเม่ือไมมีคน 
ข้ึนมาเท่ียววดัก็ไมมีคนมาซ้ือของไมคนมาใชบริการไดกอ็ยากจะใหถาวัดพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีคนอยูท่ัวไป 
ก็อยากใหพัฒนาตามข้ึนไปแตวาเวลาท่ีเรามีการพัฒนาก็ขอใหพัฒนาใหอยูใหมีกรอบในการพัฒนา 
ของเขา 
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ผูสัมภาษณ : ยังไงครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ยังไงคือวาอยากใหทําอยางทุกวันใหมันเปนระเบียบเรียบรอยอยางทุก 
วันสมมติวาอาจมีการพัฒนาทําใหมันดูสวยงามข้ึนใหมันสะดุดตาข้ึนในวนัขางหนานะนี้ความ 
คาดหวังตัวเองบางอยางก็ทําใหมันเปนรูปแบบท่ีสวยงามอยางในหมูบานอยางลานจอดรถจาก 
รานคามีระเกะระกะบางถาเกดิเรามาจัดเสนจัดอะไรใหมันเหนือในความคาดหวังใหมันทําได 
ออกมาเปนอาคารเปนสถานท่ีขายของอะไรท่ีมันเปนระเบียบเรียบรอยมองแลวก็สบายใจแลวก็มอง 
ถึงความคนท่ีดูแลววาความเจริญหรือไมเจริญก็คือคนท่ีสถานท่ีดวยเปนสวนหนึ่งท่ีจะดูแตไมด ู
ท้ังหมดแตวาคิดวาเปนสวนหน่ึงแนนอนตามหลักท่ัวไปแลวสถานท่ีเจริญเราก็สามารถจะดูได 
เพราะแตตอนนี้ในบารซารเขาก็เปนระเบียบของเขาในระดับหนึ่งแตวาในลงมาขางลางมันก็ยังมี 
ระเกะระกะบางแตกย็ังพอท่ีจะอะลุมอลวยกนัไปไดยังไมนาเกยีจจนเกนิไปแตวานาเกียจจนเกินไป
อยางท่ีบอกวาคณะกรรมการเขาก็คงตองดแูลอยางในหมูบานถาวันหลังมันมีความเรียบรอยมากข้ึน
กวาปจจุบันนีก้็จะทําใหดูภาพพจนออกมาสวยงามแลวกด็ูเหมือนวาหมูบานหมู ๙ ดอยสุเทพมีความ
เจริญเจริญข้ึนควบคูไปกับวดัก็แสดงใหเหน็เกี่ยวกับถ่ินถึงจะไดมีตัวมัดสามารถชวยในการสรางการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนีคิ้ดเฉยๆไมไดมันจะตองมีตัวแปลงมาชวยทํา
ถาตัวแปรมาจากไหนก็มาจากเศรษฐกจิท่ีมันจะทําข้ึนมาไดตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้มันกมั็นไมดีบนวัด
ไมคอยมีคนมาขางลางก็ไมมีคนมาซ้ือของ 
ผูสัมภาษณ : วัดมีนโยบายชวยเหลือหมูบานเราอยางไร 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ทุกวันนี้วดัก็มีนโนบายชวยเหลือกันอยูแลวชวยเหลือกนัมาตลอดเวลา 
ชวยเหลือกันมาตลอดเร่ืองของการสาธารณูปโภคการสรางการอะไรแลวก็ชวยกนัวดัก็ชวยตามชวย
ชวยบางเวลาเขาทําโครงการขออะไรวัดชวยชาวบานก็ชวยวัดดวยชวยในเร่ืองของใหคําปรึกษาดวย
ความคิดทําอะไรก็ใหหลวงพอก็ชวย 
ผูสัมภาษณ : หมดแลวครับ จริงแลวตอนท่ีทํากิจกรรมกบัพระทางอยางตอนท่ีเลาตะกี้เราหาขอมูล 
มากันพอสมควรวาความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิเปนยังไงแตก็โดนกรรมการท่ีสอบวิจัยติมาบอกวา
แลวเราทําเกีย่วกับพืน้ท่ีสามัญเยอะมากในสวนของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเรามีนอยความคิดเห็นของผูท่ีอยู
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในจริงๆแลวคิดเหน็วาตรงไหนมันคือขอบเขตอะไรอยางนี้มากกวาเรากลับไม
มองตรงท่ีชุมชนวาเอะตอนนี้วัดอยูไดวัดสวยงามอยูแลวแตชุมชนมันหวยคราวนี้บอกวาชุมชนแลว
ชุมชนจะทําอยางไรดีละหาวิธีการใหกับชุมชนเราก็เลยมาคนพบวาจริงๆแลวเขาหลักใหญของชุมชนท่ี
