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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของ
แกนนําชุมชนในเขตภาคกลางในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน
อยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาคกลาง รวมทั้งมูลเหตุในเชิงลึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมภายใตบริบทของชุมชนตางๆ โดยกลุมผูใหขอมูลหลักคือ แกนนําชุมชนที่มี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูงและเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนวาเปนผูมี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นๆ ในชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม และวิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะเดนของแกนนําชุมชนไดแก มีความขยันและอดทนตอการทํางาน มีความเมตตา
และชอบชวยเหลือผูอื่น มีความสามารถในการประนีประนอมหรือเปนคนกลางจัดการความขัดแยง มี
มนุษยสัม พันธที่ดีตอคนรอบขาง และมีความซื่อสัตยในอาชีพของตนและปฏิบัติตอผูอื่นดวยความ
ซื่อตรง
การใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนสวนใหญมอง
วาเปนพฤติกรรมการทํางานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความดีและความถูกตองโดยในการปฏิบัติงานตางๆ
ไดนอมนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช เชน หลักอิทธิบาท4 หลักพรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
สัปปุริสธรรม7เปนตน
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน
ในเขตภาคกลางพบวามีมูลเหตุหลักๆ อยูสองลักษณะดวยกันคือ มูลเหตุดานสภาพแวดลอมไดแก
ปจัยดานการถายทอดทางสังคมจากตัวแทนกลุมตางๆทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบัน สื่ อ มวลชน และป จ จัย ดา นการไดรั บการสนั บสนุน ทางสั ง คมจากครอบครั ว เพื่ อ
รวมงาน และครูหรือผูรูและมูลเหตุที่เปนลักษณะภายในของบุคคลไดแก ลักษณะมุงความสําเร็จใน
อนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตน การรับรูความสามารถของตนเอง
หรือการเห็นคุณคาในตนเอง เจตคติที่ดีตอการทํางาน และความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธลวนแตมี
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําทั้งสิ้น

ข

ABSTRACT
The purpose of the qualitative study is to broaden a deeper understanding of the ethical
work behavior of the community leaders and to identify the causes of ethical work behavior
in a variety of community contexts. The key informants were community leaders in central of
Thailand who were highly respected for their personal and professional ethics. Depthinterview and focus group were used to collect data. Results from the content analysis
revealed that the important characteristics of the community leaders were diligent persistent
helpful good-faith kind and concern. Also, they were able to serve as a mediator to resolve
the conflict and had great personal and professional integrity. The key informants defined
ethical work behavior as the behavior that was based on the principle of what is good and
right. They applied the Buddhist principles such as ITTIBAHT 4 in order to perform their
duties. In addition, the result showed that the two main causes of the ethical work behavior
were external and internal causes. The external causes were the socialization process
through a variety of institutions such as family school religion and media. The social
supports from family co-workers teachers and community experts were also the external
one. While the internal causes were psychological traits such as future orientation
achievement motivation internal locus of control self-efficacy self- esteem positive attitude
toward work and belief and practice in Buddhism.

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผล
ใหสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก การดําเนินชีวิตของคนในสังคมมี
การแข ง ขันสู งขึ้ น คานิ ยมบางอยางถู กลดความสําคัญ ลง การพั ฒ นาสั งคมใหความสํ าคั ญ แก การ
พัฒนาวัตถุมากกวาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม การละเลยศีลธรรมมากขึ้นในทุก
สาขาอาชีพ จากเดิมที่สังคมเคยยกยองคนที่มีคุณธรรมในจิตใจก็เปลี่ยนไป หันมายกยองคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ คนในสังคมมีความเห็นแกตัวมากขึ้น เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น การพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนานั้นปจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหมีความเขมแข็งทั้งทางดาน
รางกาย สติปญญา ความรู ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั บ เป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของทุ ก คนและทุ ก วิ ช าชี พ หากบุ ค คลใดไม มี
คุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากจะที่กาวไปสูความสําเร็จแหงวิชาชีพได ยิ่งกวานั้นก็
คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมในบุคคลมีผลรายตอทั้งตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพอีกดวย ดังจะ
เห็นไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ
ทหาร นักการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี
และไมสามารถสรางแพทย ตํารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดีดวยบุคคลนั้นๆ มีพื้นฐานทางนิสัยและ
ความประพฤติที่ไมดี (อมรา เล็กเริงสิน. 2542: 5) จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา คุณธรรมจริยธรรมเปน
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของคนในสังคม หากคนในสังคมประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ดีและถูกตอง ก็จะ
ทําใหสังคมเกิดความสงบสุข ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนตอคนในสังคมใน
ทุกระดับไมวาจะเปนระดับประเทศชาติ หรือระดับชุมชน
เนื่องจากสถานการณข องวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจ จุบันไดทําใหหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนไดตระหนักยอนกลับมามองและทบทวนเรื่อง
ของชุมชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของประเทศ การเพิ่มความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น จึง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมกับเขาสูสภาพปกติอยางมั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองได รูปแบบวัฒนธรรมความเปนอยู วิถีชีวิตชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดสั่งสมความรูดั้งเดิม
ความสามารถของผูนําชุมชนกับการเขามามีสวนรวมพัฒนาชุมชนของหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชนและองค กรพั ฒ นาเอกชนที่ ผ า นมา ทํ า ให ชุ ม ชนท องถิ่ น หลายแห ง เกิ ด การยึ ดโยงเป น
เครือขาย เชน กลุมเกษตรผสมผสาน เครือขายออมทรัพยและธุรกิจชุมชน เครือขายพระสงฆ เครือขาย
อนุรักษปาชุมชน เครือขายเยาวชนที่สามารถรวมตัวกันเปนประชาคม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2
ทําใหลดการพึ่งพาปจจัยตาง ๆ จากภายนอกที่เปนการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน เชน การกูยืมเงิน
การทําสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยที่ชุมชนสามารถจัดการกับปญหาภายในชุมชนไดเอง สรางความ
ผาสุกยังครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม ในลักษณะของการเนนคุณคาหรือคุณภาพชีวิตเปน
สําคัญโดยมีแกนนําชุมชนเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนงานของชุมชนเนื่องจากเปนบุคคลที่มี
ประสบการณสั่งสมในงานพัฒนาชุมชนมายาวนาน พรอมทั้งตัวความรู องคความรู กระบวนการ
เรียนรูอันเปนรากฐานที่ไดมาจากการสั่งสมนั้นเปนทักษะความสามารถของผูนําชุมชน ที่บางครั้งก็ถูก
เรียกวา “ผูรู หรือปราชญชาวบาน ผูมีภูมิปญญา” ที่สามารถถายทอด เชื่อมโยง คุณคาของอดีตกับ
ปจจุบันไดอยางเหมาะสม จากตัวอยางที่พบในพื้นที่จังหวัดนาน เชน อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอ
เมือง กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอบานหลวง อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย
อําเภอนาหมื่น (มูลนิธิกลุมฮักเมืองนาน : รายง านฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยศึกษาดู
งานดานเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 2541 : 1-2)
นอกจากนี้แกนนําชุมชนจะเปนผูที่มีความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ทํางานแลว สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งที่แกนนําชุมชนควรมีคือ คุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากการ
ทํางานในฐานะของแกนนําชุมชน ตองทํางานเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งการคิด การตัดสินใจ
และการกระทํ า ล วนแต มี ผ ลกระทบตอบุคคลอื่น ๆ และประสิท ธิภ าพของการทํ างานอั น จะเป น
ประโยชนตอชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้การที่แกนนําชุมชนจะมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมอยางไร
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน ซึ่งในทางพฤติกรรมศาสตรเชื่อวาการที่บุคคล
จะมีพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัยประกอบกัน เชน ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดาน
จิตใจ เปนตน
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาวาลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของ
แกนนํ าชุ ม ชนในเขตภาคกลางเป น อยางไรตามมุม มองของตัวแกนนําเองรวมทั้ง มูล เหตุใ นเชิง ลึ ก
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมซึ่งเปนการพิจารณาตอยอดจากการวิจัยในระยะที่ 1 ที่
ทําการศึ กษาปจ จัยเชิงบูรณาการที่เ กี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจ ริยธรรมของแกนนํา
ชุมชนในเขตภาคกลางซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่ชัดเจนโดยเนน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเชิงบูรการทั้งปจจัยทางดานสังคมและปจจัยทางดาน
จิตใจเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรมใหกับแกนนําชุมชนอื่นๆ ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อทําความขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาค
กลาง รวมทั้งมูลเหตุในเชิงลึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมภายใตบริบทของ
ชุมชนตาง ๆ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในประเด็นของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนํา
ชุมชนในเขตภาคกลางโดยกลุมผูใหขอมูลหลักคือ แกนนําชุมชนที่อยูในจังหวัดเขตภาคกลางโดยเลือก
ศึกษาเชิงลึกกับจังหวัดที่มีแกนนําชุมชนที่มีคุณลักษณะของผูที่มีจริยธรรมในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยทํา
การเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจงจากแกนนํ า ชุ ม ชนที่ พ บผลจากการศึ ก ษาในระยะที่ 1 ว า เป น ผู ที่ มี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูง รวมทั้งเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนวาเปนผู
มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นๆในชุมชน โดยมุงเนนการทํา
ความเขาใจถึงลักษณะของพฤติกรรมการทํางานและมูลเหตุในเชิงลึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ทํางาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการศึกษาสามารถรวมเปนองคความรูทางดานมูลเหตุของการมีพฤติกรรมจริยธรรม
ของกลุมแกนนําชุมชนตางๆ และสามารถเสนอแนะเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
กลุมแกนนําตางๆ ใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสอดคลองกับบริบทของชุมชนตอไปได

นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมการทํางานอยา งมีจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติง านและการแสดงออกเชิง
พฤติกรรมของแกนนําชุมชนในการทํางานเพื่อชุ มชนโดยอยูบนพื้นฐานของความดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีการนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา เชน อิทธิบาท4 สังคหวัตถุ4 พรหมวิหาร4
เปนตน มาใชเปนแนวทางในการทํางานเพื่อชุมชน
แกนนําชุมชน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในบทบาทของผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการที่ไดรับ
การคัดเลือก แตงตั้งจากหนวยงานราชการหรือไดรับผานการเลือกตั้งจากสมาชิกในชุมชนเพื่อใหดํารง
ตํ าแหน ง อย างเป นทางการ เช น กํ านั น ผูใ หญบาน ประธานกลุม ตา งๆ เปน ตน และผูนําที่ ไ มเ ป น
ทางการหรือเรียกวาผูนําตามธรรมชาติซึ่งเปนบุคคลที่ไมไดมีตําแหนงใดๆชัดเจนในชุมชนหากแตเปน
บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ยกย อ งนั บ ถื อ จากสมาชิ ก ในชุ ม ชนว า เป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
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มีพฤติกรรมที่นาเลื่อมใสศรัทธาและเขามามีบทบาทในการทํางานเพื่อชุมชนอยางตอเนื่องซึ่งในที่นี้
ผูวิจัยศึกษาเฉพาะแกนนําชุมชนที่อยูในจังหวัดเขตภาคกลาง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน โดยใชแนวคิดทฤษฎีในภาพกวางเพื่อทําความ
เขาใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและระมัดระวังที่จะไมนําทฤษฎีมาครอบงําผลการศึกษาหากแตจะเนนถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทแกนนําชุมชน
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมและแนวคิดกลุมอางอิง
และแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแก ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
บทบาทแกนนําชุมชน
จากสถานการณของวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดทําใหหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนไดตระหนักยอนกลับมามองและทบทวนเรื่องของชุมชน
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของประเทศ การเพิ่มความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น จึงเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมกับเขาสูสภาพปกติอยางมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได
รู ป แบบวั ฒ นธรรมความเป น อยู วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ไ ด สั่ ง สมความรู ดั้ ง เดิ ม
ความสามารถของผูนําชุมชนกับการเขามามีสวนรวมพัฒนาชุมชนของหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชนและองค กรพั ฒ นาเอกชนที่ ผ า นมา ทํ า ให ชุ ม ชนท องถิ่ น หลายแห ง เกิ ด การยึ ดโยงเป น
เครือขาย เชน กลุมเกษตรผสมผสาน เครือขายออมทรัพยและธุรกิจชุมชน เครือขายพระสงฆ เครือขาย
อนุรักษปาชุมชน เครือขายเยาวชนที่สามารถรวมตัวกันเปนประชาคม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
ทําใหลดการพึ่งพาปจจัยตาง ๆ จากภายนอกที่เปนการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน เชน การกูยืมเงิน
การทําสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยที่ชุมชนสามารถจัดการกับปญหาภายในชุมชนไดเอง สรางความ
ผาสุกยังครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ในลักษณะของการเนนคุณคาหรือคุณภาพชีวิตเปน
สําคัญ
ดวยเหตุนี้ ผูนําชุมชนจึงถือเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนงานของชุมชนเนื่องจากเปน
บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ สั่ ง สมในงานพั ฒ นาชุ ม ชนมายาวนาน พร อ มทั้ ง ตั ว ความรู องค ค วามรู
กระบวนการเรียนรูอันเปนรากฐานที่ไดมาจากการสั่งสมนั้นเปนทักษะความสามารถของผูนําชุมชน ที่
บางครั้งก็ถูกเรียกวา “ผูรู หรือปราชญชาวบาน ผูมีภูมิปญญา” ที่สามารถถายทอด เชื่อมโยง คุณคา
ของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสม จากตัวอยางที่พบในพื้นที่จังหวัดนาน เชน อําเภอปว อําเภอทา
วังผา อําเภอเมือง กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอบานหลวง อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา
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อําเภอนานอย อําเภอนาหมื่น และอีกหลายอําเภอ ที่ชาวบานหรือผูรูที่ไดยึดมั่นในคุณคาวัฒนธรรม
ของตนเองตลอด จึงไดมีการปรับประยุกตรูปแบบวิธีคิดใหม ๆ เขามาประสานกับวิถีดั้งเดิมของตนเอง
เชน การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยการสืบชะตาแมน้ํา การบวชปา การทอดผาปาพันธุไม ที่เนน
การมีสวนรวมของกลุมคนในชุมชน ถือวาเปนกุศโลบายที่ไดนําเอาพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนามาใช
ในการดูแลสิ่งแวดลอม เปนตน (มูลนิธิกลุมฮักเมืองนาน : รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนยศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 2541 : 1-2)
จากการทบทวนเอกสารพบวา คําจํากัดความของผูนําชุมชนคือ ผูที่สามารถกอใหสังคมมี
จุดมุงหมายร วมกั นและรวมพลั งกัน ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ตามจุดมุงหมาย เปนคนที่มีความรู
มากกวาผูอื่น ชาวบานใหความเคารพนับถือ ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มักมีคนเอาอยางทําตาม เปนที่พึ่งของ
ผูอื่นเมื่อคราวมีปญหาหรือมีทุกข นอกจากนี้ ผูนําทองถิ่นมักจะเปนผูที่มีสวนในการพิจารณาทําความ
เขาใจสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ใหเขาใจงายและยอมรับไปปฏิบัติ
ดวยผูนําชุมชนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะหลายประการที่เอื้อประโยชนเกื้อกูลงานทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน เรียนรูและรูจักกับการจัดการแกไขกับปญหาและสรางสรรคความเจริญกาวหนาใน
ดานตาง ๆ ใหกับทองถิ่นของตนเอง โดยคํานึงถึงการกินดีอยูดี ความผาสุกของประชาชนในชุมชน
เป น หั ว ใจสํ า คั ญ แม ใ นบางครั้ ง จะพบว า ความเป น ผู นํ า ก็ ป รากฏขึ้ น ได เ พราะเหตุ ก ารณ ห รื อ
สภาพแวดลอมบีบตัวเชนกัน (สัญญา สัญญาวิวัฒน 2515 : 169 -172, พัฒน บุณยรัตพันธุ 2517 :
128 และประเวศ วะสี 2540 : 10)
จากคําจํากัดความขางตนสามารถสรุปไดวาแกนนําชุมชน คือ บุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และไดรับการยอมรับจากชุมชนใหเปนผูแทนหรือกระบอกเสียงในการกระทําเรื่องราวตาง ๆ หรือผู
แทนที่มีสวนรวมในการนําเสนอและรับความเห็นหรือขอเสนอจากทั้งภายนอกและภายในชุมชน ซึ่ง
แกนนําชุมชนในที่นี้ไ มไดหมายถึงผูใหญบาน กํานันหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
หากแตหมายถึงคนที่เปนชาวบานหรือปราชญชาวบานในทองถิ่น นั้น ๆ ที่ไดรับการยอมรับเปนอยาง
ดี โดยในบทนี้จะใหน้ําหนักไปที่แกนนําชุมชนดานเกษตรกรรมเปนหลักซึ่งแกนนําทางดานนี้มักเปนผูที่
มีความสามารถ เนื่องจากไดลงมือทําและไดกลั่นกรองออกมาจากประสบการณจริงในชีวิต เกิดการ
ทบทวนวิ เ คราะห แ ละได นํามาเป น บทเรียนในการแสวงหาหนทางตอไป สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ซ้ํา ๆ นี้เ ป น
ประสบการณและเปนการยกระดับสติปญญา ความรู ความสามารถของทาน ทําใหเกิดความมั่นใจ
ในศั ก ยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ยัง มี การคิ ดค น และแสวงหาความรู ใ หมเ พิ่ ม เติม มากขึ้ น เช น
กรณี ศึ กษานายชู ศั กดิ์ หาดพรม เป น ผู นํา ชุ ม ชนที่ มี ความสามารถ เนื่ องจากได ล งมื อทํ าและได
กลั่นกรองออกมาจากประสบการณจริงในชีวิต แนวคิดการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวที่เคยลมเหลว จุด
เปลี่ยนที่สํ าคั ญของชีวิต แนวคิ ดการทําการเกษตรยั่งยืน การวางแผนการวางระบบและการเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพการใชพื้นที่การเกษตร การพัฒนาสารชีวภาพขึ้นทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับผลผลิตที่เนนภูมิปญญาชาวบานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางดานอาหารของครอบครัว และกรณีศึกษานายสวน แปงไชย สามารถเปนวิทยากรใน
การทํ า การเกษตรผสมผสานได เ ป น อย า งดี กว า ที่ น ายสวนจะถึ ง จุ ด นี้ ข องชี วิ ต ท า นต อ งผ า น
กระบวนการการพัฒนาศั กยภาพของตนเองคอนขางมาก ตลอดจนการคนควาโดยการอานตํารา
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาปรับประยุกตใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่นและวิถีชีวิต กิจกรรมที่ไดทําในสวน คือการทําการเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแนวขั้นบันได
(มูล นิธิกลุ มฮั กเมืองนาน : รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒ นาศักยภาพศูน ยศึกษาดูง านดาน
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 2541 : 15-16) ที่ไดกลาวถึงในกรณีการทําการเกษตรผสมผสานนี้
เปนปราชญชาวบาน ผูมีภูมิปญญาในการถายทอดเชื่อมโยงประสบการณและองคความรูของตนเอง
ใหกับผูอื่นได และเปนแบบอยางสําหรับเกษตรกรทั้งในชุมชนและนอกชุมชนไดเปนอยางดี
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา
แนวคิดการถายทอดทางสังคม
แนวคิดสังคมวิทยาเปนแนวคิดที่เนนการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรคและแบบแผน
ความสัมพันธระหวางมนุษยในกลุม องคการและสังคม ซึ่งตามแนวคิดนี้มองวาการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไดโดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม
การถายทอดทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูการ
อยู ร ว มกั บ ผู อื่น เพื่ อ การปรั บตั ว ให เ ข า กับ มาตรฐาน จารี ต ประเพณี ขนบธรรมเนี ยม และการ
ประพฤติปฏิบัติตางๆ จากการเรียนรูนั้นจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรม บุคลิกภาพ คานิยม เจตคติ
แรงจูงใจ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน รวมทั้งไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งกระบวนการถายทอดทางสังคมนี้จะเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษย ตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา (Munn &
Fernald ; & Fernald, 1969 ; Watson & Linggren.1979)
ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาเห็นวาการอบรมเลี้ยงดูหรือการอบรมขัดเกลาสมาชิกของ
สังคมโดยครอบครัว เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคนมากที่สุดเพราะครอบครัวซึ่งมีพอ
แมเปนหลักมีอิทธิพลตอชีวิตและพัฒนาการทุกดานของบุคคลมาก พอแมมีบทบาทในการถายทอด
ความเชื่อ เจตคติ คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมตางๆ ใหแกเด็กดวยการเลี้ยงดู (งามตา วนินทานนท.
2534 : 122) รวมทั้งการถายทอดคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนาเปนเบื้องตนดวย (เพ็ญแข ประ
จนปจจนึก. 2528) องคประกอบที่ทําใหครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน จึงรวมถึงการ
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อบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมและรายละเอียดในการอบรม พร่ําสอน ถายทอดคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัวของตนเพื่อใหสมาชิกมีพฤติกรรมที่ดีเปนที่ตองการของสังคม
นอกจากนี้ การถายทอดทางสังคมยังเปนการฝกบุคคลใหมีสวนรวมในสังคม โดยสังคมเปนผูกําหนดให
บุ คคลต องปฏิ บั ติ ตามปทั สถานและระเบี ยบของสั งคม ลั กษณะที่ เห็ นได ชั ดเจน คื อ การกํ าหนด
จุดมุงหมายของการฝกอบรมไวโดยมุงที่จะฝกใหบุคคลมีการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่สังคม
ยอมรับ
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดทางสังคม
การถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่สําคัญตลอดชวงชีวิตของมนุษยที่จะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา (Bloom & Selznick.1968) เมื่อบุคคลไดเรียนรูกฎเกณฑ
ขอบังคับ หลักในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทของตนเองเมื่ออยูในสังคม จึงเปนการสําคัญ
อยางยิ่งที่จะตองมีการฝกอบรมใหบุคคลเรียนรูในเรื่องดังกลาว เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่
ตนเองดํารงชีวิตอยูไ ดอยางเหมาะสม ซึ่งบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดทางสังคมใหกับ
บุคคล ไดแก พอแม ครู เพื่อน พระและสื่อมวลชน ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปนี้
1. พอแม
ครอบครั วเปน สถาบันแรกที่ทําหนาที่ใ นการถายทอดทางสังคมใหกับ
บุคคล โดยผูที่ทําหนาที่ในการถายทอดทางสังคมไดแก พอ แม ซึ่งจะทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ของตน ทั้งทางดานรางกาย คือ ในเรื่องของสุขภาพอนามัยและการกินดีอยูดี และทางดานจิตใจ คือ
การปลูกฝงใหบุตรเปนบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติและคานิยมอันดีงาม อันจะทําใหบุตร
เปนผูที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สงผลใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ พอแมที่อาศัยอยูในเมืองจํานวนมากตองออกไปประกอบอาชีพ
นอกบานทั้งสองฝาย จึงจําเปนตองนําบุตรของตนไปไวในสถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแตยังอยูในวัยทารก
บทบาทของพอแมในการถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมจึงมีแนวโนมที่จะถูกบดบังความสําคัญ
โดยมีตัวแทนในการถายทอดทางสังคมอื่นๆ เขามามีบทบาททดแทน ไดแก ครู กลุมเพื่อน พระ และ
สื่อมวลชน
2. ครู
เมื่อบุคคลไดเขารับการศึกษาในโรงเรียน บุคคลจะไดรับการถายทอดความรู
ทางวิ ชาการ ทั กษะ และประสบการณ ที่ จํ าเป นในการดํ าเนิ นชี วิ ตและการประกอบอาชี พในอนาคต
นอกจากนี้จะมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมอันดีงามในสังคม เชน ความ
เอื้อเฟอ ความกตัญูกตเวที ความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ เปนตน ในกระบวนการถายทอดทางสังคม
ในโรงเรียนนั้น ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่รับชวงตอจากพอแม ซึ่งครูเปนผูที่ไดชื่อวาเปนแมพิมพของ
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ชาติ อันหมายถึง ผูที่มีอิทธิพลในการหลอหลอมขัดเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียน และมีบทบาทในการเปน
ตัวแบบใหแกนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมตางๆ เนื่องจากในโรงเรียน ครูเปนผูมีอํานาจ เปนผูนําในการ
ทํากิจกรรม และครูเปนผูที่มีความสามารถสูงในสายตาของนักเรียน ครูจึงเปนตัวแบบที่นักเรียนใชเปน
แบบอยางในเรื่องตางๆ
3. กลุมเพื่อน
เมื่อบุคคลดํารงชีวิตอยูในสังคม บุคคลจะมีกลุมเพื่อนที่อาจจะเปนเพื่อนใน
วัยเดียวกันหรือเพื่อนตางวัยและกลุมเพื่อนจะมีบทบาทในการถายทอดทางสังคมใหกับบุคคลเชนกัน โดย
ที่การถายทอดทางสังคมในกลุมเพื่อน มีอิทธิพลตอบุคคล 3 ประการดวยกัน (Gecas.1981) ไดแก
ประการแรก คือ การถายทอดทางสังคมกอใหเกิดผลที่สําคัญตอพัฒนาการและการสรางอัตมโนภาพแหง
ตนที่แตกตางจากพอแมและครู ประการที่สอง กลุมเพื่อนจะกอใหเกิดโอกาสที่สําคัญในการฝกหัดทักษะ
ในการสวมบทบาทของบุคคล และประการสุดทาย กลุมเพื่อนจะเปนกลวิธานในการเรียนรูบทบาท และ
คานิยมทางสังคมที่ผูใหญไมตองการสอน เชน ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการเบี่ยงเบนทางสังคมบุคคล
จะเรียนรูไดจากกลุมเพื่อนสนิท เปนตน กลาวไดวาการคบเพื่อนเปนพฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่ง
ตอจิตใจของบุคคลในชวงวัยรุน โดยเพื่อนจะทําใหบุคคลสามารถผอนคลายความเครียดในเรื่องตางๆ ทั้ง
ความเครียดในการเรียนและการทํางาน และบางครั้งทําใหเกิดพฤติกรรมการคลอยตามกันซึ่งเปนไดทั้ง
ในทางที่เปนคุณและเปนโทษ เชน กลุมเพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของวัยรุนในยามที่มีความ
ทุกข โดยการชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชน แตในทางกลับกันกลุมเพื่อนอาจชักนําวัยรุนไปในทางเสื่อมถอย
เชน การชักจูงใหกระทําความผิดเปนยุวอาชญากร ติดยาเสพติดหรือติดการพนัน เปนตน ดังนั้นควรมีการ
ชี้แนะแนวทางในการเลือกคบเพื่อนอยางเหมาะสม เพื่อที่จะใหชักนํากันไปในแนวทางที่เปนประโยชน
4. พระ
ในอดี ตนั้น พระจะมีบทบาทในสัง คมเปน อยางมากทั้ง ในเรื่องการให
การศึกษาและในเรื่องที่เกี่ยวของกับการอบรมพระธรรมวินัยเพื่อใหบุคคลในสังคมมี
คุณธรรม
จริยธรรม แตหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหบทบาทหนาที่ของพระสงฆ
มีการปรับเปลี่ยนไปโดยมีขาราชการไดเขามาแบงเบาภารกิจทางโลกของพระสงฆไปทั้งทางดานการให
การศึกษาและการอบรมพระธรรมวินัยเพื่อใหบุคคลเปนพลเมืองดีจนบทบาททางสังคมของพระสงฆดู
เหมื อนวาจะมีเ พียงแคการทํ าศาสนพิธีเ ทานั้น อยางไรก็ตามในปจจุบัน บทบาทหนาที่ตางๆ ของ
พระสงฆก็ยังคงมีอยูโดยเฉพาะในชนบท เชน การทําโครงการที่มุงใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความทุกขของประชาชนในทองถิ่นทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจและเปนการใหความชวยเหลือ
ชาวบานทุกเพศทุกวัย นับตั้งแตการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กซึ่งเปนกําลังสําคัญของชุมชนและสังคม
ตอไปในอนาคต ใหการฝกอบรมอาชีพแกสตรีและมีการเทศนาสั่งสอนอบรมจิตใจใหรูจักการดํารงชีวิต

10
อยางเปนสุขโดยใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น กลาวไดวา พระสงฆยังคงเปนตัวแทนของ
สถาบันศาสนาและสังคมโดยรวมที่สามารถทําหนาที่ในการถายทอดทางสังคมโดยการใหการอบรมสั่ง
สอน ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใหกับสมาชิกในสังคมไดอยางกวางขวาง
และครอบคลุมทุกเพศทุกวัย
5. สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเปนสถาบันที่มีบทบาทและมีอิทธิพ ลอยางยิ่งในสังคมไทย
เนื่องจากเปนเครือขายการสื่อสารที่ทันสมัยมากที่สุดในปจจุบัน สื่อประเภทตางๆ สามารถเขาถึง
ประชาชนไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ และภาพยนตร
เปนตน อิทธิพลของสื่อมวลชนตอตัวบุคคลนั้นสามารถเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ โดยสื่อมวลชนมี
ผลต อกระบวนการเรียนรู ความคิดเห็ น คานิยม เจตคติและพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังนั้น
เพื่อใหสังคมสามารถรับรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตแลวสิ่งจําเปนที่จะตองพัฒนา คือ ควร
มีการสงเสริมใหบุคคลสามารถเปนผูบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ คือ สามารถรูเทากัน รูจักเลือกรับและรูจัก
วิจารณสื่ออยางมีเหตุผล ซึ่งเปนทักษะที่เปนทางเลือกใหมที่จะทําใหบุคคลสามารถใชประโยชนจาก
สื่อมวลชนไดมากขึ้น อันจะเปนผลกระทบตอสื่อมวลชนใหตองมีการพัฒนาตนเองใหนําเสนอในสิ่งที่ดี
มีประโยชนในที่สุด
ทฤษฎีกลุมอางอิง (Reference Group Theory)
การแพรกระจายมีสวนเกี่ยวพันธกับกลุมอางอิง โดยพฤติกรรมของกลุมอางอิงจะมีในแงของ
การเปนเครื่องมือใหความรูอยางดียิ่งตอการตัดสินใจและเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของการตัดสินใจ
อันจะสงผลตอการสรางพฤติกรรมใหมของบุคคล ทั้งนี้บุคคลอาจจะเปนสมาชิกของกลุมหรือไมเปน
สมาชิกของกลุมก็ได แตบุคคลพึงพอใจที่จะยึดรูปแบบพฤติกรรมดังกลาวมาเปนตัวแบบ ดังนั้นกลุม
อางอิงอาจเปนกลุมที่บุคคลติดตอสัมพันธดวยหรือรูจักเปนสวนตัว หรือเปนลักษณะของปจเจกบุคคล
(individual) ที่เปนนามธรรมอันจัดเปนตัวแทนของรูปแบบพฤติกรรมที่บุคคลยึดถือ (Landis. 1986 :
95) ซึ่งคูลี่ (Cooley อางอิงมาจาก Yorburg. 1982 : 104) ยกตัวอยางวา บุคคลในความคิด (like –
minded people) ทางศาสนา ทางการเมื อ ง ศิ ล ปะ ฯลฯ จะมี ลั ก ษณะเด น พิ เ ศษที่ เ ป น คุ ณ
ลั ก ษณะเฉพาะส ว นตนที่ จ ะดึ ง ดู ด ความสนใจ และสร า งความเชื่ อ ถื อ ให แ ก บุ ค คลอื่ น ๆ บุ ค คลใน
ความคิด ในทัศนะของคูลี่ (Cooley) คือ กลุมอางอิง ซึ่งจะเปนตัวแทนของคานิยมและบรรทัดฐาน
(values and norms) และเป นกลุม มาตรฐานที่บุคคลจะใชเปรียบเทียบในการประเมิน จาก
ประสบการณของกลุม
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กลุมอางอิงทั้งหมดมิใชจะเปนบุคคลในความคิดของบุคคลเสมอไป บางกลุมอาจเปนกลุม
มาตรฐานที่บุคคลเปรียบเทียบในบางบทบาทเทานั้น ดังนั้นแตละบุคคลอาจจะมีกลุมอางอิงหลาย ๆ
แบบ เชน ในบทบาทของครูอาจจะมีตัวแบบของความเปนครูกลุมหนึ่ง ในบทบาทของแมบานก็มีตัว
แบบอีกอยางหนึ่ง หรือในบทบาทของลูกก็มีตัวแบบอีกแบบหนึ่ง เปนตน เพราะในชีวิตของบุคคลนั้นมี
บทบาทในสังคมอยูหลายบทบาท ดังนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล
อาศัยขอมูลจากกลุมอางอิงซึ่งมีความแตกตางจากบุคคลในแงของความคาดหวัง การประเมินผลที่จะ
ไดรับจากการตัดสินใจกระทําสิ่งใดนั้น ปจเจกบุคคลจะประเมินจากผลได (benefits) ของบุคคลอื่นที่มี
ความคลายคลึงกับตนเองในแงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Casterline , Montgomey and Clark.
1987 : 7 ) ดังนั้นการทําเกษตรกรรมยั่งยืนจึงเปรียบเหมือนบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกวิถีปฏิบัติ
ใหเขากับการดํารงชีวิตในทองถิ่นปจจุบันที่หันหลังใหกับเกษตรกรรมแบบใชสารเคมีโดยไมคํานึงถึง
ความสมดุลของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา
ดวยเหตุผลที่แกนนําเกษตรกรกําหนดบรรทัดฐานในการทําเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นสาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากการที่แกนนําเกษตรกรไดมีบรรทัดฐานเดิมในการทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยูแลวจากบรรพบุรุษ
ปู ย า ตายายหรื อ จากพ อ แม ข องเขาเอง และตั ว แกนนํ า เกษตรกรที่ ทํ า เกษตรกรรมยั่ ง ยื น นั้ น ก็ จ ะ
กลายเปนบรรทัดฐานใหกับเกษตรกรรุนตอไปอีกดวย
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
จากการศึ กษาทบทวนเอกสารงานวิจั ยตาง ๆ นั กวิชาการพบวา การพั ฒนาพฤติกรรมที่พึ ง
ปรารถนาโดยตรงนั้นมีขอบกพรองบางประการจึงไดแสวงหาแนวทางในการพัฒนาจิตใจแทน ดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2538 : 87) พบวา พฤติกรรมที่พึงปรารถนาทั้ง 3 ประการ คือ พฤติกรรมการเปน
พลเมื องดี พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมในหนาที่ราชการตางมีจุดรวมกันที่
พฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการทําความดี ละเวนความชั่วในกาลเทศะตาง ๆ ทั้งใน
และนอกหนาที่ โดยมีจิตลักษณะที่เปนแกนกลางของพฤติกรรมประเภทตาง ๆ อยู 8 ลักษณะ โดย
แบงเปนจิตลักษณะที่เปนองคประกอบพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ไดแก
1. สติปญญาดี คือ เฉลียวฉลาด รับรูสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา มีการรูคิดที่
เหมาะสมอายุ ตั้งแตขั้นรูคิดรูปธรรม จนถึงขั้นรูคิดนามธรรม คือ คิดแบบเปนระบบได เมื่อเปน
ผูใหญรูจักคิดริเริ่มสรางสรรคคิดแบบนามธรรม แบบเอกนัยและอเนกนัย
2. สุขภาพจิตดี คือ มีความกังวลในปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ มีความสุขในการ
ทํางาน มีการปรับตัวไดดี มีอารมณมั่นคง มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมของการทํางาน
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3. ประสบการณทางสังคมสูง คือ การรูถึงสถานการณดําเนินชีวิต ปญหา อุปสรรค
ความตองการของคนในสังคมตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมของบุคคลเหลานี้
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ไดรับประสบการณทางสังคมอยางเพียงพอเหมาะสมตามอายุและทราบวา
การกระทําของตนสงผลกระทบทั้งทางดีและไมดีแกผูอื่นอยางไรบาง
สวนจิตลักษณะที่เปนองคประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม 5 ประการนั้น ไดแก
1. เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่มีระเบียบ
วินัย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นแกสวนรวมประเทศชาติและมนุษยชาติและหลักการมากกวาสวนตน
2. ความเชื่ออํานาจในตน คือ ความเชื่อวาผลที่เกิดกับตนเปนเพราะการกระทําของตน
ไมใชเกิดจากความบังเอิญ หรือโชค เคราะห สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบุคคลอื่นดลบันดาลให
3. ความมุงอนาคตควบคุมตนเอง คือ การรูจักคาดการณไกล สามารถอดไดรอไดมีจิตใจ
แกรง มีความภาคภูมิใจในการทํางานแมวาคนอื่นจะไมเห็น
4. เจตคติที่ดีตอวิช าชีพ อันเปน พฤติกรรมที่สัง คมปรารถนาและคานิยมตาง ๆ ตอการ
ทํางานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ คือ มองเห็นคุณประโยชนของพฤติกรรมหรือคุณธรรมนั้น เกิด
ความพอใจและมีความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมหรือยึดคุณธรรมเปนหลัก
5. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง คือ ยอมรับที่จะแกปญหา มานะบากบั่น ฝาฟนอุปสรรคในการ
ทํ า งานหรื อ แก ป ญ หาจนประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว อ ย า งเหมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถของตน มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายโดยไมยอทอ
โดยจิ ตลั กษณะที่ เ ปน พื้ น ฐานทางจิตใจ คือ ขอ 1-3 และจิตลักษณะที่เ ปนพฤติกรรม
จริยธรรม คือ ขอ 4-8 นี้ สอดคลองกับ สุรางค โควตระกูล (2541 : 102) ที่ไดกลาวถึงการพัฒนา
คนใหมีประสิทธิภาพนั้นก็ตองพัฒนาพฤติกรรมของคน โดยศึกษาถึงปจจัยของพฤติกรรมแลวนํามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาใหมีขึ้นในบุคคล จึงจะเปนการพัฒนาที่ถูกตองและยั่งยืน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 35-36) ไดกลาวถึงจิตลักษณะวา หมายถึง ลักษณะทาง
จิตใจของคนเราที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาขึ้น ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดวิเคราะหสาเหตุ
ของพฤติกรรมคนดี คนเกงและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพวา มีองคประกอบทางจิตใจที่เกี่ยวของ
กันอยู 8 จิตลักษณะและเมื่อนําจิตลักษณะไปประกอบเปนภาพตนไม แบงเปน 3 สวน คือ สวน
ดอกและผล สวนลําตน และสวนราก มีรายละเอียดตอไปนี้
สวนดอกและผล หมายถึง พฤติกรรมการทําความดี ละเวนความชั่ว ขยันขันแข็ง
และทําเพื่อสวนรวม พฤติ กรรมเอื้อต อการพัฒนาประเทศ การเปน พลเมืองที่ดีและพฤติกรรมการ
ทํางานที่ ถูกตอง ซึ่ ง สาเหตุพ ฤติ กรรมสวนนี้เ ปนผลมาจากจิตใจที่เ ปนสวนของลําตนและสวนราก
สวนลําตน หมายถึง สาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรม 5 ดาน ไดแก 1) เหตุผลเชิง
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จริยธรรม 2) ความเชื่ออํานาจในตน 3) ลักษณะที่มุงอนาคตควบคุมตนเอง 4) เจตคติ คานิยม
คุณธรรมที่ดีตอการทํางาน 5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง สวนของลําตนจะแข็งแกรงไดตองมาจากสวน
ของรากที่สมบูรณ
สวนของราก หมายถึง ลักษณะพื้นฐานของจิตใจ 3 ดาน ไดแก 1) สติปญญาดี
เฉลียวฉลาด 2) สุข ภาพจิตดี 3) ประสบการณสัง คม โดยสวนของรากทั้ง 3 ดานนี้ ตองมีใน
ปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูมีความพรอมที่จะพัฒนา
ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดาน ในสวนที่เปนรากและอยูในสภาพแวดลอม ทาง
บาน ทางสังคม และสถานที่ทํางานที่เหมาะสม บุคคลนั้นก็พรอมที่พัฒนาจิตลักษณะที่เปนสาเหตุ
ของพฤติกรรมของคนดี คนเกง คือ 1) ความเชื่ออํานาจในตน 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 3) เจตคติ
ตอวิชาชีพ
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม
สําหรับการพัฒนาตามบริบทของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยมนั้น นักจิตวิทยากลุมมนุษย
นิยมยึดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูใหกับบุคคลหรือเพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถเฉพาะ
ตน ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลสามารถบรรลุถึงศักยภาพแหงตน ซึ่งนักจิตวิทยาหลายทานในกลุมนี้ไดเสนอ
หลักการจัดการเรียนรู หรือการพัฒนา ดังเชน ทฤษฎีของโรเจอร (Carl Rogers) จะเนนใหผูที่ตองการ
พัฒนาเปนศูนยกลาง โดยการจัดสภาพการเรียนรูใหบุคคลไดเรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อทําใหบุคคลได
พัฒนาไปสูการบรรลุซึ่งศักยภาพแหงตน โดยโรเจอรมีความเชื่อวามนุษยมีอิสรเสรีภาพ มีธรรมชาติที่
ใฝดี มีความปรารถนาที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง มีความรับผิดชอบตอชีวิตและการกระทําของตนเอง
มีความสามารถในการแกปญหาชีวิตของตนเอง และตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล (ศรีเรือน
แกวกังวาล. 2536: 133) ถาอยูในสภาพการณที่เอื้ออํานวย บุคคลก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมกับความสามารถของตนไดอยางเต็ม ศักยภาพและมุง ไปสูการรูจักตนเองอยาง
แทจริง (Self-Actualization) (อาภา จัทรสกุล. 2535: 80-87) นอกจากนี้โรเจอร ยังไดกลาวถึงการเห็น
คุณคาในตนเอง ในแงของการประเมินตนเองระหวางตัวตนที่แทจริงและตัวตนตามอุดมคติดังนี้
1. บุคคลที่มองตนเองตรงกับตัวตนความเปนจริง มักมองเห็นตนตามอุดมคติที่คอนขาง
เปนไปได ทําใหการดําเนินชีวิตของเขาเต็มไปดวยความมุงหวัง กระตือรือรน และไดตามตั้งใจไวเสมอ
เขาจึงมีความพอใจในตนเอง ซึ่งนําไปสูความพอใจในผูอื่นดวย นั่นคือมองตนเองและผูอื่นในทางที่ดี
และนําไปสูความภาคภูมิใจในตนเองสูงไปดวย
2. บุคคลที่มองตนเองสูงกวาตัวตนตามความเปนจริง มักมีแนวโนมที่จะมองตนตาม
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อุดมคติอยางเพอฝน ไมมีทางที่จะดําเนินไปสูความสําเร็จ ฉะนั้นจึงมักจะทําอะไรไมสมหวังอยูเสมอ
แลวก็โทษบุคคลอื่นหรือสถานการณอื่นวาเปนตนเหตุของความไมสมหวังนั้น
3. บุคคลที่มองตนเองต่ํากวาความเปนจริง มักเปนผูที่ยอมแพ ทอถอย ไมไดใชศักยภาพและ
คุณสมบัติที่มีตามความเปนจริง จึงมีแนวโนมที่จะวาดภาพตนในอุดมคติต่ําลงไปอีก เพราะไมเชื่อใน
ความสามารถและศักยภาพของตน อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาในตนเองต่ําลงไปอีก
บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดียอมมีการเห็นคุณคาในตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง เปดตนเองออกสูประสบการณใหมๆ สามารถรับรูความตองการที่
เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในตนเองได มีการรับรูเกี่ยวกับตนเองและสามารถนําประสบการณตางๆ
มาพัฒนาตนเองจนเกิดการเรียนรูใหมๆ ที่สรางสรรค ทั้งตอตนเองและตอสังคมและมีความเปนตัวของ
ตัวเองอยางเต็มที่
จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวเมื่อเชื่อมโยงจากกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัยในระยะที่1ซึ่ง
เปนการศึกษาในเชิงปริมาณถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ของแกนนําชุมชนในเขตภาคกลางที่มีการบูรณาการทั้งปจจัยทางดานสังคมและปจจัยทางดานจิตใจ
ผูวิจัยจึงมีการกําหนดกรอบการศึกษาในเชิงคุณภาพตอเนื่องดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาระยะที่ 1: เชิงปริมาณ
ลักษณะทางจิต
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
แรงจูงใจในการทํางาน
ลักษณะทางสังคม