อยูตรงนี้คือการคาขายมีระเกะระกะทุกวันนี้มันแยงกนัคาขายก็เลยมาดวูาจะทําอยางไรละอะไรแบบนี้ 
พระ ขรรชยั ไชยยาขันติโก: แตอยาลืมคาขายเปนปจจัยหลักของคนท่ีนี่คนในชุมชนเพราะวาเขา 
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เรียกวาการสรางงานของเขามันมีคิดเปนรอยเลยรอยละ ๗๐% เลยทําคาขายเพ่ือชีวติเขาอยูรอดไดถา
มองวาเราไมมีขางบนไมมีการคาขายจะยิ่งไปกวานีเ้ลยยิ่งไปกวาเพราะฉะนั้นเราเปล่ียนแปลงตรงจดุนี้
ไดเราก็ตองหาตัวอ่ืนมารองรับดวยรองรับในเร่ืองอะไรเร่ืองของรายไดของเขาเพราะฉะน้ันเพราะคน
สวนใหญถามวาคนในหมูบานจบการศึกษาสูงไหมลูกหลานจบกันสูงๆเยอะแยะเลยก็ยังยดึอาชีพ
คาขายอยูเพราะฉะนัน้คานิยมและวัฒนธรรมดั่งเดิมอยาลืมนะคานิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมมันถูก
ปลูกฝงมาวาอยูบนดอยขายของอยางเดยีวอยูรอดใชไหม 
ผูสัมภาษณ : แลวท่ีมีคนพบอีกก็คือคนมันเขามาเยอะเกนิคนตางถ่ินยายเขามาโดยไมมีระบบ 
ระเบียบการจดัการเขาเรียกวาการระบบคน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: อันนี้ใหขอเสนอแนะวาอยางกรณีนี้มันอยูท่ีผูนําหมูบานเราพวกนี้อันนี ้
มันเปนการบริหารจัดการภายในพื้นท่ีสามัญของคุณพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิไมสามารถจะไปบริหารจัดการตรง
จุดนี้ไดไมมีโอกาสไมมีสิทธ์ิเลย 
ผูสัมภาษณ : ดวยความไมเขมแข็งของเราจะไมโทษผูนาํนะครับเราจะดูท่ีชุมชนมากกวาเพราะความ 
ไมเขมแข็งของกลุมกอนในชุมชนจะถามวามีงานศพงานซากงานบุญอะไรอยางนีก้จ็ะมาชวยชวยกัน
อยูแตวามันกเ็ปนกลุมนอยกลุมท่ีแบบวายายมาใหมๆบางคนเขาไมสนใจเลยเขอยูเฉยๆขายของเสร็จ
กลับบางคน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เพราะวาอะไรรูไหมเพราะวาเขาไมใชคนท่ีนี่หนี่งแลวนะสองเขาไมมี 
จิตสํานึกไงคนขางบนถึงแมวาจะขายยงัไงอยากจะขายของยังไงถึงวามีงานแลวจิตสํานึกของเขาท่ีเขา
เปนคนอยูบนนี้เขาเปนศรัทธาวัดนี้เขายังมีอยูก็ยังข้ึนมาชวยงานอยูกย็ังตองสละเขาเรียกวายังสละ
รายไดพดูก็พดูกันตรงๆเลยวารายไดของตัวเองไดเพราะความมีจิตสํานกึของเขาความมีจิตสํานึกกับ
ศรัทธาภาพท่ีลอเล้ียงเขามาก็ยังมีถูกปลูกฝงไวดวยนะถูกปลูกฝงมาต้ังแตปูยาตายายของเขาครอบครัว
เขามีกินมีอยูเพราะอยูในอยูในจุดนี้มาวาอยางสังเกตเห็นอยางมาวดัแตละคร้ังตอนมีงานมาชวยงาน
อยางนี้มีแตคนในหมูบานคนท่ีแบบขายของอยูก็ขายไมสนใจแลวจุดนั้นเราไมสามารถท่ีจะไปบังคับ
เขาไดเพราะมันไมมีกฎไมมี 
ระเบียบท่ีจะสามารถบังคับใหเขามาชวยทํางานไดแตเปนเพียงแควาเขาเรียกวาจิตสํานึกหนึ่งนะและ
อีกอยางหนึ่งท่ีจะชวยไดท่ีจะทําใหคนในหมูบานเราชวยไดไหมจิตสํานึกเปนอันดับตนเลย สอง
หนาตาในสังคมอันนี้เปนผลพลอยไดมาท่ีเขาเชนสมมติวาอยางเราอยูดวยกันอยางเรากับนองยังอยู
หมูบานคนนัน้ถึงเวลามันกม็าชวยงานตลอดเลยเราก็ตายละถาเราไมไปใครเขาจะตองมาวาเราแนคือ
หนาตาของเราดวยไงบางคร้ังก็เอาคิดนีแ้ตสวนใหญอาตมาเช่ือวาคนท่ีอยูขางบนท่ีข้ึนมาชวยจิตสํานึก
คือถูกปลูกฝงต้ังแตบรรพบุรุษเหมือนกับเราอยูบานบานเราอยูใกลวัดพอวัดมีงานเราก็อดไมไดหรอก
อยางนอยเขากมี็คนทําเยอะเราก็ตองไปยนืใหเขาเหน็หนายืนใหเขาดวูามีอะไรใหชวยบางไหม 
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ผูสัมภาษณ : ครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: นี้คือจิตสํานึกไงจิตสํานึกเปนขอท่ีถูกตองท่ีสุดแตคนอ่ืนเขามาเขามาใช 
ท่ีของเราทํามาหากินแตเขาไมใชคนท่ีนี่เขาไมใชคนพืน้ท่ีสองเขาไมมีจิตสํานึกเขาก็ไมสนใจละ มาขาย
อยางเดยีว  
ผูสัมภาษณ : บางคนท้ิงขยะไวเต็มเลย ชาวบานเขาบนกนัไมไหวแตชาวบานก็ไมรูจะทํายังไง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เพราะฉะนั้นมันก็ตองไปเจาะเร่ืองการบริหารจัดการของพ้ืนท่ีสามัญใน     
หมูบานของเราอีกทีหนี่งวาเราจะมีนโยบายยังไงเพราะฉะนั้นสามารถแคเร่ืองเดียวสามารถเอามาทํา
เปนงานวิจัยไดอีก 
ผูสัมภาษณ : เรียนไมจบแนเลย ขอเอาวันนีใ้หจบกอน 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เพราะวาการเรียนการทําวิจยัจะตองเจาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวเจาะลง 
ไปก็เจาะใหลึกไปเลย 
ผูสัมภาษณ : แตเร่ืองของหมูบานนี้มันรุนแรงมากครับอยางเร่ืองการครอบครองพ้ืนท่ีในหมูบาน 
เปนการาบริหารของจังหวัดเลยมาหนอยหนึ่งเปนของกรมทางหลวงเร่ืองของปาไมเปนของวัดแตพูด
ถึงอยางนะอยูท่ี 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: การปฏิบัติเหมือนหลวงพี่บอกทุกส่ิงทุกอยางอยูท่ีการปฏิบัติพื้นท่ีแต 
ละพื้นท่ีมันมีสัดสวนของมันอยางตายตัวแตมันอยูท่ีการปฏิบัติไงคนเราจะปฏิบัติยังไงใหถูกตอง 
ตอพื้นท่ีนั้นๆยังไงเพราะวาพื้นท่ีของเรามันมีแคนีแ้ลวรูวาตรงนี้พื้นท่ีวัดพืน้ท่ีอุทยานอยางท่ีเขามี
ปญหากันบุกท่ีลํ้าท่ีอยูทีเราจะทําไง 
ผูสัมภาษณ : แตเขาไมทํา 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เขาไมทําเพราะฉะนัน้มันอยูท่ีตัวบุคคลดวยตัวบุคคลทุกคนเลยนี่อยู 
อาศัยอยูในพืน้ท่ีถาจะอยูปฏิบัติใหมันถูกตองมันจะไปดวยกันไดดีทุกวันมันอยูกันความท่ีวาอาจจะ
นิดๆหนอยๆอาจไมถูกสัก ๑๐๐ %อาจขาดๆเกินๆ 
ผูสัมภาษณ : แตในความเกนิมันก็มันความสับสนแตตองบอกวาเยอะมากเชน บางคนก็เปนหนี ้
หมวกกันน็อคนอกระบบอันนั้นอันนีจ้ากถามมาหลายๆคนคือหลักๆเลยเร่ืองเศรษฐกจิ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: อันนี้มันเปนปญหา ปญหาท่ีจะตองเกิดสังคมทุกชุมชนอยูแลวอันนี้ด ู
แคสังคมชุมชนเล็กๆถาลองไปเจาะชุมชนใหญ ตาย ปญหานี้ไมจบ ไมส้ิน แคชุมชนเล็กๆแลวเจาะลง
ไปนะ ถาเกดิเราจะเจาะจริงๆนะ 
ผูสัมภาษณ : เคยทํากิจกรรมเหมือนกับวาประชุมชาวบานปวดหัวมากปวดหวัจนแบบวาหลักๆคือ 
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มันจะมีหลายกกหลายกลุมบางกลุมก็อยากจะพัฒนาจริงๆแตบางก็จะบอกวากไูมสน ไมสนใจเชิดใส
บอกคนก็บอกวาเนีย่ ปญหาๆเน้ียพยามยามแกแลวกแ็กไมจบสักทีแตไมมีเจาภาพในการกาวไปเร่ือยๆ
บางคนก็อยากมาประชุม มีการตอเนื่องของกิจกรรม 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: ตัวคนท่ีเปนแกนนําจริงๆในเร่ืองนี้คือจะตองเขมแข็ง ไมใชวาต้ังแกน 