พฤติกรรมการทํางานอยางมี

การสนับสนุนทางสังคม

จริยธรรม

การถายทอดทางสังคม
ลักษณะจิตตามสถานการณ
เจตคติตอพฤติกรรมการ
ทํางานอยางมีจริยธรรม
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทของกลุมที่เปนสมาชิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อพบผลการวิจัยจากการศึกษาระยะที่1 แลว ทําการศึกษาตอในระยะที่ 2 ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาคกลางอยางเปนองครวมภายใต
บริบทของชุมชนนั้นๆ

ความหมายและคุณลักษณะของพฤติกรรมการ

มูลเหตุ/ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

ทํางานอยางมีจริยธรรมจากมุมมองของแกน

การทํางานอยางมีจริยธรรม

นําชุมชนและบุคลลรอบของที่เกี่ยวของ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
เมื่อคณะผูวิจัยพบผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณที่วาแกนนําชุมชนคนใดที่มีพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมในระดับสูงและทราบวาการที่บุคคลแกนนําเหลานั้นมีพฤติกรรมดังกลาวมี
สาเหตุสําคัญมาจากปจจัยใดตามกรอบแนวคิดในเชิงปริมาณ ทางคณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพในภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากภาคสนาม คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาภายใตบริบท
ของการทํางานของกลุมแกนนํานั้น เพื่อใหไดขอมูลในเชิง ลึกที่ทําใหเขาใจสามารถนําไปสนับสนุน
ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ และการอภิปรายผลการวิจัยตอไป

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แกนนําชุมชนในจังหวัดเขตภาคกลาง ซึ่งผูวิจัยทําการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากแกนนําชุมชนที่พบผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 วาเปนผูที่มีพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมสูง และเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนวาเปนผูมีพฤติกรรม
การทํ างานอย างมี จ ริยธรรมสู ง โดยมี ทั้ง ผูนําที่เ ปน ทางการและผูนําที่ไ มเ ปนทางการหรือผูนําตาม
ธรรมชาติที่มีบทบาทในชุมชนและไดรับการยอมรับนับถืออยางกวางขวางในชุมชนนั้นๆ

ขั้นตอนในการวิจัย
1. ขั้นการศึกษาผลการวิจัยที่คนพบจากการศึกษาในระยะที่ 1 เพื่อกําหนดแนวทางใน
การศึกษาเชิงลึกทั้งในเชิงเนื้อหา ตัวแปรที่คนพบและในเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการศึกษาในเชิงลึก
2. ขั้นการลงพื้นที่เบื้องตน โดยผูวิจัยไดขอหนังสือแนะนําตัวและขออนุญาตเขาพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูล จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและนําไปติดตอประสานงานอยางเปนทางการในพื้นที่ และได
พบปะพูดคุยกับแกนนําในชุมชน เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน อันเปนแนวทางในการ
สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและการวางแผนการวิจัยตอไป
3. ขั้นเตรียมเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ครั้งนี้ คือ ประเด็นสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมซึ่งมีลักษณะประเด็นคําถามที่
กําหนดไวตามวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณและการสนทนากลุม
4. ขั้นกอนลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจริง ผูวิจัยไดติดตอประสานงานอยางเปนทางการ
ในพื้นที่เพื่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะเขาไปในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูใหขอมูล
กลุมตางๆ
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5. ขั้นการลงสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ไดวางแผนไว

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวบขอมูล ดังนี้
1. กรอบสําหรับการสั งเกตแบบมีสวนรวม ซึ่งการสังเกตในภาคสนามที่ผูวิจัยเขาไปมีสวน
ร ว มกั บ กิ จ กรรมของชุ ม ชน ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส ามารถจะสั ง เกตสิ่ ง ต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งครบถ ว น จึ ง
จําเปนตองกําหนดกรอบในการสังเกตหรือหนวยในการสังเกต ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีนี้จะ
อาศั ยกรอบการสังเกตของ ลอฟแลนด (Lofland.1971)ดังนี้ 1)ฉากและบุคคล(Setting) เพื่อตอบ
คําถามวา ใคร และ ที่ไหน 2) พฤติกรรม(Acts) เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร 3) แบบแผนพฤติกรรม
(Activities)เพื่อตอบคําถามวาอยางไร 4) ความสัมพันธ (Relationship)เพื่อตอบคําถามวาใครกับใคร
5) การมีสวนรวม (Participation) เพื่อตอบคําถามวาใครกับใคร เหมือนเรื่องความสัมพันธรวมถึงการ
ตอบคําถามวาใครบางอีกดวย 6) ความหมาย (Meaning) เพื่อตอบคําถามวาอยางไร และทําไม
2. ประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับประเด็นคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก
นั้นผูวิจัยไดสรางแนวคําถามไวกวางๆ สําหรับการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ซึ่งลักษณะของประเด็น
คําถามจะแตกตางกันในแตละกลุมและมีความยืดหยุนตามสถานการณนั้นๆ แตทั้งนี้มุงที่จะคนหา
คําตอบในมุมมองของผูใหสัมภาษณเพื่อนําไปสูการตอบปญหาการวิจัยใหครบถวน
ตัวอยางประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ เชน
- ชวยเลาชีวิตในวัยเด็กใหฟงหนอยไดไหม
- ชีวิตในวัยเรียน เรียนที่ไหน กิจกรรมที่ทําในชวงที่เรียนทําอะไรบาง
- เมื่อเขาสูชีวิตการทํางานเริ่มตนทํางานอะไรบาง
- มีการเปลี่ยนงานไหม ทําไมถึงเปลี่ยนงาน
- ปจจุบันทํางานอะไร ลักษณะงานเปนอยางไร
- บทบาทหนาที่เปนอยางไร
- ปญหาอุปสรรคที่พบ วิธีการแกไขทําอยางไร
- งานที่ทําแลวรูสึกวาประสบความสําเร็จที่สุดคืองานอะไร ทําไมถึงคิดวาสําเร็จ ชวยเลา
ประสบการณการทํางานนั้นใหฟงหนอย
- ทานมีหลักในการทํางานอยางไร
- ทานคิดวาพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมหมายถึงอะไร
- ลักษณะของแกนนําชุมชนที่ดีเปนอยางไร
- ทานมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตัวทานเองอยางไร ทั้งงานในระดับชุม ชน และ
ระดับครอบครัว
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- ทานมีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และถายทอดประสบการณการทํางานอยางไรบาง
- ในชวงบั้นปลายชีวิตทานคิดวาจะทําอะไรตอไป เพราะอะไรจึงคิดเชนนั้น
ฯลฯ
ประเด็นคําถามดังกลาวสามารถยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลขนาดเล็กไม
เนนการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิคการวิจัยไมแยกขั้นตอนของการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
ออกจากกัน โดยการเก็บขอมูลในครั้งนี้จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลในหลายวิธีดวยกัน ไดแก ใชการ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)โดยผูวิจัยไดเขาไปใชชีวิตอยูในชุมชนและเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนระยะเวลาหนึ่งเพื่อทําการสังเกตและบันทึกสิ่งที่สังเกตในลักษณะของการ
ทําบันทึกภาคสนาม เชน การบันทึกวาไดสังเกตใคร ทําอะไร ที่ไหน ทําเมื่อไหร มีใครเขามาเกี่ยวของ
บาง เปนตน และใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีการหลัก รวมทั้งการใชชีวิตอยู
ในชุมชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเรื่องอยางละเอียดลึกซึ้ง ไดสังเกตปรากฏการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงพฤติกรรม
ตางๆของชาวบานในชุมชนโดยที่ผูวิจัยจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เข า ไปสั ง เกตและสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ กในวัน ที่ท างชุ ม ชุม มีกิจ กรรมต างๆ นอกจากนี้ ผู วิจั ยอาจใช การ
รวบรวมข อมู ล โดยการสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion)กับกลุม ผูใหขอมูลหลัก (Key
Informant)ที่อยูภายใตขอบเขตของการศึกษา

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช ก ารตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล ด ว ยเทคนิ ค สามเส า
(Triangulation) ซึ่ง Denzin ( 1978) ไดเสนอวิธีการตรวจสอบสามเสาไว 4 แบบดวยกัน คือ ตาม
แหลงขอมูล ตามวิธีการวิจัย ตามนักวิจัยและตามทฤษฎีที่ใช Miles และ Huberman (1994, p.267.
อางใน สธญ ภูคง 2549:84) ไดเพิ่มอีก 1 แบบ คือ ตามประเภทของขอมูล ซึ่งไดมีผูเขียนเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสามเสาไวมากมายวาเปนวิธีการยืนยันผลการวิจัยหรือผลการศึกษาที่คลายกับวามันเปน
วิธีการมหัศจรรย อันที่จริงการตรวจสอบสามเสาไมใชยาครอบจักรวาลที่รักษาไดทุกโรค มันมีขอจํากัด
ในตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นผูใชควรทําความเขาใจเรื่องนี้ใหดีและใชใหถูกวิธีดวยความรอบคอบ ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเลือกใชการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลหลายแหลงที่มีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของแกนนําชุมชน เชน ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากตัวแกนนําชุมชน และเก็บขอมูลจากบุคคลรอบขาง ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และ
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ชาวบานในชุมชนดวย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบวามีความสอดคลองตรงกันหรือไม และการใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี กลาวคือใชทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกต
แบบมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากภาคสนามโดยผูวิจัยจะทํา
การวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกันในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะไดนําผลการวิเคราะหมาใช
ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดทราบวาขอมูลในสวนใดที่เพียงพอแลวหรือยังขาด
ขอมูลในสวนใดอีกบาง ซึ่งนําไปสูการปรับยุทธวิธีเก็บขอมูลใหม เพื่อใหครอบคลุมขอมูลในสนามอยาง
ครบถวนจากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การจัดระบบขอมูล จากขอมูลที่เก็บมาจากภาคสนามนั้นมักไมอยูในรูปที่พรอมจะ
นําไปใชวิเคราะห ผูวิจัยไดนํามาจัดรูปใหเหมาะสมกอน โดยผูวิจัยทําการอาน ตรวจทานขอมูลที่ไดมา
จากการสัมภาษณหลายๆเที่ยวเพื่อ ใหซึมซับในขณะเดียวกันก็เขียนบันทึกประกอบเพื่อตั้งขอสังเกต
หรือชวยจํา หลังจากอานแลวไดทําการรางสรุปขอมูล สรุปยอเรื่องไว เชน ขอมูลจากการสัมภาษณ
สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูวิจัยทําการสรุปขอมูลที่ไดมาไว เมื่อกลับมา
ทบทวนใหมทําใหสามารถเขาใจไดรวดเร็ว โดยไมตองอานใหมทั้งหมดตั้งแตเริ่มตน
2. การสรางรหัส การแสดงขอมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูล เริ่มตน
จากการลงรหัสขอมูล ซึ่งหลังจากผูวิจัยอานขอมูลที่เก็บรวบรวมมาซึ่งอยูในรูปของบทสัมภาษณ หรือ
รายละเอี ยดจากการบั น ทึ กการสั ง เกตแล ว ผู วิจั ยไดให รหัส กับข อความที่ป รากฏ ทั้ ง นี้ก ารใหรหั ส
ดั ง กล า วสามารถพิ จ ารณาได ส องลั ก ษณะคื อ รหั ส ที่ ผู วิ จั ย กํ า หนดไว ล ว งหน า ซึ่ ง ถู ก กํ า หนดตาม
วัตถุประสงคการวิจัย และประเด็นคําถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ชีวิตชวงวัยเด็ก ชีวิตชวง
วัยการศึกษา ชีวิตชวงวัยทํางาน ปญหาอุปสรรคในการทํางาน เปนตน และรหัสที่ไดจากขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาไดโดยที่ผูวิจัยไมไดกําหนดไวลวงหนาแตพิจารณาจากขอมูลที่ไดม าและทําการตั้งรหัส
ใหกับขอความที่เก็บรวมรวมมาได จากนั้นมีการจัดแสดงขอมูลในรูปตางๆ เชน ตาราง กราฟ หรื อ
แผนภูมิรูปภาพ ซึ่งชวยใหการวิเคราะหมีความเที่ยงตรง จากนั้นทําการเชื่อมโยง หาความสัมพันธของ
ขอมูลโดยที่ผูวิจัยไดคนหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวามีความสัมพันธกันอยางไร
เพื่อใชอางอิงหรืออธิบายความตอไป
3. การแปลความ สร า งข อ สรุ ป และพิ สู จ น ข อ สรุ ป ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ทํ า การแปล
ความหมายของขอมูลซึ่งผูวิจัยตองสามารถเขาใจความหมายของขอมูลเหลานั้นเพื่อใหขอมูลที่ผาน
การวิเคราะหในรูปแบบตางๆ สามารถนําไปอธิบายหรือนําไปใชประโยชนอยางอื่นได โดยจากขอมูล

20
ทั้งหมดที่ไดทําการลงรหัสไวแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่มีรหัสเดียวกันมาทําการวิเคราะห ตีความ และ
แปลความหมาย
สําหรับตัวอยางการจัดรูปขอมูลและลงรหัสขอมูลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกนนํา
ชุมชนคนหนึ่ง เขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตัวเองผานการเปนนักวิจัยทองถิ่น ปรากฎใน
หนาถัดไป

21

ตัวอยางการจัดรูปขอมูลและลงรหัสขอมูลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ : แกนนําชุมชนหญิงคนหนึ่ง
สถานที่: ชุมชนบานหนองออ ตําบลบานสิงห จังหวัดราชบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552
Q : สวัสดีคะ มาอีกแลว มารบกวนอีกแลว
A : เอาเถอะมาเถอะอยากปลอย อยากเลา
Q : เริ่มแนะนําโครงการ
A : ที่จริงเราทําเรื่องดีๆกลับคืนสูหมูบานนะอยางที่หนองออเนี่ยจากไมมีอะไร อยู แบบ
ตัวใครตัวมัน เปนชุมชนที่กึ่งชนบทกึ่งเมือง ถามวาตรงนี้วางตัวยากไหม ถาไปอยูภาคใด
ภาคหนึ่งที่มันเปนชนบทไปเลยก็จะทํางาย สบายแตตรงนี้ไมงายอยางที่คิด อยางที่ทํา

สภาพชุมชนในอดีต
C4 P1 L8-9

เริ่องโครงการวิจัยเนี่ยมันยาก อาจารยสงาเขาถวายชีวิตเลยนะ ตัวเองยังไมกลาทํางาน
แบบถวายชีวิตเลยแตเขาทํา ไลก็เลยศรัทธาเขาไง ตั้งแตตอนเริ่มทํางานกันใหมๆเริ่มมา
ตั้งแตตอนตั้งกลุมสัจจะแลว เขาทําจริงจากที่ไลเคยทํางานคนเดียวอยูแบบอิสระ ไมมี

เจตคติตอผูนํา/

ใครมาตามใหทํางาน แตพอเขามาชวนเอาเถอะทําเรื่องดีๆ เคยไดยินไหมทํางานแลก

คุณลักษณะผูนํา

ขาวเคยไดยินแตทํางานแลกเงิน เงินเทานั้น แตเขาเนี่ยทําฟรีก็มี พอเวลามีเรื่อง หรือมี

C4 P1 L11-20

กระแสเขามา เขาก็จะถูกวาตัวทีมงานก็จะออกรับแทนเขาไมไดเลยเพราะเราก็ไมรูตื้น
ลึกหนาบาง แตพอผานมา 5-6 ป ใหหลังไลบอกไดเลยไมตองมาวาไมตองพูดเพราะสิ่ง
ที่เขาทํามันคือความดี ทําเพื่อชุมชนจริงๆไลทาใหนินทาไดเลยแตเดี๋ยวตัวคนวาเองนั่น
แหละจะลําบาก ไอคนที่ไมมีศีลแลวไปทําเรื่องแบบนี้อีก
Q : คะ
A : มาตอนนี้ผานมา 7 ป แลวทํางานเพื่อชุมชนมาตลอด เรียกไดวาเรามีพลังเต็มที่แลว
ใครมาวาเรากลาพูดไดเ ต็ม ที่เลยถาผานมาแค 2 ป เราก็ยังไมคอยแนใจยังลัง เลแต

ความเขมแข็งของกลุม
C4 P1 L22-25

22
ตอนนี้เราศรัทธากันแลว พูดมาเถอะ จริงไหมหละใครจะเสียสละมาทํางานเพื่อเพื่อน
มนุษย คนในระดับผูนําบางทีถาเปนรุนใหมมาเห็นชาวบานเราเปนคนแกแลวก็ไมคอยรู

23
อะไร ถามอะไรไปก็บอกแลวแตมึง ก็เปนชองใหเขาเอาเปรียบไดเพราะฉะนั้นตองมี
การถายทอดสูคนรุนใหม
ความรู และถาเปนรุนใหมๆเด็กๆก็จะสอนเขาใหมีความรูแลวจะตองมีคุณธรรมดวยอยา
C4 P1 L27-28
ไปเอาเปรียบใคร เอาถามมาอีก
Q : คะก็อยากใหพี่ไลชวยเลาประสบการณเกี่ยวการแกไขปญหาในชุมชน เกี่ยวกับ
งานวิจัยหนี้สินที่ทําขึ้นวาไดทําอะไรและทําอยางไรบาง
A : อา…ขอบอกเลยนะพูดตรงๆเลยวาเวลาเขาทําวิจัยกันแจกแบบสอบถามอะไรเนี่ย
สวนมากก็จะใชเงินกัน เอาเงินไปเลยแตละบานใหไปทํา อยางที่สํารวจขอมูลพื้นฐาน
จปฐ. เนี่ยจนมาถึงงานของอสม. ตองทํา อยางงานวิจัยภาวะหนี้สินเนี่ยก็ตองลงพื้นที่
ถามวาไดลงจริงแลวไดจริงไหม เขาไปที่บานเลยไหม อันนั้นอะลงจริง ไดเหยียบไปที่
บานเขา ถึงแมขอมูลที่ไดมาจะเปนยังไง อยางเรื่องหนี้สินพูดจริงไหม นั่นเปนขอมูลที่
คุณใหฉันมาอาจจะรักษาโรคไมหายขาดถาคุณบอกไมตรงๆคุณปวยคุณไมบอกฉันก็

ความรูเกีย่ วกับ
วิธีการเก็บ

รักษาโรคใหคุณไมถูก ฉันก็แกปญหาใหคุณไมถูกจุด เลนหวย กินเหลาอยูเจาะๆ บอก

รวบรวมขอมูล

วาเอานิดๆหนอยๆ บางคนบอกไมเอาเลย เดี๋ยวภาพพจนกูจะเสีย และทีมงานบางคนไม

C4 P2 L1-8

ลงพื้นที่จริงแลวความสนิทสนมมันจะมาจากไหนมันก็ไมไดขอมูลที่แทจริง
Q : อันนี้เปนสิ่งที่เห็นจริงในกระบวนการใชไหม นี่เปนสิ่งที่เราอยากรูวาเวลาทีมไป
ทํางานในพื้นที่จริงๆเจอปญหาอะไรบาง แลวแกไขปญหายังไง
A : ก็มีเจอดาบาง อยางในหนองออเนี่ยพูดกันตรงๆเลยบางคนที่มาวาเราตัวเขาเองก็ใช

อุปสรรคที่พบในการทํางาน

วาเปนคนดีนะ เราไปเก็บขอมูลกันครั้งที่แลวเขาก็ใหความรวมมือดีนะมีอยูบานเดียวมั๊ง

C4 P2 L11-13

ที่ดาแลวก็ใหของลับมา(หัวเราะ)
Q :อืมม นี่ก็เปนสิ่งที่พี่เจอระหวางกระบวนการเก็บขอมูล คราวนี้ถาใหพี่เลาตั้งแต
เริ่มตนวามาทํางานวิจัยนี้ไดยังไง เริ่มคิดกันยังไงถึงไดมาทํางานวิจัยเรื่องภาวะหนี้สินนี้
A : ตอนแรกเราทํางานกลุมสัจจะกอน ไปดูงานที่ทานสุบิน อาจารยสงา กับพี่ประชุม
นาคเส็ง เขาก็มารวมตัวกันรวมคน เพื่อรวมกลุมกัน เห็นวาชาวบานเราตอนนั้นมีหนี้ มี ที่มาของการทําวิจัยเพื่อชุมชน
พวกหมวกกันน็อคเยอะในชุมชน มาเอาเงินออกจากหมูบานเราเยอะจัง ชาวบานก็ไมรู
ใชเงินกันเรื่อยๆไปเสพเรื่อยไปแคใหมีความสุข แตที่แทเกิดหนี้ พอมาทํางานวิจัยทําให

C4 P2 L17-20

24
เรารูเรื่องหนี้สิน รูลึก รูจริง งานวิจัยนี่ใชไดกับตัวเราเอง และผูอื่นไดดวย มันทําใหเรารู
วาที่หนองออเนี่ยน้ําที่เราดื่มเดือนหนึ่งสี่หาหมื่น ขาวสารเกาหมื่น ถาไมทํางานวิจัยจะรู
ไหม กินมามาไรสาระเนี่ยเทาไหร อันนี้ก็ทําใหเรารูวาบางอยางมันสิ้นเปลือง เราก็เอามา
ใชกับตัวเราเองได การที่เรารวมตัวกันได ไดทีมนักวิจัยมาเนี่ยไดมาจากกลุมสัจจะนะ

ประโยชนจากการทําวิจัยเพื่อ
ชุมชน
C4 P2 L20-24

เปนคณะกรรมการกลุมแตทํางานไปก็มีทอบาง มีชวงลงพื้นที่ แตกอนที่เราจะไดลงเขามี
ฝกกอนนะเขาพาไปฝกที่ม.เกษตรประมาณ 3 วัน กับอาจารยเอี่ยม ทองดี
Q : แลวสวนตัวพี่เองพี่คิดยังไงถึงมารวมทีมตรงนี้
A : คืออยางพี่นะถึงแมวาจะคิดถึงแตตัวเองอยางเดียวแตในใจลึกๆก็ยังคิดวาอยากจะ
ทําอะไรเพื่อชุมชนบางแตก็จะผลัดไปวายังไมใชตอนนี้จะทําแตยังไมใชตอนนี้ คราวนี้
เขาก็มาถามวาจะเขากลุมไหมตั้งแตตอนที่เขามาชวนเปนสมาชิกตอนนั้นก็ยังวารําคาญ
มีเรื่องของชุมชนมาเรื่องเดียวก็รําคาญ ลําพังแคตองไปขายแรงงานทํางานโรงงาน เขา
งานตอกบัตรก็ยุงพอแลว แตวาตอนนั้นพี่สาวออกงานมากอนตอนป44 ไลออกตอนป
46 เขาก็มาชวนไปฟงก็เลยไดเขากลุม อยูตอๆมาดีมีโครงการวิจัยมาเราก็ชวนกันมาทํา
ตอนลงพื้นที่แจกแบบสอบถามเขาก็แบงกันแจกตามกลุมญาติ มีกี่หลังคาเรือนก็ดูและ
แจกไปก็จะไดสะดวกในการเก็บเวลาเราลงสํารวจเราก็จะลงกันทั้งสองคนพี่นอง อยาง
พี่สาวจะโดนเยอะเชนลงไปถามเรื่องน้ําทวมก็โดนบอกวาทําไมตอนฝนตกมึงไมมาแหก
ตาดู พอถามอีกก็ใหของลับอีก มันก็ดาก็วา เราก็ไมวาอะไร เชนงานนี้ทําตอนป47 พอ สาเหตุที่เขารวมทีมวิจัย
ตอมาไลก็ตองลงไปเก็บขอมูลจปฐ.อีกเราก็ไปเราก็ทําดีตอไป มันไมดีก็ชางมันลูกเมีย C4 P2 L29-32, C4 P3 L1-13
มันดี และแถวพื้นที่บานมันเราก็ตองลงไปไลไมสนใจ ทําดีไปเดี๋ยวเขาก็เห็นเอง ไลเก็บ
เปนรอยหลังคาเรือนมีหลังเดียวไมดีก็ไมเห็นเปนไร เราทําดีเพื่อใหเขายอมรับใหเขาเห็น
ถามวามันยากไหม แตก็ตองทํา เราทําไปเรื่อยๆเขาก็รับเราเอง เมื่อกอนเราเคยทําเพราะ
เห็นวาจะไดประโยชน อยางที่เขากลุมสัจจะตอนแรกไลก็เห็นวาจะไดประโยชนแตพอ
ผานมาสักระยะเราจะรูวาเราเพื่อชวยเหลือคนอื่นบาง
Q :คะ
A :เอาถามตอ

25
Q : ก็เรื่องการทํางานวิจัยเนี่ยแหละที่ผานมากอนที่เราจะทําจริงไดมีการเตรียมตัว
อยางไรบาง
A :ก็ไดไปอบรมที่เกษตรสองวัน เขาสอนใหรูจักอดทน มีขันติ ลงพื้นที่ยังไง เราตองทน
ยังไงบางเวลาโดนดาเวลาไปเก็บขอมูลซึ่งมันเอามาใชไดในชีวิต เราไปอบรมกันบางคน
ก็รูบางไมรูบาง ก็ไมเปนไรแตเราตองใหเขาไปเรียนรู หลังจากนั้นก็มีไปดูงานที่แมกลอง
ก็สอนใหเราแกปญหาเฉพาะหนา มีเ รื่องของสมาธิ มีวิธีการลงพื้นที่ดวย เราก็ไ ดไ ป
ศึกษาดูงานกันเยอะก็สนุกดี บางคนก็ถอนตัวกันไปที่ยังอยูก็มีตอนนี้เราก็ไปควาเด็กๆรุน

การเตรียมพรอมกอนทําวิจัย
C4 P3 L18-26

ใหมๆมาฝกบางใหมีจิตใจที่อยากจะทํา อาจารยสงาจะสอนวาทํากลุมสัจจะไลตองรูทั้ง
ระบบตั้งแตตนจบจบตั้งแตเอกสารแตไลเองเนี่ยจะเปนคนที่ไมชอบทฤษฎี ชอบปฏิบัติ
มากกวา แตอาจารยสงาก็บอกวาใชแตทฤษฎีเราก็ตองรูดวย
Q : คะที่นี้ตัวกิจกรรมตางๆที่ไดไปอบรมมามีเรื่องอะไรบาง
A : ก็มีหลายกิจกรรมที่อาจารยเอี่ยม ทองดี สอน มีเอกสารอยูนะหลักสูตรมีบอกอยู เรา
ไปฝกเราไดอะไรเยอะไดปญญา ที่ประทับใจมากที่เปนวงลอ ที่จะมีวาเราทํางานกลุมไป
เรื่อยๆจะมีความภูมิใจ มีศรัทธา แลวก็จะมีความสุขตลอดเวลา ปญหาที่มีมาก็จะแกไข

การเตรียมพรอมกอนทําวิจัย
C4 P3 L26-27

ได
Q :ประเด็นคือสรางใหเห็นคุณคาของการวิจัย นอกจากนี้เมื่อไดอบรมแลวความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําวิจัยเปลี่ยนไปไหมจากกอนที่ไมเคยรูเรื่องหรือไมชอบงานวิจัยเลย
A : เราก็ไดแนวคิด แนวคิดที่วาเนี่ยไมใชแนวคิดชั่วเปนแนวคิดที่ดี ที่ไดนํามาใชแลวเรา
ก็จะซื่อสัตยกับแนวคิดนี้และก็จะปฏิบัติตอไป มันใหประโยชนกับชุมชนเต็มที่เวนซะแตคุณลักษณะของนักวิจัยทองถิ่น
วาชุมชนจะรับกับเราไหม แลวมาวันหนึ่งอาจารยสงาบอกวาแกจะทําความดีไปเรื่อยๆ

C4 P4 L4-8

แลววันหนึ่งเขาก็จะยอมรับไปเองโดยไปปริยาย เราก็ตองทําใหเขาเห็นอาจจะเหนื่อย
หนอย เดี๋ยวนี้เวลาพูดก็มีคนฟงเราเราก็ภูมิใจแลวชาวบานยอมรับ ที่เราไปอบรมมาเขา
จะสอนเราดวยนะวาใหฟงเสียงขางหลังบางไมใชสักแตวากูแลวสั่งๆ ไลจําไดไมเคยลืม
เลยวันนั้นไป20คน เขาใหเลนเกมปดตาแลวใหเดินถามาชนกันก็ตายตองนั่งลง อาจารย
สงาคิดวาถาเราเดินตามเชือกเราจะไมตายปรากฏวามีคนคิดเหมือนกันเลยเดินมาชน

การเตรียมพรอมกอน
ทําวิจยั
C4 P4 L10-21
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กันตาย บางกลุมก็อยากตายก็เดินไปชนกันจะไดนั่งลงเร็วๆ เนี่ยก็ดูความคิดคนเรามันก็
แปลก อันนี้เขาจะสอนเราวาใหฟงเสียงคนอื่นบางถาเราไดยินเสียงเดินคนอื่นเราก็ตอง
ไมเดินไปตรงนั้นจะไดไมชนกัน สุดทายเหลือไลกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ใหเดินตามคําสั่งที่
ละ 5กาว 10กาว 25 กาว ใหเราเดินไลก็เดินบางถอยบางถาไลรูสึกวาถาเดินไปแลวมีคน
อยู ไ ล ก็ ถ อยกลั บ มาตั้ ง หลั ก ก อ นเหมื อ นกั น ถ า ข า งหน า มี ป ญ หาก็ ก ลั บ มาตั้ ง หลั ก ที่
หมูบานเรากอน อีกเกมหนึ่งที่เขาใหเลนก็คือเกมเกาอี้ดนตรีและมีกติกาวาทํายังไงไมให
เพื่อเราออกจากวงเพราะเกาอี้จะนอยกวาคนอยูแลวเขาจะฝกใหเราไมเห็นแกตัวถา
เพื่อนเราไมไดนั่งเกาอี้ใหเราเอาเพื่อมานั่งตักเลยเพื่อนเราก็ไมตองออก แตถาวันนั้นเรา
ไมไดนั่งเกาอี้หละจะทํายังไงก็ไมมีใครเรียกใหมานั่งเกาอี้ ดังนั้นผูนําตองนั่งใหไดกอน
Q : อันนี้สอนเราอีกอยางคือวาผูนํามีสวนสําคัญอยางมาก
A :ใชอันนี้เขาสอนอะไรเราหลายอยางไดขอคิดอะไรเยอะ มีเรื่องประทับใจเยอะ อาว!
มาอีกคนหนึ่งแลว นี่เปนประธานอสม.นึกวาจะมาไมทันซะแลว(มีทีมนักวิจัยทองถิ่นเขา
มารวมคุยอีกหนึ่งทาน)
จากตัวอยางการจัดรูปขอมูลและการลงรหัสขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นแนวทางการวิเคราะห
ขอมูลของผูวิจัย กลาวคือ เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวผูวิจัยไดดําเนินการถอดคําใหสัมภาษณ
จากเครื่ องอั ดเสี ยงและจั ดพิม พเอกสารใหอยูใ นรูปของไฟล ขอมูลที่พ รอมสําหรับการวิเคราะหโดย
ขอความที่ไดจากการสัมภาษณจะอยูทางดานซายมือและเวนพื้นที่วางทางดานขวาไวสําหรับการลง
รหัสขอมูลโดยมีการกําหนดรหัสและอางอิงแหลงที่มาของรหัสนั้นๆ เชน รหัสที่วา “อุปสรรคที่พบในการ
ทํางาน(C4 P2 L11-13)” C4 หมายถึง แกนนําชุมชน case ที่ 4 P2 หมายถึง หนาที่ 2 ที่ปรากฏ
ขอความที่ใหรหัสวา “อุปสรรคที่พบในการทํางาน” และ L11-13 หมายถึง ขอความที่ถูกใหรหัส นี้
ปรากฏอยูที่บรรทัดที่ 11-13 เปนตน
เมื่อผูวิจัยลงรหัสขอมูลครบถวนหมดทุกรายแลวไดนําขอความที่เปนรหัสเดียวกันจากทุกกลุม
ผูใหขอมูลหลักมารวมกันจากนั้นทําการวิเคราะหหาความเชื่อมโยงของรหัสแตละตัวแลวเขียนออกมา
ในลักษณะของการบรรยายและนําเสนอตามประเด็นวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไว
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การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ สิ ท ธิ ข องผู ใ ห ข อ มู ล ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ผู ที่ มี
ความสํ าคัญยิ่งในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยมีการพิทักษสิทธิผูใหขอมูลทุกๆราย โดยกอนทําการเก็ บ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยไดสอบถามความสมัครใจในการเขารวมวิจัยจากผูใหขอมูลทุกราย ผูวิจัยไดชี้แจง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การขออนุ ญ าตจด
รายละเอียดจากการสัมภาษณและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ จํานวนครั้งในการสัมภาษณ ระยะเวลา
และสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ การขอใหผูใหขอมูลชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การมี
สิทธิตอบหรือไมตอบคําถามของผูใหขอมูล นอกจากนี้ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอ
ของใจหรือสิ่งที่เปนขอสงสัยเพิ่มเติมจนเขาใจ และใหเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจตอบคําถาม
และที่สําคัญผูวิจัยจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวโยงถึงผูใหขอมูล และการรักษาความลับของขอมูล
โดยเก็บไวในที่ปลอดภัยและผลการวิจัยจะถูกนําเสนอในภาพรวมและขอมูลทั้งหมดใชเพื่อประโยชนใน
เชิงวิชาการเทานั้น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ของแกนนําชุมชนในภาคกลาง โดยการนําเสนอไดแบงเปน 3 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่1 ลักษณะพื้นฐานของแกนนําชุมชน
ตอนที่ 2 ความหมายและคุณลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ตอนที่ 3 มูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม

ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของแกนนําชุมชน
ขอมูลพื้นฐานของแกนนําชุมชน
แกนนําชุมชนจากจังหวัดในเขตภาคกลางที่ผูวิจัยทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากแกนนํา
ชุมชนที่พบผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 และไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวาแกน
นําที่เปนผูใหขอมูลหลักมีทั้งแกนนําที่เปนทางการที่ไดรับการเลือกสรรจากหนวยงานราชการหรือจาก
ชาวบานในชุ มชนใหทําหนาที่ผู นําชุม ชนหรือผูนํากลุม ตางๆ และแกนนําที่ไมเปนทางการหรืออาจ
เรียกวาเปนผูนําตามตามธรรมชาติ หากแตไดรับการยกยองหรือเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบานใน
ชุมชน ซึ่งแกนนําสวนใหญมีอายุระหวาง 50-60 ป และเปนเพศชายประมาณรอยละ 80 มีครอบครัว
และมีบุตรแลวประมาณรอยละ 90 จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
และจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปนสวนใหญ สวนระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ
ปริ ญ ญาโท นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลายคนที่ กํ า ลั ง เรี ย นอยู ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เรี ย นในหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เนื่องจากแกนนําและสมาชิกกลุมหลายคนในสมัยเด็กยังเรียนไมจบ
หรือมีเหตุจําเปนตองลาออกกลางคันจากโรงเรียนเพื่อมาทํางานชวยเหลือทางครอบครัว
“ไมคอยมีโอกาสไดเรียนตอ แตแลวก็เรียนตอ กศน.นาฏศิลปอางทอง จบม.3” (สมาชิก
กลุมหมูบานแหงหนึ่ง)
ปจจุบันนี้ นอกจากแกนนําชุมชน ซึ่งประกอบไปดวยกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
แกนนํ ากลุ ม ออมทรั พ ย ตางๆ ประธานชุมชนหมูบาน นายกและสมาชิกองคการบริห ารสวนตําบล
(อบต.) และสมาชิกเครือขายของกลุมตางๆ มีตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมที่นายก
ยองแลว อาชีพหลักของแกนนําและสมาชิกกลุมสวนใหญที่เคยทํามากอนหรือทําอยูในปจจุบันมักจะ
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน หรือเปนเกษตรกร เชน ปลูกออย ทุเรียน สับปะรด รองลงมาเปน
อาชีพรับจางทั่วไปและอาชีพคาขาย เชน เลี้ยงวัว ขับรถรับจาง และมีอาชีพรับราชการ เชน ครู ทหาร
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เปนตน เนื่องจากชีวิตในวัยเด็กของกลุมแกนนําและสมาชิกคอนขางยากจน และอาชีพของพอแมสวน
ใหญมักจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร เปนเกษตรกรหรือพอคาแมขายเชนเดียวกัน ที่เหลือคืออาชีพรับ
ราชการ เชน ทหาร ครู และอาชีพรับจางทั่วไป เชน รับจางเกี่ยวขาว ดํานา แตสวนใหญเปนครอบครัว
เกษตรกรที่ ค อนข างสมบู ร ณ พ ร อ มหนาพรอ มตา คือ ตอนเด็ กแกนนํา หลายคนมั กจะอยูกั บพ อแม
ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีบางครอบครัวที่พอหรือแมลมหายตายจากไปบาง และสวนใหญยังตองชวยพอ
แมทํางานหรือมีภาระที่ตองชวยทางบานตั้งแตเด็ก เชน ชวยทํานา ทําสวน เลี้ยงวัว ดูแลนอง ทํากับขาว
หุงขาว เปนตน
“ตั้งแตเด็กมาฐานะทางครอบครัวไมไดดีนัก ขายขาวกําไรก็ไมมาก ตองชวยพอแมทํางาน
อยางบานอยูริมน้ํา ริมตลิ่ง พอแมก็จะปลูกผักสวนครัว เราก็ชวยปลูก ชวยรดน้ํา ชวยหาบไปขาย งาน
บานก็ทําทุกอยาง เชน ตักน้ํา ทําทุกอยางที่แมใช...” (ประธานชุมชนหมูบานแหงหนึ่ง)
“ตอนเด็กชวยหุงขาว ทํากับขาว รีดผา ดูแลนองแปดคน” (คุณปาสมาชิกกลุมแกนนําชุมชน
แหงหนึ่ง)
คุณลักษณะเดนของแกนนําชุมชน
คุณลักษณะของแกนนําที่คนพบจากการศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนคุณลักษณะสําคัญที่แสดงถึง
ความเปนผูมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมซึ่งแกนนํากลุมและสมาชิกกลุม มีลักษณะเดน
รวมกันหลายประการ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
1. มีความขยันและอดทนตอการทํางาน
ชีวิตการทํางานของแกนนําและสมาชิกกลุมสวนใหญ ทํางานหนักมาตลอดทั้งชีวิต
ตั้ง แต วัยเยาวจ นเติ บโตเป นผู ใหญ กลาวคือชีวิตในวัยเด็ก สวนใหญตองชวยพอแมห รือผูปกครอง
ทํางานตางๆเชน ทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว หรือตองพยายามหาเลี้ยงตัวเองดวยการทํางานรับจางตางๆ
เทาที่จะสามารถทําไดและมีผูจางวานใหทํา เชน งานกอสราง งานบาน รับจางหาบของ หรือการคา
ขายเล็กๆ นอยๆ เปนตน ซึ่งแกนนําเหลานี้ตองพึ่งตัวเองตั้งแตวัยเด็กเนื่องจากฐานะเศรษฐกิจทางบาน
ไมคอยดีนักหรือบางคนอาจกลาวไดวายากจนแรนแคน ทําใหชีวิตในวัยเด็กตองตอสูดิ้นรนมาโดย
ตลอด ซึ่งจากงานตางๆที่ตองทําตั้งแตเปนเด็กนั้นถือเปนงานหนักมากสําหรับเด็ก สิ่งเหลานี้ลวนชวย
หลอหลอมใหแกนนําและสมาชิกมีความอดทนและไมยอทอตองานมาตั้งแตเด็ก
“เคยทํางานเปนเด็กโรงกลึงไดวันละ 10 บาท ดูแลวไมพอใช เลยไปสมัครงานที่โรงปูน
หิ้วปูนไดวันละ 16 บาท รางกายสูไมไหวเลยออกมาเปน รปภ.อยู2ป เราชอบดิ้นรน...” (ประธานชุมชน
หมูบานแหงหนึ่ง)
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“ตอนเด็ก ชวงปดเทอม ชวยแมไปรับจางเกี่ยวขาว ไดเงินมาก็ซื้อกระเปา ซื้อเสื้อผา
ซื้อเครื่องเขียน แบบเรียน แลวในครอบครัวยังเลี้ยงหมู ปลูกผักขาย ตองหาผักมาสับ เลี้ยงหมู” (ผูชวย
ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
จากการสัมภาษณบุคคลในครอบครัวและชาวบานในชุมชนของบรรดาแกนนําชุมชน
หลายคนตางกลาวตรงกันถึงชวงชีวิตในวัยเด็กของแกนนําชุมชนวาสวนใหญตองผานประสบการณการ
ทํางานชวยเหลือครอบครัวทั้งงานหนัก งานเบาซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูชีวิตการ
ทํางาน และเปนการฝกประสบการณและความอดทนใหเกิดขึ้น
“ชวงเด็กแกทํางานหนักมากอนเอาทุกอยาง หุงขาว ทํากับขาว หาปลา ออกนาแตเชา
มืด ขยันมาตั้งแตเด็กแลว พอโตหนอยก็ออกไปรับจางทํางานสารพัด” (ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
นอกจากนี้ ในสมั ยกอนที่พื้นที่ตางจังหวัดยังไมเจริญ มากนัก ถนนหนทางหรือการ
เดินทางยังไมสะดวกพอ การเดินทางไปไหนมาไหนจึงตองใชความอดทนสูง โดยเฉพาะผูที่มีฐานะไมดี
นั ก ต อ งเดิ น เท า หรื อ ขี่ จั ก รยานเป น หลายสิ บ กิ โ ลเมตร ซึ่ ง จากความเหนื่ อ ยยากในช ว งวั ย เด็ ก นี้
เปรียบเสมือนสิ่งที่ชวยหลอหลอมความขยันและความอดทนใหแกแกนนําชุมชนในเวลาตอมา
“ชวงเราโตมานิดนึงก็ไปรับจางหาบขาวเดินทางเปนกิโลเมตร วันนึงหาบไดเจ็ดหาบ
เดินไปเดินกลับเปนสิบๆ กิโล ไดเงินมาก็ดีใจ...” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ผูใหญบานเกง ขยันมาตั้งแตเด็ก ที่บานยากจนมาก ชวงนั้นรถราก็ยังไมมี เห็นแก
เดินไปหารับจางทํานากับพอแม” (ผูสูงอายุทานหนึ่งในชุมชน)
2. มีความเมตตาและชอบชวยเหลือผูอื่น
ความเมตตาถือเปนคุณสมบัติหนึ่งของแกนนํา ซึ่งสวนใหญมักจะเลาประสบการณ
ชีวิตการทํางานที่มีความสอดคลองกั บการใหความชวยเหลือชาวบานหรือลูกบานของตนมากมาย
หลายเรื่องและหลายเหตุการณ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แกนนําสวนใหญมีความเมตตาตอเพื่อนมนุษย
และชอบชวยเหลือผูอื่น ไมชอบเบียดเบียนใครเปนพื้นฐานมากอนอยูแลว ซึ่งถือเปนจุดเดนประการ
หนึ่งของแกนนําชุมชนและสมาชิกกลุมสวนใหญ คือหลายคนมักสะทอนวาตนเองชอบชวยเหลือผูอื่น
เนื่องจากการชวยคนอื่นแลวทําใหตนเองมีความสุขถึงแมวาคนอื่นจะไมรูและไมไดแสดงการยกยองเชิด
ชูก็ตาม
“ผมชอบชวยเหลือคนอื่น ชวยคนอื่นแลวมีความสุข ชวยอะไรก็ชวย มันดีที่วาเรามี
พื้นฐานในการชอบชวยเขา...” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ลุงเขาใจบุญชุมชนมีงานอะไรไมตองไปบอกหรอกโผลมาตั้งแตเชามืดเลย อยางที่วัด
มีงานบุญอะรแกชวยหมด งานศพชาวแกไปทุกงานไมตองไปเชิญเลย อยางมีบานหนึ่งแมตายไมมีเงิน
ซื้อโลงศพ จัดงานให ลุงแกก็ชวยจัดการใหเสร็จ ซื้อโลง จัดงานสวดจนเผาเรียบรอย”(ชาวบานในชุมชน
คนหนึ่ง)
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นอกจากนี้ แกนนําชุมชนบางคน ยังยินยอมที่จะเหนื่อยมากขึ้นเพียงเพราะตองการที่
จะใหโดยไมเคยคิดหวังผลตอบแทน เชนเดียวกัน ถึงแมจะตองทํางานเหนื่อยมากขึ้น แตสิ่งเหลานี้ทํา
ใหเขามีความสุข
“สมโอผมจะสอนเปนหลักสูตร สอนไมคิดวาไดสตางค คิดวาใหผูอื่นไดความรู ผมจะ
สอนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ผมจะจัดอาหาร ของบเองทั้งหมด...” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
3. มีความสามารถในการประนีประนอมหรือเปนคนกลางจัดการความขัดแยง
หนาที่หลักประการหนึ่งของผูนําชุมชนในการดูแลทุกขสุขของชาวบาน คือการดูแล
ชาวบานใหสามัคคีปรองดองกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ในชีวิตการ
ทํางานของแกนนําชุมชนสวนใหญ มักจะประสบปญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแวงของลูกบาน การไกล
เกลี่ยและประนีประนอมใหทั้งสองฝายลงเอยกันดวยดี จึงถือเปนหนาที่หลักอีกอยางหนึ่งของแกนนําใน
หมูบานที่จะตองดูแลความเรียบรอยของลูกบาน โดยเฉพาะกํานันและผูใหญบาน ซึ่งมักจะเจอปญหานี้
เกือบทุกวัน การประนีประนอม การเปนคนกลางที่ดี จึงถือเปนคุณสมบัติสําคัญที่แกนนําควรมีติดตัวไว
เสมอ
“ชาวบานมีปญหานี่ เราจะไมใชนิติศาสตร เราตองใชรัฐศาสตร ตองใชการไกลเกลี่ย
พูดคุย เราตองอะลุมอลวยกัน คือตกลงกัน ผมเปนคนกลางให...” (กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
“เวลามีเรื่องกันที่ไร ตองใหกํานันมาจัดการ เขามีวิธีการพูด จัดการไดไมใหเรื่องเล็ก
กลายเปนเรื่องใหญ เคยมีพอลูกทะเลาะกัน เขาก็พูดซะรองหมรองใหกันเหมือนพระมาเทศนใหสํานึก
เลย” (ชาวบานคนหนึ่งในชุมชน)
นอกจากนี้ กํานันหรือผูใหญบานในหลายพื้นที่ ยังมีวิธีการไกลเกลี่ยที่คลายคลึงกัน
คือไมคุยกับทั้งสองฝายพรอมกันเพราะยิ่งทําใหเกิดปญหามากขึ้น แตจะคุยทีละฝาย แลวคอยไกล
เกลี่ยทีละฝายใหจบในตอนนั้น
“ผมจะไมใ หเ ผชิ ญหนากันเลย จะถามทีละฝายแยกกัน ถาเผชิญ หนากันจะไมจ บ
งายๆ ตองมีเทคนิคในการพูดดวย ใหจบตรงนี้ดีกวา...” (กํานันชุมชน แหงหนึ่ง)
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอคนรอบขาง
จากการสั ง เกตและการสัม ภาษณเ ชิง ลึกระหวางการพบปะพูดคุยกับแกนนําและ
สมาชิกผูวิจัยพบวาสวนใหญมักไดรับการตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดีจากเจาบานเสมอ ทั้งความมีน้ําใจ
ความเปนกันเองและความไมถือตัว สิ่งเหลานี้เปนที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา แกนนําชุมชนเหลานี้
มีม นุษยสัม พั นธ ที่ดีตอคนรอบข างเสมอ ไมใชเ พียงแขกที่ม าเยี่ยมเยือนเทานั้น แตยังเปนที่รักของ
ชาวบานและคนในละแวกนั้นดวย เนื่องจากเมื่อแกนนําพาผูวิจัยไปสํารวจพื้นที่หรือไปที่ไหน ผูวิจัย
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มักจะเห็นภาพความเปนพอแมพี่นองเสมือนเปนครอบครัวเดียวกันของแกนนําและชาวบานเสมอ การ
ปกครองจึงเปรียบไดกับแมปกครองลูก คือดูแลซึ่งกันและกันเหมือนญาติพี่นอง
“เราปกครองแบบแมปกครองลูก เราจะไมใชอํานาจ มีอะไรเราจะคุยกัน จะแนะนํากัน
ถาเราไมถูกก็แนะนําเรา มีอะไรก็ประชาสัมพันธใหลูกบานรูขาวสารในตําบล มีอะไรมาชวยเหลือกันก็
ชวยกันไป...” (ผูใหญบานชุมชนแหงหนึ่ง)
“คนแถวนี้เขารูกันทั้งนั้นแหละวาทานเปนคนดีไมถือตัวเจอชาวบานนี่เขามาทักทาย
ใครมีปยหาปรึกษาได ยิ้มตลอดไมเคยทําหนายักษใส ฉันก็รูวาทานงานเยอะ เราก็ไมกลาเขาไปหา พอ
เห็นทานใจดี ตอนรับก็ชื่นใจ” (ผูสูงอายุในชุมชนคนหนึ่ง)
การที่ ลู ก บ า นในชุ ม ชนแสดงความรั ก ความห ว งใย ความเอาใจใส ถามไถ ถึ ง
สารทุ กข สุ ก ดิ บของแกนนํ าในชุ ม ชน ยัง เปน สิ่ง ที่ชวยสะทอนใหเ ห็น วา แกนนําในชุม ชนนั้น ไมเ คย
ทอดทิ้งลูกบานและมีความสัมพันธที่ดีอยางสม่ําเสมอเชนกัน
“บานโปง สวนใหญจะรักผมนะ เขาใหเกียรติผมหมด มีอะไรเขาก็คิดถึงเรา เวลาไป
ประสานงานก็จะถามไถตลอด...” (กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
“ถาแกเดินผานมาเมื่อไหรตองแวะมาถามไถทุกที มีลูกไมอะไรจากสวนแกก็เอามา
ฝาก ใครเจ็บไขมาคอยดูคอยถาม คนถึงไดรักแกไง เลือกตั้งกี่ครั้งแกก็ไดอยูแลว”(ชาวบานในชุมชนคน
หนึ่ง)
5. มีความซื่อสัตยในอาชีพของตนและปฏิบัติตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
คุณลักษณะดังกลาวนี้ พบเห็นมากเชนกันในแกนนําหลายคน กลาวคือ ในการทํางาน
ตางๆ หรืออาชีพที่เคยทํามา แกนนําจะมีจุดเดนที่แตกตางกับคนอื่นในเรื่องของงาน คือมีจุดยืนในการ
ทํางานที่ชัดเจนไมคลอยตามใคร แตจะเนนเรื่องความซื่อสัตยในอาชีพเปนหลัก เชน แกนนําคนหนึ่งซึ่ง
เปนเกษตรกรมีอาชีพปลูกและขายสมโอ ไมเคยฉีดยาฆาแมลงเลยสักครั้ง ในขณะที่ชาวบานที่ขายสม
โอในละแวกนั้นฉีดยาฆาแมลงกันหมดเพราะฉีดแลวทําใหผลของสมโอมีผิวสวย และขายสงออกไดดี
ถึง แม วาแกนนํ าคนนี้จ ะขายส ง ออกไดไมดีเทากับคนอื่นเพราะผิวสม โอไมคอยสวย แตเ ขามีความ
ซื่อสัตยตออาชีพคือตองการใหลูกคาไดสมโอที่มีคุณภาพจากเนื้อในจริงๆ และไมมีสารพิษเจือปนแมจะ
เพียงผิวนอกก็ตาม นอกจากนี้ เวลาขายของจะไมเอาเปรียบลูกคาอีกดวยเชนกัน
“เราขายของเขาจะไมมานั่งคัดหรอกวาอันไหนเสีย ผมจะบอกเคาวาถาสมโอมันเสีย
หรือมันเปนอะไรก็แลวแตเอามาคืนผม มีครั้งเดียวแหละที่สมโอมันฝาเยอะ เขาเอามาคืนก็คืนเงินเขา
ไป...” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
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นอกจากนี้ ใ นเรื่อ งของความซื่ อสั ต ย ยั ง สะท อ นให เ ห็ น ชัด เจนเมื่อ แกนนํา ชุ ม ชนมี
บทบาทหนาที่ในการดูแลเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงินของชาวบานในชุมชน เชน การเปนประธานหรือ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน สหกรณชุมชน เปนตน
“ประธานกองทุนนี่เนี๊ยบมาก ใครจะมากูเงินนี่ตองตามระเบียบ เงินสักบาทก็ไมให
ขาด เงินไมเคยหาย มีอยูในมือเปนหลายแสนไมเคยกังวล เขาซื่อสัตย กลุมเราถึงอยูได”(สมาชิกกลุม
ออมทรัพยคนหนึ่ง)
การปฏิบัติตอลูกบานของแกนนําชุม ชนดวยความซื่อตรง เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่พบมาก
เชนกัน โดยหลายคนจะเน นย้ําเรื่องการปฏิบัติตอลูกบานวา ตองมีความโปรง ใส คือมีการชี้แจงให
ชาวบานรับรูเรื่องตางๆ อยางโปรงใส หรือมีการตั้งคณะกรรมการทํางานที่เนนความโปรงใส นอกจากนี้
ตองมีความซื่อตรง เปดเผยและจริงใจตอลูกบานอยูเสมอ
“การทํางานของผมบางครั้งผมตรงเกินไป ซื่อเกินไป ทําใหมีทั้งคนที่ชอบผมและไม
ชอบผม ผมทําตามหนาที่ ผมซื่อสัตย รักษาผลประโยชนใหตําบล ทุกอยางผมโปรงใส ผมจริงใจ ผม
ไมโยนภาระใหคนอื่น...เวลาอยูในที่ประชุมถาบอกวาไมยกมือผมก็ไมยกมือ โครงการไหนแอบแฝงผม
ไมเอา...” (กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
จากคุณลักษณะเดนของแกนนําดังกลาวสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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ภาพประกอบ 1 คุณลักษณะเดนของแกนนําชุมชน

ตอนที่ 2 ความหมายและลักษณะพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ความหมายพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
การใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมนั้นสามารถพิจารณาไดในสอง
ลัก ษณะคื อ การให ค วามหมายจากมุ ม มองของตั วแกนนํ าชุ ม ชนเอง และการให ความหมายโดย
พิจารณาจากความคิด ความเชื่อ เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมของแกนนําชุมชนที่แสดงออกผานการ
ดําเนินชีวิตประจําวันทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวโดยความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยาง
มีจ ริ ยธรรมนั้ น ในมุ ม มองของแกนนําชุม ชนสวนใหญมีความเห็น วาเปนการทํางานโดยยึดถือหลัก
คุณธรรมตางๆ เชน มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความเสียสละเพื่อสวนรวม หรืออาจกลาว
ไดวาการทํางานอยางมีจริยธรรมก็คือการเปน “คนดี” นั่นเองโดยเฉพาะเมื่อตองทํางานเพื่อสวนรวมใน
ฐานะของตัวแทนชุมชนที่ชาวบานใหความไววางใจ
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“ผมมองวาการทํางานอยางมีจริยธรรมก็แคการเปนคนดี อะไรมันก็ดีเอง อยางเราถาเปนคนดี
ก็ตองซื่อสัตย เสียสละ ยิ่งทํางานเพื่อชุมชน ยิ่งตองยึดถือ” (แกนนําชุมชนคนหนึ่ง)
จากการสัมภาษณเชิงลึก ยังพบวา แกนนําชุมชนและเครือขายสมาชิกมีคติธรรมหรือมีการยึด
หลั ก คุ ณ ธรรมในการทํ า งานหลายประการ ซึ่ ง สิ่ง ที่ ยึ ด ถื อปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต
รองลงมาคือความอดทน ความมานะบากบั่น และสวนที่เหลือคือ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความกตัญู
การยึดทางสายกลาง และการยึดความถูกตอง
“ซื่อสัตย สุจ ริต โปรงใส สมัยกอนจะใชตนเปนที่พึ่งแหงตน พอมาเปนผูบริห ารก็จะบวก
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตไปดวย...” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“อยาเอาเปรี ยบคนอื่น อยาคิดแตจะเอาแคนั้น อยาไปหวังวาทําแลวตองเปน ของฉัน...”
(แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“เรื่องการสรางถนนลูกรังที่สามารถประหยัดไดหาแสนกวาบาท เวลาสรางถนนจริงๆ ผม
ตามไปดูวาใชลูกรังจริงหรือเปลา ปรากฎวาใชดินธรรมดา ผมสั่งหยุด มันไมถูกตอง...” (กํานันชุมชน
อบต.แหงหนึ่ง)
จากการที่แกนนําชุมชนมีหลักคุณธรรมดังกลาวในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการทํางาน ขางตน
จึงสามารถสรุปนิยามพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมไดวา เปนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความอดทนและมานะบากบั่น และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมที่สะทอนผาน
เรื่องราวการทํางานของบรรดาแกนนําทั้งหลายยังพบวาการทํางานตางๆ ทั้งงานที่เปนการประกอบ
อาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัวและการทํางานที่เปนไปเพื่อประโยชนตอชุมชนที่อาศัยอยู อาทิ งาน
ในฐานะผู นําชุ ม ชน เช น ผู ใ หญ บาน กํานัน สมาชิกองคการบริห ารสวนตําบล(อบต.) อาสาสมั คร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) เปนตน ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
ตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งสิ้นไมวาจะเปนการทํางานบนพื้นฐานของความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต
และมีความรับผิดชอบตองานที่ทําโดยไมคํานึงถึง รายไดหรือผลประโยชนที่ตนพึงจะไดรับจากการ
ทํางานนั้น
“เวลาปาทํางานก็ทําเต็มที่ ทั้งงานอาชีพเราเองก็ตองซื่อสัตย อยางปาคาขายดวยเราก็ตองไม
เอาเปรียบลูกคา พอเรามาเปนตัวแทนทํางานใหชาวบานเราก็ตองซื่อสัตย”(แกนนําชุมชนคนหนึ่ง)
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“ทํางานเปนผูชวยผูใหญบานเงินเดือนนิดเดียวแตเราก็อยูได เรายึดความถูกตองชาวบานก็
ไวใจใหเราทํางาน”(ผูชวยผูใหญบานคนหนึ่ง)
ลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
จากการสัม ภาษณ พบว า ลั กษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนํา
ชุมชนมีลักษณะดังตอไปนี้
1. การมีประสบการณทางสังคมสูง
การที่จะกลาววาบุคคลใดมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม หรือเปนคนที่ทํางานตั้งอยู
บนพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป น เครื่ อ งสะท อ นลั ก ษณะดั ง กล า วที่ ค น พบการ
การศึกษาครั้งนี้คือการที่แกนนําชุมชนทํางานโดยอาศัยประสบการณทางสังคมที่ผานมาซึ่งการผาน
ประสบการณทางสังคมดานตางๆในชีวิตของแกนนําชุมชนเปนสิ่งที่ชวยสั่งสมประสบการณที่มีคายิ่งที่
สามารถนํามาใชในการทํางานซึ่งลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมประการแรกที่เห็น
ได ชั ด คื อ การที่ แ กนนํ า ชุ ม ชนมี ป ระสบการณ ท างสั ง คมที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ทั้ ง ด า นการดํ า เนิ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น และด า นการทํ า งานผ า นตลอดช ว งเวลาที่ มี ชี วิ ต อยู ข องแกนนํ า ชุ ม ชนซึ่ ง ได ผ า น
ประสบการณอันหลากหลาย การไดพบปะผูคนในแวดวงตางๆทั้งในกลุมอาชีพเดียวกัน หรือตางสาขา
อาชีพ ในสถานที่ตางๆที่เรียกไดวาเปนแหลงเรียนรูอันยิ่งยวด รวมทั้งการมีประสบการณในการทํางาน
ที่หลากหลาย ไดเรียนรูการเผชิญหนากับปญหาตางๆและแกไขจนสําเร็จสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนลักษณะ
ของพฤติกรรมการทํางานที่สะทอนผานความคิด ความเชื่อ และการแสดงออกของบรรดาแกนนําชุมชน
“เวลาทํางานลุงก็เอาประสบการณเดิมมาใชอยางเวลาเราไปดูงานที่ไหนมาเห็นเขาทําดีๆเราก็
เอามาใชแกปญหาที่บานเราบาง ชาวบานเขาก็ชื่นชม วาเราสิ่งดีๆมาใชที่บานเรา” (ผูชวยผูใหญบาน
คนหนึ่ง)
“…คนที่เปนคนดี ทํางานดีนะเหรอ เขาเปนพวกมีประสบการณ ผานอะไรมาเยอะแลว รูจัก
แกปญหา”(แกนนํากลุมออมทรัพยคนหนึ่ง)
“ลุงแกเปนคนรูรอบ ไปมาหลายที่ ทํางานมาหลายอยาง พอมาดูแลชาวบานก็ไดใชเลยแหละ
ปญหามันเยอะตองคนเคบผานรอนผานหนาวมากอนมันถึงจะอยูได”(ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
นอกจากนี้ยังพบอีกวาการมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับเงินทองซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหชาวบานเกิดความไววางใจ แกนนําชุมชนที่เคยทําหนาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง เชน เปนกรรมการ
กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยหรือการทําหนาที่เหรัญญิกกลุมตางๆ และเปนผูที่มีประวัติการทํางานที่
ดี โปรงใส ไมมีจุดดางพรอยในเรื่องของการเงิน บุคคลที่เปนแกนนําดังกลาวมักจะไดรับความเชื่อถือ
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และความไววางใจจากชาวบานในชุมชนใหทําหนาที่ตางๆ และเมื่อมีงานสําคัญๆ ในชุมชนก็จะเปน
บุคคลที่เปนที่ศรัทธาของชาวบานและไดรับการรองขอใหชวยเหลือชุมชนอยางตอเนื่อง
“ เมื่อกอนเคยเปนเหรัญญิกกลุม เราทํางานเต็มที่ไมเคยใหเสียเรื่องเงินทอง ชาวบานเขาก็
เชื่อถือ พอมีงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรืองานสําคัญๆ ในหมูบาน ก็ใหปาทําประจํา เรา
ตองซื่อตรง เงินทองมันไมเขาใครออกใคร ตองระวัง”(คุณปาแกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ตอนผมเปนผูใหญบานบางทีลูกบานที่เปนญาติๆ กันมาขอรองเรื่องเงินทองยืมเงินเรา เรามี
เงินกองกลาง เงินหลวงอยูในมือ จะใหไปก็ไมได ใหไมไดเลย ไมงั้นเสียเลย เราทํางานเปนตัวแทนของ
ชาวบาน อยูๆ จะเอามาใหญาติเรายืมไดไง ผมก็ตองหาทางอื่น เอาเงินผมเอง เงินหลวงเรายุงไมได ไม
งั้นตอไปใครเขาจะเชื่อถือ” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“
2. ทํางานดวยความรูสึกเทาเทียมกัน พึ่งพากัน และไมเอาเปรียบผูอื่น
ในชีวิตประจําวันของแกนนําชุมชนนั้นจะตองพบเจอกับคนมากมาย ตองพบปะพูดคุยกับ
ชาวบ า นตลอดเวลา ต องมี ลู ก มื อ และลู ก น อ งคอยช ว ยงานตลอด แต แ กนนํ า ไม ไ ด คิ ด ว า ตนเองมี
สถานภาพหรือตําแหนงทางสังคมที่สูงกวาคนอื่น ไมไดคิดวาตนเองจะตองมาควบคุมดูแล สั่งงานหรือ
จัดการปญหาอะไรดวยตัวเองคนเดียว แตกลับรูสึกวาตนเองเปรียบเสมือนญาติพี่นอง เหมือนชาวบาน
ธรรมดาคนหนึ่งในชุมชน เพียงแตตนเองตองทําหนาที่เปนตัวแทนความเทาเทียมของคนในชุมชน มี
อะไรก็ชวยเหลือกันไป ชวยกันคิด ชวยกันทํา พึ่งพาซึ่งกันและกัน สรางความรัก ความสมัค รสมาน
สามัคคี และความอบอุนภายในชุมชน
“ตอนเชาก็เปดประตูแบบนี้ กวาดหนาบาน ก็ชวยกัน เราเปนเจานายแลวก็ลูกนองดวยไง ก็
ชวยแมบานทํางาน เปนการออกกําลังกายไปดวย ถูบานดวย แมบานขัดพื้นหนาบานผมก็ชวยเขาขัด
เราถือวาอยูดวยกัน ชวยเหลือกันดีกวา บางคนเขาไมทําหรอก แตผมทํา” (ผูใหญบานหมูบานแหง
หนึ่ง)
“..คุยกับชาวบาน เปนการแลกเปลี่ยนกันมากกวา คุยกันวาอะไรมันไดผล ใชปุยอะไร บางที
เขารูในสิ่งที่เราไมรู บางทีเรารูในสิ่งที่เขาไมรู มันเหมือนเปนการแลกเปลี่ยนกันมากกวา” (แกนนํา
ชุมชนแหงหนึ่ง)
“ผมทํางานไมอยากไดรางวัล เราเกรงใจชาวบาน เวลาทํางานชาวบานมาชวยดี ไมอยากได
หนาคนเดียว เพราะเราทําอะไรกัน ชาวบานก็มาชวยกัน” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
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3. ใชชีวิตแบบพอประมาณ และไมหลงใหลในลาภยศ
นอกจากแกนนําชุมชนจะมีความมักนอยเปนทุนเดิม ใชจายเงินแบบพอมีพอกิน ไมฟุมเฟอย
แล ว การใช ชี วิตแบบพอประมาณของแกนนํ าชุ ม ชน แสดงออกใหเ ห็ น ชั ดเจนเมื่อต องการปฏิ เ สธ
ขอเสนอที่แกนนํามีโอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนงหรือผลประโยชนที่ตนเองควรจะได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความยึดมั่นในคุณคาของตนเอง ความตองการยืนยันใหคนอื่นมองเห็นคุณคาและความมีศักดิ์ศรีใน
ตั ว ตนที่ ไ ด ม าจากการสะสมคุ ณ งามความดี ไม ใ ช ก ารมี ตํ า แหน ง หน า ที่ ลาภยศสรรเสริ ฐ หรื อ
ผลประโยชนทางสังคม
“ศิลปากรใหผมมาสํารวจแตละหมู ใหผมสํารวจแลวก็ใสซองมาให ผมไมเอา..” (ผูใหญบาน
หมูบานแหงหนึ่ง)
“ผมทําหมด ทําตลอด อีกอยางเราชวยดวยใจ ไมไดคิดคาจางอะไร บางทีไปซื้อของ คา
น้ํามัน คารถ ไมคิดอะไร ไปอยางเดียว” (ผูชวยผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“ผูนําเรานี่แหละเปนตัวแทนของการใชชีวิตแบบพอเพียงเลย รูจักประมาณตนเอง เขาเลา
กันวามีคนมาชวนลงการเมืองทองถิ่น เสนอเงินใหตั้งเยอะก็ไมเอา ทํางานอยูกับชาวบานดีกวา แบบนี้
นานับถือ” (ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
“เขาบอกวากํานันทําไมไมลงนายก ลงแลวไดเลย ผมบอกวาถาลาออกจากกํานันไปแขงเปน
นายกเนี่ย เขาก็มองวากํานันมีผลประโยชน จะไปกินงบประมาณ ผมอยูเปนกํานันเนี่ยศักดิ์ศรีดีแลว
เพราะฐานะเราก็ไมไดเดือดรอนอะไร เราก็ทําไร ผมชอบทางนี้ไง” (กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
4. มีความออนนอมถอมตน และใหเกียรติผูอื่น
การเปนที่รักของทุกคนในชุมชน เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหแกนนําชุมชนหลายคนอยูรวมกับ
ชาวบานไดอยางมีความสุขและยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากแกนนําชุมชนไมเพียงแตจะใหเกียรติผูหลักผูใหญ
หรือผูที่อาวุโสกวาตนเทานั้น แตยังมีความออนนอมและใหเกียรติกับทุกคน ซึ่งไมจําเปนตองอาวุโสกวา
ตน แตใ หความเคารพและยอมรับความแตกตางของแตละคน และเห็นวาทุกคนมีความสําคัญตอ
สังคมเหมือนกัน นอกจากนี้ แกนนําบางคนยังถือวาชาวบานที่เลือกเขาขึ้นมาทําหนาที่ดูแลหมูบาน
เปรียบเสมือนผูมีพระคุณ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหเกียรติผูอื่นอยางมาก
“ผูใหญบานทุกหมูเนี่ย ผมจะนับถือมาก แลวผมจะไมเอาเปรียบ คือจะเรียกมาคุย มีอะไรก็
ชวย คาใชจาย ผมจะไมใหถึงทางผูใหญ เรารับไดก็รับไป ” (กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
“มันเปนเรื่องความเชื่อของเขา เราไปยุงไมได มันเปนความเชื่อของเขาวาถาฉีดยาฆาแมลง
แลวจะทําใหผลผลิตของเขาดี แลวตอมาก็ขายไมดี เขาไมยอมรับกันไง” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
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“ผมอุทิศใหตลอด ผมถือวาผมมาชดใชหนี้ 3 สมัยที่ผมไดเปนสมาชิก ผมไมไดใชหนี้แบบอยู
ในตําแหนง แตผมใชแบบเขาใหชวยอะไรก็ชวย ตองตอบแทนที่เขาเลือกผมขึ้นไปทํางาน” (สมาชิก
อบต.แหงหนึ่ง)
5. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ และชอบชวยเหลือผูอื่น
แกนนําในชุมชน ถาไมมีความเสียสละ ไมมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และไมชอบชวยเหลือผูอื่น
เปนนิสัยปกติโดยสวนตัวแลว ก็ยากที่จะอยูรวมกับชาวบานไดโดยสันติสุขอยางยั่งยืน และเขาถึงจิตใจ
ของชาวบานไดอยางแทจริง เพราะการไดมาซึ่งความไววางใจและเชื่อในคุณงามความดีที่ชาวบานมีตอ
แกนนําชุมชนนั้น จําเปนตองมีคุณสมบัติเหลานี้ประจําตัวไวเสมอ เพื่อแสดงใหชาวบานเห็นถึงความ
ตั้งใจ จริงใจ และเต็มใจของแกนนําชุมชนที่จะคอยดูแลทุกขสุขของพวกเขาได
“บางทีก็ใชที่บานเปนที่ทําประชาคม ใชเงินสวนตัวสราง บางทีก็ศาลาการเปรียญ” (แกนนํา
ชุมชนแหงหนึ่ง)
“ถาตองรับซื้อของใคร ผมก็ชวย ก็เขาไมมีทางไป ผมมีโอกาสมากกวาเขา เรายังเห็นใจเขา
อยู บางครั้งผัวไมดีกับเรา แตเมียก็ยังดี ผมไมอาฆาตใคร ผมไมคิด ใหจบๆ กันไป” (ประธานชุมชน
หมูบานแหงหนึ่ง)
“บานกํานันพอมีฐานะหนอย มีอะไรก็เอามาชวยเหลือ ตอนที่บานนองสาวปาไฟไหม ก็ออก
เงินคาซอมบานใหหมดเลย นี่ก็เห็นวามีโครงการชวยเหลือชาวบานที่ไมมีเงินลงทุน”(ชาวบานในชุมชน
คนหนึ่ง)
6. ยึดหลักกติกา ความถูกตอง และรูจักแยกแยะถูกผิด
จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา แกนนําในชุมชนหลายคนมีความยึดมั่นในกฎและกติกาของ
ชุมชน ใครผิดก็วาตามผิด สิ่งไหนไมถูกตองก็จะไมปลอยใหเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้ถือเปนแบบอยางที่ดี และ
ทําใหเครือขายสมาชิกหรือลูกบานมีความเชื่อมั่นในตัวของผูนํา และนําไปปฏิบัติตามไดอยางเครงครัด
“การเปนผูนําในใจผมคิดวา คนเราถารูจักแยกผิดแยกถูกไดถึงจะเปนผูนําได ตองรูวาสิ่งที่
เราทํามันถูกหรือผิด เราสามารถทําผิดระเบียบได แตตองไมผิดกฎหมาย สิ่งที่ผิดระเบียบอาจ
เปลี่ยนแปลงได แตผิดกฎหมายเขาคุกหมดละครับ” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“เรื่องการสรางถนนลูกรังที่สามารถประหยัดไดหาแสนกวาบาท เวลาสรางถนนจริงๆ ผม
ตามไปดูวาใชลูกรังจริงหรือเปลา ปรากฎวาใชดินธรรมดา ผมสั่งหยุด มันไมถูกตอง” (แกนนําชุมชน
แหงหนึ่ง)

39
“เวลาเก็บเงินตองเช็ค 3 ขั้นตอน จากบิล จากคนเขียนยอด และก็เงิน อันนี้ตองตรงกันหมด
หากขาด 10 บาทยังตองหาเลยวาหายไปไหน” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)

“ผมเคยเห็นแลวประธานคนนี้ตรงมากๆ ใครจะมามีนอกมีในไมไดเลย ตองเปนไปตามระเบียบ
จะถือวาตัวเองเปนญาติพี่นองแลวจะมีสิทธิ์มากกวาคนอื่นไมได ชาวบานเลยวางใจไมกลัวเรื่องโกง
ทํางานแบบนี้ตองซื่อตรง ยึดความถูกตองไวกอน” (อดีตคณะกรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่ง)
จากลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนดังกลาวมาทั้ง 6
ประการ สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