มาแลวปลอย หายแลวคือมาตั้งใหมมันกจ็ะกลายเปนนิสัยเปนวัฒนธรรมอยางนี้ไปเร่ือยๆ 
ผูสัมภาษณ : แตจริงๆชาวบานก็มีการตื่นตัวอยางท่ีผมมาทํางานวิจยั แตวา แตเราดีไฟนตัวเองวา วา 
เราเปนอันนี้งานเรียน ไมใชบอกวางานจริงๆ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: บางคร้ังในการท่ีเรียนการทีป่ฏิบัติจริง จากการที่เราเรียนปริญญาโทเรา 
จะรูคือเอาหลักทฤษฎีปฏิบัติมาผสมกันแลวเอามากระทําใหไดเพราะฉะน้ันเม่ือเรารูปญหาอยางนีแ้ลว
วันหลังเราตองเอามาปรับคอยๆปรับนิสัยคนไทยมันปรับท่ีเดียวเลยไมไดมันตองใหเขาไปทีละหนอย
ปรับจนกวาส่ิงท่ีไมดีจะสูญหายไปเลยจะลบหักดิบทีเดยีวนีไ้มมีทางยากๆมาๆ 
ผูสัมภาษณ : ก็มีการเกดิการตอตานอะไรไหม จริงๆแลวกลุมท่ีตองการจะพลิกหรือวาตองการจะ 
พัฒนาจริงๆมันมีแตอยางมันจะมาจบวิธีการตัดสินใจในการใชพื้นท่ีอยางแมคาหาบเรใหเรางานไป
ยอมแตวาใหไปอยูตรงไหนละมันไมมีใครสามารถตอบเขาไดวาคุณยายไปตรงนี้สิเรายอมใหท่ีท่ีของ
ปาไมบอกวาใหท่ียังไงใหท่ีแบบไหนมันตอบเขาไมไดแลวสมมติยายไปเสร็จปุบเขาจะไดขายไหม
อะไรอยางนีต้รงน้ีมันตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนโดย 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: จุดหลังสําคัญท่ีสุดพวกเขายายไปฉันจะไดขายไหม 
ผูสัมภาษณ : เขายอมเขายอมจะยายจากไปนั่งคุย ผมยังอยากไดมากเลยถายายท่ีไปอยูในปาพี่ขาย 
ไมไดกไ็มไปนะมันก็ออกมากันอยูดีถามวาอีกวามันตรงจุดมากเพราะวาอะไรรูไหมเพราะทุกคนมันยัง
มีความตองการตรงนั้นอยูไง 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: จุดสําคัญปจจยัสําคัญหลักกคื็อเงินไงถาเขาไมมีเงินเขากด็ํารงชีวิตอยู 
ไมไดถึงเขามีเงินแตเขามีเงินนอยเขากด็ํารงชีวิตอยูไมไดเพราะฉะน้ันถาเกิดจะแกไขตองแกไขเร่ืองนี้
เร่ืองปากทองเขาใหไดกอนไมใชดวยตองกอนเร่ืองนี้ทีหลังถาเกิดการบริหารนะตามหลักนะ 
ผูสัมภาษณ : คงตองเปนนายกละครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: พูดวาในกรณท่ีีผูท่ีมีอํานาจในการบริหารจดัการเขาตองมาคิดเร่ืองนี ้
กอนซ่ึงปจจุบันนี้ประเทศไทยเราเจอปญหาอะไรเจอปญหานี้ไงทุกวนันี้ประเทศไทยเจอปญหา
เศรษฐกิจนี้แหละทุกท่ีไมใชท่ีดอยสุเทพอยางเดยีวแลวรัฐบาลตองแกไขในจุดนี้ใหไดกอนของกแ็พง
เงินก็ไมไดงานก็ไมไดของก็ไมได 
ผูสัมภาษณ : ชาวบานจากท่ีหยุดทํางานแลวก็มาเก็บขอมูลสอบถามสองวันท่ีผานมานี้เร่ืองเขามา 
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เต็มหูเลยเปนหนี้นอกระบบตองจายกูหม่ืนหนึ่งตองจายวนัละ ๑๗๐ บาท ๗๕ วัน อะไรอยางนี้นา
สงสารแตถามวาไปกูเขาทําไมเขาบอกวาถาพี่มีเงินพี่จะกูเหรอ อึงไปเลยก็ไมรูวาจะตอยังไงดีบางคนนี้
หนาฝนจากขายของก็ตองลงไปเปนลูกจางเขาในเมืองคือจะเอาเงนิเดือนมาจายหน้ีนอกระบบ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: เม่ือมันเกดิปญหาหลายๆคนพยายามตองแกแตวิธีการแกปญหาของเขา 
ก็คือแกปญหาแบบวิธีงายๆพอมึงทวงกกูกู็ไปยืมอ่ีนี่มายืมอ่ีนี่มาโปะอันนี้ทวงก็ไปยืมอีกท่ีมานี่คือเขา