ภาพประกอบ 2 ลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
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ตอนที่ 3 มูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน
ในเขตภาคกลางพบวามีมูลเหตุหลักๆ อยูสองลักษณะดวยกันคือ มูลเหตุดานสภาพแวดลอม และ
มูลเหตุที่เปนลักษณะภายในของบุคคลที่มีความเกี่ยวของและชวยหลอหลอมหรือเอื้อใหบุคคลเปนผูที่
มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม ซึ่งในการพิจารณาสาเหตุตางๆ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหจาก
การสัมภาษณแกนนําและสมาชิกกลุมเกี่ยวกับประสบการณทางตรงและทางออมที่ผานมาในชีวิต
ตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน โดยจากการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยพบมูลเหตุของพฤติกรรมการทํางานอยาง
มีจริยธรรม ดังนี้
มูลเหตุดานสภาพแวดลอมทางสังคม
1. การถายทอดทางสังคมจากตัวแทนการถายทอดกลุมตางๆ
การถายทอดทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการสงผานความรู ทักษะจากสมาชิกของ
สังคมรุนหนึ่งไปยังสมาชิกอีกรุนหนึ่ง คือ สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม และโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธกับสังคม และเงื่อนไขในกระบวนการถายทอดทางสังคม ไดแก การเรียนรู การปฏิสังสรรค
ทางสังคมและการสื่อสารผานกระบวนการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ เชน การถายทอดทางสังคมผาน
ครอบครัวในเรื่องของอาชีพ (Work socialization) การถายทอดผานกลุมเพื่อน กลุมองคกร การ
ถายทอดผานหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการถายทอดทางสังคมผานสื่อตางๆ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวผานการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวนับวาเปนมูลเหตุหนึ่งที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําจากการสัมภาษณแกนนําชุมชนพบวาการไดรับการอบรมสั่ง
สอนจากครอบครั ว ตั้ ง แต ใ นวั ย เด็ กมี สว นช วยหล อหลอมและปลู กฝ ง ความคิ ด ความเชื่ อ คา นิย ม
ตลอดจนแนวทางการดําเนิ นชี วิตตางๆ ซึ่ง แกนนําชุมชนสวนใหญสะทอนเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูของครอบครัววาพอแมคอยอบรมสั่งสอนใหทําในสิ่งที่ดีงาม เมื่อตอนเปนเด็กจะ
สอนใหรูจักการทําหนาที่ของเด็ก การเคารพเชื่อฟงผูใหญ เมื่อโตขึ้นก็เริ่มอบรมสั่งสอนใหรูจักการทํา
หนาที่สมาชิกของสังคม ความรับผิดชอบ และการใชชีวิตรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ซึ่งวิธีการอบรม
สั่งสอนนั้นมีทั้งรูปแบบที่เปนทางการคือการสอนโดยตรง และรูปแบบที่ไมเปนทางการคือการสอนแบบ
ทางออมหรือการที่ผูใหญทําตัวเปนแบบอยางใหเห็น
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สําหรับการถายทอดจากครอบครัวที่สําคัญคือการอบรมเลี้ยงดูโดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนซึ่งแกนนําชุมชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน มักจะไดรับการอบรมสั่ง
สอนและไดรับการสนับสนุนจากพอแมในเรื่องของการทํางาน คือ แกนนําสวนใหญตองรับผิดชอบ
ชวยงานพอแมตั้งแตเด็ก เชน ทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว คาขาย ดังนั้นพอแมกับลูกจึงมีเวลาอยูดวยกัน
ตลอด จึงมีโอกาสไดสอนลูกทั้งเรื่องการทํางาน เชน วิธีการปลูกพืชสวน ปลูกผลไม การดูแลรักษา
พืชผลทางการเกษตร รวมถึงสอนวิธีการใชชีวิตไปในตัวดวย ทําใหมีความรักความอบอุนในครอบครัว
เพราะสวนใหญมักจะเปนครอบครัวใหญ และจะรวมทุกขรวมสุขกันมาตลอด
“แรงบันดาลใจของเราคือความสมานสามัคคีในครอบครัว กําลังใจในครอบครัวเราดี ถา
เราทําสิ่งนี้แลวครอบครัวเห็นดีเห็นงามดวย มันก็สําเร็จไปดวยดี มันตองเขาใจกัน มันถึงไปรอด” (แกน
นําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ตอนนั้นป.4 พอเปนผูใหญบาน ผมเปนผูชวย ทํางานควบคูกันมา เปนตัวแทนพอ คือ
มันปลูกฝงมา นิสัยคงเปนอยางนั้นดวยแหละ” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“พอแมพาเราเขาวัดตั้งแตเด็ก พอก็เปนมัคทายกวัด เราก็ดําเนินรอยตาม แม เขาวั ด
ตลอด เราก็ติดมา” (ประธานชุมชนหมูบานแหงหนึ่ง)
“ตอนยายเปนสาวๆก็เห็นบานผูใหญแกมาตั้งแตแกเปนเด็กๆ เห็นวิ่งตามพอไปทํางานที่อําเภอ
พอแกเปนกํานันสมัยกอนตองเดินไปทํางานเขาอําเภอทีกเดินกันไปบาง ปนจักรยานบาง ยายก็เห็น
ผูใหญนี่ไปกับพอตลอด พอแกสอนมาดี”(ผูสูงอายุในชุมชนคนหนึ่ง)
สําหรับวิธีการอบรมสั่งสอนของพอแมคือ ใชวิธีสอนดวยการลงมือทําเปนแบบอยาง ทั้ง
การเรียน การทํางาน และการใชชีวิตอยูในสังคม
“ดูจากพอแมเรานั่นแหละ แลวก็คนพื้นที่ ญาติพี่นอง อะไรที่เขาทําดีก็ทําตาม การใหปุย
มันไมยากหรอกทําสวน พอทําแลวจะเขาใจไปเอง นักวิชาการบอกมาเราทําตามก็ไมไดผลเหมือนลง
มือทําเองจะเขาใจกวา” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“..เปน ตน แบบการเรียนที่ดีใหลูกหลาน เปนที่ปรึกษาที่ดีพ อควรในเรื่องงาน กระตุน
ผลักดันในสวนที่ชอบ” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“ผมเองไมมีความรูเรื่องการเกษตร แตอาศัยดูจากพอแม” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
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“คือมันมีตนแบบ แมผมเปนคนขยันมากเลย ทํากับขาว กินขาวก็กินทีหลัง ใหคนอื่นกิน
ก อ นแล ว แกค อ ยกิ น ตื่ น ก็ ตื่ น ก อ นนะ เก็ บ สตางค จ นปลวกกิ น เขามี ค วามมานะมากเลยนะ”
(ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
1.2 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา
เมื่อกาวเขาสูวัยแหงการศึกษาเลาเรียนแกนนําชุมชนตางใหมุมมองเกี่ยวกับการไดรับ
การถายทอดความรูและการดํารงชีวิตจากสถาบันการศึกษาซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนหนึ่งที่สําคัญในการ
สรางกระบวนการเรียนรูในเรื่องตางๆ ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงการดําเนินชีวิตเพื่อเปนการปูพื้นฐาน
ที่สําคัญกอนที่จะกาวเขาสูการใชชีวิตในสังคมหรือกอนที่กาวเขาสูความเปนผูใหญที่ตองมีภาระความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ม ากขึ้ น ทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการประกอบอาชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบต อ การสร า ง
ครอบครัวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
แกนนําชุมชนสวนใหญเห็นวาชวงชีวิตที่ผานมาสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
การสรางใหเกิดความเปนตัวตนของตนเอง ครูคือเบาหลอหลอมความเปนตัวตนที่สังคมยอมรับ ใหเปน
ผูที่สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สอนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิต เชน การเปนคนดี ซื่อสัตย รับผิดชอบ เปนตน ซึ่งแกนนําชุมชนสวนใหญยังคงจดจําภาพ
การเรียนรูและการอบรมสั่งสอนของครูในวัยเด็กของตนเองได และยังนําแนวทางหรือคําสอนของครูมา
ยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางานถึงปจจุบันนี้
“ปายังจําไดตอนเด็กๆ เรียนกับครูพร ใจดีมาก สอนทุกอยาง เด็กรักแกทุกคน สอนใหปาขยัน
อดทน เด็กๆ เราก็ยากจนไมมีอะไรกินเรารูวาลําบากเปนยังไง ครูพรนี่แหละก็จะคอยสอนใหทํามาหา
กิ น ด วยนะ หางานมาให ป าทํ าจะได มี เ งิน กิน ขา ว ตอนนั้ นปา อยู ป.4 เอง”(แกนนํ าอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมูบานคนหนึ่ง)
นอกจากนี้แลวแกนนําชุมชนอีกหลายคนที่เห็นวาสถาบันการศึกษามีสวนชวยถายทอดความรู
และแนวทางการทํ างานได อยางดี ยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อไดเ ขาศึกษาตอในระดับที่สูง ขึ้น เชน ในระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือการศึกษาในสายอาชีพ สถาบันการศึกษาจะเปนตัวแทนในการถายทอด
ทางสังคมที่สําคัญที่ชวยสรางความรู ความเขาใจ และเปนการปูพื้นฐานทางดานการประกอบอาชีพ
กอนที่จะกาวเขาสูชีวิตการทํางานที่แทจริงซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่นอกเหนือจากครูอาจารยแลวยังมี
กลุมเพื่อนที่คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ รวมทั้งเปนแบบอยางที่สําคัญในการถายทอดสิ่งตางๆ ใหแก
แกนนําชุมชนอีกดวย
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“พอเราไดเรียนสูงขึ้นครูอาจารยก็จะเปนอีกแบบหนึ่งไมเหมือนตอนเราเปนเด็กเขาก็จะสอนให
เราเชื่อฟงใหเราเปนเด็กดี พอเราเรียนสูงขึ้นทีนี้ก็จะสอนเนนไปที่เรื่องวิชาการ การใชชีวิตการทํางาน
เขาก็ส อนดีนะอยางตอนที่ พี่ไ ปเรียนที่เ ทคนิค ครูเขาก็สอนดี สอนงานชางดวย เราก็มีอาชีพติดตัว
อยางครูผูหญิงแกๆคนนึงจําชื่อไมไดแลวแกจะเครงเรื่องวินัยมาก เสื้อตองเขาในกางเกง ตองมาเรียน
ตรงเวลา มันก็ดีนะ พอมาทํางานเราก็ติดตัวมาเรื่องตรงเวลา”(ผูชวยผูใหญบานคนหนึ่ง)
“เพื่อนๆ สมัยเรียนมันมีหลายกลุมกลุมที่ดีก็จะพากันเรียนไอที่ไมดีก็จะชวนโดดเราก็เลือกคบ
ไอที่ไมดีก็เลี่ยงๆซะ บางคนนะเกงมากชวยเราไดเยอะเรื่องการเรียน ตอนเรียนมีเพื่อนคนหนึ่งเปนมหา
เกา ธรรมะธรรมโมมาก หามลุงกินเหลา ใหถือศีลแปด ตอนนั้นเราก็วามันบาแตก็แปลกเชื่อมันนะ ไม
กินก็ไมกินลุงก็เลยเลิกกินมาจนวันนี้ ดีนะเวลาทํางานก็ไมเสีย”(สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคน
หนึ่ง)
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1.3 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันศาสนา
สั ง คมของแกนนํ าชุ ม ชนและสมาชิก กลุ ม แกนนํา ในสมัย กอ น มัก จะอยูติ ดบ านติด วั ด
ตลอดเวลา เพราะคนในสมัยกอนอยูใกลชิดวัดและพระพุทธศาสนามาก แมในปจจุบันนี้แกนนําหลาย
คนก็ยังติดวัด คือไปวัดอยางนอยอาทิตยละครั้ง วันพระตองไปทุกครั้ง หรือหลายคนมีหนาที่เปนพิธีกร
ในงานวัดหรือวันสําคัญทางศาสนาอยูเปนประจํา ทั้งนี้เนื่องจากแกนนํามีความคุนเคยกับวัดมาตั้งแต
เด็ก ปจจุบันถึงแมจะมีภาระหนาที่หลายอยางที่ตองดูแลทุกขสุขของชาวบาน แตยังไมลืมหาเวลาไป
เขาวัดหรือใชวัดเปนศูนยกลางประชาคม สิ่งเหลานี้มีสาเหตุมาจากการไดรับการอบรมสั่งสอนจาก
พระสงฆและเขาวัดฟงธรรมตั้งแตเด็ก จึงทําใหแกนนําใชชีวิตไดอยางมีสติปญญา และเห็นคุณคาของ
การเขาวัด
“ส ว นใหญ ง านวั ด ชาวบ า นจะมาเรีย กใหเ ป น พิ ธีก ร ชว ยนํ าสวด ผมจะสวดมอญได ”
(กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
“วันพระตองไปทุกวัน วันไหนไมไปคนเขาก็คอย” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“มาวัดทีไรตองเจอลุงกํานัน เจอตั้งแตกอนที่จะเปนกํานันแลวมาชวยงานที่วัดตลอด ผม
ผานมาก็เห็นนั่งคุยกับเจาอาวาสบอยๆ”(ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
พระสงฆมักจะสอนแกนนําในสมัยเด็กดวยวิธีการใชคําพูดคําจา หรืออาจจะอางอิงจากคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา บางครั้งอาจจะใชวิธีการบังคับเล็กนอย เพราะพระสงฆในสมัยกอนคอนขาง
มีบทบาทมากในการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน
“..อยูกับพระ โรงเรียนอยูในวัด หลวงพอสอนทุกอยาง สอนสิ่งที่ใหเราดําเนินชีวิต เรื่องทํา
ความดี...เริ่มจากเชาตื่นขึ้นมาตองถือปนโตตามพระ กลับมาพระฉันเสร็จตองลาง แลวอาบน้ําอาบทา
แตงตัวไปโรงเรียน” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“..เราไปวัดตั้งแตเด็ก พระก็จับเรานั่งสมาธิแลวจิตใจดี” (นายก อบต.แหงหนึ่ง)
“พระทานสอนใหเราตองนั่งพนมมือรับฟงที่ทานอบรม ครูบาอาจารยในโรงเรียนเราตอง
คํานับ หลวงพอสอนเด็กตองสวดมนตใหได แลวจะปลูกฝงใหกตัญู อยูกับผูมีพระคุณ ทดแทนผูมี
พระคุณ ผมก็สั่งสมมาตลอด” (ผูชวยกํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
1.4 การถายทอดทางสังคมผานสื่อมวลชน
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เนื่องจากสื่อเปนเครื่องการสื่อสารประชาสัมพันธที่สงสารใหแกผูรับสารไดอยางรวดเร็ว
และฉับไว ในปจจุบันสื่อถือเปนเครื่องมือที่มีอิทธิพลสูงและคุมคาตอการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางยิ่ง
ทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร เปนตน เพราะไดผลทันตอความตองการ
ของทั้งผูที่ตองการสงสารและผูที่ตองการรับสาร สําหรับแกนนํานี้สื่อหรือสื่อมวลชนที่เขาถึงแกนนําได
รวดเร็วและฉับไวก็จะประกอบดวย สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร คูมือ
แผนพับ ใบปลิว เอกสารประกอบตามหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานซึ่งการทํางานของแกน
นําในชุมชนนั้นสวนหนึ่งไดจากการถายทอดผานทางสื่อดังกลาว แกนนําไดเรียนรูหลักการทํางานและ
แนวทางการปฏิบัติตนจากการบริโภคสื่อตางๆ ที่สวนใหญใหเหตุผลในการเลือกรับสื่อวาเลือกรับตาม
ความสนใจและความชื่นชอบสวนตัวซึ่งสื่อสวนใหญที่แกนนําชื่นชอบและไดเรียนรูกระบวนการทํางาน
จะเปนสื่อโทรทัศนและวิทยุเปนหลัก
“เวลาฉันดูรายการทีวีเขาก็จะสอนใหเราทําดี รักษาศีล อยางรายการธรรมะก็ดีนะ มีพระมา
เทศนในวิทยุก็มีรายการตอนเชามืด ฟงประจําของวัดสังฆทานนี่ก็ดี เอามาใชได ใจเราก็สงบ”(แกนนํา
ชุมชนคนหนึ่ง)
“…ทีนี้ปาติดตามฟงวิทยุวาเคาจัดคาราวานสมุนไพรที่กําแพงแสน เปนรายการวิทยุที่จัด
เกี่ยวกับความรูในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน และไดมีโอกาสไปดูงานที่กําแพงแสน และไดพูดคุยถึง
ประสบการณการทําเกษตรกรรมยั่งยืนกับผูจัดรายการ” (แกนนําเกษตรกรหญิงคนหนึ่ง)
2. การสนับสนุนทางสังคม
2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดแตมีความสําคัญมากที่สุดในการกอสรางรากฐาน
หรือพื้นฐานที่ดีและมั่นคงใหกับบุคคล ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสถาบันที่สําคัญในการสรางรากฐานที่
มั่นคง ซึ่งภายในครอบครัวมีความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ และเอื้ออาทรตอกัน สําหรับการทํางานนั้น
แกนนําในชุมชนสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีอิทธิพลอยางมากในการ
สนับสนุนในเรื่องการทํางานตางๆ เนื่องจากคนในครอบครัวทั้งสามี ภรรยา ลูก หรือพี่นองก็ลวนแตเปน
คนที่มีสําคัญตอจิตใจทั้งสิ้นเพราะเปนคนที่สามารถแสดงความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การเอาใจใส ให
กําลังใจ การแสดงความรักความผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือและเห็นคุณคากันและกัน ดังนั้นการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ชวยสนับสนุนใหแกนนํามีพฤติกรรมการ
ทํางานอยางมีจริยธรรม ซึ่งในการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของแกนนํานั้น จะแสดงออกใน
ลักษณะการพูดคุย แลกเปลี่ยนในเรื่องการทํางาน เชน การทําเกษตร การทํางานในฐานะของตัวแทน
ชุมชน อยางงานในตําแหนงผูใหญบาน กํานัน หรือประธานกลุมตางๆ เปนตน ซึ่งจากการสัมภาษณ
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พบวาแกนนําสวนใหญจะปรึกษา หารือ พูดคุย แลกเปลี่ยนกันระหวางสามี ภรรยา และสมาชิกใน
ครอบครัว
“…ใชสมุนไพรไมกี่ตังค คือถาใชเคมีตองบวกอีกไรละ 700 บาท มาใชสมุนไพรถูกกวาเยอะ
คนที่บาน แฟนก็ไมไดวาอะไร ก็คุยกัน ชวยกัน เพราะเราคนทําก็ไดดี ตอนนี้ก็ทําทั้งทุง บางทีเขาก็มา
ถามกัน” (แกนนําเกษตรกรชายคนหนึ่ง)
“…อยางตอนที่ไมใชเคมี ที่ปลอยใหแมลงจัดการกันเอง ตัวห้ํา ตัวเบียน เราทําเองก็รูแลวทีนี้ก็
ใหสามีไปเห็นเอง แกลงวานใหไปดูแมลงในนาแทนเรา หาโอกาสใหเรียนรูเองไมมีลูกสามี-ภรรยาคุย
กันไดตลอด เวลาแนะนําตองเริ่มจากคนใกลตัวเรากอน แลวสามีจะไปเลาใหคนอื่นฟง ก็ขยายตอไป”
(แกนนําเกษตรกรหญิงคนหนึ่ง)
“…แตชีวภาพนี้แมบานเขาสนับสนุน ใหความรวมมือ แตก็ไมถึงกับยุงยง เราทําเขาก็ทํา ไมมี
ลูกหนุนแตก็ไมไดขัด ทุกวันนี้ก็โอเค” (แกนนําเกษตรกรชายคนหนึ่ง)
2.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
เพื่อนบานหรือกลุมเพื่อนก็เปนกลไกหนึ่งซึ่งเปนแรงกระตุนในการขับเคลื่อนใหเกิดการทํางาน
ตางๆ เนื่องจากเพื่อนบานหรือกลุมเพื่อนเปนอีกกลุมหนึ่งที่อยูใกลชิดและมีความเห็นอกเห็นใจกัน
โดยเฉพาะถาประกอบอาชีพเดียวกันและรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี เมื่อไดความรู ไดพบเจอสิ่งที่ดีหรือ
ประสบความสําเร็จในการทําสิ่งใดก็จะแนะนําหรือบอกตอใหเพื่อนไดรับรูโดยไมหวงหรือเก็บไวคน
เดียว ตองรีบบอกและชวนกันทําใหเหมือนกัน
“ตอนแรกคนที่เขาทําไดผล เขาชวนใหทําเราก็ไมอยากทํา กลัวจะทําไมไดอยางเขา แตพอเขา
เผลอก็ลงมือทํา ลองดู ก็เลยไปเลาใหเขาฟงวาลองทําดูอยู เขาก็มาดูใหที่นา มาคุยที่บาน บางทีก็ไป
คุยที่บานเขา เขาก็ดี ไมหวงวิชา รูอะไรก็บอกเรา แนะนําเรา พอทําแลวก็จึงรูวาจากเงินที่ตองจายไรละ
6000 บาท ที่ใสยาเคมีทุกวัน ลดเหลือ 3500 บาทได แลวยังไดขาวในจํานวนที่มากกวาจากที่ได 6070 ถัง มาเปน 70-90 ถัง” (แกนนําเกษตรกรชายคนหนึ่ง)
“เรื่องแมลงนี้ตอนแรกก็ยังไมมีใครเชื่อและสนใจจริงจัง คิดวาไมนาจะได ใชยาเคมีฉีดนาจะ
เห็นผลเร็วกวา พออดใจ ทําใจก็รูวามันใชและเปนไปไดตามที่เพื่อนบานมาแนะนํา จากที่บานอยูใกล
กันไมไดคุยกันเลย แตพอมีเรื่องแมลง การทํานาชีวภาพ นาอินทรียเขามาก็ทําใหมีเวลาคุยกัน เพื่อน
บานก็จะคอยบอก เพื่อนบานก็ญาติๆ กันทั้งนั้น มีอะไรดีๆ เขาก็จะมาบอกตลอดเขาอยากใหไดดี
เหมือนกัน” (แกนนําเกษตรกรหญิงคนหนึ่ง)
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การที่แกนนําชุมชนไดรับความไววางใจจากชาวบานหรือสมาชิกเครือขาย ถือเปนมูลเหตุ
สํ าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทําให แ กนนํ าชุ ม ชนสามารถดํารงตําแหนง ประธานหรือผู นําชุม ชนเป น เวลา
ยาวนาน จากการสั ม ภาษณ แ กนนํ าหลายคน พบวา สวนใหญดํารงตําแหนง ประธานกลุม กํานั น
ผูใหญบานหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)มาแลวไมต่ํากวา 2 สมัย หรือแกนนําหลาย
คนทํางานในตําแหนงมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ทั้งนี้เนื่องจากแกนนําเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปในชุมชน
และไดรับการสนับสนุนที่ดีจากชาวบานนั่นเอง
“การตอบรับจากลูกบาน 90% ใหการยอมรับ อีก 10% อาจไมคอยไดเจอ ในนี้ผมกินขาวได
ทุกหลังเพราะเราทํางานใหเขา เห็นเขารักเราเหมือนลูกหลานเราก็ภูมิใจ” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“เปนผูชวยนานสิบกวาปนะ กํานันเกาหมดวาระ ชาวบานก็บอกวาใหสมัครเปนกํานันตอมา”
(กํานันชุมชนแหงหนึ่ง)
“ผมก็ทํางานเปนผูชวยกํานันมาหลายป เห็นการทํางานของทานแลว รูนะวาเหนื่อยแตทานก็
โชคดีมีคนชวยเหลือเยอะ อยางในทีมงานเนี่ยทานบอกไดทุกเรื่องทุกคนเต็มใจทํางานเต็มที่ บางงาน
ทานไมตองใชเลย อาสาทํากันเอง เจอแบบนี้ก็ดีไป” (เพื่อนรวมงานของแกนนําชุมชนคนหนึ่ง)
2.3 การสนับสนุนทางสังคมจากครูหรือผูรู
จากการที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเอื้ออาทรกันสูง การถายทอดหรือการใหความรูแกกัน
จึงไมจําเปนตองใชเงินแลกความรู ภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นเสมอไป เพราะความรูมีอยูทุกที่ทั้งในตัวคน
หรือครู ผูรูตาง ๆ ซึ่งพรอมที่จะใหความรูแกคนที่สนใจ ใสใจที่จะเรียนรูจริง ๆ ซึ่งแกนนําก็เปนบุคคลที่
สนใจ ใสใจเรียนรูในการทํางานตางๆ ซึ่งอาจไดรับการถายทอดความรูจากการนั่งฟงบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยในงานตางๆ ของแกนนําแตละคน ซึ่งก็จะมีวิทยากร ผูรูในดานตางๆ มาใหความรู
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และการนําเอกสารความรูมาเผยแพร
“…อาจารยเนตร มาเปดเวทีชาวบาน ก็ไดความรูมาจากอาจารยเนตร แลวแมบานก็เปนคน
ที่มาชวนไปทํานาแบบชีวภาพ ไมใชเคมี ไปดูงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนดวย ลุงก็ศึกษาจาก
เอกสารที่อาจารยเนตร สจ.เสมียน มาใหอานและก็ดูจากทีวี แตชวงหลังอบต.พาไปดูงานที่
สระบุรี”(แกนนําเกษตรชายคนหนึ่ง)
มูลเหตุดานลักษณะทางจิต
1. ลักษณะมุง ความสําเร็จในอนาคต
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มูลเหตุประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน คือลักษณะ
มุงความสําเร็จในอนาคต เนื่องจากในบางครั้งแกนนําชุมชนอาจจะพบเจออุปสรรคแตกตางกันไป เชน
ไมไดรับความรวมมือจากชาวบานหรือสมาชิกกลุม หรือมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในบางเรื่องทําให
การทํางาน ตองหยุดชะงัก ซึ่งหลายครั้งทําใหแกนนําหลายคนรูสึกทอแทหมดหวัง แตดวยความอดทน
อดกลั้น การมุงทําแตความดี ทําเพื่อชุมชนของตนเองโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน เพื่อใหทุกคนมีการ
พัฒนาชีวิต มีความสันติสุข และชวยกันพัฒนาชุมชน จึงเปนสิ่งที่แกนนําทุกคนมีความปรารถนาในใจ
และเฝารออยูเสมอ จนแกนนําหลายคนสามารถทําใหชาวบานยอมรับและเปนที่รักของทุกคนไดใน
ที่สุด
“บางครั้งเราเก็บสวนกลางไมได บางครั้งถูกตอวา บางทีรับไมได แตจะทํายังไงไดเพราะเรา
ไมมีสิทธิ์ไปทําอะไรเขา ไมจายไมเปนไร สักวันคุณก็จะเห็นความดี” (ประธานชุมชนหมูบานแหงหนึ่ง)
“คนสวนมาก บางที ตรงนี้ เขาบอกวาไมใช เราก็ตองยอมเขาบาง เพื่อทํางานรวมกัน ผม
ทํางานหวังผลสัมฤทธิ์ ไมไดหวังสตางค หวังวาทําไปแลว เคาจะไดความรู” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
นอกจากนี้ ผู วิจัยยั งพบว า ปจจุบันแกนนําหลายคนยังเรียนอยูในสถาบันการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) และบางคนกําลังจะหาที่เรียนตอเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมถึงแมวาจะมีอายุมาก
แลว ซึ่งแสดงใหเห็นวาแกนนํามีความมุงมั่นตั้งใจที่จะใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อมี
โอกาสและเวลาที่เอื้ออํานวยแกนนําก็พรอมที่จะศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแมวาอายุจะ
มากแลวก็ตาม เนื่องจากในสมัยเด็กแกนนําและสมาชิกหลายคนไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ จึงทําให
การเรี ย นหนั ง สื อ หยุ ด ชะงั ก ไป แต แ กนนํ า ก็ ไ ม เ คยลื ม ที่ จ ะกลั บ มาเรี ย นต อ ใหจ บหรื อ ศึก ษาต อ ใน
สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ
“จริงๆ แลวอยากเรียนตอ ก็คอยเรียนรูไป หากคิดจะมีครอบครัวตองตั้งตัวใหไดกอน จะได
ไมเปนภาระของใคร ก็ตองพัฒนาตนเองตอไป” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงจูงใจภายในตัวแกนนําในการทํางานซึ่งผูที่มีแรงจูง ใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงคือ ผูที่มีพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนลักษณะภายในที่สําคัญอยางหนึ่งที่ผลักดันบุคคลใหเกิดความเพียรพยายามที่จะ
ทํางานจนเกิดผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม เมื่อประสบความสําเร็จแลวก็เกิดความภาคภูมิใจ แลวเมื่อ
ลมเหลวก็ไมยอทอ พรอมที่จะพยายามทําใหมอีก ดังนั้นแกนนําชุมชนสวนใหญจึงเปนผูหนึ่งที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เนื่องจากมักจะชอบอาสาทํางานตาง ๆ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตออาชีพ
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ชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู ดวยมีจิตใจรักการทํางานอยางไมยอทอ พึ่งพาตนเองไดและสามารถ
เปนที่พึ่งพิงของผูอื่นไดอีกดวย การทํานาเปนอาชีพและเปนทั้งวิถีชีวิตของแกนนําเอง ดวยเหตุนี้บรรดา
แกนนําจึงตางมีความมุงมั่นในการทํางานแมจะไมมีคาตอบแทนใหมากมายนักก็ตาม
“ลุงทํางานหนักมานานแลว ปญหาก็มีเยอะ แตถาลุงไมทอซะยังไงยังไงงานมันก็ตองเสร็จที่
ผานมาก็เห็นทําไดทุกที เหนื่อยนะ แตเราวามันก็ทาทายดี ยิ่งงานไหนปญหามากๆ ยิ่งทํากับชาวบาน
ปญหาเยอะตางคนก็จะเอาตามที่ตัวเองชอบ เราก็ตองตามแกกันไป”(แกนนําชุมชนคนหนึ่ง)
“ไมรูเอาพลังมาจากไหน เจอปญหาเยอะแยะ ไมเห็นแกจะทอเลย เคยมีเหตุที่ชาวบานไมให
ความรวมมือกับแก ดาแกเสียหาย รูสึกวาจะเกี่ยวกับการกอสรางศูนยการเรียนรู เลี้ยงเด็กอะไรเนี้ย
ชาวบานไมเขาใจ ไมชวยเลย แกก็ไมทอนะเดิน บอกชาวบานรายตัวเลย เขาบานนูนออกบานนี้จ น
ชาวบานเขาใจ”(ครูในชุมชนคนหนึ่ง)
สิ่งหนึ่งที่สะทอนออกมาจากการพูดคุยกับบรรดาแกนนําทั้งหลายในเรื่องการทํางานนั้นพบวา
การทํางานหรือการทําสิ่งตาง ๆ หากพวกเขาตั้งใจ มุงมั่นที่จะกาวผานอุปสรรคตาง ๆ ไปใหไดนั้นงาน
ทุกอยางก็จะประสบความสําเร็จไดไมยาก ความอดทน มานะบากบั่น ความมุงมั่นตั้งใจทํางาน ถือ
เปนคุณสมบัติที่ติดตัวแกนนําตลอดเวลา และเปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางมีจริยธรรมของ
แกนนําชุมชน เพราะสวนใหญแกนนํามักมีชีวิตคอนขางลําบากและตองตอสูอดทนทํามาหากิน เลี้ยง
ตั วเอง ช วยงานตลอดจนเลี้ ยงพ อแม แ ละครอบครัวตั้ ง แตเ ด็ก จนโต จากคนที่ มีฐ านะยากจนและ
การศึกษานอย เมื่อมีความมุงมั่นตั้งใจทํางาน ก็กลายมาเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาที่
การงาน เปนที่ยอมรับในสังคม มีความสุขในความพอดี พอมีพอกิน และมีคนนับถือมากมาย
“ทําเกษตรอยางเดียวก็ไมมีเวลาทําอยางอื่นแลว มันตองคลุกคลีกับตนไมพวกนี้ตลอด สม
แกวคนไมคอยปลูกกัน เพราะมันจุกจิกมาก น้ํา ปุย ตองใหตลอดในชวงที่ฝนไมตก” (แกนนําชุมชน
แหงหนึ่ง)
“ถาเราทําไมดี เดี๋ยวลองใหมซิ ทีนี้มันจะลุลวงขึ้นแลวใชไหม ถาไมดีแลวเลิกทํา มันก็จะอยู
อยางนั้นแหละ มันไปไหนไมรอดหรอก” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
3. ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตน
ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตนเปนอีกมูลเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางมี
จริยธรรมของแกนนําชุมชน เนื่องจากประสบการณชีวิตที่ผานมาของแกนนําและสมาชิกสวนใหญ มี
ความเชื่อมั่นในการกระทําของตนเอง เชื่อในผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองวา ถาหากตองการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต จําเปนตองขยัน อดทน ทํางานหนัก เรียนรูความสําเร็จและความผิดพลาด
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ดวยการลงมือทําดวยตนเอง นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยยังพบวา แกนนําและสมาชิก
จํานวนนอยมากที่มีความเชื่อเรื่องเครื่องลางของขลัง หรือโชคลาภ เพราะตองทํามาหากิน ทํางานหา
เลี้ยงตัวเองและชวยพอแมทํางานตั้งแตเด็ก
“จบ ป.ตรี วิศวโยธา เกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของรุนนะ ผมรูตัวเองเสมอวาผมไมไดเกงที่สุด แตผม
มีความพยายามมากที่สุดกวาคนอื่น เราไมมีอบายมุข เราไมเที่ยว” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“พอเขาแนะนํามา เราก็ตองลอง ถาเราไมลองก็ไมรู เราก็ไมไดเชื่องาย เพราะวาเราก็จะมา
ลองของเราเอง เขาทําแลวไดผล แลวทําไมเราจะทําไมไดเหมือนเขา ตองอดทนไว” (แกนนําชุมชนแหง
หนึ่ง)
“อยาไปคิดวาเราคนเดียวไมทําใหเปลี่ยนแปลงอะไรได ผมมาทําตรงนี้เมื่อหาปที่แลวเรื่อง
เกษตรอินทรียเนี่ยมันขยายผลไมใชนอยเปนแสนๆ คน เปนเครือขายที่ออกจากตัวผมไปเนี่ย” (แกนนํา
ชุมชนแหงหนึ่ง)
4. การรับรูความสามารถของตนเอง หรือการเห็นคุณคาในตนเอง
ลักษณะทางจิตในที่นี้หมายถึง ความรูสึกเชื่อมั่นในคุณคาและความสามารถของตนเอง เชน
ความรูความสามารถเกี่ยวกับงานที่ทํา หรือคุณงามความดีของตน ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา แกน
นําสวนใหญมีความเชื่อมั่นในความรูความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการเกษตร คือมักจะมีความรอบ
รูในผลผลิตทางการเกษตรที่ทําอยู เชน คนที่คาขายและปลูกไรออยจะเขาใจธรรมชาติของออยเปน
อยางดี รูกลวิธีหลายอยางที่จะสามารถปลูกออยใหไดผลผลิตที่ดี เพราะมีประสบการณมาก มีการลอง
ผิดลองถูกมามาก จึงทําใหมีความเชื่อมั่นในความรูความสามารถของตนเองคอนขางมาก
“ถา 12 เดือนถือวาออยสมบูรณสุดแลว ความหวานจะเต็ม คือออยมันเปนพืชธรรมชาติ
อยางนึง หนาฝนเคาจะเจริญเติบโต หนาหนาว ดินจะเปยก ลมหนาวมา เคาจะไมเติบโตแลว เคาจะ
เปลี่ยนการสะสมความหวานในตัวเคาแลว เปนพืชชนิดนึงที่แปลก พอฤดูพฤจิกา ธันวา เคาจะหยุด
เจริญเติบโต” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
สําหรับความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตน แกนนําสวนใหญจะมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การทํางานและปฏิบัติตามไดเปนอยางดีตลอดมา ทําใหไมหลงไปกับอบายมุขหรือคุณคาภายนอก
ตนเอง เชน ลาภยศสรรเสริญ หรือกระแสและคานิยมทางสังคม
“คนเรียนอาชีวะสวนใหญจะติดบุหรี่ เที่ยว ดูหนัง ติดสาวอะไรแบบนี้ ผมไมติดอะไรทั้งสิ้น
เราคอนขางเปนตัวของตัวเองก็สามารถที่จะไมหลงกระแสพวกนั้น” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
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5. เจตคติที่ดีตอการทํางาน
เจตคติที่ดีตอการทํางานเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่มีความเกี่ยวของกับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําซึ่งการที่แกนนํามีเจตคติที่ดีตอการทํางานนั่นก็หมายความวา
บรรดาแกนนําไดประเมินแลววาการทํางานอยางมีจริยธรรมเปนสิ่งที่ดีทําแลวเกิดประโยชนทั้งตอสวน
รวมและไมเบียดเบียนตนเอง เกิดความรูสึกชอบหรือพอใจที่ไดทํางานอยางมีจริยธรรม และทายที่สุด
แลวมีความพรอมที่จะทํางานตางๆโดยอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม
การมีความรูสึกที่ดีตอการทํางาน มีความรักความพึงพอใจในงานที่ทํา เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่
สงผลตอการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนและสมาชิกเครือขายแกนนํา เพราะเปนสิ่งที่ทํา
ใหแกนนํามีความสุขในการทํางานและไมทอแทหมดหวังไดงาย จนสามารถอยูกับงานที่ตนเองทําได
ตลอดเวลาโดยไมเบื่อหนาย กอใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถ ขยายผลผลิต ตลอดจนสราง
เครือขายของตนไดและมีความยั่งยืน
“ ถาผมรูสึกวาการทํางานเสียสละแลววา เกิดประโยชนตอหมูบานของผม ผมก็จะทํา
เต็มที่ เราจะสนุกกับงาน ถามีงานมาใหทําผมจะทําเต็มที่เลย” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“เราคิดวาเราเลี้ยงตัวไดแคนี้เราก็ประสบความสําเร็จแลว เราไมไดมุงหวังสูงมาก เราทําไป
ดวยใจรักในการทําสวน ทําไปมันก็มีความสุข” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ไมทอเลยกับงานเพราะเราทําดวยใจรัก ไมไดทําเพราะหนาที่เราพรอมที่จะทํางานอยูแลว”
(ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“หมูบานเราโชคดีไดผูนําดี รักงานที่ทํา ทํางานรับใชชาวบานเงินเดือนก็ไมไดมากมาย
อะไรงานก็หนัก ถาไมรักงานตั้งแตแรกก็อยูไมไดหรอก พอใจมันพรอมแลวงานอะไรก็ทําไดดีทั้งนั้น
แหละ”(ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
6. ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธ
ชีวิตตั้งแตวัยเด็กของแกนนําสวนใหญอยูใกลชิดพระพุทธศาสนามาก หลายคนเคยเปนเด็กวัด
มากอน อาศัยขาวกนบาตรพระเลี้ยงดูจนเติบใหญ เรียนในโรงเรียนวัด จึงทําใหแกนนําสวนใหญมีการ
ซึมซับความเชื่อที่เกี่ยวของกับหลักธรรมและหลักปฏิบัติตางๆ ทางพุทธศาสนามาโดยตลอด แกนนํา
บางคนสอบนักเปรียญธรรมได มีความเชื่อและความรูเรื่องหลักคําสอนทางพุทธศาสนาเปนอยางดี
บางคนเปนพิธีกรในงานวัดหรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา บางคนเคยเปนมัคนายกมากอน สิ่งเหลานี้
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จึงชวยยืนยันไดวาแกนนํามีความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเปนอยางดี ซึ่งเปนมูลเหตุหนึ่งที่
เกี่ยวของกับการทํางานอยางมีจริยธรรมได
“20 ป บวชที่บานที่ชลบุรี บวชปเดียวแลวก็มาเรียนพระธรรมวินัย เรียนพุทธประวัติในพุทธ
ศาสนา” (ผูใหญบานหมูบานแหงหนึ่ง)
“ทุกคนตื่นเชามาก็ตองทําความดีทุกคน ตื่นเชามาก็ตองไหวพอแมหรือคุณพระที่สอนเรามา
พระทานสอนใหเราตองนั่งพนมมือรับฟงที่ทานอบรม ครูบาอาจารยในโรงเรียนเราตองคํานับ หลวงพอ
สอนเด็กตองสวดมนตใหได แลวจะปลูกฝงใหกตัญู อยูกับผูมีพระคุณ ทดแทนผูมีพระคุณ ผมก็สั่ง
สมมาตลอด” (แกนนําชุมชนแหงหนึ่ง)
“ผมก็บวชเรียน สอบนักธรรมเสร็จก็สึก ผมเดินจากวัดมาที่บาน ไมไดขึ้นรถ ออกจากโนน
สามโมงเชาถึงที่นี่สี่ทุมครึ่ง คือเราปฏิญาณตนไววาจะเดินกลับ” (ผูใหญบานชุมชนแหงหนึ่ง)
“ผูใหญเขาไปวัดทุกวันพระเลย งานบุญไมเคยขาด เวลาโรงเรียนชวนมาสอนเด็กๆนะ เด็ก
เงียบฟง เขามีวิธีพูด เลาประสบการณเกี่ยวกับวัดใหเด็กฟง สอนเรื่องบุญบาปไดดี”(ครูในชุมชนคน
หนึ่ง)
จากมูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนทั้งมูลเหตุ
ทางดานสภาพแวดลอมและมูลเหตุทางดานลักษณะทางจิตสามารถแสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้
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มูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
มูลเหตุดานสภาพแวดลอมทางสังคม
การถายทอดทางสังคมจาก
ตัวแทนการถายทอดกลุมตางๆ

มูลเหตุดานลักษณะทางจิต
ลักษณะมุงความสําเร็จในอนาคต

การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

สถาบันครอบครัว

จากครอบครัว

ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตน

จากเพื่อนรวมงาน

การรับรูความสามารถของตนเอง
หรือการเห็นคุณคาในตนเอง

สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
สื่อมวลชน

เจตคติที่ดีตอการทํางาน

จากครูหรือผูรู

ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธ

ภาพประกอบ 3 มูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน
จากมู ลเหตุของการมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาค
กลางดังกลาวจะเห็นไดวาการที่แกนนําผูปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมีพฤติกรรมการทํางานที่ดีจนไดรับการ
ยอมรับนับถือจากชาวบานในชุมชนนั้นมีหลายปจจัยดวยกันที่มีสวนเกี่ยวของหรือหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมดังกลาว ซึ่งจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สะทอนภาพที่ชัดเจนวาพฤติกรรมการทํางานอยางมี
จริยธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมิไดมาจากมูลเหตุหรือปจจัยใดปจจัยหนึ่งหากแตเกิดจากหลายปจจัยรวมกันทั้ง
ปจจัยภายในตัวบุคคลเองอยางลักษณะทางดานจิตใจและปจจัยภายนอกตัวบุคลคลอยางสถานการณ
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่รายลอมตัวแกนนําชุมชน ซึ่งถือวาปจจัยเหลนนี้เปนปจจัยในเชิงบูรณาการ
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาคกลางนั่นเอง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาปจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนํา
ชุมชนในเขตภาคกลางในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางมี
จริ ยธรรมของแกนนําชุม ชนในเขตภาคกลาง รวมทั้งมูล เหตุใ นเชิง ลึกที่เ กี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ทํางานอยางมีจริยธรรมภายใตบริบทของชุมชนตางๆ โดยกลุมผูใหขอมูลหลักคือ แกนนําชุมชนจาก
จังหวัดในเขตภาคกลางจํานวน 23 จังหวัด จังหวัดละประมาณ 3-5 คน ซึ่งผูวิจัยไดทําการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)จากแกนนําชุมชนที่พบผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 วาเปนผูที่มี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูง รวมทั้งเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนวาเปนผู
มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูง เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม สวนในการ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ขอมูลพื้นฐานของแกนนําชุมชน
แกนนําชุมชนและสมาชิกเครือขายของกลุม แกนนําที่ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก สวน
ใหญมีอายุระหวาง 50-60 ป เปนเพศชาย มีครอบครัวและมีบุตรแลว จบการศึกษาในระดับชั้นประถม
และมัธยม และจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) นอกจากนี้ ยังมีหลายคนที่กําลังเรียนอยูใน
ระดับปริญญาตรีและเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
แกนนํ า ชุ ม ชนและสมาชิ ก กลุ ม แกนนํ า ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ผู ช ว ย
ผูใหญบาน แกนนํากลุมออมทรัพยตางๆ ประธานชุมชนหมูบาน นายกอบต. และสมาชิกเครือขายของ
กลุมตางๆ มีอาชีพหลักที่เคยทํามากอนหรือทําอยูในปจจุบัน คือ ประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน
หรือเปนเกษตรกร เชน ปลูกออย ทุเรียน สับปะรด รองลงมาเปนอาชีพรับจางทั่วไปและอาชีพคาขาย
เชน เลี้ยงวัว ขับรถรับจาง และมีอาชีพรับราชการ เชน ครู ทหาร เปนตน ชีวิตในวัยเด็กของกลุมแกนนํา
และสมาชิกค อนข างยากจน และอาชีพของพอแมสวนใหญมักจะประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร เปน
เกษตรกรหรือพอคาแมขายเชนเดียวกัน แกนนําสวนใหญมักจะอยูกับพอแมตลอดเวลาตั้งแตเด็ก แต
อาจจะมีบางคนที่พอหรือแมลมหายตายจากไปบาง และสวนใหญยังตองชวยพอแมทํางานหรือมีภาระ
ที่ตองชวยทางบานตั้งแตเด็ก เชน ชวยทํานา ทําสวน เลี้ยงวัว ดูแลนอง ทํากับขาว หุงขาว เปนตน
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สําหรับลักษณะเดนทั่วไปแกนนําชุมชนและสมาชิกกลุมแกนนําเมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา
มี 5 ลักษณะ ไดแก 1) มีความขยันและอดทนตอการทํางาน คือแกนนําและสมาชิกมีความอดทนและสู
งานหนักได เนื่องจากตองชวยพอแมทํางานและหาเลี้ยงตนเองมาตั้งแตเด็กจนโต 2) มีความเมตตา
และชอบชวยเหลือผูอื่น คือคอยดูแลและชวยเหลือชาวบานและคนในครอบครัว 3) มีความสามารถใน
การประนีประนอมหรือเปนคนกลางจัดการความขัดแยง คือมีความสามารถในการประนีประนอม ไกล
เกลี่ยลู กบานที่มีความขัดแยงกันได 4)มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอคนรอบขาง คือมีการพบปะพูดคุยกับ
ชาวบานหรือคนทั่ วไปอยางสม่ําเสมอและมีอัธยาศัยดี และ5) มีความซื่อสัตยในอาชีพของตนและ
ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความซื่อตรง คือมีจุดยืนในการทํางานที่ชัดเจนไมคลอยตามใคร แตจะเนนเรื่อง
ความซื่อสัตยในอาชีพเปนหลัก
จากลักษณะทั่วไปของแกนนําชุมชนและสมาชิกกลุมแกนนําทั้ง 5 ลักษณะ สามารถสรุปได
สองลักษณะ คือพฤติกรรมตอตนเอง และพฤติกรรมตอผูอื่น โดยถาเปนพฤติกรรมตอตนเอง ไดแก มี
ความขยันและอดทนตอการทํางาน และมีความซื่อสัตยในอาชีพของตน สวนพฤติกรรมตอผูอื่น ไดแก
ความเมตตาและชอบชวยเหลือผูอื่น มีความสามารถในการประนีประนอมหรือเปนคนกลางจัดการ
ความขัดแยง และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอคนรอบขาง
ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา คุณธรรมที่แกนนําชุมชนยึดถือในการทํางานมากที่สุดคือ
ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต รองลงมาคื อ ความอดทน ความมานะบากบั่ น และส ว นที่ เ หลื อ คื อ ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ความกตัญู การยึดทางสายกลาง และการยึดความถูกตอง ดังนั้น จึงสามารถสรุป
นิยามพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมไดวา เปนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความ
อดทนและมานะบากบั่น และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
จากนิยามพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมในขางตน มีความสอดคลองกับความหมาย
ของพฤติกรรมพลเมืองดีและพฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ กลาวคือ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2528: 21-35)
1. พฤติกรรมพลเมืองดี หมายถึง พฤติกรรมซื่อสัตย พฤติกรรมการรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น พฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผ
2. พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมการปรับตนใหสามารถ
ทํางานแปลกใหมได เชน การพัฒนาอาชีพของตน พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังเปน
พฤติกรรมที่ทําเพื่อสวนรวมและหมูคณะ เชน พฤติกรรมการเปนผูนํากลุมงาน พฤติกรรมอาสาพัฒนา
ชนบท เปนตน
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จากนิยามดังกลาวขางตน สามารถนํามารวมกันเปนนิยามเดียวได เพื่อใหเกิดความสอดคลอง
กับนิยามพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปความหมายได
ว า พฤติ ก รรมการทํ า งานอย า งมี จ ริ ย ธรรม หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย มี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้อตอการพัฒนาอาชีพของตน รวมถึงการ
ทําเพื่อสวนรวมและประเทศชาติ
สําหรับลักษณะเดนหลายประการของแกนนําและสมาชิกแตละคนที่สอดคลองกับพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรม มีทั้งหมด 6 ลักษณะ ไดแก 1) การมีประสบการณทางสังคมโดยเฉพาะ
ประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับเงินทองซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหชาวบานเกิดความไววางใจ 2)
ทํางานดวยความรูสึกเทาเทียมกัน พึ่งพากัน และไมเอาเปรียบผูอื่น คือทําหนาที่เปนตัวแทนความเทา
เทียมของคนในชุมชน มีอะไรก็ชวยเหลือกันไป ชวยกันคิด ชวยกันทํา พึ่งพาซึ่งกันและกัน 3) ใชชีวิต
แบบพอประมาณ และไมหลงใหลในลาภยศ คือกลาปฏิเสธขอเสนอที่แกนนํามีโอกาสที่จะไดเลื่อน
ตําแหนงหรือผลประโยชนที่ตนเองควรจะได 4) มีความออนนอมถอมตน และใหเกียรติผูอื่น คือมีความ
ออนนอมและใหเกียรติกับทุกคน ซึ่งไมจําเปนตองอาวุโสกวาตน แตใหความเคารพและยอมรับความ
แตกตางของแตละคน 5) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ และชอบชวยเหลือผูอื่น คือชอบแบงปน
ชวยเหลือ และดูแลทุกขสุขของคนรอบขางและ 6) ยึดหลักกติกา ความถูกตอง และรูจักแยกแยะถูกผิด
คือมีความยึดมั่นในกฎและกติกาของชุมชน ใครผิดก็วาตามผิด
จากลักษณะของพฤติ กรรมการทํางานอยางมีจ ริยธรรม ทั้ง 6 ลักษณะขางตนนี้ เมื่อ
พิ จ ารณาแล วจะเห็ นได วามี ห ลายลั กษณะที่ส อดคลองกับนิยามของพฤติกรรมการทํางานอยางมี
จริยธรรมที่ไดจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกลาวคือ พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
เปนพฤติกรรมที่แกนนําชุมชนแสดงออกในการทํางานอันตั้งอยูบนพื้นฐานของความดีและความถูกตอง
โดยในการปฏิบัติงานตางๆ นั้นไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช เชน หลักอิทธิบาทสี่
หลั ก พรหมวิ ห ารสี่ สั ง คหวั ต ถุ สี่ และสั ป ปุ ริ ส ธรรมเจ็ ด ซึ่ ง จากลั ก ษณะดั ง กล า วที่ วิ เ คราะห ไ ด จ าก
คุณลักษณะและพฤติกรรมการทํางานของบรรดาแกนนําจะเห็นไดวาสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวนี้
หรื ออาจกลาวได วาในชี วิตการทํางานของแกนนําในชุม ชนไดมีการนําหลักธรรมที่สําคัญ ทางพุทธ
ศาสนามาเปนแนวทางในการทํางานเพียงแตวาไมมีการบอกกลาวชัดเจนวาตนเองไดนําหลักธรรมใด
มาใชเนื่องจากเปนการบูรณาการเขาสูการทํางานอยางกลมกลืนกับวิถีชีวิตนั่นเอง
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มูลเหตุของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ในสวนของปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ประกอบดวย การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสื่อมวลชน กลาวคือ การถายทอดทางสังคม
จากสถาบันครอบครัว คือการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน โดยการที่แกนนํามีครอบครัวที่สมบูรณ
และไดรับการอบรมเลี้ ยงดูแ บบรักสนั บสนุน มาก และมีความสัม พัน ธที่ดีใ นครอบครัว จะสงผลตอ
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม สวนการถายทอดทางสังคมจากสถาบันศาสนา คือการไดรับการ
อบรมสั่งสอนจากพระสงฆ เพราะแกนนํามีความใกลชิดกับวัดมาตั้งแตเด็ก การไดรับการถายทอดจาก
พระสงฆ จึงสงผลตอการทํางานอยางมีจริยธรรมได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่วาดวย
กระบวนการถายทอดทางสังคม(Socialization) ที่ถือวาเปนกระบวนการในการอบรมขัดเกลาใหบุคคล
ไดเกิดการเรียนรู มีความคิดความเชื่อและการปฏิบัติที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงคานิยม เจตคติตางๆ
ใหแกบุคคลโดยผานสถาบันหลักตางๆในสังคม เชน ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เปนตัน ที่ถือวาเปน
ตัวแทนในการถายทอดที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการหลอหลอมความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติ
ของบุคคลโดยตัวแทนการถายทอดทางสังคมดังกลาวถือวาเปนบุคคลที่มีนัยสําคัญหรือเปนกลุมอางอิง
ของบุคคลในการตัดสินใจหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งบุคคลมีแนวโนมที่จะทําตามหรือคลอยตาม
กลุมอางอิงที่ตนเห็นวามีความสําคัญกับตนและเปนตัวแบบที่ดีที่ควรกระทําตาม
สวนปจจัยอีกดานหนึ่งคือ การสนับสนุนทางสั งคม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
พฤติ ก รรมการทํ า งานอย า งมี จ ริ ย ธรรม โดยแกนนํ า ส ว นใหญ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจาก
ครอบครัว และจากเพื่อนรวมงานหรือชาวบานในชุมชน ในหลายๆดานดวยกันทั้งการใหกําลังใจ การให
ความชวยเหลือและความรวมมือในการทํางานตางๆ ซึ่งทําใหการทํางานของแกนนําสามารถดําเนินไป
ไดดวยดี ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทํางานที่มีสวนชวยสงเสริมใหการ
ทํางานตางๆ สามารถดําเนินไปไดดวยดีเปนปจ จัยทางดานสังคมที่เอื้อใหบุคคลสามารถทํางานได
อยางดีโดยเฉพาะการทํางานที่ตองเสียสละเพื่อสวนรวมของแกนนําชุมชนซึ่งเปนงานที่ไมมีคาตอบแทน
หรือมีคาตอบแทนเพียงนอยนิดนี้ การไดรับการสนับสนุนจากผูอื่นอยางเหมาะสมยอมมีสวนสําคัญที่
ทําใหการทํางานของแกนนําชุมชนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี
สําหรับสาเหตุภายในหรือ ลักษณะทางจิต ปจจัยแรกที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตนไมจริยธรรมซึ่ง
เปนลักษณะทางจิตของคนดีและคนเกง คือ ลักษณะมุงความสําเร็จในอนาคต ซึ่งเปนการที่แกนนํา
หลายคนมีความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคที่ทําใหเกิดความทอแท มุงทําแตความดี ทําเพื่อชุมชนของ
ตนเองใหเกิดการพัฒนาอยางสันติสุขโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน และเปนสิ่งที่แกนนําทุกคนมีความ
ปรารถนาในใจและเฝารออยูเสมอ ลักษณะมุงความสําเร็จนี้เปนพลังภายในตัวของแกนนําเปนสิ่งที่ชวย
ใหแกนนํามองเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะสงผลใหมีการทํางานใน
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หนาที่ใหดีที่สุดเพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นในภายหนา สวนอีกปจจัยหนึ่งคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปน
ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวของกับความอดทน มานะบากบั่น ความมุงมั่นตั้งใจทํางาน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่
ติดตัวแกนนําตลอดเวลา และเปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน
โดยแรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมคือ ยอมรับที่จะแกปญหา มานะบากบั่น ฝาฟ น
อุปสรรคในการทํางานหรือแกปญหาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของตน มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายโดยไมยอทอ
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538: 87) นอกจากนี้ ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตนเปนอีก
มูลเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม โดยลักษณะเดนที่แสดงออกมาคือ
ความรับผิดชอบและยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง เชื่อวาผลที่เกิดกับตนเปนเพราะการกระทํา
ของตนไมใชเกิดจากความเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือถาหากตองการประสบความสําเร็จใน
ชีวิต จําเปนตองขยัน อดทน และทํางานหนัก ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคลองกับความเชื่ออํานาจในตนตาม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมคือ มีความเชื่อวาผลที่เกิดกับตนเปนเพราะการกระทําของตนไมใชเกิดจากความ
บังเอิญ โชค เคราะห สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบุคคลอื่นดลบันดาลให (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538: 87)
ปจจัยทางจิตอีกสาเหตุหนึ่งคือ การรับรูความสามารถของตนเอง หรือการเห็นคุณคาใน
ตนเอง โดยแกนนําจะมีความความรูสึกเชื่อมั่นในคุณคาและความสามารถของตนเอง เชน ความรู
ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ทํา หรือคุณงามความดีของตน ซึ่งมีความสอดคลองแนวคิดของแบรนเดน
(Branden. 1981: 110) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง ความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ระหวางความรูสึกในความสามารถของบุคคล (sense of efficacy) และความรูสึกมีคุณคาของบุคคล
(sense of worth) เปนความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและเชื่อมั่นในคุณคาของการมีชีวิตอยู
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะทางจิตอีกดานหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
คือเจตคติที่ดีตอการทํางาน ซึ่งหมายถึงการที่แกนนํามีความรักความพึงพอใจในงานที่ทํา เพราะเปน
สิ่งที่ทําใหแกนนํามีความสุขในการทํางานและไมทอแทหมดหวังไดงาย จนสามารถอยูกับงานที่ตนเอง
ทําไดตลอดเวลาโดยไมเบื่อหนาย ทั้งนี้เนื่องจากการเจตคติเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคคลเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตางๆ ดังนั้นการที่แกนนําชุมชนมีเจตคติที่ดี
ตอการทํางานยอมมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ดีดวยนอกจากนี้ ความเชื่อและการ
ปฏิบัติทางพุทธ เปนอีกมูลเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม กลาวคือ
แกนนําที่มีหลักศีลธรรมประจําใจ มีความรูและความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนาคอนขางดี และนอม
นําหลักคําสอนในทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการทํางานนั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหแกนนํา
มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมดวย ทั้งนี้เนื่องจากการที่แกนนําชุมชนมีความเชื่อและการ
ปฏิบัติทางพุทธซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ดีงามและเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคนดี การยึดถือหลักธรรมคําสอน
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ที่เกิดจากการไดรับถายทอดมาจากสถาบันศาสนา การผานประสบการณการบวชเรียนและใชชีวิตบาง
ชวงในการทําประโยชนเพื่อพุทธศาสนามีสวนชวยเสริมสรางใหบุคคลมีความเชื่อและการปฏิบัติทาง
พุ ท ธและเมื่ อ ต องเข ามาทํ างานในฐานะแกนนํา ชุม ชนสิ่ ง เหล านี้จ ะถูกนํา มาใช เ ปน กรอบหรือเป น
แนวทางในการทํางาน

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทํางานอยางมีจ ริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาค
กลางนั้ นพบวาการทํางานของแกนนํามีลักษณะที่นาสนใจและเปนทางเลือกหนึ่ง ของการสง เสริม
พฤติกรรมการทํางานที่นาจะนําไปพัฒนาใหเกิดการยอมรับอยางแพรหลายได ดวยการนําองคความรูที่
เกี่ยวกับมูลเหตุของการมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมทั้งมูลเหตุดานสภาพแวดลอมที่ไดรับ
การถายทอดทางสังคมจากสวนตางๆ การสนับสนุนทางสังคม และมูลเหตุดานลักษณะทางจิตใจของ
แกนนําที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงความสําเร็จในอนาคต ความเชื่อในผลแหงการกระทําของ
ตน เจตคติที่ดีตอการทํางาน และความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธ ลักษณะเหลานี้ชวยผลักดันใหแกน
นํามีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม ดังนั้นควรมีการพัฒนาและเสริมสรางลักษณะทางดาน
จิตใจดังกลาวใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลที่เปนแกนนําชุมชน รวมทั้งการสรางหรือสงเสริมสภาพแวดลอม
หรือสถานการณทางสังคมที่อยูรอบตัวแกนนําชุมชนใหเอื้อตอการทํางานยอมเกิดประโยชนอยางมาก
ในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมซึ่งอาจจะเสนอในลักษณะของการจัดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะทางจิตโดยเฉพาะการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการทํางานซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม นอกจากนี้จากผลการศึกษาที่พบวาบรรดา
แกนนําสวนใหญมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานซึ่ง
ชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ตลอดทั้งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลที่ทํางานในระดับทองถิ่น
ตางๆ สามารถนําองคความรูดังกลาวที่ไดไปเปนแนวทางในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะ
เกิดผลในเชิงปฏิบัติอยางยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้ในเรื่องของบทบาทหนาที่ของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลควรมีสวนปลูกฝง
ใหบุคคลมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมซึ่งสามารถกระทําไดตั้งแตระดับครอบครัว กลาวคือ
ครอบครัวควรใหการถายทอดทั้งเปนทางการ เชน การพร่ําสอนอบรมสิ่งที่พอแมเคยมีประสบการณมา
กอนโดยการยึดถือหลักธรรมคําสอนตางๆ เปนแนวทาง เชน ศีลหา หลักอิทธิบาทสี่ และพรหมวิหารสี่
เป น ตน และการถ า ยทอดที่ ไ ม เ ป น ทางการ เช น การเป น ตั ว แบบหรื อ เป น ตั ว อย า งของพ อ แม ห รื อ
ผูปกครองในเรื่องการทํากิจวัตรประจําวัน ซึ่งจะเกี่ยวของกับเพศของเด็ก เชน แมเปนผูถายทอดในเรื่อง
ของงานบาน สวนพอก็จะเปนตัวแบบในการทํางานอาชีพ จึงกลาวไดวาการมอบภาระที่เหมาะสมกับ
วัยก็จะชวยใหเด็กไดรับการฝกบทบาทและความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น
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สําหรับญาติพี่นองหรือบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกับเด็กตองตระหนักวาคําพูด วาจา การกระทํา
ตางๆ ที่ตนแสดงออกเปนสิ่งที่จะเปนตัวอยางใหเด็กเห็นและกระทําเปนแบบอยางเมื่อเติบโตขึ้น
ในระดับสถานศึกษาครูและบุคลากรที่อยูในโรงเรียนทุกคนควรตระหนักวามีอิทธิพลโดยตรง
ตอนั กเรี ยน ดั ง นั้ น การสอนควรมี การสอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมที่สําคัญ ลงไปดวย รวมทั้ง การ
แสดงออกของครูและบุคลากรตองระมัดระวังเพราะจะเปนตัวอยางใหเด็กเห็นอันจะสงผลตอการมี
พฤติกรรมที่ดีงามตอไปในอนาคต
ในสวนของสถาบันศาสนาเอง จากผลการวิจัยพบวาสถาบันศาสนามีสวนสําคัญในการปลูกฝง
ความคิด ความเชื่อ คานิยมและการปฏิบัติของบุคคลอยางมาก ดังนั้น ควรมีการสงเสริมใหบุคคลมี
โอกาสไดรับการอบรม เรียนรูหลักธรรมและการดําเนินชีวิตจากสถาบันศาสนามากขึ้น
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติจะมุงเนนที่การทําหนาที่ของสถาบัน
หลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการทํางานอยางมี
จริยธรรมและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ หากมีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ ก็จะทําใหการ
พัฒนาบุคลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. จากองคความรูเบื้องตนที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนฐานในการวิจัยใน
เชิงการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการ หรือการวิจัยในเชิงปฏิบัติการตอไป ซึ่งการนําไปศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไปอาจดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) โดยเลือกชุมชนและ
แกนนําที่มีความพรอมที่จะรวมกันพัฒนาพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมตอไป
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีแกนนําชุมชนที่อยูในเขตจังหวัดภาคกลาง
ในโอกาสตอไปควรมีการศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อใหเกิดองคความรูและไดเห็นความหลากหลายของ
ภูมิภาคอื่นอยางกวางขวางขึ้น
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ตัวอยางบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักคนที่ 1
ผูใหสัมภาษณ กํานัน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
วันทีส่ ัมภาษณ 28 สิงหาคม 2552
เวลาสัมภาษณ 10.00-12.00 น.
ผูสัมภาษณ ฐาศุกร จันประเสริฐ
ผูจดบันทึก บุญญรัตน ขจรกิตติกุล
Q แนะนําโครงการวิจัยและพูดคุยเรื่องทั่วๆไปถามถึงงานทีท่ ําเกี่ยวกับไรออยเปนอยางไร
บาง
A ออยโดยตรงเลย สมาคมซึ่งขณะนี้มที วั่ ประเทศ 7 สมาคม
Q แลวตั้งแตมีสมาคมนีม่ ีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชาวไรออยบางคะ
A คือ (ลากเสียงยาว) การบริหารของกฎหมายพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 มันมีตัวแทน คือ สมาคมเปนตัวแทนชาวไร แลวก็มีราชการ 4 กระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง จะเปนตัวแทนฝาย
ราชการ และก็ฝายโรงงาน จะมี 3 ฝายเปนตัวแทนซึง่ เคาจะมีกฎ มีบอรดตางๆ ตาม
กฎหมายออย จะมีบอรด กน. เนี่ยมีบอรดสูงสุด ซึ่งผมขณะนี้ก็เปนกรรมการอยู มีตัวแทน
ชาวไร 9 คน โรงงาน 7 คน และก็ราชการ 5 กระทรวงเปนตัวแทนอยู
Q นาชื่นใจนะไดรับตําแหนงเปนบอรดเนี่ย
A บอรดนี่แตงตั้งไดก็โดย 3 กระทรวงที่ลงนาม คือ รัฐมนตรีอุตสาหกรรม รัฐมนตรีเกษตร
รัฐมนตรีพาณิชย ลงนามแตงตั้งกันนี่ ไมใชแตงตั้งอยางงี้ ตองแตงตั้งจากรัฐมนตรีแลวก็เขา
ครม.
Q เคาพิจารณาจากอะไร จะเลือกคนสักคนมาเปน
A คือเคา พิจารณาคะแนนปริมาณออยของแตละพืน้ ที่เนีย่ สมมติวายังเคาตั้งไว 1000
คะแนนเนี่ย แลวก็องคกรเรานี่ ผมลืมไปวาจะมีชาวไรออยจะมี 3 สถาบันดวยกัน คือ อัน
แรกนี่คือสหพันธชาวออยแหงประเทศไทยนี่มี 10 สมาคม แลวก็ชมรมอีสานนี่มี 12 สมาคม
แลวก็สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทยนี่ก็มีประมาณเจ็ดแปดสมาคม นี่รวมไปแลว
เปน 27 แลวก็จะมียอยออกไปอีก ทีย่ ังไมไดเปนสถาบันจดทะเบียนถูกตองตาม
พระราชบัญญัติไรออยน้ําตาลทรายอีก 2 สมาคม คือ การจดทะเบียนไรออยไอสมาคมนี่ก็มี
กฎหมายอีก คือวาสมาคมนั้นตองมีสมาชิกสงออยไมเกินไมต่ํากวา 55% ของโรงงานที่
ตั้งอยู แลวก็สมาชิกไมต่ํากวา 600 คน
Q โหเยอะเหมือนกันนะคะ
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A ฮะถึงจะเปนสมาคม สถาบันทีถ่ ูกตองตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
เพราะฉะนัน้ ผมก็ดานอื่นไมรู รูอยางเดียวคือออย ก็ผมพอเรียนจบมาก็จะ 30 ปก็อยูใน
วงการไรออยมาตลอด
Q เชี่ยวชาญ
A ฮะก็รูกฎหมายออยมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็เปนบอรดมาตลอดเปนตัวแทนชาวไรมา
ตลอด สวนมากก็ไมไดหยุดเลยเขากรุงเทพตลอด
Q ตองเขาไปทําอะไรคะในกรุงเทพ
A คือมีบอรดนึงที่ผมอยูเนี่ย กน เนี่ยบอรดนึง
Q กน นี่อะไรคะ
A คณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย
Q ออนี่คือชื่อยอ
A ชื่อยอ กน แลวก็บอรดนโยบายขายน้าํ ตาลสงนอก โควตา ข เนีย่ จะมีฝาย 4 กระทรวงที่
ผมกลาวมา กระทรวงเกษตร พาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย เปน
ตัวแทนแลวก็จะมีชาวไร 3 คน แลวก็โรงงาน 2 คน เปนผูขายน้าํ ตาลเนี่ยสงนอก แลวก็ถา
ขายไดเนี่ย จะเอาน้าํ ตาลที่ขายไดเนี่ยมาคิดเปนราคาออยใหกับชาวไรออยทั่วประเทศ นี่ก็
สําคัญคือเราตองไปรูขอมูล เพราะตลาดออยเหมือนกับหุนเหมือนกับหุนเราขึ้นลงทุกวินาที
ทุกชัว่ โมง ทุกวัน
Q ออเนี่ยนี่ไมรูเลย (หัวเราะ) ไมไดขายกันงายๆ
A เออ ไมไดขายกันงายๆเหมือนหุน นั่นแหละ คือเราไมรูอนาคต เงินเหรียญก็เหมือนกัน มัน
จะออนมันจะแข็งเราก็ตองใชความเฮง เดา ก็ไมไดใชความเกง ใชความเฮง มันจะขึน้ ขึ้น พอ
เปดตลาดมันจะขึ้นลงขึน้ ลงมันจะมี
Q หมายความวาเราตองมีของอยูในสต็อก ถาราคาขึน้ เราก็ปลอยของ
A อาถาเราพอใจเนี่ย เราพอใจเออถาราคาเนี่ย แตปนี้เราขายไปได 71% เนี่ยมันเทากับ
18.80% เนี่ยมันเทากับราคาออยประมาณเกือบ 1000 บาท ถือวาเราก็ประกันใหชาวไร
ออยเราได 1000 บาท ผมนีส่ วนมากจะรอบรูทางออย
Q ออย ดีคะ
A ตําบลผมนีท่ ําไรออย 95% นะอาจารย
Q โห เยอะจัง
A แลวก็จ.ลพบุรีเนี่ยออยเนีย่ ประมาณตก 3 ลานตัน เพราะเปนพืชเศรษฐกิจ แลวก็สระบุรี
เนี่ยมีไมมากทีโ่ รงงานตั้งมีแคประมาณ 4-6 แสนตัน
Q ลูกชายทําบริษัทมิตรผล
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A ออ มิตรผลใช
Q แตเคาไมไดทําน้ําตาล เคาทําไออะไรอะ
A เอทานอล
Q ไอออย กากออยที่มาทําเฟอรนิเจอร เคาก็อยูบริษทั แบบนั้น บอกเบือ่ จังไมไดทําอะไรเลย
กลุม
A เพราะมิตรผลนี่เคาเปนกลุมใหญอันดับหนึง่ ของประเทศ
Q อือคะ แตลูกชายเนี่ยเดิมเคาทําซีพี หูทํางานถึงสี่หา ทุม แลวพอยายมาอยูมิตรผลบอกวา
วันๆ นึง เปลี่ยนไฟหลอดไมไดทําอะไร งานมันนอยเกิน กลุม
A เพราะเพราะวามิตรผลเนีย่ เคาอันดับหนึ่งของในกลุมเมืองไทย โรงงานเคาจะมีอยูห าหก
กลุม แตกลุมมิตรผลเนี่ยอันดับหนึง่ แลวก็ของสระบุรีไทยรุงเรืองเนี่ยจะอันดับสอง มีหกเจ็ด
โรงเหมือนกัน แตออยจะมีแคสักประมาณ 2-3 แสนตัน
Q เพราะวาเมือ่ กี้เราเขามาก็เจอแตไรออยทั้งนั้นเลย ตอนแรกนึกวาถามีที่จะปลูกบาง รูสึก
วามันไมงา ยหละ นึกวาปลูกแลวก็มาตัด แลวก็ไปขายงายๆอยางเงี่ยอะคะ เพราะวาครั้งที่
แลวมาคุยกับคุณลุงสุดตา คุณลุงก็เลาใหฟงวาแถวนีก้ ม็ ีแตออย แตวาถาอยากรูเรื่องออย
เนี่ยตองมาคุยกับกํานันเอง เพราะเพราะแกก็ทาํ ของแกอีกแบบนึง
A ตานี่แกเกงอา เกงทางทําสวน
Q เกษตรผสมผสาน
A เกษตรผสมผสาน มีบอปลา มีสวน มีผลไม มีอะไรอยางเงี่ยที่แกทํา แกเคยไดกิตติกรรม
เขต
Q ออ แตออยนี่ตองมากํานันเลย
A ครับ
Q คะ แตทีนี้เมื่อกี๊สนใจนี่คะ ตอนทีย่ อนไปที่กาํ นันวาเปนคนแรกเลยทีจ่ ัดตั้งสมาคมชาวไร
ออยเขื่อนปาสัก ตอนนั้นมันเริ่มตนยังไงคะ ถึงอยูดีๆรวมคนมาตัง้ สมาคม
A คืออยางนี้นะอาจารย คือ โรงงานเนี่ย คือโรงงานเราเนีย่ เขามาตัง้ ในจังหวัดที่เราทําออย
เนี่ย เราก็พยายามจะตั้งสมาคมเพื่อเปนตัวแทนของชาวไรในเขตจังหวัดนั้นดูแลชาวไร คือ
วาสมาคมเนี่ยเราตั้งเราจดกะวัฒนธรรมจังหวัด
Q คะ ขอจดทะเบียนตั้งเปนสมาคม
A เปนนิติบุคคล คือ วัตถุประสงค คือวา เราจะเปนตัวแทนชาวไรเพื่อดูแลผลประโยชน
ใหกับชาวไรไมยุงเกี่ยวกับโตะสนุก คือ สมาคมเนี่ยเคาจะตองมีสมาคมโตะสนุกอะไร แต
ของเราเนีย่ เราปฏิเสธตัดออกไปเลยวาไมมีโตะสนุก
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Q ออ หมายความวาที่ผานมาใครจะตั้งสมาคมจะตองมีโตะสนุก มัน มัน มันเปนยังไงคะ
หนูไมเขาใจคําวาสมาคมโตะสนุก
A คือมันมีวัตถุประสงคของแตละสมาคมไง คือ สมาคมโตะสนุกเคาก็มี
Q เพื่อที่จะมาเลนสนุกกันอยางนี้เหรอคะ
A เออ แตของเรานี่สมาคมไรออยคือวาดูเพื่อเปนตัวแทนชาวไร ดูแลผลประโยชน แลวก็ไอ
คําวา โตะสนุก นีเ่ ราก็ตัดทิง้ ไป คือเราดูแลผลประโยชนแลวก็วัตถุประสงคเราก็คือวาเพื่อ
ดูแลผลประโยชนพนี่ องชาวไรออยในเขตจังหวัดนัน้ ๆ
Q แลวมันเกิดเหตุอะไรขึ้น ถึงมาคิดรวมกันวามันนาจะมีกลุมมารวมกันนะ แทนทีจ่ ะให
เกษตรกรแตละรายก็ ก็คือตัวใครตัวมัน มันเกิดเหตุอะไรขึ้นรึเปลาถึงไดคิดไอเดียนี้ปงขึ้นมา
A คืออยางนี้ครับอาจารย ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายเนี่ย เคาจะตองชาวไร
เนี่ยจะตองจัดเปนกลุมสมาคม เปนนิติบุคคล คือ พระราชบัญญัติเนี่ย ในกฎหมายตองระบุ
วา สมาคมพอตั้งสมาคมเปนนิติบุคคลไดแลวเนี่ย สมาคมนั้นที่ดูแลโรงงานจะตองมีออยเขา
หีบไมต่ํากวา 55% ของโรงงานทั้งปในหีบ แลวก็สมาชิกไมต่ํากวา 600 คน ทีเ่ ปนสมาชิก ถึง
จะเปนสถาบันชาวไรออย คือ สมาคมเราจะเปนสถาบันตอไปอีก
Q ออ แตตอนนี้ยงั ยังอยูในระดับ
A ของผมนี่อยูใ นระดับสถาบันแลว
Q สถาบันแลว แตตอนเริ่มจัดตั้งนี่เปนสมาคม แตพอเขาเงื่อนไขที่เคากําหนด
A เงื่อนไขของพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 เราเขาเงื่อนไข
Q เหมือนยกฐานะขึน้ เปนสถาบัน
A ทางทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเคาก็จะมีสํานักงานออยเนี่ยเทียบกะกรมเลยดูแลเรื่อง
ออยอยางเดียวเลย เคาเรียกสํานักงานออยและน้าํ ตาลทราย คือ ผูบริหารสูงสุด คือ เขา
เรียกเลขาสํานักงานออยและน้ําตาลทราย เทียบ ซี10 เทียบกับอธิบดีเลย เพราะฉะนัน้ ของ
ผมนี่ก็เปนสถาบัน
Q ชื่อเต็มๆ คือสถาบัน
A แตไม เราเรียกสมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
Q ออเหมือนเดิม แตในระดับมันเมื่อเทียบก็คืออยูในระดับสถาบัน
A ครับ
Q แลวมันไดสิทธิอะไรมากกวาคะ
A คือถาเปนสถาบันเนีย่ เราสามารถที่จะเรียกเก็บคาสวัสดิการจากชาวไรที่สงโรงงงานเนี่ย
มาเปนคาบริหารสมาคมเรา เพื่อจะเปนคาใชจายในการดูแล ถาเราไมไดเปนสถาบันเนี่ย
เราไมสามารถที่จะไปมีสทิ ธิต์ ามกฎหมายไปเก็บเงินของชาวไรเคาได แตนี่เราเก็บเนีย่ เราก็มี
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มติกรรมการ แลวก็มีผูบริหารแลวเราก็มมี ติวาเราจะเก็บตันละ 2 บาท เพื่อเอามาเปน
คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรม เปนสรางสํานักงาน เพื่อคาใชจาย เออ คาแรงงานทุกอยาง แลว
ก็คาน้าํ มันคารถอะไรที่จะไปเปนตัวแทนชาวไรเราในกลุมเนี่ย คือวา คาใชจายนี้คือ เรา
ไมไดรับสนับสนุนจากภาครัฐหรือจากโรงงาน คือ เปนเงินของพีน่ องชาวไรออยทุกคนที่สง
เขาโรงงาน สมมติวาโรงงานนี้เคาเรียกโรงงานน้ําตาลสระบุรีเนี่ย ทุกโควตาที่สง ออยเขา
โรงงานเนี่ยทางสมาคมจะหักตันละ 2 บาท เพื่อมาเปนคาใชจาย คาใชจายตรงนี้ คือ ชาวไร
เคาก็ยนิ ยอม
Q คือหักไปตั้งแตตอนนั้นไมตองมาขอมาเก็บอีก
A เออ ไมตองมาเก็บอีก
Q เวลามีกิจอะไรที่จะตองใช คือเอาเงินสวนกลางที่รวมกันไวตั้งแตแรก
A แลวก็จะมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมเนีย่ โดยมีตําแหนง คือ มีนายก อุปนายก มี
เลขา มีประชาสัมพันธ มีเหรัญญิก มีผูตรวจสอบบัญชี มีทุกอยางเลยตามองคกรที่เคามี
บอรดบริหาร มีกรรมการ
Q แตทีนี้กํานันก็อยูในฐานะนายก
A นายกครับ
Q นายกสมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักสระบุรี ทีย่ อนกลับไปตอนที่เริ่มจัดตั้ง คนที่เปนแกน
นําแรกๆ กลุม แรกๆ ก็คือ กลุม กํานันเองกับ
A ชาวไร
Q หลายคนมัย๊ คะที่เริ่ม เริ่มเปนคนจุดประกายหรือวาใหไอเดีย เพราะเขาใจวาชาวบานคง
ไมไดอยูดีๆ ลุกฮือมารวมกันหมดมันจะตองมีคนแรกๆ อะ
A คืออยางผมเนี่ยสมัยกอนมีอยูที่สงิ หบุรี เพราะสมัยกอนนี้โรงงงานน้าํ ตาลมันนอยใชมั๊ยละ
ผมทําออยผมก็ตองสงสิงหบรุ ี ที่สิงหบุรีก็มสี มาคมเราก็ไปเปนกรรมการที่สิงหบุรี เพราะนัน้
เราก็ไปไดความคิดเคามา เคามาตัง้ โรงงานที่จังหวัดเรา เราก็เลยดูระเบียบเขา จดสมาคม
ยังไง เราก็ไดมารวบรวมกรรมการแลวก็รวบรวมสมาชิกใหครบตามขอกฎหมายกําหนด
Q เราไปชวนเคายังไงเคาถึงเห็นดวยแลวมารวมกับเรา เพราะวาเรารูสกึ วาการที่จะรวมกลุม
คนทําอะไรสักอยางเนี่ยมันยาก
A แตอยางนี้อาจารยชาวไรเนี่ยเคามีตัวอยางใหเห็นแลว คือสมาคมเนีย่ เหมือนที่เขตอยาง
อาจารยวา แตโรงสิงโตทองเนี่ยสมัยเกือบ 40 ป ที่ตั้งกันอะ แลวก็เขตกาญ เขต 7 อะ
กาญจนบุรีนนั่ เขาตั้งมาเปน 40 ปอะ
Q ตอนนั้นกํานันเปนกํานันรึยังคะ
A ยังๆ
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Q แลวเรามีบทบาทอะไรถึงสามารถไปโนมนาวเคามาได ทีนเี้ รามาคิดวาคนนึงเปนเขยทีนี่
ดวยนะไมใชคนพืน้ ถิน่ แตสามารถไปชวนคนพืน้ ทีเ่ คามารวมกลุมไดอะ
A คือยังไง คือผมเนี่ยเปน ตระกูลผมเนีย่ ทําไรออยเยอะ เรียกวามาก สีห่ าแสนตันนั่นอะ
Q หมายถึงทําที่ ที่นี่แลว
A ก็บริเวณเนีย่
Q ที่อําเภอนี้แลว น้ําสุดเนี่ยนะ
A เราก็เปน เราก็มาชักชวนชาวไร เคาเห็นเราเนี่ยเปนรายใหญแลวสงออย มาทํากอนเคา
หมดดวย เพราะเมื่อกอนนี่เขตน้ําสุดนี้ยงั ไมมีใครทํานะ พอผมมาเปนเขยน้ําสุดแลวเนี่ย ผม
ก็มาชวนชาวบานน้ําสุดทําออยกัน
Q อาวแลวเราไปเอาวิธี แนวคิดการปลูกออยมาจากไหน ทัง้ ทีท่ ี่นเี่ คาทํานากัน
A ทําขาวโพด
Q ทําขาวโพดกอนแลวทําไมกํานันเอาไอเดียเรื่องออยมาแพรที่นี่ได
A คือคุณพอผมเนี่ยทําออย แลวทําออยผมเห็นแลววามันดี ดีกวาทําขาวโพด ทํามัน
Q คุณพอกํานันที่อยูที่
A วังมวง
Q วังมวง ออคะ
A คือเราอยูว ังมวงเราก็ทําออยมากอน พอมาไดแฟนที่นเี่ ราก็มาทําออย
Q เอาออยมาดวยตนนึงตอนที่มาขอ
A แลวก็มาชวนชาวบานทีน่ า้ํ สุดเนี่ยทําออยดวยกัน
Q ชวนเคายังไงอะคะ วิธีการพูด
A เคาเห็นเราทําแลวก็ไดดีอะ
Q ออ ทําใหเคาเห็นกอน
A อืมทําใหเคาเห็นกอนวา เออเคาถาทําไรออยแลวเนีย่ มันจะดีกวาพืชอื่นๆ เพราะมี
กฎหมายดูแลอยู มีสมาคมเปนตัวแทนอยู
Q แลวขาวโพดเคาไมมีสมาคมแบบเราเหรอ
A ไมมี ก็เหมือนทุกวันเนีย่ ปลูกขาวโพดไป ขายไป ถึงเวลาพอคาเปนคนตั้งราคา เราเปนคน
ทํา
Q เสร็จแลวก็เอาไปเทขางถนน ปดถนน
A เออ เนี่ยผมอยู 8 ไร หักเนีย่ เคาก็ตัดใหผม 3 บาท โลนึงอะ
Q หา โลนึง 3 บาท เอาไปกองขางถนนดีกวาคะ (ขํา)
A (ขํา) ผมทํา 8 ไรนี่ขาดทุนอีก
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Q หมายถึง ณ ตอนนีห้ รือคะ
A นี่กําลังหักกันเนีย่
Q เอาออกไปแลวลงออยใหหมด
A อือ ก็นนั่ ดิออ ยเราเนีย่ ถึงอยางไรจายออยมันดีกวาพวกขาวโพด พวกถัว่ คือวาตนปเนีย่
ถาฟาฝนลมมาเราปลูกเนี่ย พอเราปลูกมันขึ้นปุบเนีย่ ถาฝนทิง้ ชวง กรกฎา สิงหา เนีย่ พอ
ออยมันโตทวมหัวแลวเนีย่ ฝนทิง้ ชวงมันยังรอได พอเดือนกันยา ตุลา ฝน ฤดูลมพายุมาเนี่ย
เคาก็เติบโต คือเราเอาตนขาย เราไมไดเอาเมล็ดหรือเอาอะไรขาย
Q คะ คือไมไดมีผลผลิตเหมือนขาวโพด ทีต่ องอาศัยวาน้าํ ไมตองไปหลอเลี้ยง
A ขาวโพดนี่ฝนไมตกมา 7 วันเหีย่ วไปแลว แตออยเรานี้สามารถรอน้ําได คือถึงปไหนถาเรา
อาศัยธรรมชาติ ฝนฟาเดินปกติเราไดเต็มที่ ถาปไหนฝนแลงทิง้ ชวงสองสามเดือนเนี่ย เราก็
ขาดไปนิดหนอย แตเราก็ได คือเราไมเสี่ยงตรงนัน้ ไง
Q คะ แตเขาทําถั่ว ทําขาวโพดกันอยูห มดเลยนะคะ การที่เราจะเปลี่ยนอะไร คือปลูกมาตั้ง
นานแลวอะ อยูดีๆ กํานันมาแบบวาปลูกออยเถอะ กระแสการตอบรับหรือตอตานจาก จาก
เกษตรกรทีน่ ี่มมี ั๊ยคะ
Q ไมมีอะ มีแตเห็นเราทําเนีย่ เราก็ขยายซือ้ ที่ออก มีรถสิบลอวิ่ง มีรถเครื่องไมเครื่องมือครบ
เคาก็เห็นวาเออ
Q ออเริ่มเห็นละ
A เริ่มเห็นวาทําออยเนีย่ อาชีพออยจะดีกวาพืชอยางอืน่ เคาก็ปลูกตามเรื่อย
Q เริ่มเปลี่ยน หมายถึงวารอใหหมดรุนขาวโพดไปก็เริ่มลงออย
A ฮะ ผมก็แนะนําวาถาการปลูกออยมันลงทุนแพง ทุนแพงคือพันธุออย ผมก็บอกใหแนะ
สมมติวาถานาเนีย่ มี 50 ไร ก็ปลูกไปสัก 5 ไร กอน
Q คะ อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนําชาวบานทัง้ ๆที่ ตอนนัน้ เรายังไมใชเปนกํานันอะไรเลย แตเคา
มาขอความรูแบบอะคะ
A ใชๆ คือวา เพราะพันธุออยตันนี้ตัดตันละพันกวา ถาเราปลูก 50 ไร 100 ไร เนี่ยไมไหว มัน
ลงทุนหลายแสน
Q คะ ตัดตันละพันกวา หมายถึงคาแรงที่เหรอคะจาง
A คาพันธุ
Q คาพันธุ
A คาแรงตางหากนะ
Q อออันนี้คือคาพันธุออยทีจ่ ะมา
A ที่จะมาลงอะ
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Q พันธุออยนี่เราเอามาเปนทอนๆ เหรอคะ
A เปนตน
Q เปนตนมา แลวก็มาสับๆ
A แลวก็เอามาวางในรอง แลวสับ ตันละพันกวา
Q อันนี้ตันนึงก็คือพันนึง
A อืม ไรนึง 2 ตัน
Q ไรนึง 2 ตัน ก็ถาเกิดหลายไรก็จะยิ่งลงทุนสูง ขอแรกทีก่ ํานันแนะนําก็คือแนะนําเรือ่ งใหทํา
นอยๆ กอน เอาสัก
A อา สมมติวา ถา 50 ไรนี่ บอกคุณนาก็ปลูกไวสัก 5 ไรนะ แลวปหนาเนี่ย เราก็เอาจาก 5 ไร
ขยายออกใสพื้นที่เรา เพื่อประหยัดตนทุนเพราะชาวบานเราจะมีรถแทรกเตอร รถไถเองแลว
ใชมั๊ย มีแรงงานในบานเองแลว เพราะฉะนัน้ เราก็จะเสียแตแรงงานก็เจาของเอง เสียแตคา
น้ํามัน มันก็ประหยัด
Q ออ หมายความวาเหมือนเราปลูกขาวเสร็จแลว แลวเราก็แบงขาวปลูกไวสําหรับแปลง
ตอไป
A อาใช
Q แตนี่เราก็แบงออย
A ก็เหมือนกับชาวนานี่แหละ เหมือนกับชาวนาเคาก็เอา ถึงปเคาก็เก็บเมล็ดพันธุที่สมบูรณ
ไว ก็เหมือนขาวโพดสมัยกอนเคาตอนผมเปนเด็กนี่คุณพอทําขาวโพดนะ
Q คะ
A เปนนักเรียนนีก่ ลับบานมาจากโรงเรียนเนี่ย กลับมาเนี่ยตอนกลางคืนเนีย่ จะมาคัดฝก
ขาวโพด เม็ดเมล็ดที่สวยๆ
Q มันเต็มสวยๆเรียงมา
A แลวก็เอามาแกะหรือมาทุบเอาเปนใสกระสอบ พันคลาวยากันแมลงไป ถึงปกเ็ อาไปปลูก
คือประหยัดตนทุน
Q ออยเราก็เหมือนกัน กรรมวิธีเหมือนกันมั๊ยคะ เลือกตนอวบๆ เงี่ยเหรอคะ
A เออ ออยเนีย่ จะสมบูรณปลูกทําพันธุไดคือจาก 8 เดือน ถึง 12 เดือน
Q หมายความวายังไงอะคะ
A อายุ
Q แตความจริง เราเก็บเกีย่ วมาตั้งแตอายุเทาไรอะคะ ทีส่ ามารถจะสงขายไดแลว
A เก็บเกี่ยวนี่แลวแต ถาเราก็ประมาณ 10 เดือนขึ้นไป
Q ออ แตถามันอยูไดถึง 12 เดือน คือถือวาออยสมบูรณ
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A ถา 12 เดือน ถือวาออยสมบูรณสุดแลว ความหวานจะเต็ม คือออยมันเปนพืชธรรมชาติ
อยางนึง หนาฝนเนีย่ เคาจะเจริญเติบโต พอหนาหนาวนี้ ถึงฝน ดินจะเปยก ลมหนาว
ออกมานี่ เคาจะไมเติบโตแลว เคาจะเปลีย่ นสะสมความหวานไวในตัวเคาแลว เปนพืช
ชนิดนึงทีว่ าแปลก คือวาเคาจะไมเจริญเติบโตแลว พอฤดูพฤศจิกา ธันวา นี่เคาจะหยุด
เจริญเติบโตแลว เคาจะสะสมน้ําตาลอยูในลําเคา
Q ออ หมายความวาบางคนถาอดไมได รอไมไดก็คือตัดขายกอน
A อา
Q ขายกอนชาวบานเคา ไมตอง ไมตองรอระยะเวลา อาอันนี้คือ ชาวบานมาขอคําแนะนํา
เรื่อง เรื่องพันธุออย เรื่องปริมาณการปลูก แลวมีอะไรอีกทีเคามาขอคําแนะนําจาก จาก
A คือเรื่องพันธุ อยางผมเนีย่ ผมจะออกประชุมสัมมนาบอย แลวก็เราไปเห็นพันธุใหมๆ ก็
เรื่องพันธุนี่สาํ คัญ พันธุนี่เราตองดูในพันธุท ี่เหมาะสมกับพื้นที่ จะมีภาคอีสานเคาเปนดิน
ทรายใชมยั๊
Q คะ
A เมืองกาญจนก็เปนดินทรายมันปู ถาเขตเราเนี่ยจะเปนดินเหนียว ดินดําเหนียว
Q มันตางกันยังไงคะ ดินดําอะไร มันปู ทราย ทรายมันปู
A อา อีสานจะเปนทราย
Q แตเคาก็ปลูกออยไดกะอีกพันธุน งึ
A เออจะเหมาะสม อยางเขตบริเวณเนี่ยจะเปน เคาเรียกดินดําเหนียว ถาฝนตกรดไปนี่ติด
เลยเนีย่ จะติดเปนดินเหนียวมันจะเปนกอน ติดเหมือนกับดําเหนียว
Q(ลุงอวน) ดินดําเหนียวปลูกออยดีไมใชหรือครับ
A อาดีฮะ
Q(ลุงอวน) ผมวาดีกวาทรายเยอะ
A ดีกวา ทรายดีกวา แลวก็ตอจะทนกวา จากดินทรายสองปสามป แตของเราเนีย่ ไดสี่หาป
ปลูกครั้งนึงอะ เพราะของเราดินจะสมบูรณกวา
Q อืมคะ กํานันไดแนะนําไป วาเรื่องพันธุใหเหมาะกับสภาพดินของแตละบาน
A ครับๆ
Q คะ อันนี้เวลามาแนะนําเนี่ย เคามากันเปนกลุมจัดมาใหกํานันใหความรูหรือวาเคาตาง
คนตางมาหรือวา
A คือเรา สมาคมเราเนีย่ คือ ตอนนี้สมาชิกของผมเนีย่ ประมาณ ที่สระบุรีเนี่ยประมาณ สี่
พันกวา สีพ่ ันกวาคนสมาชิกอะ
Q อืม
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A ที่เปนสมาชิกนะ
Q สี่พนั กวาคนเหรอคะ
A เออ สีพ่ นั กวาคน
Q หมายถึงวาที่เช็ควาสระบุรี
A ลพบุรี โคราช เพชรบูรณ บางสวน
Q ออ ก็คือจะครอบคลุมพื้นที่สาม
A คือแลวแตชาวไรที่เคาจะสนใจ จะสงตรงไหน แลวทางโรงงานเคาจะปลอยเกลียว ของเรา
เนี่ย แตตัวโรงงานตั้งอยูสระบุรีแตสมาชิกเหลาเนี่ยจะอยูส ี่จังหวัด แตทจี่ ังหวัดออยมากสุด
คือ ลพบุรี
Q คะ เพราะวาอยาง อยางที่กํานันบอกคือ 95% คือ ทํา ทํา ออย คะ หลังจาก ยอนกลับไป
นิดนึง คือ หลังจากที่เคาเริ่มมา มารับแนวคิดของเราและเปลี่ยนขาวโพดเปลี่ยนถั่วเปนออย
และ เคาระหวางชวงนั้น กวาที่เคาจะไดผลผลิตอะคะ เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เรามาถายทอด
มาบอกตอเคา ผลผลิตเคาดีมั๊ย เคาตอบรับดีมั๊ย หรือวาเคามีปญหาอะไรมั๊ยใหเราตองแก
A คืออยางงี้อาจารย คือผมปลูกออยปุบเนี่ย ออยเราเนีย่ มีกฎหมายควบคุมและมีสมาคม
เปนตัวแทน ถึงปเนีย่ พวกเราจะไดยินนักขาวอาจจะไดยนิ วาออยมีปญหา แตมีปญหาคือวา
ทางสมาคม ทางอะไรอะ ตัวแทนโรงงานขาราชการเนีย่ เคามีบอรดเคาจะประชุม
ปรึกษาหารือกัน
Q คะ
A แกปญหาตรงนี่ คือไมเหมือนกับขาวโพด ไมเหมือนมัน พวกขาวอยางอืน่
Q คะ
A คือเราจะมีกฎหมายดูแลตรงนี้อยู
Q ออ ไมเหมือนหมายความวาขาวโพดไมมีกฎหมายแบบออยอยางเรา
A ไมมี คือของเราเนีย่ ออยจะเปนกฎหมาย มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเลยวา ไอการจะ
ประกาศราคา หีบฤดูหีบเนี่ย อยางปนี้ ป52 53 เนี่ย ธันวาจะเปดเนีย่ ก็ จะตองมีฝาย
โรงงาน มีฝายราชการ ชาวไร คือเอาตัวเลขที่ผมเปนบอรดนโยบายขายเนีย่ ไปตั้งน้าํ ตาล
ทรายสงนอกเนี่ย เอา มาเอา เอาขอเท็จจริงเนี่ยเอามาคํานวณราคาดูวา มันจะราคาได
เทาไหร
Q คะ
A สมมติวาถาราคามันต่าํ กวาตนทุนเนี่ย อา ทางสามฝายก็ตองหาวิธีแกไข วาเออ ชาวไร
จะอยูไดยังไงเพราะราคามันตนทุน สมมติวาตนทุนอยูท ี่เจ็ดรอยเนี่ย ถาราคาอยูท หี่ กรอย
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เนี่ย เออ เราถาเราเออ ประกาศราคากันไปทั่วประเทศเนี่ยเหมือนกันเจ็ดรอยเนี่ยชาวไรจะ
อยูไดยังไง เพราะวามัน
Q เจ็ดรอย หกรอยเนี่ยตออะไรอะคะ
A ตอตัน
Q ตอตัน เจ็ดรอยบาทตอ หนึ่งตัน
A ครับๆ
Q อันนี้คือราคาที่เปนอยู ณ
A ปจจุบนั เนี่ยเปนพันละ
Q ออ
A เมื่อกี้ผมสมมติไง สมมติวา เออไอราคาตนทุนเอาที่แปดรอย แลวๆ การคํานวณขาย
น้ําตาลเราเนี่ยตลาดโลกหรืออะไรมัน เราขายไปไดเนี่ยมันอยูท ี่เจ็ดรอย เนีย่ ทัง้ สามฝายก็
จะตองมาคุยกันวาจะหาทางชวยเหลือชาวไรไดยังไง ก็คือ ก็สวนมากก็สวนมากก็จะเอา
เรียกรองก็ไมใชเรียกรองเฉย คือทางชาวไรออยเนี่ย จะมีตามกฎหมายเนี่ยมีกองทุนออย
และ น้าํ ตาลทราย เปนกองทุน ดูแลตรงนีอ้ ยู เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกรองใหรัฐบาลเนี่ย ให
ธกส เนี่ย ปลอยเงินยืมผานกองทุนใหกับชาวไร อีกตันละหนึ่งรอยบาทใหครบสมมตินะ
สมมติใหครบกับแปดรอยบาทเพื่อที่ชาวไรจะอยูไดที่ตนทุน เพราะฉะนั้น พอสมมติวาพอ
ธกส ปลอยเงินกูใหกับกองทุน กองทุนมาใหกับชาวไร เจ็ดแปดรอยเนี่ย ถาปหนาเนีย่ อยาง
ปนี้ราคามันดีขึ้น
Q คะ
A สมมติวาเราขายไดที่เการอย เราก็อาจจะ หักซักตันละ หาสิบบาทเพือ่ ใชหนี้กองทุน
Q ใชหนี้คืน
A ราคาปใหมเราก็จะอยูท ี่ แปดรอยหาสิบ คือเราชวยเหลือตัวเองของเราอยางงี้ เพียงแตวา
ใหผาน ครม เนี่ย คือวาไมใชเงินรัฐหรือเงินจากไหนมาชวย เพียงแตวา เปนรัฐนี่ผาน ครม ให
ธกส นี่อนุมัติใหกองทุนเปนผูยืม แตปไหนราคาออยเราสูงเราก็สามารถที่จะหักเงินตรงนัน้
เนี่ยไปชดใชกองทุนเคา
Q(ลุงอวน) เหมือนกองทุนน้าํ มัน
A เออ เหมือนกันเลยฮะ
Q ก็ดูแลกันเอง
A ดูแลกันเอง คือป ก็มาป 50 ทับ 51 ที่เรามาพบนายกฯ สมัคร ที่โคราช ที่ออกขาวอะนะ
อาจารยจาํ ไดอะเนอะ
Q คะ ขํา เห็นในขาวคะ