ปญหาดวยวิธีของเขางายๆเขาแกวิธีโดยไมหยุดหรือวาเขามากเกินไปที่จะหยุดไดแลวเขาหยดุไมได
แลวอันกเ็ปนวธีิการบริหารของเขาแตละคนวาจะมีวิธีแกปญหายังไงบางตนแกปญหาไมไดมาหา
ทางออกท่ีสุดก็ฆาตัวตายซ่ึงมีบอยมากหนไีปเลยลางไปเลยลางหนึ้ไปเลย หนีไปเลย  แลวเรียนอยูท่ี
ไหน 
ผูสัมภาษณ : มช. ครับ 
พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก: คณะอะไร 
ผูสัมภาษณ : สถาปตยครับ ตองขอขอบคุณหลวงพี่มากนะครับท่ีไดสละเวลาตอบคําถามผมมาต้ังแต
ตนเลยขอบพระคุณครับ 

 
บท สัมภาษณ พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ (รองเจาอาวาสฝายกิจกรรมและสถานท่ี) 
ผูสัมภาษณ : มีคําถามมาถามพระครับ 
พระช่ืออะไรครับ  
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ 
ผูสัมภาษณ : มาอยูดอยสุเทพไดกี่ปแลวครับ  
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : 4 ป ต้ังแตป 47อยูกุฏิ 4 ช้ันมากอนอีกดานของวัดในสวนท่ีเปนกุฏิพระ 
ผูสัมภาษณ : พระครูพึ่งฉลองพัดยสเม่ือไมนานท่ีผานมา 
ผูสัมภาษณ : พระครูคิดวาความหมายของศักดิ์สิทธ์ิคืออะไรครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : สวนตัวคิดวาเปนความเช่ือของเราเองวาเรามีความศรัทธาตอส่ิงศักดิ์
สิทธนั้นมากแคไหนมันอยูท่ีตัวบุคคลนั้นวามีมุมมอง ในสวนตัวแลวเช่ือวาวดัพระธาตุดอยสุเทพนัน้มี
ความศักดิ์สิทธ์ิ แลวตามตํานานท่ีไดยินมาเคาวาพื้นท่ีบนดอยนี้เปนพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิหมดเลยรวมถึงพระ
ธาตุรวมถึงตนไมดวย ตามของพระน้ีเคาเรียกวาพื้นท่ีพุทธาวาสบนดอยนี้ตรงวัดไมรวมหมูบานนะ แต
สมัยกอนเจาดารารัศมีเคารวมดวยนะพอมายุคหลังนี้คนมาเยอะเลยเจาอาวาสไมรูองไหนแบงเลยวา
ทางฝงนี้เปนของวัดทางหมูบานเปนของญาติโยมอันนัน้นาจะเปนพืน้ทีสามัญเปนพื้นท่ีท่ีชาวบานใช
อันนั้นนาจะเปนพื้นท่ีสามัญ 
ผูสัมภาษณ : หลวงพอองคไหนไมรูครับ 
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พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : จําไมไดนะเคยเห็นหลวงพอเลาใหฟงนะวาตะกอนเจาดารารัศมีทานมี
คุมอยูบนดอยตรงท่ีเปนหอเส้ือบานอยูในสวนสาธารณะปจจุบัน พวกขาหลวงในเชียงใหมเคามาสราง
ไวเพื่อมาพักเวลามาไหวพระธาตุตอนนั้นเคาก็รวมวาเปนท่ีของวัดดวยแตตอนหลังกแ็บงแยกกันไปวา
ตรงนั้นเปนพืน้ท่ีของหมูบานโดยหลวงพอคนน้ันเปนผูแบงตรงท่ีของหมูบานก็เลยเปนท่ีของฆาราวา
สนั่นแหละโยม 
ผูสัมภาษณ : พอดีผมมีแผนที่หมูบานและวัดมาดวยครับของพระครูชวยช้ีใหดูหนอย 
(พระครูช้ีโดยแบงหมูบานกบัวัดออกจากกันโดนใชถนนเปนตัวแบงแลวใชบงช้ีตรงสวนของวดัวา
เปนพื้นท่ีศักดิสิ์ทธ) 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : แตในปจจุบันตามความเช่ือท่ีเคามากันบอกวาพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิคือขวง
พระธาตุเทานัน้โดยคนท่ีเคามาบวงสรวงกนัแตถาเรามีขอบเขตปกเขตท่ีเปนร้ัววดันะเราก็จะบอกไดวา
ขอบเขตในวดันะเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิไดแตวัดเราไมมีร้ัววดัปจจุบันมีแตดอยแตตามพงศวดารตางๆท่ี