76

A ปนนั้ 50 51 เนีย่ ออยมันอยูทหี่ กรอยบาท แตตนทุนมันอยูท ี่แปดรอยเจ็ดบาท
Q หืม ขาดๆ ขาดทุน สองรอยเจ็ดบาท
A สองรอยเจ็ดบาท เพราะฉะนัน้ อะ
Q เราทํายังไงอะ
A เราก็ไปเรียก พอมันอยูไมไดจริงๆ ก็ ปนนั้ ราคาน้ํามันมันสี่สิบกวาบาท พอชวงรัฐบาลชวง
ที่ คมช นัน่ อะเรารูชาวไรเราก็จําใจ คือวาวิง่ อะไรไมได เราก็ขอรองใหกระทรวงอุตสาหกรรม
เนี่ย คือ ทานโฆษิต ปนเปยมรัตน ดูแลเรื่องราคา คือแกก็รับปากชวยมาที่เจ็ดรอย เนีย่ ผาน
ครม ไปแลว นีพ่ อมาเปลีย่ นรัฐบาลใหมเปนพลังประชาชน ทีน่ ที้ างพวกเราชาวไรออยก็เห็น
วาในเมื่อมันเสรี มันเปดแลวเนีย่ เราก็เลย เรียกเราไปพบ รัฐมนตรีอุตสาหกรรม แลวก็ขอเขา
พบนายกสมัคร ชี้แจงปญหาเรื่องนี้ พอชี้แจงทานสมัครก็เห็นใจ เออ วาชาวไรออยเราเนี่ย
เดือดรอน โหหกรอยบาทเนีย่ น้ํามันก็สี่สิบกวาบาทแลวเนีย่ ปุยตันละสองหมืน่ กวาเนีย่ มัน
อยูไมไดทานก็เลย
Q รับซื้อไวเอง (ขํา)
A (ขํา) ผานมาก็เลยทํามติใหชาว ชาวไรเนี่ย บอรดผมเนี่ย บอรด กอน คณะกรมการออย
และน้ําตาลทรายเนี่ยถาจะขึน้ ราคาน้ําตาลหรือจะลงหรือจะสงนอกอะไรเนี่ย จะตองผาน
บอรดนี้ คือ บอรดนี้กลับมาประชุมวาเราทํามติ วาขอทีห่ นึง่ ใหรัฐบาลเนี่ยขอให ธกส ให
กองทุนเนี่ยกู ธกส อีกตันละ สองรอยเจ็ดบาทเนี่ย ให ใหกับชาวไรและก็นายกสมัครก็ถาม
วา เงินเนี่ยในเมื่อผม ให ธกส ปลอยเงินกูใ หกับชาวไรไดคุมตนทุนแปดรอยเจ็ดบาทแลว
จากหกรอยบาทเนี่ยแลวก็ พวกคุณจะใหผมทําไงยัง ถึงจะมีเงินมาใชหนีก้ องทุน
Q คะ เมื่อกูไปแลวจะทํายังไง ถึงจะคะ
A เออ พวกเราก็บอกวา จากที่เรา น้าํ ตาล พวกน้าํ ตาล ไอเราเนี่ยประเทศเราจะมีสามอยาง
โควตา ก นี่ คือน้ําตาลโควตา ก นี่ขาวบริสทุ ธิน์ ี่ บริโภคภายในทั่วประเทศ ปเนี่ยเคาตั้ง
เอาไวยี่สิบลานกระสอบ แลวโควตา ข เนีย่ สงนอก แปดแสนตันเนี่ย โดย ผมเปนกรรมการ
สงออกนอกเพือ่ จะมาทําราคาออย แลวโควตา ค เนีย่ ของโรงงานเคาจะทําเปนทรายดิบสง
นอกก็ได จะทําขาวบริสทุ ธิ์สง นอกก็ไดอันนี้เปนสิทธิของโรงงานเคา เพราะฉะนัน้ ของเราเนีย่
จะมีสามโควตา ที่นี้เราก็บอกนายกสมัคร บอกวาถาทานจะชวยเหลือชาวไร จะมีเงินเขา
กองทุนก็คือ ทานก็ตองขึ้นราคาบริโภค โควตา ก ภายในที่แรกเราคือเมือ่ เมื่อกอนเนีย่ เมื่อ
พ.ศ. ยี่สิบหาเนี่ย เราโควตา ก เราเนี่ยอยูทสี่ ิบเอ็ดบาท เมื่อยี่สิบหาปพอมาถึงสมัยทักษิณ
Q สิบเอ็ดบาทตอกิโลกรัม
A เออ สิบเอ็ดบาทตอกิโลกรัม ก็สมัยยี่สิบหาปนะ พอมาถึงนายกทักษิณเนี่ยแกขึน้ ใหมาอีก
สมัยนัน้ ผมจําไมได พ.ศ.47 หรือไงเนีย่ ก็ขึ้นมาอีกสามบาท เปนสิบสีบ่ าท สิบสี่บาท พอถึง
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นายกสมัครเนีย่ เราเสนอไป สามบาท แลวก็สองบาท นีแ่ กก็ถามวา อาวทําไมถึงเสนอมา
แค ทําไมถึงเสนอมาสองขยัก ปแรกใหขึ้นสามบาท ปที่สองใหขึ้นสองบาท แกก็ถามวา
ทําไมถึงเสนอมาสองขัน้ ตอน เราบอกวาถาทานขึน้ ให เสนอมาหาบาทเนีย่ กลัวทานจะโดน
สื่อหรือโดนอะไรโจมตี
Q แหมทําเปนน้ํามันไปได ขึ้นเชาวันนี้ แลวไปขึ้นเชามืดพรุงนี้
A อานัน่ แหละแกก็วา งัน้ ไมเปนไร ขึ้นทีเดียว หาบาทเลย โดนดาก็ดาทีเดียว แกวางัน้ แกก็
เลย ประกาศขึ้นราคาบริโภคภายใน โควตา ก เนีย่ จากสิบสี่บาทไปเปนสิบเกาบาท แลวมติ
ครม ก็มีบอกไววา อาๆ ชาวไรไมไดขึ้นหาบาทเนี่ย โรงงานก็ไมได คือ โรงงานกะชาวไรมัน
เจ็ดสิบ สามสิบ ใชมั๊ยละ ระบบแบงปนผลประโยชน ทีนพี้ อขึ้นหาบาทเนี่ย นายกสมัครก็
บอกวา ขึ้นตอนเนีย่ ไมใชเพือ่ ใหใครมาใหชาวไรหรือใหโรงงานหรือใหอะไร คือเพื่อขึ้นเอา
เงินตัวนี้มาใชหนี้ ธกส แทนชาวไร ถาหมด ถากองทุนใชหนี้ ธกส หมดแลวเนี่ย มติ
Q ก็กลับเปนราคาเดิม
A อาจจะเขา ครม ใหม วาจะขึ้นหรือจะลง อะไรอยางงี้ คือ แกก็ดีอะ คือแกขึ้นมา โรงงานก็
ไมได ชาวไรเราก็ ไมได ขึ้นมาเพื่อชําระหนี้
Q อืม ให ให กองทุน กน เนีย่ นะคะ
A ใหกองทุนเนี่ยไปชําระหนี้ ธกส ใหแทนชาวไร
Q คะ ไอ 207 บาท ที่มนั เกินมาเมื่อกี้
A เออเนี่ย เพราะฉะนั้นก็เลยเปน คือวาทางชาวไรเนี่ย พอถึงปจะมีปญหาเรื่องราคาเรื่อง
อะไร แก เคาก็ดูออกไงวา เคาดีกวาอยางอืน่ ทําออยอะ
Q หืม
A มันมีความมั่นคงกวาอยางอื่น
Q คะ การ การที่เราไปพบเพื่อเจรจา ทัง้ หลายทัง้ ปวงหรือวาแกไขปญหาเนี่ยคะ ตัวกํานัน
เองก็คือมีบทบาทในการที่จะไปดําเนินการดวยตัวเองเลยเหรอคะ
A ครับ
Q แลวกวาที่จะไปเนี่ย มีการเตรียมการยังไงบาง ตอง กวาจะไดเนีย่ ไปเจราจา คิด ทีละ
อยางเมื่อกีท้ ี่กาํ นันคิดไปทีละสเตป อยางงีค้ ะ เออ ทําไมเรารูจักแบงทีละสเตป เรามา
ประชุมกันอะไรอยางเงี่ยอะคะ
A คือองคกรเราเนีย่ 3 องคกรทั่วประเทศเนี่ย 3 องคกรเนี่ย จะมี สหพันธชาวไรออยแหง
ประเทศไทย มีสหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย แลวก็มีชมรมอีสาน ทางภาคอีสานทั้ง
ภาคมี 10 กวาสมาคม เปนชมรม 3 องคกรเนี่ยจะทําอะไรเนี่ย เราจะมาประชุมกัน
Q คะ
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A ทั่วประเทศ เคาเรียกสามองคกรทั่วประเทศ มีปญหาเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมาประชุมกัน
สมมติวาจะ จะปญหาเรื่องราคาน้าํ ตาลตกจะแกไขยังไง จะพบรัฐมนตรี หรือจะพบ
การเมืองใหชว ยเหลือยังไง พวกเงี่ยอยางงี้เราก็มาปรึกษาหารือกัน หรือจะไปพบนายกให
ชวยเหลือยังไงเนีย่ เราก็สามองคกรก็มาประชุมกัน ตกลงกัน แลวก็ไปพรอมกันแลวก็ไปคุย
Q คะ แตการทํางานยิง่ หลายๆ องคกร ตามที่เราเจอมานะคะมักจะตางคนก็ตางมีความคิด
เปนของตัวเองมา ทางอีสานก็จะมีสภาพของเคา มีปญหาของเคา ทางสหพันธ หรือวาทาง
สมาคมก็จะมีของตัวเองอะคะ การที่จะมาคุยกัน เจรจากันเนี่ยมันมี มันมีมั๊ยคะ ที่มคี วาม
คิดเห็นตรงกันไมตรงกัน เรามีการจัดการยังไงให ใหมนั ไดขอสรุปเพื่อจะไปเขา ครม หรือไป
เสนออะไรอยางเงี่ยอะคะ
A มี มี ก็เหมือนสภาอะแหละ ก็เหมือนพรรคการเมืองรัฐบาลเนีย่ ก็เหมือนสามพรรคแหละ
ก็ๆ ประชุมกันก็โตบางทีทั้งวันก็ตกลงกันไมได
Q มี มี เปนเลาใหเลาฟง เปน
A 555 (ขํา)
Q เปนสักเรื่องมั๊ยคะ เปนตัวอยางเพื่อใหเราพอเห็นภาพ เพราะวาตอนนี้เราก็ไมรูวา วิธีการ
ทํางานของเราทํายังไง
A สมมติวาอยางปนี้เนีย่ พวกผมวิ่งกันเนี่ย คือ คือ ไอมติ ครม เนี่ย ทางสมัครอะ ถาเลามัน
ยาวเนอะ
Q ไมเปนไรคะ ยินดีฟงคะ
A คือวาสมัย พลเอกสุรยุทธเนี่ย ประกาศราคาเบื้องตนไวทหี่ กรอยแลวก็ขอรองโรงงานเนีย่
สํารองจาย เปน หกรอยสามสิบแปดแลวก็ เออ รัฐมนตรีโฆษิตเนี่ย บอกวาถาปดหีบเนีย่ จะ
ใหไดเจ็ดรอย คือตอนนั้นยังมี มี มติ ครม
Q เดี๋ยวนะคะ คําวาปดหีบเนีย่ หมายถึง ไม ไมรับแลวเหรอ
A คือ โรงงานพอสงออยหมดทั่วประเทศเคาเรียกปดหีบ คือประมาณเดือนเมษา ปดหีบ คือ
พอปดหีบทั่วประเทศแลวเนีย่ ทางเราชาวไรเนี่ย ทางรัฐบาลเกาเนีย่ จะใหไดเจ็ดรอยบาทตอ
ตันออย แตเคาก็มีมติไววา ถา ถาได ชาวไรไดเจ็ดรอยบาทเนี่ย ถาเงินสวนเงิน ขั้น ขั้น
สุดทาย ก็คือออยเนี่ย เดี๋ยวผมพูดยอนนิดนึงวา เคาจะประกาศราคาไมเหมือน ไมเหมือน
พืชอยางอืน่ เคาจะประกาศสองราคา
Q คะ ยังไงคะ
A คือ ขั้นเดือนตุลาเนี่ย กอนเปดหีบเนี่ย เคาจะ ที่ผมคุยเนี่ย คือตัวเลขทั้งหมดจะมาเปด จะ
ไดราคาเทาไหรเนี่ยเคาจะ ประกาศราคาเบื้องตน เคาเรียก
Q อืม กอน กอนที่เกษตรกรจะเริ่มสงออยเขาโรงงาน
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A เนี่ยเคาเรียกประกาศราคาเบื้องตน
Q อาบอกกอนวาปนี้ออยจะราคาเทาไหร อยางงี้เหรอคะ
A เออ สมมติอยางปนี้ ทีท่ ี่เการอย ก็บอกวาปนี้ชาวไรออยทั่วประเทศจะตองไดราคา
เบื้องตนที่เการอยบาทตอตันออย
Q เย... ดีใจเสียใจแลวแตวาเกษตรกรจะวากันไป
A เออ แลวจะไปมีราคาขั้นสุดทายอีกเมื่อ 31 ตุลาสิ้น คือ ตามกฎหมายเนีย่ เราจะตองไป
ขายน้าํ ตาลสงนอก สง สง มอบน้ําตาลอะไรเนี่ย กระบวนการ คือวาออยเนีย่ มันไมใช
เหมือนขาวโพด พอเราขายลวงหนานะอาจารย
Q คะ
A เนี่ย เราปลูกเนีย่ ผมขายไป 70 เปอรเซ็นต แลวนะ
Q ออ (ลากเสียงยาว) หมายถึงวา จองแลว รูแลววา โซนนี้ โซนนี้จะเขาโรงงาน
A เออ เนี่ย เนีย่ ออยขนาดนี้ ผมรูแลววา ผมจะไดตันละพัน พันแลวนะปเนีย่
Q อืม คะ
A ดีกวาขาวโพด กวามันสําปะหลัง
Q ออ ขาวโพด มัน ไมมีการมาจองไววา
A ไมมีๆ
Q สี่ไรนี้ เดี๋ยวเขาโรงงาน
A เนี่ยผมปลูกเนี่ยของผมเนีย่ นี่ผมเปนกรรมการขายเนีย่ อาจารยตอนนี้ ผมขายไป 71
เปอรเซ็นตเนีย่ ไดราคาที่ 900 กวาละ
Q คะ ก็ คือนี่ราคากอนเปดหีบ
A เออ
Q ตกลงกันแลวเราโอเค ที่ราคานี้เราก็เลยตกลงขายไป
A เนี่ย พอเปดหีบปบเนี่ยเราเอาหีบอันนี้ไปเนี่ย พอถึงเดือน กรกฎา พฤษภา กรกฎาและก็
เนี่ยเราก็จะไปทําการขาย เราจะไปปดการสงมอบ 31 ตุลา พอ 31 ตุลา ปุบ เอา
ผลประโยชนทกุ อยางที่ ทีเ่ รากําหนดไวเนี่ย เอามารวม แลวก็เอามา เอามา คิดเปนราคาขั้น
สุดทาย เคาเรียก ขัน้ สุดทาย
Q คะ
A สมมติวา ประกาศไป ราคาเบื้องตนไวที่ 900 ราคาขั้นสุดทายอยูที่ 950
Q คะ มันมีขนึ้ มีลงได อาจจะนอยกวา 900 ก็ได
A เออใช เพราะ เพราะเราขายตลาดโลก แบบหุนไง
Q ออ
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A พอเราขายสุดทาย พอ สมมติสุดทาย 950 ปบ ชาวไร โรงงานก็จะตองคืนเงินใหกบั ชาวไร
อีกตันละ 50 บาท
Q คะ
A คือเราไมมีศนู ย
Q อือ (ลากเสียงยาว)
A ดีอยางงี้ คือ คือ ถาขายมัน ขายขาวโพดแบบนี้นี่ พอคาซื้อไปนี่ ถาเอาไปขึ้นเนีย่ รัฐบาล
ไปประกันไปขึ้นใหปบเนี่ย จะไดพอคา แตของเราชาวไรออยจะไมงนั้
Q ไดเทาเดิมทีเ่ รา ทีเ่ ราตัดสินใจขายไป
A แตของเราชาวไรออยจะไมอยางงัน้ มันจะไดคืนหมด นี่อยาง อยางเมื่อวันที่ 26 วันพุธเนีย่
เงินตามไอเคาเรียกเงิน เงินตัวที่ผมวาเนี่ย คือวาปญหามันมา ถาเลาก็ยาวนูน แหละ
Q ฟงไดคะ (ขํา)
A 555 (ขํา)
Q เราชอบฟงปญหา เราจะไดรูวาแกยังไง จะไดไปเปนตนแบบให ใหทอี่ ื่นเคา
A คือ คือ วา ที่ผมเลาตอเนอะ
Q คะ
A คือวารัฐบาลสุรยุทธเนี่ย เออ ใหราคาเบือ้ งตนมาอยูท ี่ 638 แลวก็ราคาขั้นสุดทายเนี่ย
รัฐบาลเคาให 700 บาท เคาก็มีมติ มีมติ ที่ ครม วา ถาราคาขั้นสุดทายเนี่ยสูงกวาราคา
เบื้องตนเนี่ย ใหหกั คืนกองทุนออยเพื่อไปชําระหนี้ ธกส
Q คะ
A แลวก็พอมาถึง พอมาถึงนายกสมัคร ปบ เนี่ยเราก็ เราก็มาคุยที่ ที่เมื่อกี๊ผมเลาใหฟง เนี่ย
คือวาเรา เราก็มาขอขึ้นราคาใหไดแปดรอยเจ็ดบาท ทีก่ ําหนดตนทุนแลวก็ขึ้นราคาบริโภค
ภายใน รัฐบาลสมัครก็บอกวาถาราคาขัน้ สุดทาย ปหา ศูนยทับหาหนึง่ เนี่ย สูงกวาราคา
เบื้องตนเนี่ย ใหหกั คืนกองทุนเพื่อไปชําระหนี้ เพราะฉะนั้น มติตรงเนีย่ มี มี 2 รัฐบาล ทีท่ ี่
Q เกี่ยวของ มันคาบเกีย่ วกันอยู
A คาบเกี่ยวกันอยู เพราะฉะนัน้ พวกผม ผูนําชาวไรออยอะ
Q คะ
A พอ พอรัฐบาลสมัคร ขึ้นมาใหน้ําตาล น้าํ ตาลโควตา ก บริโภคเนี่ย คือ ปนึงเกือบหมื่น
ลาน เพราะยีส่ ิบลานกระสอบเนี่ย ถากิโลละ 5 บาท ก็ปละหมืน่ ลานแลวใชมั๊ยละ
Q คะ
A แตปแรกเราบริโภคไปกอนแลว มันเหลือแค 13 ลาน เรา เราก็ เอา 5 คูณ 13 ไป
Q ออ เรากินไอ 14 บาทไปกอนแลวกอนทีจ่ ะมากิน 19 บาท
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A อาใช คือ เรามาคืนทีหลัง เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ องทุนเราเนีย่ สถานะกองทุน เนีย่ มันดีขึ้น
คือ มีเงินไหลเขาปตอนเนีย่ เต็มๆ เนี่ย ปละประมาณหมื่นลาน เพราะสมัยกอนเนีย่ เราจะไม
มีเงินไหลเขาแบบนี้ เราจะไปทําอะไรไมได แตทีนี้กองทุนเนี่ยมีเงินไหลเขา ทีน่ ี้กองทุนเนี่ยก็
มีแผนชําระหนี้กับ ธกส เนีย่ ชัดเจน เพราะฉะนัน้ เราก็เลยกะวา เออเงินสวนเหลือทีม่ ติ ครม
2 รัฐบาล มีไวเนี่ย สวนเกินเนี่ย เออ เขตผมเนี่ยมัน 600 เบื้องตนเนี่ยเคาจายแค 638
Q คะ
A เบื้องตนนะ
Q คะ
A ที่ผมเลาใหฟงก็ คือ เมื่อสุดทายประกาศมาที่ 682 บาท
Q ออ คะ 682 คะ
A คือ มันมีสว นตาง 44 บาท เพราะฉะนั้น พวกผมก็เลยตองวิ่ง ตองเขาพบรัฐมนตรี พบ
การเมืองวา อืม ในเมื่อกองทุนเราเนีย่ ปจจุบันเนี่ยมัน มันมีเงินที่จะชําระหนี้ ไมเดือดรอน
แลว หรือให ธกส เคาบอกวาเปนกองทุนเปนชัน้ ดีแลวของ ธกส เคา เพราะฉะนัน้ เราก็เลย
วิ่งหารัฐบาลวา
Q ชั้นจะเอาไปไหนเนี่ยอีก 44 บาท
A 44 บาทเนี่ยขอใหคืนชาวไรออย เพราะชาวไรออยจะไดเอามาลงทุนปหนา ราคาออยมันดี
จะไดมาซื้อปุยทํารุนในไรกัน
Q คะ อันนี้คุยกัน คุยกันระหวาง 3 องคกร
A 3 องคกร
Q อา 3 องคกรคุยกัน
Q เห็นตรงกันมั๊ยคะวา 44 บาทคืน
A ไมตรง
Q ไมตรงยังไงคะ
A คือทางสหพันธ ทางเขต7 นั่นเคา ผูห ลักผูใหญเคาเนี่ย เคาไปรับปากกะผูหลักผูใหญใน
รัฐบาลไวเยอะ เออ เคายังบอกวาในอีตอนที่ไดเงินมา ไอ 807 บาทหนะ เคายังบอกวา ถามี
อีกคุณ คุณ อยาเอานะ เคา พวกนัน้ ก็รับปาก เออผมไมเอาแลว (ขํา) ชาวไรอะ
Q ออ (ขํา) กลากลืนน้าํ ลายตัวเอง
A อา เคาก็ไมเลนดวย ทีน่ ี้ของทางอีสานกะทางสหสมาคมเนี่ยบางคนเนี่ย อาเคาบอกวา
อาวในเมื่อ มันอากองทุนไมไดเดือดรอนอะไรเนี่ย แผนชําระหนี้ก็มีแลว อีกปสองปก็หมดหนี้
แลวเนี่ย เราตองการเงินตัวนี้มาคืน เพราะฉะนัน้ 2 องคกรก็เดินเกมสกัน
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Q อานั้นไมเกีย่ ว แลวมันกระทบอะไรกับ 2 องคกรเรามัย๊ คะ อันนัน้ เคาไมเลนดวยอะ ทั้งๆ ที่
เราเคยสามัคคีกันอยูใน ใน 3
A แตๆ ก็ไมเปนไร คือเคาก็ไมไดขัดขวางอะไร แตเคาไมออกหนาออกตา เคาเปนผูใหญ แต
เคาได
Q (ขํา) ถาเราทําสําเร็จ
A ไดก็ไดทั่วประเทศ แตตัวนายกวา ทานที่เนีย่ เปนประธานก็อยูเฉยๆ พูดไมได คือไป
รับปากกับทานปลัด กับรัฐมนตรี กับนายกเคาไว
Q พลเอกอยูเฉยๆ นะคะเดีย๋ วเราจะแบงให (ขํา)
A อาแตพวกอีก 2 กลุม เนีย่ เปนคนเดินเกมส
Q(ลุงอวน) แตนี่เคาก็ไมวาอะไร
A ไมวาอะไร เคาก็นงั่ เฉยๆ
Q(ลุงอวน+พี่เอ) รอรับเงินดวย ไดดวย
A อา ไดดวย
Q (ขํา) แลวก็ไมตองไปขัดกับคนที่รับปาก
A แต แตไมใหทางพลเอกเนีย่ เสีย
Q(ลุงอวน+พี่เอ) คะ ใหนั่งเฉยๆ
A ใหนงั่ เฉยๆ ไมวากัน
Q ทางเรา 2 กลุมกับอีสานก็ยอมรับได เดี๋ยวชัน้ ไฟทเอง
A เออไฟทกนั เนี่ยเงินก็ออกมาเมื่อวันศุกรเนี่ย 850 กวาบาท
Q ก็คืนเรา
A คืนเรา ตกลงก็กวาจะเขา ครม ก็วงิ่ กัน 10 เดือนนะ
Q มันยากตรงไหนคะ
A คือก็ยากทีผ่ มชี้อะ คือ มติ ครม มันมี 2 ครั้ง
Q ออ ตอนนี้กเ็ กี่ยงและวาใครตัดสินตรงไหน ใครอะไรยังไงเงีย่ เหรอคะ
A คือมติ ครม มัน มันมี 2 ครั้ง ถาเราจะ ถาเราจะเอาเงินตัวนี้ มันก็ตองกระทรวง เลขา
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเนีย่ ที่ตัวแทนของชาวไร ที่ไปดูแลชาวไรอยูนะ ก็ตอง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ตองชงเรื่องนี้เขา ครม ทีนี้รัฐบาลจะเห็นดวยรึเปลา เพราะ ครม เคา
มีตั้ง 30 กวาคน เคาบอกอะในเมื่อคุณมีมติมาตั้ง 2 ครั้งแลวคุณจะมาเนี่ย มันก็ เคาก็ไม
กลาไง ทีนี้เคา รัฐมนตรีอุตสาหกรรมกะสํานักงานออยก็ตองใหพวกผมชาวไรเนี่ยวิง่ หา
การเมือง ตองเขาพบนายกไปชี้แจงใหทานนายกทีท่ าํ เนียบ ผมก็เขาไปหลายครัง้ ไปพบ
นายกอภิสิทธิอ์ ะ ทีห่ องเขียว พบบอย
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Q หลอมั๊ยคะ
A (ขํา) แตตัวจริงไมใหญเทาไหรเนอะ
Q ตัวจริงไมใหญ หนูไมเคยเห็น (ขํา) จะไปพบอีกเมื่อไร เดี๋ยวฝาก
A ไปพบ ไปพบแกตั้ง 3 ครั้ง แกก็รับปากวาเออ แกก็บอกเราก็ไปเลาใหฟง แกก็เรียก ธกส
มา เรียกผูทเี่ กีย่ วของมา วาเราเสนอปญหาเนีย่ ตัวแทนเราเสนอปญหาเนีย่ คือเราเขาไป
เยอะ แตเราไมพูดหลายคน เอาแค 2 คน คือเคาขอมูลเกงๆ แตผมไมนั่น เราก็เปนตัวแกน
นําที่ประสานไง แตคนที่เคาขอมูลเกงๆ ทีพ่ ูดเกงๆ เนีย่ เคาก็ไปเสนอ นําเสนอนายก นายกก็
ถาม ธกส ธกส บอกเคาไมติดใจ เพราะกองทุนออยเปนลูกคาชั้นเยี่ยมของเคาแลว สวน
สวนอืน่ ก็ไมไดติดใจถามทางเลขาสํานักงานออย เคาก็บอกวาถามันขึน้ ไดเนี่ยก็เปน
ประโยชนของแกชาวไร คือวา รัฐบาลยังตองเอาเงิน 2 พันลานเนีย่ ไปใหอะไรที่เคาแจก
ใหกับขาราชการ
Q หมื่นหาเหรอคะ
A โดยเฉพาะไอเงินตัวนี้มนั ไมใชเงินของใคร มันเงินของชาวไร โดยที่รัฐบาลไมตองไปหาเงิน
ไปยืมจากใคร จากไหนมา ชาวไรไดประโยชน รัฐบาลก็ไดชื่อเสียง ทานก็เลย อาอยางนั้นให
ทางชาวไรกลับไปทําตามขัน้ ตอนมา เพราะขั้นตอนนี่จะขึ้นราคาหรือจะอะไรเนี่ย ตองผาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เคาเรียก กอน ที่ผมเปนกรรมการอยู คือปลัดกระทรวง
เปนประธาน เราก็กลับมาประชุม ประชุม กอน คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเนี่ยวา
มีมติเสนอเรื่องที่เราเลาไปเนี่ย ใหทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย นําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี
เพราะฉะนัน้ พอเราเคลียรการเมืองเสร็จปุบเนี่ย ทางเราก็ไปหารัฐมนตรีอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอาวไมเปนไร ถาในเมื่อนายกไฟเขียวก็เนี่ยทานก็จะเซ็นให เราก็เสนอ
ไปทางฝายเลขาสํานักงานออย แลวสํานักงานออยก็เสนอไปที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรม
Q เวียนหัว (ขํา) ทําไมมันหลายเสนอจัง
A โอมันหลาย ใชเวลาเปน
Q เขาใจเลยทําไมถึง 10 เดือน (ขํา)
A คืออาจารยคนเห็นดวยไมเห็นดวยมันมีไง คือทางปลัดเนี่ย ทางราชการเนี่ยเคาก็ไมเห็น
ดวย เพราะเคาบอกวา ชาวไรจะเสียวินัยทางการเงิน กวาเราจะลอบบีป้ ลัดไดก็สี่หาเดือน
แกก็
Q มีวิธีการยังไงในการลอบบี้ปลัดคะกํานัน นี่เทคติคเลยนะ
A อืมก็นนั่ ดิ ก็กวาแกจะยอมได อูหูแบบวา
Q(ลุงอวน) ทางราชการเคาก็ตองยึดถือ ระเบียบ อะไรของเคา
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A เออ ยึดถือมติ ครม แตชาวไรเราเนี่ย เดินเกมทางการเมืองอยางเดียว พอนายกเคาไฟ
เขียวมารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเคาก็เปนคนอีสาน ฝายอีสานเคาก็คนบานเดียวกัน เคาก็ลอบ
บี้ทีนี้ปลัดก็ตองทําตาม
Q (ขํา) พูดไมออก (ขํา) ปลัดตามน้ํา เรียกวา ปลัดน้าํ
A ครับครับ ถึงไดออกมาเนีย่ เงินออกแลวเนีย่ ตอนเนี่ย
Q แลวมารับกันรึยังคะเกษตรกร
A รับกันแลว เงินทั้งหมดทั่วประเทศเนีย่ สองพันหารอยกวาลาน เงินปเนี่ย
Q คะ แลวลงมาที่บา นเราเทาไหรคะ
A ของเราเนีย่ ลงรอยเกือบสองรอยลาน
Q แลวระหวางชวงนัน้ มีเกษตรกรหรือลูกบาน ตอนนี้เราเปนกํานันแลวอะชวงเนีย่ มาทวง
ถาม มาถามเยอะมั๊ย เพราะวา 10 เดือนที่เคารอ มันนานพอสมควร
A คือทางสมาคม โรงงานเนีย่ ผมมีวิทยุชมุ ชน พอผมมีขาวอะไรเนี่ยผมจะไปออกวิทยุ
ชาวไรเคาจะฟงกัน มีอะไรสําคัญๆ เนี่ยเคามี เคาจะรับไดแบบกวางมากเลย
Q เพราะเราเปนกํานันดวยปะคะ
A เออเพราะเปนกํานันดวย
Q แลวดวยบทบาทของกํานันเอื้อกับการทํา ทําออยยังไงบางคะ
A เอื้อ เพราะวาชาวบานเคาเห็นเราทําเปนตัวอยางนะ เคาเห็นเรากาวหนา เคาก็ทําตาม
และก็อีกอยางเรานะ ผมกับชาวบานเขาถึง ผมจะดูแลเคาอยางดีเลย มีอะไรผมก็จะ
Q คําวาเขาถึงกับชาวบานนี่เปนยังไงคะกํานัน เราไปเจอเขาถึงที่โคกกระเทียมมาเหมือนกัน
เคาก็จะมีรูปแบบการเขาถึงชาวบาน คือวิธีการธรรมชาติของชาวบานแตละที่ไมเหมือนกัน
ที่นนู ไมไดปลูกออยแบบเราอะ แตทีนวี่ ิธกี ารเขาถึง
A คืองี้ คืองี้ฮะอาจารยอยางผมเนี่ยกะผูใหญบานทุกหมูเนี่ย เดือนนึงจะประชุมครั้งนึง แลว
ผมก็จะมอบนโยบายใหผูใหญบานกะชาวบานเนี่ย ผมก็ประกาศเลยวา ถาชาวบานหมูไหน
เนี่ย จะจัดทํากิจกรรม หรือบัตรอะไรหายเกี่ยวกับพวก เกี่ยวกับทางผูใหญบาน หรือกํานัน
ดูแลเนี่ย ถาไมไดรับความเปนธรรมจากผูใ หญก็ใหมาหาผม ผมจะลงไปเคลียรให คือจะทํา
แบบนี้ คืองานศพนี่ไมตองบอก ผมจะไปดูแล
Q เราไปดูอะไรบาง ในกรณีของ
A ไปเปนเจาภาพ สวนไปดูสถานที่ คือเรา ถางานศพเนี่ยผมจะไมไปกรุงเทพฯ ผมจะตองดู
เอาทางนี้ ตองเปนประธาน ตองดูแลชวย
Q คะ เชิญกํานันทอดผาบังสกุล
A เออ สวนมากเราจะเปนประธานตลอดแหละ แลวก็มนั กวางไง แลวก็ผมคนอยู
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Q มันกี่หมูอะคะ
A เรานี่ 9 หมู แลวก็ยังตําบลหวยขุนรามนี่ก็ใช ชาวไรออ ยทั้งนัน้ มะนาวหวาน คือมันไป 2
ทางไง คือตําบลเราเนีย่ ก็ในนามกํานัน ถาในอําเภอหรือสามสี่ในจังหวัดนี้ไปในนามนายก
สมาคม
Q มีหลายหมวก บางทีหมวกซอนกัน
A (ขํา) เออ
Q แลวเราเปนกํานันมาอยางที่บอกตอนแรกคะ 10 ป ตอนนี้มนั ใชมยั๊ คะ
A ไม ไมมีการแขงขัน
Q ไมมีการแขงขันเลยหรือคะ เปนแบบยังไง
A ก็ผมเปนชาวไร เปนตัวอยางมา เปนชาวไรตัวอยางมาพอถึงกําหนด
Q อะ ตอนแรกเลย วันแรกเลยที่เราเปนกํานันมาไดอยางไรคะ
A พอถึงกําหนดเนี่ย ผูใหญบา นคนเกาเนีย่ เคาก็ขอไปเปนผูชวย
Q คะ แตเรายังไมเคยเปนผูใหญบานมากอนเลย
A ไมเคยฮะ
Q ก็เปนคุณคะ ทําออย
A คุณสุวัฒน ทําออยมา ก็ทางผูใหญคนเกาเนีย่ เคาจะเกษียณ เคาก็ขอผมเนี่ยไปเปนผูชวย
Q ไปเปนผูชวยคะ
A ผูชวยผูใหญบาน ผมก็ไปวางแผนใหเคา เพราะแกคนเกาอะเนอะ ผมก็วางแผนให ถาทํา
เปนผูใหญปุบเนี่ย ในหมูบานเนีย่ มีอะไรของแจกมาจากอําเภอ หรือของที่เคาสวนราชการ
บางทีมาใหเนีย่ เราจะตองเรียก จะตั้งกลุม กลุมนี้คนหนึง่ กลุม นี้คนหนึ่ง แลวก็ใหหวั หนา
กลุมมาประชุมวาเราไดอันนี้มานะ
Q อาวกํานันรูไดยังไงคะ เราก็ทําแตออยอะ ทําไมรูหลักการบริหารของผูใหญบาน
A อาวก็ผมชอบทางนี้ไง แต แตผมยังไมถงึ เวลาที่จะ ยังเด็ก ก็ผูใหญเคายัง ยังคาอยู
Q ออคะ แตชอบทางนี้มาตัง้ แตเมื่อไหรคะ
A สนใจก็ตั้งแต ผมเรียนหนังสือเนีย่ ผมก็ทํากิจกรรม
Q คะ
A อ.วรวิทย วงษสุวรรณ เนีย่ เปนอาจารยผม สอนผมมา แกนักกิจกรรม ผมก็ทํากิจกรรมกับ
แกมา
Q พึ่งมาเผยเนี่ย ตอนแรกนึกวารูแตออย อา อะคะอะ ไปวางแผนใหผใู หญละ
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A (ขํา) คือ เราก็วางแผนวาเออ ถาอําเภอเนี่ย สวนจังหวัด สวนเนี่ยไดของที่มีอะไรมาให
ชาวไรเนีย่ เราก็ตั้งกลุม สมมติวากลุมนี้มีอยู 10 หลัง กลุม นี้ 20 หลัง กลุมนี้ 30 หลัง ตั้ง
หัวหนากลุมมาประชุมกับเรา เราก็ชี้แจงวา มันมาอยางนี้นะ เราจะทําอยางไรกับของสิ่งนี้
Q ออ แสดงวา ที่ผานมาบางครั้ง คือไมรูจะจัดการยังไง เมื่อของ
A คือสมัยกอน คนเกานี่เอาเขาบานก็ใหลกู หลาน
Q หมายถึงวา ถามีของมาจากเทศบาล
A อา มีโอง มีอะไรเนี่ย มันจะ ชาวบานเขาก็ครหาเขาก็วา พอผมเปนปุบ ผูชวย ผมก็มาบอก
ผูใหญ คือผูใหญเคาก็เลย ชาวบานเขาก็นบั ถือขึ้น
Q อือ จากจุดนี้แหละ จากทีเ่ รากระจายของ
A อานัน่ แหละ คือ คือสมมติไดโองมา 10 ลูกเนีย่ โองใหญเนี่ย เราก็เรียกแตละกลุมมาคุย
วามันไมพอคนทําไง
Q คะใชมันมีนอย ใครๆ ก็อยากไดอะ
A อา มันไมพอทํายังไง เราก็มาปรึกษากัน ผูใหญก็นงั่ หัวโตะก็คุย เราก็เปนคนเซ็นใหบอเคา
บอกวาทําไง ทําไง เอางี้ดีไหม เอางี้ดีไหม เขาก็เออเห็นดวย ผูชวยก็เสนอผูใหญกท็ ําตาม ก็
ทํามา 5 ป
Q ตกลงแลวใชวิธีการยังไงอะคะ
Q(ลุงอวน) เอาอยางงีเ้ อายังไง
Q อาใช หมายถึงวามีตมุ 10 ใบ อยางนี้อะคะ
A สมมติวากลุม นี้เอา ไดของนี้ไป ถามีของอะไรขางหนามา เรามาประชุมตองแยกกลุมที่
ไมไดนะ ก็ตองผลัดกันไปไง
Q ออ ถาวันนีเ้ ราเอาเหมือนเปยแชร (ขํา) วันนี้บา นนี้เอาตุมไปกอน ถางวดหนามาไมใชตุม
แหละ เปนแทงคน้ําอาจจะดีกวาคนเอาตุมไปได
A อา หรือจะเปนพันธุพ ืช หรือจะเปนอะไรตอไปงวดหนากลุมนี้ไมได เราตองยกกลุมนี้ให
เขานะ ตองวนกันไป
Q ออแลวทุกคนตองยอมรับ
A ตองยอมรับมติในที่ประชุมไง แตละกลุม ไง เพราะฉะนั้นแตละกลุม เคารูปญหา เคาก็เอา
ไปพูดในกลุมเคา เพราะคนบานเรานีย่ บานนอกเนี่ย แตละกลุมเคาจะมีคนนับถือกันอยูเขา
ก็ไปชี้แจงไดวา เออ
Q กระจายไปเครือญาติบาง รอบๆ บานบาง
A บอกผูใหญบานเคาทําถูกนะ คือทําอยางนีย้ ุติธรรมของมันมีนอย เราตอง ตองมาพูดมา
คุยกัน วาเออมันไดยังงี้ เพราะฉะนั้นพอผูใ หญเกษียณเนี่ย
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Q เราเปนผูชวยอยูกี่ปคะกวาผูใหญจะ
A 5 ป
Q 5 ป
A พอผูใหญเกษียณกํานันเคาหมดวาระ
Q คะ ออ ตอนนัน้ ยังมีเรื่องของวาระอยู คะ
A ก็ผูใหญบานหมู 1 ผมมาอยูเนี่ยหมดวาระ แลวก็กาํ นันเคาอยูห มู 4 เคาก็หมดวาระพรอม
กัน ผมก็ชาวบานก็ บอกวาตองเอา คุณสุวฒ
ั น
Q ขึ้นเปนผูใหญบานกอน
A ขึ้นเปนผูใหญบาน เพราะฉะนัน้ คนในหมู 1 ก็ไมมีใครที่มาแขงคือเปนเลย ทัง้ ตําบลผมก็มี
เครดิตทํามาอยางนี้ ทางผูใหญทุกหมูเ คาก็ไมมีใครมาแขง เคายกใหผมมา 2 สมัยแลวนี่
Q เปนกํานัน 2 สมัยแลว เดี๋ยวนี้ไมมีกําหนดเรื่องวาระ ของกํานันมั๊ยคะ
A พอปหนา ผมก็หมดวาระที่ 2 อะ
Q ออ แตวาเคา เคาหามมั๊ยคะ วาตองเปนตอเนื่องกี่ปแลวตองหยุด
A ไมหาม ไมหา ม แตกฎหมายใหมออกมาเนี่ยจากวันที่ 6 เมษา 51 เนี่ย เปนได 60 แหละ
Q ถึงอายุ 60 เลย
ครับตามกฎหมายออกใหม
ตอนนี้กาํ นันเทาไหรแลวคะ ใมตองฝากธนาคารนะกํานัน
A (ขํา) 50
Q (ขํา) อออยูไดตั้ง 10 ป แลวจะเปนกํานันตอไปมั๊ยคะ
A ผมเปนฮะ ผมชอบทางนีฮ้ ะ
Q นัน่ หมายความวา ถาเกิดวาคนยังเชื่อถือ ศรัทธา กํานันก็ยนิ ดีที่จะเปนอยูแลว ถึง 60 เลย
A ฮะ คือวาเปนกํานันทีน่ ี่ตื่นสายไมได
Q ยังไงคะกํานัน
A 6 โมงเนี่ย ตองมีชาวบานมาเรียกแลว เพราะชาวบานเขาตื่นเชาใชมยั๊ อาจารย มีปญ
 หา
เนี่ย พอเปน เปนกํานันนี่ ผูใหญบานนี่ เหมือนกับวาตอง เราไมใชนิตศิ าสตรตองใช
รัฐศาสตร คือมีปญหากันนี่ เราก็ตองใชการไกลเกลี่ยพูดคุย
Q อือจะเอากฎหมายมาลงโทษ
A ไมได คือ เราตองอะลุมอลวยกัน คือตกลงกัน ถาบอกวา มาคูเนี่ยถาตกลงกันไมได ผมก็
เปนกํานันผมก็บอกวาชวยไมไดนะ ในเมื่อผมเนี่ยเปนคนกลางแลวเนีย่ ถาจะคุยตกลงหรือ
จะทําอะไรกันได แคตรงนี้ผมก็เปนคนกลางให
Q เคยมีเคสหนักๆ มัย๊ คะกํานันที่มาเรียกกํานันแตเชา เพือ่ ใหไกลเกลี่ยเรื่องลูกบานเราเนีย่
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A ไมคอยมีอะ
Q สวนใหญเปนเรื่องอะไรคะ
A สวนใหญก็เรื่องคันแดน เรือ่ งทะเลาะกัน เรื่องไอลูกหลานตีกนั เรื่องผัวเมีย เรื่องคันแดน
เรื่องที่ ไอเราก็ถาไดปบ เราก็ไกลเกลี่ย เราก็ไปเปนพยาน ถาคันแดนก็ปกหลักนะ ฐานะเรา
เปนกํานัน เราก็เซ็นบันทึกไววาเราไดทาํ ตรงนี้ไว แลวก็พวกลูกหลานตีกัน เราก็เออบอกยา
ไปถึงตํารวจนะ พอถึงตํารวจเปนความ มันตองไปฟองรอง มันตองขึ้นโรงขึ้นศาล จะ
เสียเวลาเสียเงินดวย ถาผมบอกแลวไมเชื่อเนี่ย ถาคุณไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ย ผมไมติดตามไม
ชวยนะ เพราะผมเตือนแลว เรื่องอยางนี้มนั เคลียรกันได เราก็คุยทํานอง บางทีคุยออน บาง
ทีคุยแข็ง ขูบา งอะไรบาง
Q ถาคุยแข็งเราจะใชยงั ไงคะกํานัน
A เออเราก็บอกถาคุณไปเนีย่ ถาเคาฟอง คุณติดคุกอะไรเนี่ย จะใหผมชวยอยางอืน่ ผมไม
ผมไมชวยคุณนะ
Q ออขูหนอย แลวก็บอกวาจะไมชวยหรอก (ขํา)
A อาอีกเรื่องคือ ผมเปนนายกสมาคมเนี่ย การเปดหีบวิ่ง วิ่งรถออยเนี่ย ผมกะตํารวจตอง
รูจักหมด เพราะออย รถออยเนีย่ มันผิดระเบียบกฎหมายเคา ผมใสเยอะ
Q ออ ที่เราเคยเห็นบางทีรถสิบลอขึ้นสูงไปอีกแบบเยอะมาก
A นั่นแหละ คือเรา ผมเนี่ยทุกโรงพักเนี่ยในสามสี่จงั หวัด ผมตองรูจักผูกํากับหมดแหละ
Q ไปรูจักเพื่อที่จะ
A เพื่อที่จะเคลียร ถามีปญหา ถาโรงพักเคามีอะไรขาดเหลือใหเราชวย เราชวย สมมติวา
เคาจะจัดกิจกรรมมีงานอะไรเนี่ย เคามาขอเรา เราก็เอาเงินสมาคม ที่เงินชาวไรเราเก็บ เราก็
ไปชวยเหลือทางราชการเคา
Q แตในทางสมาคมก็รนู ะวา ตอนนีก้ ํานันไดนําเงินสวนนีไ้ ปใหโรงพัก (ขํา)
A รูดิ เราก็มีกรรมการบริหาร 50 คน คือจะทําอะไรเนี่ย เราตองผานคณะกรรมการบริหาร
เงินทองทุกอยาง คือสมมติอยางไอทาหลวงเนีย่ ตํารวจเคาตั้งดานจับความสูงออยนะ จับ
น้ําหนัก พวกชาวไรโทรมาเนีย่ เราก็ตองวิง่ ไปเคลียรใหเคา เราก็เคลียรกับผูกํากับวาตอไป
เนี่ยผมขอนะ
Q เคาจะ มันจะมีสัญลักษณอะไรที่บอกใชมั๊ยคะวา อันนีค้ ือรถของ ของทางเรามา ไมตอง
ตรวจจับ
A ไม ไมฮะ สวนมากรถออยเคาจะทั่วประเทศอะ เคาจะ
Q แลวอยางนีจ้ ะรูไดอยางไร มันไมมีใบเสร็จ หรือมีใบเสร็จ
A ไมมี ไมมี
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Q เสียคาปรับนะที่จาย ไมคอื วาทุกคันที่ผา น ถาตัง้ จุดสกัด
A คืออยางนี่ฮะ คือวาออยเนี่ยมันเปนพืชเศรษฐกิจที่ตองใชเวลาอาการหีบ ตองได
กําหนดเวลา ถาถึงเดือนมีนา เมษาแลวเนีย่ ฝนลงมาเนีย่ มันเขาโรงงานไมทันเนี่ยมัน
เสียหาย เสียทัง้ ถาฝนลงมาเนี่ย เสียคาแรงที่จะตองทอย
Q ทอย คือ
A คือเอาลงรถสิบลอลงในไรไมได ก็ตองเอารถไถลงมาแลวก็เอามาใสมัน แลวก็ตกมันแฉะ
รถวิ่งเขาไปเหยียบย่าํ ตอเสีย เสียทุกอยางแลวก็ความหวานของออยเนี่ย
Q คะ น้ํามันเขาเหรอคะ
A พอฝนตกมาเนีย่ ปุบเนี่ย พอออยมันถึงเดือนที่จะดูดน้าํ ไปนี้ พอออยดูดไปนี่ความหวานใน
ลําก็จะเริ่มลดลงจะไมมนี ้ําตาล
Q เหมือนแตงโมอะ
A อา มัน มัน มันมีขีดขอจํากัด งัน้ อะรัฐบาลเคาบอกวา รัฐบาลทุกยุคสมัยเนีย่ เคาบอกวา
เคาจะไมมีประกาศเซ็นเปนลายลักษณอักษร เพียงแตวา รูกัน เพียงแตวา บอกวาบอกทาง
ตํารวจวาเออรูกันนะ วามีอะไรก็ใหสมาคมชวยเหลือดูแล ถือวาทัว่ ประเทศเราตองวิ่งหา มี
อยูปนงึ ปที่รัฐบาลสุรยุทธเคาเปนนัน่ นะะ โอโหปนั้นหนักมากเลยพวกผมวิ่งกัน
Q หนักยังไงคะ (ขํา)
A ตาชั่งไมยอมเลยอะ เอาทางกฎหมายอยางเดียวเลยอะ
Q อืม ดานชัง่ อะเหรอคะ
A เออ
Q มันเกินมาก
A เออ พอดานชั่งอะ ผมไปกรมขนสงทางบกอะ ไอ ผอ.ที่เคาดูทางนัน้ เคาก็บอกวา เคาก็
เอามาใหดูนะ มันยาก เราเห็นใจเคา เพราะมันขึน้ เนีย่ คนอยูในกรุงเทพก็จะรูเลยวาน้ําหนัก
มันเกิน มันจะโชวมนั จะเปนสลิปมาเลย ทีนี้เราก็เห็นใจเคา เพราะวามัน เพราะวาเดีย๋ วเคาก็
โดนรองเรียนหาวาไปมีนอกมีในรับ แตถาเราจะผาน จะผาน ก็ไอพวกรถทราย รถหิน ก็ชี้ให
ตํารวจจับ ถาตํารวจไมจับก็ถือวาละเวนหนาที่ เราก็ ถาอีเสนไหนทางหลวงใหญๆ เนี่ย ถามี
ตาชั่งเนี่ย เราใหหลบ แตในเขตนี้ไมมีก็ไมเปนไร คือเราก็ไปบอกชาวไรวา สมมติในเขต
วิเชียรบุรีเนีย่ ใหเลาะ ใหเปลี่ยนเสนทาง คือเราก็เห็นใจภาครัฐ เจาหนาที่เคาอะ
Q โหทําออยนีย่ ากนะคะเนี่ย ตั้งแตขั้นเริ่มจนขั้นที่จะลําเลียง (ขํา)
A โดยเฉพาะเปนผูนาํ ไมไดหยุดเลย คือไมได คือปญหามันเกิดอะ
Q(ลุงอวน) เปนพอบานก็อยางนี้แหละ
A เออ เพราะปญหามันเกิดตลอดไงพี่
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Q มีอะไรกลางดึก กลางดื่น ที่แบบตองแบบไปเคลียรปญหาอยางงี้มยั๊ คะ
A มีฮะ รถหนาออยพอมันเยอะนะ ถาอาจารยมานะ โหเห็นแลวเนี่ย โหยแถวนี้อนั ตรายมาก
มีแตรถออยทัง้ นัน้ เลยนะ อันตรายมากเลย พอชนกันปุบ เนี่ย ชาวไรเคาก็จะโทรหานายก ผม
ก็จะตองวิ่งไปเคลียรกับตํารวจ คือผมก็บอกวา บอกชาวไร บอกวา ไมใช ใชผมเนี่ยจะไปทํา
จากผิดเปนถูกไดนะ แตไปในนามนายกถือวาไป ถาผิดวาไปตามผิด คือใหเจาหนาที่เนีย่ ให
ความเปนธรรมกับสองฝาย ผมก็บอกงี้ คือไมใชผม เนีย่ เปนชาวไรจะมาทําใหชาวไรออยถูก
เนี่ยไมใช คือไปคุยกับ จนท เคา เคาเห็นเราเคาเกรงใจ เออ เราก็บอกใหทาํ ใหถูกตองนะ
Q เราก็เลยถูกเลย (ขํา)
A ผิดก็วาไปตามผิด กฎหมายก็วาตามกฎหมาย ถาไกลเกลี่ยกันได ถายินยอมกันอะ ถา
ตายจะชดใชเงินกันได หรือ ซอมบํารุงกันไดเบื้องตนเนี่ย เราก็ทาํ ไป ยังงั้นเราก็ถือวาเราเปน
คนกลางไปประสานให
Q แลวสวนใหญที่ไปประสานมาไดผลยังไงคะ
A ก็ไดหมดอะ
Q คือไกลเกลีย่ ได ประนีประนอม
A เออ ประนีไดหมดอะ
Q มีเราผิดมัย๊ คะ เคยมีมยั๊
A ผิด ผิดแตเราก็รับผิดถือวาในขั้นเบื้องตนเรารับผิด
Q(ลุงอวน) ยอมความได
Q ดูแลคาเสียหาย
A ยอมความได
Q (ขํา) เกง
A สวนมากจะไมมีถึงศาลอะ
Q(ลุงอวน) ถึงศาลเดือดรอน (ขํา)
A เดือนรอน อยูแคเนี่ยแหละ เราก็ จะ จะเคลียรใหหมดอะ
Q(ลุงอวน) คือมันเห็นหนาเห็นตากัน ก็คุยกันได
A เออ จนท พืน้ เนีย่ เรารูจักกันหมด ทัง้ นายอําเภอ ทัง้ ฝายปกครอง ทั้งตํารวจ คือเราจะ
Q อันนี้จําเปนอยางยิ่งเนอะ สําหรับการทํางาน
A คือ ชวงนั้น ชวงทหาร ผมก็เอาน้ําตาลไปชวยเยอะนะ ไปชวยปกษใตอะ
Q คะ
A ไอที่ชว งที่เคาทหารเคามาดูแล ไอชวงนัน้ อะ
Q อืม ก็คือไปบริจาค
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A ไปทีละ หารอยโล ทีละพัน ไปฝาก
Q น้าํ ตาล โควตา เอ เนี่ยนะคะ
A เออ โควตา ก เนี่ย
Q(ลุงอวน+พี่เอ) แจกแตน้ําตาล เบาหวานกันทัง้ ประเทศ (ขํา)
A ชวงนั้นไอเราก็ เออ ทางทหารก็มา แลวก็ชวยเอาน้ําตาลอะไรไป เคาก็บอก นายกขอ ขอ
ขอไป กําลังพลเราไปอยูโนน ผมก็ใหไป หารอย โลนึง ตันนึงอะไรก็วา ไป
Q คะ แลวถาเกิดมาที่ลูกบานเราเอง เฉพาะหมู เฉพาะเกาหมูเ ราอะคะ เคยมีกรณีที่
เดือดรอน จาก จาก เรื่องของการทําออยแลวมาใหเรามาชวยเหลือแบบหนักสุดเนีย่ พอจํา
ไดมั๊ยคะกํานัน ที่แบบวาเรารูสึกวา อันนี้เราไดแกปญหาแบบหนักสุดแลวเกี่ยวกับออย
A คือการจุดออยแลวก็ไปลามใสคนอื่น
Q คะ เพราะมัน มันเปน เกิดอะไรขึ้น หรือวายังไงคะ แลวเราแกยังไง
A คือการ ออยเนีย่ ถาเวลานั่น ถาอาจารยมาจะเห็นกลางคืนเคาจะจุด เคาจะกัน้ ลอคจุด
เพราะวา หนึ่งแรงงานหายาก สองออยใหญมันลม ถาตัดตนเนี่ยมองไมเห็นโคน ถาตัดจุด
แลวเนี่ยมันจะตัดงาย
Q คะ คือจุดใหใบมันหายไปกอนแลวก็เหลือตอ
A เออ แลวเราก็เขาไป แลวไปตัด ถาเราไมจุดใบเนี่ยเรามองไมเห็นอะไรหรอก มันสาง มัน
ตัดไมได คนงานก็ ไมคุมคาแรงที่ไดอยู เพราะฉะนัน้ เราตองจุด เพราะฉะนัน้ จุดเนีย่ มันจะ
ตัดไดมากอีกเทาตัวนึง
Q คะ ความเร็วในการตัดก็เร็วขึ้น
A เออ เร็วอีกเทาตัวนึง ทีนพี้ อ พอจุดไปเนีย่ ลมบาหมูมาเนี่ย เคาเรียกลมบาหมู ลมหมุนอะ
เขาไปเขาแปลงอื่นอะ
Q แปลงอื่นเคายังไมอยากจะจุดดวย
A เออ ไปเปนรอยไร อยางงี้เนี่ย เคาก็เสียหาย ตัดสงโรงงานไมทันเนี่ยเคาก็เสียหาย
Q คะ หมายความวาถาเกิดมันไหมแลวดับไมทันมันจะ
A เออ มันก็ไปดิลามทุง ไปเลย
Q ออ (ลากเสียงยาว)
A ที่นี้ พออีกคนนึงจุดเนีย่ ยีส่ ิบไรเคาไหมหมด ลามไปอีกรอยไรเนี่ย เคาก็จะฟองรองกัน ถา
ตามกฎหมายฟองรองกันเนีย่ มันถืงกะวางเพลิงกฎหมายมันหนัก แลวก็ไกลเกลี่ย
Q ทํายังไงอะ
A ทาง ทางกฎหมายออยเนี่ยเคาบอกวา ถาใครสงออยเขาโรงงานน้ําตาลเนี่ย เปนออยไฟ
ไหมเนีย่ จะตองหักตันละยี่สบิ บาท
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Q หมายความวามันมีโอกาสเปรี้ยวเหรอคะ
A เออ ถาเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ย มันจะเสีย มันจะเปรีย้ วแบบอาจารยวา ถาอยูในสี่สิบ
แปดชั่วโมงเนีย่ ไมเสียหาย
Q คะ แตถา เราตัดไมทัน ที่เคารอยไรอยางเงีย่
A เออ เคารอยไร ผมก็บอกวาเอางี้ คือคุณเนี่ยเสียคาใชจายตันละยีส่ ิบบาทใหเคา แลวก็
ชวยคาบรรทุกเคาครึ่งนึง
Q อือ ไอคนทีไ่ ปลามที่คนอื่น เนี่ยนะคะ
A เออ ชวยคาบรรทุกครึ่งนึง แลวก็ผมก็ไดระดมโควตาออยเนีย่ พวกเราเนี่ยรอยไรเนีย่ ตัด
สองวันเสร็จคือไปชวยกัน แลวไอคนทีท่ ํา ออกจายเต็มแตเจาของออยครึ่ง
Q(ลุงอวน) แลวเงินทีช่ วยยี่สบิ บาทเนี่ย ใหดวยปาว
A ใหดวย
Q ยอมมัย๊ คะ
A ยอมๆ ไมงนั้ ถาไปฟองรองเนีย่ มัน มัน โอวางเพลิงเนีย่ มันเปนขอหาหนัก
Q คะ
A ผมก็บอกวามันจะติดคุกกัน แลวมันก็ไมคุม เราเสียหาย แลวมันก็จะไป เคาฟองอาญา
เนี่ยสามารถจะไปฟองแพงไดอีก ใชมั๊ย เพราะวามันเสียหายทรัพยสินอะ ผมก็บอกเคานะ
ชี้แจงเคา เสียอยางงี้ดีกวาเราถือวา Q(ลุงอวน) ชวยๆกัน
A เออ ก็ชวยๆ กันไป ผมก็ เปนคนกลางเอาชาวไรไปชวยตัด
Q ไดวิธีการเหลานี้แลวรูกฎหมายเหลานีม้ าจากไหนคะ กํานัน
A ประสบการณ นะ
Q อืม เพราะวาตอนนี้รูสกึ โอโหแกไดเกือบทุกเรื่องเลย เพราะวาเมื่อกี้เราถามแลว คือเราคุย
กันในระดับแบบองคกรใหญๆ อะ สหพันธ สมาคม แตพอมาระดับรากหญาของเราอะ
กํานันก็มีวิธกี ารแกอีกแนวทางนึง เราก็เลยแบบ เอะมัย๊
A ใน ในเบื้องลางมันมีอีกวิธีนึง
Q คะ เพราะวาเมื่อกี้เปนเรื่องหนังสือ เปนเรื่องถึงนายก ถึง ครม กํานันก็เลาได
A ถาระดับประเทศ นี่ถือวาเปนนายกไรออยนี่เรื่องพบรัฐมนตรีกะนายกเนีย่ เปนเรื่อง
ธรรมดา ปญหามันตองพบบอยมาก พอปญหามันเกิดคือ รํฐมนตรีเคามาเปลี่ยนกระทรวง
เราก็ตองไปพบ ไปกินขาว ไปคุย
Q ถาหนูอยากเปน อยากเจอ นายกหนูตองมาเปน นายกสมาคม มันเกีย่ วของกันมัย๊ คะ
(ขํา)
A (ขํา) ไมเกี่ยวหรอก ไมเกี่ยว
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Q ออ ไมเกีย่ ว (ขํา) โอเค ที่ทกี่ ํานันยอนกลับไป ที่บอกวามาจากประสบการณ มัน มัน
หมายความวายังไงถึงทําใหเรา คือมองสถานการณอะไรออกอะ แลวตัดสินใจไดคอนขาง
ถูกตองอะ แลวลูกบานก็ยอมรับอะ
A คือ คือ เรา เรายังไงอะ ผมคิดวาเราเนีย่ มี มาอยูในเนี่ยฐานะดีกวาเคา พรอมทุกอยาง
คือ ไมวาอะไรพรอม คือทางการศึกษาเราก็เรียนมา จบมาแลวเราก็ พรอมกวาเคา เราก็ไอ
อยากที่จะชวยเหลือตําบลเรา เพราะฉะนัน้ ผูใหญบา นทุกหมูเนี่ย กะผมเนี่ยจะนับถือมาก
แลวก็ผมจะไมเอาเปรียบอะ คือจะเรียกมาคุยจะมีอะไรก็จะ คาใชจา ย บางทีอําเภอเคามา
เนี่ย ผมจะไมใหถงึ ทางผูใหญเรารับไดรับไปสวนตัวเรา
Q เพราะเราเจอบางที่กํานันชอบไมถูกกับผูใหญบานบางหมู
A โอย เนี่ยมีเยอะ
Q ทีน่ ี่เรา
A ที่นี่ไมมี เรื่องการแขงขันไมมี ถา ถาผมลงนี่ไมมี (ขํา)
Q เพราะวากํานันเนี่ยก็จะเลือกมาจากผูใหญบาน 9 หมูแลวก็มีตัวแทนขึ้นมา
A ครับๆ
Q คะ เมื่อกี้ทเี่ ลามันเปนกรณีของลูกบานเราที่มีปญหาไฟไหม อยางของไรเราเองรูสกึ วามี
เยอะ เคยมีโดนบางมั๊ยคะ
A มี มี ฮะ
Q แลวถาเปนของเราเอง เราจัดการยังไงคะ กํานัน
A ผม ผม ก็ตองทําแบบเดียวกันอะ
Q หมายถึงเคาลามมาไรเรา หรือ เราลามไปไรเคา
A เราก็เคยลามไปเคา เคาก็เคยลามมาเรา (ขํากัน) ถาเคาลามมาเนี่ย ของผมเนีย่ ผมบอก
ผมไมเอาอะไรเลยเพราะผมมีคนงานเยอะ รถผมเยอะ
Q ดีซะอีกมาชวยผมเผา (ขํา)
A มันดีซะอีกเหมือน อาจารยวาอะแหละ ผมจะไดไมตองไปจุด ไปลามเคาอื่นเคาผมไดตัด
เลย (ขํากัน)
Q หาทางตัดอยูแลวเพราะวาเมื่อกีพ้ ี่จวบบอกวาอยาเพิง่ ตัดรอหนอย กํานันบอกกูอยากตัด
อยูแลว
A เออ นัน่ แหละ คือ คือ เราคนงานเราพรอม รถเราพรอม เราก็สามารถที่จะตัดไดเลยไม
ตองไปรบกวน
Q ออ (ลากเสียงยาว) คิดบวกนะคะเนีย่ เดีย๋ วหนูไปจุดเลนซะหนอย
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A ถาๆ เราไปลามใสเคาเนีย่ เราก็ไปหาเคา เออผม มันลามนะ คุณจะเอายังไง เคา เคาเรียก
มา เสียคา เอางี้กาํ นันเคาไมกลาเรียกรอง กํานันชวยคาไฟไหมฉนั ไปละกัน ตัดใหฉันฟรี
Q ออ ไมครึ่งๆ ดวย ตัดฟรี
A บรรทุกใหเคาฟรีไง เราก็เอา เพราะเราเปน คือเราตองยอมรับ เราเปนผูนาํ เนี่ยจะไปเอา
เปรียบชาวบานไมได คือชาวไรก็เลยไดผลประโยชนไปเลย
Q คะ วันหลังอยากใหกํานันลามจังเลย (ขํา) มาแอบจุดใหปลิวมา
A (ขํา) หนึง่ ไมตองไปเสียคาหักไฟไหม สองคาบรรทุก ตันละรอยกวาบาทเนี่ย
Q เอาจริงนะกํานัน ถาหนูอยูข างไรกํานันนะ หนูไปแอบจุดที่กํานันแลวพยายามเอาลมเปา
ใหมันมาเขาไรหนู
A (ขํา) ผมๆ โดน ผมก็ใชอยางงี้เนีย่ คือเราก็บอกแฟนเราบอกวา มันเรือ่ งปกติ คือเราเปน
ผูนํา อยาไปเอาเปรียบเคาไมไดหรอก เรา เพราะฉะนัน้ เราไมเคยเอาเปรียบใครไง เคาถึงให
Q เพราะยังคิดอยูมาทํางานเสียสละตรงนี้มันไดอะไรบางอะคะ กํานัน
A ไดความสุข
Q เพราะวาดูแลวเหนื่อยนะคะเนี่ย ไมใชงานธรรมดานะคะ
A เพราะ หนึ่งคือไดชวยเหลือคนบานนอกเราเนีย่ คือหนทางที่เคาจะพึง่ ได คือ ผูใหญบาน
และกํานัน ขั้นแรกนะ เคามีปญหานะ ก็เคาไมเหมือนคนในเมืองนะฮะ อาจารย
Q คะ
A คนบานนอกเราเนี่ย คือ มีเรื่องปุบเนี้ย เคาจะคิดถึงผูใ หญบานแลวก็กํานัน อบต นายก
เนี่ยเคาไมพูดถึงเลยนะ มันจะเปนไอโบราณมาเลย คือถาสมัยกอนเนีย่ คือกํานัน
ผูใหญบานนี่จะคิดถึงกอนเลย
Q คะ ตั้งแตควายหาย (ขํา) ตั้งแตหนูเรียนเขียนหนังสืออะ ควายหายก็ไปหาผูใหญบา น
A เออ สมัยกอนผมเปนเด็กเนี่ย ควายหายก็มี
Q คะ
A เออ พอตาผมเนี่ย เปนคนกวางขวางที่นี่ ก็พาชาวบานออกตามกัน คือรากฐานตองมีอยู
กอนไง พอ พอเคาคนมีชื่อเสียง พอตาเคาคนมีชื่อเสียง
Q ออ มารุนลูกก็
A เออ เราก็สรางตอ
Q คะ ชื่อเสียง
A เออ เราก็ทาํ มา คือยังไงละพอถึงครบกําหนดเวลาก็ผลการแขงขันก็ไมมี
Q คะ
A ก็เราทํา ทํา กิจกรรมมาตัง้ แตตนเลย ตั้งแตอยู
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Q แลว ตอนนีม้ องอนาคต กําลังจะทํายังไงตอไป หรืออยากจะพัฒนาอะไรตอไปอะคะ
A คือตอนนี้ มองอยางเดียววา จะใหเราอยูในตําบลน้ําสุดเนี่ยออยมัน 95 เปอรเซ็นตเนีย่
อยากจะ ตอนนี้จะเสนอโครงการอยากเห็นเขื่อนเราเนีย่ คือ ชาวบาน มะนาวหวาน โคก
หลุมเนี่ยที่เคาเสียน้าํ ทวมไปเนี่ย เสียหายไปเนี่ย เคาขึ้นมาอยูเนี่ยขึน้ มาแถบตําบลน้ําสุด
เลยเนีย่
Q จากมะนาวหมาน
A เออ เคาไมไดประโยชนอะไรจากน้ําที่มองเห็นเลยนะอาจารย
Q จากเขื่อนทีส่ รางมา
A เออ น้ํานี่เห็นเฉยๆ ขาวๆ ใชประโยชนไมไดเลย เนีย่ ออยเหี่ยวอยางเงีย่ ก็ไมสามารถที่จะ
นําขึ้นน้าํ มาใชได
Q คะ
A ผมก็ พยายามประสานกับรัฐมนตรี ไอๆ เกษตร ถาเจอเมื่อไหรก็เสนอโครงการ คือ ผม
เคยไปดูทอน้าํ หยดไออิสราเอลอะ อืมเคาเอาน้าํ เนีย่ ขึ้นไปไวบนเขา บนอาง แลวเคา เคาไม
ระบบชลประทานเคาไมเหมือนบานเรานะพี่นะ เคาใชทอ วางทอมา แลวก็เอาวางเหมือน
ประปาเนีย่ ฮะ เอาเขาไรเราเลย คนนึงมี สิบไร ยี่สิบไร ก็สามารถจะปลูกผัก
Q คือเดินทอผานแปลง
A เออ ถาใครใชมากเสียมาก เก็บสัก ลูกบาศกเมตรละ กีต่ ังค ก็วา กันไป
Q อิสราเอลเคาแบบระบบสหกรณ ญี่ปนุ เคาอะไรพวกเนี่ยคะ แลวเคารัฐสวัสดิการ
A นั่นแหละ เคาๆ เปน เคามีน้ําจืด ไมเทาไหรเคาก็สามารถทีจ่ ะสงผักขายได เราไปเห็นแลว
ทึ่งเลยอะ
Q ฮืม แสดงวาอยางงีก้ ํานันไปดูงานตางประเทศบอย เพราะอยางวันนัน้ เรามากํานันก็ไป
ฮองกง
A ฮะก็ไปฮองกง ไปดูตลาดตางๆ
Q วันนี้เราก็เลยมาเอาของฝากจากฮองกง (ขํา) ออ ไมใชคะ แลวไดมีโอกาสเรียนรูดูงานที่
ไหนมาบางอะ แลวทีท่ ี่ประทับใจและไดเอามาใชจริงๆ
A ก็เนีย่ ที่อิสราเอลเนีย่ ตอนนี้ที่ผมเจาะ เจาะไอบาดาลเนี่ย แลวก็ผมใชน้ําหยด ใชนา้ํ หยด
ผมธรรมดาเนีย่ ถาฝนธรรมชาติเนีย่ มันจะปลูกประมาณเดือนเมษา พฤษภา ฝนมันจะลง
เห็นมั๊ยหละ ตานี้ถา เทากับปลูกเดือนเมษา พฤษภาเนี่ย ถาฝนมันมาเนี่ย อายุของออยเนี่ย
มันนอย พอธันวามันตัดหกแปดเดือนก็ตัดแลวใชมั๊ยอาจารย แตผมเนี่ย ผมเอาขุดบอ
บาดาลเนี่ย บอละ 2 หมื่น พอน้ํามาเนี่ยน้ําตื้นละ ผมปลูกน้ําหยด ผมปลูก พอปใหมผม
ปลูกเลย ปรับดินปลูกน้าํ หยดขึ้นได ไดน้ําหยดครั้งเดียว พอมีนานี่ฝน ฝนหลงฤดูมาเนี่ย
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ชวยไดและ วันนี้ออยผมทวมหัวหมดอะ คือตรงเนี่ยเราจะได เราจะยืด เออ เราจะทําใหอายุ
ออยของเราเนีย่ มากขึน้ แลวมีคุณภาพขึ้น คือ 1. ปริมาณตอไรจะสูงขึ้น 2. จะมีเวลา อายุที่
ได คือ เขา เขาหีบ 3. คือจะไดพอโรงงานเปดตัดเนี่ยจะไดความหวานที่สมบูรณ ตรงเนี่ยคือ
แลวก็ตอนนี้ ไอกระทรวงอุตสาหกรรมอะ เคามีงบประมาณ เคาเรียกภัยแลง เออ โดยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยเนี่ย เคาใหวงเงินกูชาวไรออยปละหมืน่ ลาน
Q อืม
A แลวก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย เคาเสนอไปเนี่ย เคาเก็บ เออ เจาะบาดาลหรือใหทอทาง
ใหนา้ํ หยด ใหกับชาวไรเนี่ย เคาคิดโลละสองบาท แต ธกส คิดโลละหาบาท คือ อีกสามบาท
นั่นรัฐบาลเปนคนจายใหชาวไร แตคิดชาวไรสองบาท โครงการนี้ โรงงานนี่ไดมาสี่สิบกวา
ลาน ตอนนี้ พอโรงงานที่ผมอยูเนี่ย ตอนนีท้ ํามากอันดับหนึง่ ของประเทศที่เคาไปใหขอมูล
เขาไป ที่อนื่ เคาไมใชกัน อยางผมนี่มหี มดอะ คือชาวไรสามารถที่จะวิ่งไปที่ขางในนี้จะ คือ
คือออยจะ จะดีมากเลย
Q อืม คะ สิง่ ใหม นวัตกรรมใหม ไดมาแลวก็เผยแพรตอ
A คือวาแลวก็โอกาสแลวก็ดอกเบี้ยก็ถูกไดจังดวย คือวารอยละสองบาทสงสามป บอรดละ
หกหมื่น ปละสองหมืน่ เคา เคาก็มีโอกาสใชมั๊ยละ
Q ใช
A ปละสองหมืน่ ดอก ดอก ไมพอพันบาทเนี่ย ตอปอะ คือ ถาเราชวยเหลือชาวไรไดตรงเนี่ย
คืออายุออยก็ได
Q คะ คุณภาพออยก็ดี
A คุณภาพออยก็ดี จํานวนตอตันก็เพิม่ พอขึ้น พอ พอ เดือนเมษา พฤษภา มันทวมหัวและ
พอฝนมาก็ไปเนี่ยแหละ ยาว
Q รูจักวางแผนดีนะคะ คือไมตองรอฝน
A อา เหมือน เหมือนอีสาน อีสานทุกวันเนี้ย เคา ดินทราย เคาสามารถจะปลูก เคาเรียก
ปลูกขามแลง พฤษจิกา ธันวา เนี่ยจะปลูกเลยนะ แลวเคาไปตัดเอาเดือน ปหนา อันนั้นเคา
จะไดขวบเลย เพราะฉะนัน้ ออย โรงงานเคาชอบของอีสาน เพราะหนึ่งออยเคามีคุณภาพ
ความหวานดี ทําน้ําตาลไดสูง
Q อืม
A คืออีสานเนีย่ ถัว้ เฉลี่ยแลวตันนึงได รอยสิบโล แตภาคเราเนี่ยไดรอยหาโล แตถาไปทาง
สุพรรณ ทางกาญ นัน่ ไดนอย เพราะน้ํามัน น้ําเคาดี ชลประทานน้าํ มาก ทางโนน เคาจะได
เกาสิบกวาโล คุณภาพจะไมเหมือนกัน
Q น้าํ มากก็จะไดนอย
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A เออ ใชใช พอเคาเปดน้าํ ใสใชมั๊ย ชลประทานเคาดีอะ พอถึงกําหนด ออยก็มี ในลําก็มที ั้ง
น้ํา ยังไมไดสะสมน้ําตาล
Q คะเคาไมไดชั่ง ไมไดชั่งจาก น้าํ หนักใชมยั๊ คะ เวลาเราจะ
A ครับ เคาชั่งจากน้ําหนักดวย แตเคาเอา เคาเอาน้ําออยเนีย่ เขาเครื่อง เคาเรียกเครือ่ งวัด ซี
ซีเอส คือ การซื้อขายออย อาจารย คือวา สมมติวา ปนี้ราคาพัน แตเคาจะซื้อขายเปน ซีซี
เอส คือ คือ มาตรฐานนี่คือที่ สิบ ซีซีเอส เนี่ย ราคาที่ผัน แตเคาจะให จะใหไอความหวานได
ราคาเพิ่มเนีย่ หก หก เปอรเซ็นต คือเอาหกคูณพันหารดวยรอย ก็จะเทาหกสิบบาท ซีซีเอ
สนึง สมมติวา ซื้อขายกันเนีย่ สมมติวา มาตรฐานที่ สิบ ซีซีเอส อยางของผมเนีย่ ได สิบเอ็ด
Q คะ
A โรงงานจะบวกให หกสิบบาท เปนพันหกสิบบาท แตถาโรงงานวัดไดของผมเนีย่ ไดเกา
เคาจะเอาหกสิบเนี่ยไปลบพัน ไดเการอยสี่สิบ คือจะมีบวก ลบ ถาใคร คุณภาพออยใคร
หวานดี สิบสอง สิบสาม สิบสี่ ก็ บวกขึน้ ไป
Q แบบนี้ โกง กลั่นแกลงอะไรกันไดมั๊ยคะ การวัด การตรวจ
A ไมได คือยังงี้ โรงๆ จะมีตวั แทนชาวไร ไอสมาคมเราเนี่ย แลวก็ศูนยบริหารการผลิตเนี่ย
เปนของสํานักงานออยเปนกึง่ ขาราชการเปนคนดูแล แลว แลว แลวก็ฝายโรงงาน สามฝาย
เปนคนดูแล แลวก็เวลาวัดเนี่ย ขางในโรงงานเคาไมสามารถจะเบอรไหนเคาไมรู คือจะมีไฟ
กระพริบ เคาจะเปนมีนัมเบอร แลวก็ ออกไปถึงจะไปเทียบเบอร ถึงจะรู ซีซีเอส ออกมา
Q หืม ทําออยเนี่ย มันตองอาศัยดวงดวยนะคะเนีย่ (ขํา) ฟงมาตั้งแตแรก รูอยางเดียวไมได
และตองเฮงดวย
A (ขํา) ตองเฮงดวย
Q บางทีก็ซวย (ขํา) ดวยที่เจอ
A (ขํา) ปญหาออยเยอะมาก อาจารย
Q คะ ที่ฟง มาก็หนักๆ ทั้งนัน้ แลวไอที่ทาํ มา แลวรูสึกชิน้ โบวแดงเลย มาสเตอรพีช ประสบ
ความสําเร็จสุด ภูมิใจสุดกับสิ่งทีท่ ําในบทบาทของ ไมวา จะเปนนายกสมาคมก็ดี หรือวา
กํานันก็ดี ทีย่ ังจําและประทับใจอยูแลวคนกลาวขวัญกันเยอะ ตอนนี้เราไมรูหรอกวากํานัน
ไดรับรางวัลอะไรมาบาง เพราะวาเราไมไดรับขอมูลมา แตนี่อยากให ก็อาจจะเลาใหเราฟง
สักนิดเล็กหนอย กอนจะจบ กลับไป กอนจะจบ
A คือ คือ ผมเปนกํานันผมก็ พ.ศ. สีห่ ก ผมก็ไดรับรางวัลแหนบทองคํา
Q แน กะแลวเชียว
A พ.ศ.สองพันหารอยสี่สิบหก ก็ไดรับรางวัลแหนบทองคํา
Q เคาพิจารณาจากอะไรคะ ถึงคิดเลือกกํานันวาใหเปนกํานันแหนบทองคําแตละที่
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A คือ แหนบทองคํา เนี่ยเคาพิจารณาในตําบลเราวา เราเนี่ย ได ได เคา เคา ทางจังหวัด
เคาจะออกมา หัวหนาสวนคือเคาจะให รองผูวา พอแตงปุบ เปนตําแหนงจริงคือ ผูวา ก็จะ
มอบรองใหเอามา หัวหนามีเกษตร มีหัวหนาสวนจังหวัดทุกอยางที่จะมา มีตํารวจที่จะมา
ใหเรา มาตรวจผลงานในตําบลเรา ของเราก็ มีไอ ไอการทําออยแลวก็ มีกลุมแมบานพริก
แกงนี่ ที่เราสงเสริมกัน แลวก็ การชวยเหลือชาวบาน แลวก็ผลงาน แลวก็ปราบยาเสพติด
สมัยนัน้ สมัยทีท่ านทักษิณอยูอะ ก็ผลงานเราก็ออกไป คือวาตําบลเราเนี่ยปลอดยาเสพติด
ตําบลแรกของอําเภอ
Q อุย ตําบลแรก กํานันทํายังไง อะคะ
A คือ จับเอาชาวบานเนี่ย เอากํานัน ผูชว ยอะไรพวกเนี่ย มาคุยกันแลวก็ใหดู เพราะน้าํ สุด
เราเนีย่ จะเปนคนหลายจังหวัดมาอยู แตมาอยูปบเนี่ย จะอยูกลุมใครกลุมมันปกครองงาย
สมมติวา เนีย่ อยางนครสวรรคเนี่ย จะมีคนจังหวัดนครสวรรคมาอยูหมูเจ็ด นีเ่ คาอยูเ ฉพาะพี่
นองเคา อยางหนองมะดันหมูแปด เคากลุม ชัยนาทแตเคามาอยูในกลุม เคา
Q อืม ก็มีมงุ เล็กมุงนอย เต็มไปหมดเลย
A มันจะเปน มันจะเปนกลุม เคาปกครองกันงายไง พอมาอยูเปน เคามาจับ สมัยกอนเนีย่
เคามาอยู มาเปนชุดไง การดูแลก็งาย ปกครองก็งาย ไมเหมือนอยางดีลัง พัฒนากันนัน่
โรงงานมันอยูอ ยางงั้น โอโห รอยพอพันแม คนงานมาอยูก ันรวม พวกยาอะสําคัญดวย เอา
ไมอยู แตของเราเนีย่ มันดูแลงายลูกหลาน
Q ใช ญาติๆ กันเปนกระจุกกระจุกอยูแลว
A อือ ไอผูชวยก็รูวาลูกหลานใคร ผูใหญก็รู ลูกหลานใคร เคาก็จับมาเอามาเขาโบสถ
Q เขาโบสถเลยเหรอคะ
A แลวก็ เอานายอําเภอมา เอาขัน เอาลูกปน เอาหอก เอาอะไรใส แลวก็พระสวด แลวก็ ดื่ม
สาบานกัน
Q อา คือวิธี นีค่ ือวิธีใครคิดคะเนี่ย กํานัน
A (ขํา)
Q (ขํา) ทําไมถึงคิดวาใชวิธนี ี้แลวมันจะยังไง ขมขวัญเหรอคะ
A คือวา คนบานนอกเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เออ เอาลูกปน เอาดาบ เอาหอก เอาอะไรใสขัน
ใหญๆ อะ แลวก็เอาพระเนีย่ พระสวดในโบถส แลวก็เอา ไอพวกที่มีสว นติดอะ เอามานัง่
แลวก็
Q หมายถึง กลุมเสี่ยง
A ดื่มตอหนานายอําเภอ ตอหนาเจาอาวาส พระครูอะ
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Q ดีนะ ดื่มไปแลว ดื่มตอนนีอ้ าจจะเปนหวัดสองพันเกา (ขํา) ดีนะเนี่ยกํานันจัดไปกอน แลว
ผลเปนยังไงคะ จากที่จัดตรงนัน้ แลวเห็นความเปลีย่ นแปลงมั๊ย
A ก็ดีขึ้นมาไง ดีขึ้น พอ พอ สํารวจพออําเภอพัฒนาเนีย่ เกาตําบลเนี่ยของผมปลอดตําบล
แรก
Q อืม แลวมีสง ไปวัดถ้ํากระบอกมั๊ย
A มีๆ เหมือนกันไอพวกติด เราก็
Q อืม โอเค ไดแหนบทองคําแลวรูสึกยังไงคะ (ขํา) อันนีค้ ําถามเหมือนนักขาว อยากรู
ความรูสึก
A คือ คือ ยังไงอะอาจารย คือวาเราเปนกํานัน ผูใหญบา นเนีย่ ความใฝฝนทุกคนคือรางวัล
ยอดเยี่ยมแหนบทองคําเนี่ย
Q อันนี้คือสูงสุดของในตําแหนงกํานัน
A สูงสุดของฝายปกครองกํานัน ผูใหญบา น
Q ออ คะ ตอนนัน้ รูสึกวาเรา คิดวาทําไม เคาถึงเลือกเรา รูสึกวากํานันก็มีตงั้ เยอะแหนะที่สง
เขาประกวดเหมือนนางงามอะ (ขํา) เราไปเขาตากรรมเกิน ตรงไหนคะ กํานัน
A ไมก็ อันนี้ก็ไมทราบเหมือนกัน (ขํา)
Q (ขํา) วันนั้นสงสัยแตงหลอไปแนเลย
A ทางอําเภอสงไปไง สงไป สงผลงานไปเคาก็เอามาประเมินกัน แลวก็
Q กํานันคุยเกงนะเนีย่ จดทันมั๊ยคะ ยุย เห็นหนานองมั๊ยคะ หนูถงึ ไดบอกวากํานันขา ขอ
ขอ อนุญาตอัดเทป ไมงั้นมันตายแน มันจดจริง คือสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนมากๆ คะ
กํานันเพราะวาเหมือนกับวาเราไดถอดองคความรู หรือสิ่งที่เปนประสบการณของกํานัน
แลวก็เอาไปเผยแพรตอใหกบั แกนนําคนอืน่ ๆ ใหเคาไดรูวา ถาเกิด
A ตอนนี้ผมถนัดทางออยผมก็คุยทางออย
Q แตนี่ไมใชทางออยอยางเดียวแลวนะคะ เพราะดูแลวมันเกือบจะทุกเรื่อง ไดเห็นวิธีการ
เห็นเทคนิค ซึ่ง ความจริงแลวมันเอาไปประยุกตใชกับของที่อนื่ ได ไมจําเปนวาเคาจะตองทํา
ออยหรอก
A ใชๆ
Q แตใหเห็นการไกลเกลี่ย การเจรจา การตอรองทุกอยางอะแลวก็ การบริหารจัดการที่ตอน
แรกเราถึงไดเอะ กํานันรูเรื่องออยอยางเดียวเหรอ พอพูดเรื่องไปเปนผูช วยผูใหญบา นกับ
ทํางานในฝายบริหารไดดี เพราะฉะนัน้ อันนี้คือ ในโอกาสตอไป คือ เราจะรีบเอาไปทําเปน
งานวิจยั
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A คือเรา เราเรียนจบมาเนี่ยมาทําไรเนี่ยเรา ผมเนี่ยเปนเนี่ย อยูวทิ ยาลัยเนีย่ ชอบกิจกรรม
มาก พอเรามีปุบเนี่ย เราอยากจะ พอเรามีโอกาสเนี่ยเราอยากจะชวยเหลือชาวบานไง พอ
เคาดึงไปเปนผูชวยผูใหญบา นปบ เนีย่ เราก็ออกวิธที างทีเ่ ลาใหอาจารยฟง ถือวาตองทํา
อยางงี้นะ ถึงชาวบานเคาถึงจะนับถือผูใหญบานกํานัน เคาถึงใหความเชื่อถือ
Q จริงคนเกาๆ เนี่ยรูจริง
A พอทําๆมาปบเนี่ยมันเกิด พอผูใหญคนเกาทํามาเนีย่ คนงานเคาออก พอเคาปลดเกษียณ
เนี่ย เคาก็มองมาตัวเรา วาเราอยูเบื้องหลังพอถึงเวลาปบเนี่ยก็ไมมีการแขงขันไง (ขํา) เคา
ยอมรับเราในตัว
Q ยอมรับในผลงานที่เราทํา เราไมตองไปหาเสียง ไมตองไป
A ใช ไมตองไป
Q แลวกิจกรรมที่วา ที่โรงเรียนอะไร คือกิจกรรมอะไร เออ ที่เราทํามาตลอด ตั้งแตเวลาเรา
อยูโรงเรียน
A ออ ไอโรงเรียน เอาที่มหาวิทยาลัยอะ
Q อา
A เกีย่ วกับไอเนี่ยแหละ เรียนเกีย่ วกะไอชวยเหลือ ออก
Q คายอาสา
A หาทุน คายอาสา ใหชวยเด็กยากจน ก็อาจารยวรวิทย ลพบุรี ทีเ่ ปน สว ลพบุรี วงษ
สุวรรณเนี่ย แกเปนอาจารยผมเนี่ย เมื่อกอนแกเอียงซายนาดูเลยนะ โดนสั่งยายเขากรม
ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ
Q จากๆ กิจกรรมวันนัน้ มันทําใหเรามาใชในชีวิตจริงบางยังไงอะคะ
A อืม ในหมูบา นเนี่ย ก็เราเห็น หมูบานเราก็ไมแตกตางจากที่เราไป
Q ที่เราเคยไปเจอมา
A คือ ในหมูบา นบานนอกเราเนีย่ คือสมัยกอนเนี่ย ผมอยูมาตั้งโคกสลุง มาอยูเนี่ย เราเห็น
มาไอของที่อาํ เภอ ของจังหวัดที่เคาใหมาเนี่ยสวนมาก ไมใชวาเคานะ คือ ผูใหญเกาๆ คือ
จะเห็นแกตัว ใหแตลูกแตหลาน
Q สุมยังไงไมรู ไดแตญาติ
A เออก็นนั่ สิ ลูกเขย ลูกสาว นี้เราเห็นอยางงี้ปบเนีย่ มัน มัน เปนธรรมไง เราก็มาตัง้ ใหมวา
เราก็ตั้งกลุม ชาวบานขึน้ มา ในชุดนี้ เมื่อกอนหมูห นึ่งผมเนี่ยมันกวางประชากรเปนพัน ผม
มาตั้ง กลุมชองแคหนึง่ กลุม กลุมไทรทอง กลุมตลาด กลุม สี่แยกสะพานหก พอถึงเดือนก็
เรียกหัวหนากลุมเนี่ยมาคุยกัน มีงบประมาณอะไรจะเขา ถามีอะไรของแจก ก็มาคุยกัน เรา
จะแจกแบบไหนยังไง แลวก็มีปญหา หรือมีงบประมาณที่จะไปลงใหชาวบานเนี่ยเราก็มา