เคาเขียนกันเคาวาดอยสุเทพเปนพื้นท่ีศักดิสิ์ทธ์ินะ 
ผูสัมภาษณ : พระครูเคยลงไปในหมูบานบางไหมครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ไป  แตไมคอยบอยเทาไหร 
ผูสัมภาษณ : ทําไมครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ก็ไปเฉพาะมีงานศพ งานข้ึนบานใหมมีธุระไปหาโยมตามบานสวนใหญ
เปนกิจนิมนต และถาไปหาใครก็จะเปนดวยความคุยเคยเชนไปหาคนขับรถหรืออายนอยพง 
(มรรคนายก) 
ผูสัมภาษณ : บิณทบาตรม้ัยครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : มาอยูใหมๆบิณทบาตร เกาเดือน (หัวเราะ)มาใหมๆไปทุกวัน แตพอ
ระยะหลังไดทํางานก็เลยไมไดไปเพราเวลามันไมเอ้ืออํานวย 
ผูสัมภาษณ : บนดอยนี้พระมีกี่องคครับ  
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : มีพระ 37 เณรประจํา 4 รูป เณรภาคฤดูรอน  25 สวนมากมาจาก
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
ผูสัมภาษณ : เม่ือกอนตรงนี้ (บริเวณใกลๆกุฏิ )ไมมีคายคุณธรรมนี่ครับทําไมถึงมีคายเกิดข้ึนมาได
ครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : เหตุเปนเพราะวาหลวงพอไดรับเปนรองเจาคณะจังหวัดเลยมีงานดาน
เผยแพรเลยไดรับงานอบรมเลยทํางานดานอบรมเลยรับเด็กท่ีทางโรงเรียนในเมืองท่ีจะมาอบรมพอท่ี
อบรมมันไมพอเพราะอบรมที่โรงครัวโรงอาหารบางท่ีโรงเรียนพระปริยธรรมเกาบางตอนนี้ท่ี
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โรงเรียนเปนท่ีอบรมของฝร่ังท่ีเลยไมพอเลยสรางท่ีนี่ข้ึนมา(ช้ีไปท่ีอาคารท่ีอยูใกล) พวงพอเลยสราง
ข้ึนมาดานลางพักไดดานบนเปนท่ีปฏิบัติธรรมสรางเม่ือป 47 ตอนท่ีพระพึ่งข้ึนมานี่เอง 
ผูสัมภาษณ : แลวสวนมากคนท่ีมาคายคุณธรรมเปนใครครับคนในหมูบานเราหรือวาท่ีไหน 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : เปนคนในเวยีง เปนโรงเรียนท่ีมาประจํา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
โรงเรียนหอพระ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม 
ผูสัมภาษณ : อันนี้เรามีConnection กับเคาหรือวาเคามาขอเราเองครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : วัดดอยสุเทพก็รูๆอยูวาพอจะชวยเหลือไดเคาก็มาขอใหเราอบรมเคาไม
มีงบประมาณพอหมาขอหลวงพอหลวงพอก็เลยsupport บางคร้ังแมกระท่ังคารถกลับก็ยังมี พอเคาได
ยังง้ีก็เลยไปพดูตอๆกันวาเอยมาดอยสุเทพดีกวาไมมีตังคอบรมก็มาไดแตระยะหลังเคามีงบบางก็ถวาย
มาบางแตก็ไมพอหลวงพอกอ็อกให 
ผูสัมภาษณ : แลวกับหมูบานละครับทางวดัมีนโยบายอะไรบางเกี่ยวกบัหมูบานบาง 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ตอนนีก้็มีงบประมาณมาใหผูนําชุมชนกับไววาใหไปดูงานกนัแลวกจ็ะ
นําไปเท่ียวกนัวันท่ี 31 -1-2 เนี่ย 
ผูสัมภาษณ : ไปไหนคับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ตางจังหวัดชลบุรี เปนโครงการของเทศบาล 
ผูสัมภาษณ : แลวทางวดัละคับมีกับหมูบานอยางไรบาง 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : สวนมากทางหมูบานเคาจะมาขอใหเราไปชวยเหลือดานตางๆพอหลวง
เคาจะมาขอเชนทางเขาปาชาระดมทุนกันระหวางหมูบานกับวดัและตามสวนหยอมสาธารณะ 
ตะกอนนี้มีเหน็งานกฬีานะ  
ผูสัมภาษณ : แลวงานเกี่ยวกับธรรมะละคับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ก็มีธรรมะสัญจรนะแตอยูในชวงเขาพรรษานะทุกๆปเราก็ไปรวมกับเคา
ทุกป 
ผูสัมภาษณ : แลวมีกจิกรรมอะไรอีกครับท่ีวัดเขาไปรวมกับหมูบาน 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : สวนมากเปนวันพิเศษเชนวันมาฆะบูชา วันพระ มีเทศมีเวียนเทียนและ
วันสําคัญตางๆ วันพอวนัแมวิสาขบูชาแตวันธรรมดานอย และก็กฐนิไงมากันเยอะ 
ผูสัมภาษณ : อีกมุมหนึ่งท่ีอยากถามคือตอนนี้มองเหมือนกับวา วัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวแลวชาวบาน
ก็มาเหมือนพึ่งใบบุญของวัดเพื่อการคาขายทํามาหากินแลวตอนนี้มันมีการรุกลํ้าท่ีเขามาไมวาจะเปน
การถายรุปการขายของตางๆทางวัดมีความเห็นวาอยางไรบางครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : อันนี้นาจะถามหลวงพอนะถาเปนผมนะเคยไปท่ีประเทศพมามานะเร่ือง
การขายของนีถ่าเราไปเท่ียวนะถาเราเอากลองดิจิตอลไปนี่มันเก็บเงินเราเลยนะผมกอ็ยากทําท่ีนี่
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เหมือนกนันะเพราะวาวัดก็มีคาใชจายเหมือนกันนาจะเอาเงินมาเขามูลนธิิเขาวัด อยางพวกถายรูปหรือ
ขายรถตาร่ีเนี่ยเคาไมไดเอาเงินเขามาใหวัดนะแตสวนมากจะเอาใหตํารวจแตท่ีรูมาคือไมไดเอาเขาวดั
นะยกเวนบาซานะเคาใหวัด แตสวนตัววาขายไดนะแตรายไดนาจะเอามาเขาวัดบางเพราะวาวัดก็มี
สวนท่ีตองใชจายในการบํารุงรักษาวัด แลวถาเปนผมนะในอนาคตขางหนาอยากทําใหเปนตลาด ไม
อยากใหขายเปนทางเทา อยากใหเปนเหมือนกาดหลวงนะของกินของสดของแหงไปอยูรวมกนัหมด
เลยมันจะไดสวยงามข้ึน 
ผูสัมภาษณ : พระครูวาตรงไหนเหมาะสมครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : สวนหยอมไง เอาออกเถอะ จริงๆนะถาเปนผมนะถาเปนผูบริหารนะเอา
ท้ิงเลยทําเปนตลาดสดเลยเพราะวาอะไรตรงนั้นเปนท่ีจอดรถนะแลวใหเคาเดินข้ึนมานะเขาไปเลยจะ
ไดขายกันหมดทุกคนจะไดไมตองจํากัดวาตรงนั้นท่ีช้ันตรงนี้ท่ีเธอจริงๆผมบอกเคาท้ังหลายคนแลว
หรือไมก็โรงรถท่ีหลวงพอตอนนี้นะเอาโรงรถออกเลยแลวทําเปนตลาดสดเลย 
ผูสัมภาษณ : คนจะไมผานสิครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : นานสิตรงสวนหยอมนะคนเดินนะแลวตรงเกาะกลางนะมีปญหามาก
เลยถาเปนผมนะร้ือเกาะกลางท้ิงเลยขีดเสนอยางเดยีวพอศาลงศาลาไมตองเอามันเพราะวามันทําใหสุ๘
ภาพจิตในหมูบานเราเสียไมตองอะไรเชนเมียไอนองขายไดคนอ่ืนก็ขายไดอยางเนีย้ใชม้ัยคนอ่ืนขาย
ไดทําไมคนในหมูบานไมไดขายเง้ีย อยางลุงเลิญ(เจาหนาท่ีวัดแกแลว)ยังบอกวาคนเคาบอกวาอยาจุด
ไฟนะเพราะมลภาวะเปนพษิแตเกาะกลางกอไฟกันล่ึมๆไมเห็นเปนไรเลยเง้ีย (หัวเราะ) มันเปนคําถาม
ท่ีนารําคาญเนาะยืดเยื้อเอาออกไปเลยไมตองมีเกาะกลางแลวเลิก  แตหลวงพอจะเช่ือหรือเปลาก็ไมรู
(หัวเราะ) 
ผูสัมภาษณ : แตทางวดัก็ไมไดวาอะไรใชม้ัยครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ทางวัดไมไดวาอะไรไมมีเลยไมเหน็แกวาอะไรเลยแมกระท่ังรถตาร่ีท่ี
หนาลิฟตนะแกไมเคยวานะแตตามสิทธ์ิแลววาไดนะตามสิทธ์ิก็ขอเคาไดแตแกก็ไมวาเพราะแกใจดี
(หมายถึงหลวงพอ) 
ผูสัมภาษณ : ใชครับแตคราวท่ีแลวผมก็ไปฟงปาไมวาเคาอยากจัดท่ีทางใหขายนะครับแตก็ไมรูวา
นาจะลงตรงไหน 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : แตท่ีทางท่ีใกลมันไมมีท่ีไหนละนอกจากสวน 
ผูสัมภาษณ : แตถาจัดแลวไมมีคนเดินผานเคาก็จะไมไดขายคับ 
อืม ใชมันก็มีสองแถวอีกนะ 
ผูสัมภาษณ : ครับมันตองอาศัยความรวมมือหลายๆฝายถาเคาไมไดขายเหมือนเดิมก็เคาก็ออกมาเร
เหมือนเดิม 
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อยางวาแหละถาหลวงพอลงไปเลนดวยมันก็ไมเหมาะอีกแหละเพราะแกเปนพระผูใหญแลวถึงพระ
ธรรมดาไปก็ไมเหมาะอยูด(ีหัวเราะ)  แตวาสรัทธา(คนบาน) กับวัดมันตองเขากันไดเนาะมันถึงจะอยู
ได 
ผูสัมภาษณ : แลวหลวงพอยังไปกจินิมนตขางลางอีกอยูหรือเปลาครับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ไมไปเลยนอกจากมีพระผูใหญมาทานจะลงไปเพราะทานมีคนมาหา
เยอะสวนมากทานจะใหพระลูกศิษยไปแตยกเวนกิจนมินตท่ีสําคัญแกก็จะไปเองถาไปรับทานถวาย
มานแกไมคอยไปแตวาถาเปนงานในหมูบานทานยก็จะไปไมวางานศพคนเล็กคนใหญทานจะไปหมด
ยกเวนวาทานติดงานหรือประชุม 
ผูสัมภาษณ : แลวท่ีวดัดอยสพัญูละคับ  
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ทานจะไปวนัศีลและวนัโกน 
ผูสัมภาษณ : แลววดัโลกโมลีละคับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ก็ไปบางวัดอ่ืนไมคอยไปมาก 
ผูสัมภาษณ : แลววดัเจด็ลินละคับ 
พระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ : ก็จะเสร็จละนะมีปอยหลวงปหนาเดือนกมุภา 
ผูสัมภาษณ : ผมก็เคยไปครับไปตอนเปนเณรเอยตอนท่ีบวชพระครับแตชาวบานก็เขาใจนะคับก็เร่ิมดี
ข้ึนก็คงไมมีอะไรแลวครับขอบคุณครับ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ – สกุล  นาย ขวัญชัย เช้ือเมืองพาน 
 
รหัส   4973102 
 
วัน เดือน ปเกดิ  11 เมษายน 2520 
 
ท่ีอยู    36 หมู 6 ต. รองวัวแดง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม 50300 
 
การศึกษา 

2534 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
2538 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตภาคพายพั คณะ

สถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมหลัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
2540 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตภาคพายพั คณะ

สถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมหลัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
2542 ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
 
ประสบการณทํางาน 

2542  อาจารย โรงเรียนไทยวจิิตรศิลปเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
2546 นักออกแบบ บ.พีนาเค้ิล จํากัด อําเภอเมือง จังหวดัลําพนู 
2546 สถาปนิก บ.เฟรนดกรุป จํากดั อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม  
2547 อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
 

 
 