101

ปรึกษาในกลุม กัน หัวหนากลุมเคาก็ออกความคิด เราก็เออ วาจะเอายังไงกัน คือ เราไม ไม
ตองไปตัด คือเหมือนประชาธิปไตยอะ ไมใชเราไปเผด็จการ ตองใหคนโนนคนนี้ ใหในกลุม
เคาเนีย่ เราก็นั่งไปเปนประธานฟงเคา
Q เคยไปบานผูใหญ ตุม อยูร อบบานเลย (ขํา) ไมรูจะไปใหใคร นัน่ ก็ตดั สินใจไมเปน
A (ขํา) คนในตลาดอะ ไอศาลากลางบาน ก็ไปไวที่อนื่ ก็ไวหนาบานเจาของอะ อยางภัยแลง
มา เมื่อปนี้เคาใหถัง 3000 ลิตรหนะ
Q คะ เงินๆ อะเหรอคะ ใหญๆ หรือวาไง น้ําเงิน
A ถังไอนา้ํ ภัยแลงหนะ ถัง 2 ใบ 3000 ลิตรหนะ จุไดอะ ผมก็เรียกประชุมกลุม ไอประชุม
ตามกลุม ชาวบานก็บอกใหใครก็ไมไดมันแค 2 ใบของเรามันมีอยู 5 กลุม ก็บอก งัน้ เราให
วัดนะ
Q ออ คะ
A ก็เขาวัดไป วัดเนี่ยพวกเราสามารถไปใชในวัดกันไดหมดหนะ ไวใสน้ําฝนใหพระ คือเราก็
ทํากันอยางงี้มาตลอด
Q พูดถึงวัด วันนีก้ ํานันไปวัดมารึเปลาคะ
A คนนี้เคาก็ไปวัดมา
Q ไมเพราะเห็นเสื้อกํานันสดใส เสื้อพี่จวบสีขาว ก็เลยคิดวาเอ กํานันแตงตัวมารอเรารึเปลา
(ขํา) ซะหลอเลย
A ไป วันพระวันนีก้ ็ตองไปดวยกันนัน่ แหละ แตเคาอยู แตเราไมอยู
Q ออ คะ แลวอยางงี้กาํ นันเคยบวช มาบวช ทีน่ ี่หรือวา
A บวชที่ โคกสลุงฮะ
Q ออ ตั้งแตตอนที่อยูท ี่โคกสลุงแลว เห็นธรรมะ ธรรมโมกัน
A ก็ วัดเนี่ยก็ทผี่ ม 6 ไรยกใหวัด
Q สาธุคะ อนุโมทนา
A แวะไปดูสิ สวยนะ
Q อืม มีอกี ซัก 6 ไรยกใหหนูมั๊ยคะ (ขํา) หนูจะบวชเลย หนูปลูกออยคะ แลวก็จุดไฟ ใหมัน
ลาม
A ก็เปนวัดปาไง วัดปฏิบัติ
Q สาย
A สายปฏิบัติ วัดถ่ําปูตองคะ สายภาวนา
Q วิปสสานา เหรอคะ แลวภาวนาอะไรอะคะ เปนแนวไหนอะคะ
A(พี่จวบ) ก็ พุทโธ อะไรอยางงี้อะคะ
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A ก็ตองถามเนี่ย ผมไมคอยไดไปนั่งอะ
Q หนูกน็ อนสมาธิเอาคะกํานัน โอเค วันนีร้ บกวน กํานันตองทําอะไรตอคะ วันนี้มี
A วันนี้ไมไปไหนอะ พักผอน
Q ออ นีพ่ ักผอนเหรอคะ นีถ่ อื เปนการพักผอนเหรอคะเนีย่ เรามาชวนกํานันหัวเราะ
A เดี๋ยวพรุง นีก้ ็งานบวช แลวก็มะรืนก็งานศพ ไอแมกรรมการสระแกว ตองไปอีกอะ
Q แลวแตงมีมยั๊ คะ งานบวช งานศพ งานแตง
A แตงยังไมมอี ะ ไปทั่วเลย เพราะงานพวกนี้ไมไดหยุดเลย (เสียงพี่จวบแทรก สวนมากเราก็
ตองไป เมื่อกอนไกลๆ ไมคอยไดไป ชวงหลังๆนี้ ไป) พอเราเปนผูน ําปุบ กรรมการไมไปไม
เปนไร แตขอให นายกไป เคาบอกแคนายกคนเดียวเคาก็พอใจ เคาวางั้น เนีย่ เราก็พยายาม
จะเปนคนกลาง พยายามจะเอาไปเยอะๆ เพื่อไปใหเปนเกียรติกะเจาภาพเคา เราก็พยายาม
ดึงกรรมการทีส่ นิทกัน เฮยไปเปนเพื่อนกันเวย ทางเจาภาพเคาจะไดดีใจเห็นเราไปเนี่ย เราก็
พยายาม เพราะๆ องคกรเราเนีย่ ไง พยายามที่จะทําใหองคกรเราเนี่ยมันแนนหนา คือเราก็
Q อันนี้เราฐานเสียงดีนะคะ คิดจะลงการเมืองทองถิน่ บางมัย๊ คะ กํานัน คิดจะลง อบต
การเมืองทองถิ่นอะคะ มองไวบางมัย๊ คะ มีใครมาชวนมัย๊
A สจ เคาก็จะใหลง แตผมไมลง
Q ทําไมอะคะ
A ไมเอา ผมไมชอบ เนี่ยตอนเนีย้ เคาบอกวากํานันทําไมไมลงนายก ถาลงแลวไดเลย สจ
ทําไมไมลง ไมเอาผมบอกวา ผมเปนกํานันเนี่ย ถาผมลาออกจากกํานันไปแขงลงนายกกะ
เคาเนีย่ เคาก็มองหาวากํานันเนีย่ มีผลประโยชน จะไปกินงบประมาณ ผมบอกวาผมอยูเปน
กํานันเนี่ย ศักดิ์ศรีผมดีแลว ผมไมเอา เพราะฐานะเราก็ไมไดเดือดรอนอะไร เราก็ทาํ ไร
กิจการเรามีอยูแลว ผมเปน ผมชอบทางนีไ้ ง คือเรา เทากับเราออกจากกํานันเนีย่ ไปสมัคร
นายก เคาก็มองเลยวา ชาวบานมองวา กํานันเนี่ยมองเห็นผลประโยชน คือจะไปกิน
งบประมาณเนี่ย ชาวบานเคาก็จะมองอยางงัน้ เราก็เลย สจ เหมือนกัน เคาก็ใหสมัครแตเรา
ก็ไมสมัคร
Q(ลุงอวน) เอ แตเดิมเนี่ยเคาบอกวาจะยุบกํานัน ใหมี อบต อยางเดียว
A คือ คืออยางงี้ฮะ คือ คือไอ กฎหมายไอทองถิน่ ทองทีเ่ นี่ย คือ ถา ถาเทศบาลไหนใหญๆ
เนี่ย ถากํานัน ผูใหญบานหมดวาระเนี่ย เคาไมให เคาไมใหเลือกตั้งตอ แตนี่กฎหมายผาน
เมื่อ อาทิตยทแี่ ลวเนี่ย ผมอานขาวแลว คือวา เคาแกแลวก็คือวา ถาอยางตําบลเนี่ยยก
ฐานะเปนเทศบาลเนีย่ อยางกฎหมายเกาเนี่ยพอยกเปนเทศบาลปุบ หมดวาระเนี่ยเคาจะไม
เลือก ไมใหเปนนะ เคาใหหมดวาระไปในตัว เคาไมเลือกตั้งแทน แตเคา รัฐบาลรุนนี้เคาออก
กฎหมายใหมมาแลว คือวา อบต เปนเทศบาลเนีย่ หรือเทศบาลทุกวันเนี่ย ยังมีกาํ นัน
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ผูใหญบานอยูเ นี่ยใหสามารถที่จะใหเปนตอไปได ใหเหมือนเกา เคาเพิ่งแกไง แตของเกา
เนี่ยถาอยูในเทศบาลเมืองเนี่ย จะหมด ยุบไปเลย แตนี่เคายังมองวา บานนอกเราเนี่ย ตอไป
บานนอกเราเนี่ย ไอ อบต เนี่ย มันยังบานนอก มันก็ สามารถทีจ่ ะยกฐานะเปนเทศบาลได
ใชมั๊ยละ มัน มัน ก็ยงั บานนอกอยูนนั่ หนะ เคาก็เลยมองวากํานัน ผูใหญบานเนี่ย มันก็ยงั มี
การปกครองแบบบานนอก คือ ชาวบานยังนับถืออยู ก็เลยคงตรงนีเ้ อาไว
Q คะ เพราะวาโอกาสตอไปเรามา เราจะไดเจอกํานันอยางงี้อีก กํานันไปประเทศอะไร โทร
บอกลวงหนานะคะ จะไดฝากซื้อของ แลวคุณยายไปไหนอะคะ
A(พี่จวบ) แมไปสระบุรี
Q ไปทําอะไรอะคะ
A(พี่จวบ) ไมหาหมอคะ
Q ออ เลยไมเจอคุณยายเลย
A(พี่จวบ) คะ
Q ไมรูวาใชยาดมเราหมดหรือยัง
A(พี่จวบ) ออคะ
Q เสร็จแลว เดี๋ยวกํานัน ชวยไปถอดเทปดวยนะคะ เพราะวากํานันพูดเยอะ (ขํา) พวกเรา
ถอดไมไหว เยอะมากเลย อยางงี้ไปเปนวิทยากรบอยมัย๊ คะ พูดคลองมาก แสดงวาไปอยูบน
เวทีบอย สวนมากเคาชอบเอากํานันไปเปนมัคทายกวัด (ขํา)
A (ขํา) สวนมากบานนอก เคาก็ทาํ อยางนัน้ แหละ สวนมากเคาจะผูใหญบาน กํานัน
เปนมัคทายก
Q แลวนีเ่ ปนมัย๊ คะ
A ไมเปน (ขํา)
Q แสดงวามีผใู หญบานหลายหมูบา น แบงกัน กระจายงาน นองมึน โอเค
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ตัวอยางบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักคนที่ 2
ผูใหสัมภาษณ ประธานกลุมออมทรัพยทานหนึ่งในจังหวัดลพบุรี
วันทีส่ ัมภาษณ 28 สิงหาคม 2552
เวลาสัมภาษณ 10.00-12.00 น.
ผูสัมภาษณ ฐาศุกร จันประเสริฐ
ผูจดบันทึก นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ
Q: ชีวิตการทํางานของอาจารยไดผานประสบการณการเรียน การทํางาน ซึ่งอาจจะมี
หลายงานหรือทําอะไรมาหลายๆ อยาง จึงอยากใหอาจารยชวยแบงปนประสบการณ
ตรงนี้ใหกับพวกเราไดฟง พวกเราก็เปนนิสติ ทั้งนั้นเลย เพื่อใหไดการเรียนรูจาก
อาจารยไปดวยกัน
A: ถาพูดถึงเรื่องเรียนมัธยม ม.1-ม.6 สมัยนัน้ หลักสูตรจะเปนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ทีโ่ รงเรียนประถมมี 4 ป ป.1-ป.4 พอจบ ป.4 ก็สอบเขา ม.1
เรียน ม.1 ถึง ม.6 สมัยนัน้ ก็ 6 ป แลวก็ถงึ จะตอ ม.7 ม.8 คือ หลักสูตรเดิม เรียน
ประถมก็เรียนที่หมูบ าน
Q: อาจารยเปนคนทีน่ ี่เลย
A: ครับเปนคนทีน่ ี่ คุณพอเปนคนทีน่ ี่ แตคุณแมทานเปนคนกรุงเทพฯ คุณพอเปนทหาร
อากาศ สังกัดอยูที่กองทัพอากาศที่กองบิน 2 สวนคุณแมทานเปนนักเรียนมัธยม
โพธิพัฒน แลวก็พอจบมัธยมก็เรียนโรงเรียนการเรือนพระนคร ซึ่งปจจุบันก็คือ ราชภัฎ
สวนดุสิต เสร็จแลวก็แตงงานกับคุณพอ อยูกับคุณพอทีน่ ่ี เกิดตั้งแตเด็ก ทีเ่ กิดมาก็เปน
ลูกคนโตของคุณพอคุณแม มีนองทั้งหมด 7 คน รวมทัง้ อาจารยดวยก็เปน 8 คน ใน 8
คน จะมีนองสาวคนเดียว ก็คนที่สอง หางจากอาจารย 4 ป ตอนนี้อาจารย 64 เขาก็
60 คนเล็กนี่เกิดป 02 ทุกคนคุณพอคุณแมใหเรียน ไมมที รัพยสมบัติใดๆ ใหลูก เราก็
จะเรียน เรียนแลวก็แบงเบาภาระ พอเรียนที่กรุงเทพฯ ทีว่ ิทยาลัยครูสมเด็จเจาพระยา
ก็เอานองไปอยูดวย นองก็เรียน อยางคนทีส่ องเขาก็จบ เปนนองสาว ประกอบอาชีพ
ธุรกิจกอสราง คนที่สาม ทํางานการบินไทย คนที่สปี่ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทนํา
เที่ยว ชื่อบริษทั ลารีแมร คนที่หา ก็เปนผูจดั การประปาสิงหบุรีปจจุบนั คนทีห่ กก็เปน
เจาหนาที่ไฟฟาเขตอยุธยา ก็ไดระดับ 9 สวนคนที่เจ็ดเปนเจาพนักงานไฟฟาระดับ 7
ของจังหวัดลพบุรี คนสุดทายประกอบอาชีพสวนตัวเปนทนายความ
A: บรรดาพี่นองประสบความสําเร็จมีอาชีพการงานมัน่ คงกันทั้งนั้นเลยนะคะ
Q: ก็ไดหลักการของคุณพอคุณแมที่สอนไววา ทรัพยสมบัตทิ ี่พอแมใหติดตัวคือความรู
ประกอบเปนวิชาชีพ พออาจารยเรียนจบป.4 ที่นกี่ ็ไปเรียนมัธยมหางจากนี่ไป
ประมาณ 10 กิโลก็คือโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย เรียน ม.1-ม.6 จบเมื่อป 2504
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โรงเรียนมัธยมที่อาจารยเรียนมันก็เปนหลักสูตรซึ่งเรียกวาหลักสูตรมัธยมตน ม.1-ม.6
เสร็จแลวก็ไปตอมัธยมปลาย ม.7 ที่โรงเรียนอํานวยศิลปพระนคร เสร็จแลวเนื่องจาก
ภาระความจําเปนทางครอบครัว เศรษฐกิจ มีนองเยอะก็ตองเปลี่ยนเข็มมาเรียนทาง
วิชาชีพ คือสอบวิทยาลัยครูสวนกลาง ก็เลือกเรียนวิทยาลัยครูสมเด็จเจาพระยา เมื่อป
2506 จบเมื่อป 2509 เสร็จแลวก็สอบบรรจุ ไมใชสอบบรรจุหรอก เขาขอรองใหมาชวย
ทางบาน ทางจังหวัด เนื่องจากทางจังหวัดสงกีฬาเขต ทราบขาววาอาจารยเปนเลน
กีฬาของวิทยาลัย เลนฟุตบอล ก็มาเลนฟุตบอลใหกับจังหวัดลพบุรี ก็สอบบรรจุได
สมัยนัน้ งานมันเหลือ คือตําแหนงคนมามันนอย จังหวัดตองการ 7 ตําแหนงมีคนมา
สมัครไมครบ ก็สอบพอเปนพิธี ไดทาํ หนาที่เปนขาราชการครูจังหวัด สมัยนัน้ เขา
เรียกวาครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
Q: นี่คืองานแรกเลย
A: งานแรกเลย แตวากอนที่จะมาเปนครูที่จังหวัดลพบุรีนี้ ก็เปนครูโรงเรียนราษฎรที่สาม
แยกทาพระ ชือ่ โรงเรียนภาษานุสสรณ
Q: อยูที่ไหนนะคะ
A: อยูที่สามแยกทาพระ ก็คือ ทางไปฝงธนบุรี ในขณะเดียวกันก็เลนฟุตบอลใหสโมสร
ตํารวจ เขาใหไปเลนฟุตบอล ไมไดใหเปนตํารวจอะไรหรอก ก็ไปซอมฟุตบอลเฉยๆ ก็
ไปซอมฟุตบอลที่สนามฟุตบอลของสโมสรตํารวจที่บางเขน โรงเรียนจาตํารวจ เสร็จ
แลวก็มีเวลาวางก็มาสอนทีโ่ รงเรียน เย็นไปซอมฟุตบอล ขณะนัน้ ก็มีรายไดสองทาง
ทางหนึ่งก็โรงเรียนราษฎรที่สอนอยู กับเงินเดือนของตํารวจเขาใหที่เรียกวาพลตํารวจ
สํารอง
Q: ที่อยูในทีมฟุตบอลใชมั๊ยคะ
A: ครับ แลวก็สงนองเรียนที่กรุงเทพดวย พอหลังจากชีวิตครูที่โรงเรียนราษฎรแลว ก็มา
บรรจุเปนครูขององคการบริหารสวนจังหวัดเมื่อป 2511 คือ วันที่ 2 ตุลา ขึ้น
งบประมาณใหม สอบไดที่ 3 มีคนมาสมัคร 7 เขาตองการ 10 เราไดที่ 3 เราไมตองไป
สอน เขาใหชวยไปสอนที่ศึกษาธิการจังหวัด ก็ทราบขาววาทางการศึกษาสมัยนัน้ จะมี
เปนโรงเรียนทีส่ ังกัดจังหวัด แลวก็มีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึง่ ตรงขามกับศาลากลาง
จังหวัดของกรม เขาเรียกวากรมวิสามัญ ซึ่งมีอดีตพระสหายของสมเด็จพระเทพฯ ชื่อ
ดร.อาคม จันทสุนทร มาขอตัวเราไปชวยสอนที่โรงเรียนตรงขามศาลากลางจังหวัด ชื่อ
โรงเรียนเมืองใหม
Q: ทําไมถึงมาขอตัวอาจารยไป
A: สาเหตุที่มาขอคือ หนึง่ ทราบวาเราจบจากวิทยาลัยครูบา นสมเด็จซึ่งเปนวิทยาลัยครูที่
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Q:
A:

Q:

A:

Q:
A:
Q:
A:

Q:
A:
Q:
A:

ผลิตนักศึกษาที่ดีก็เอามาชวยสอน คือ เห็นวาเราทําไดหลายอยาง เราไดทางธุรกิจทาง
ศึกษาธิการจังหวัด เรื่องการตอบโตหนังสือ รางหนังสือ ทางศึกษาธิการจังหวัดได
ถายทอดมาใหเราไดรับรูการบริหารการศึกษาเบื้องตน การประสานงานทั่วไปกับ
หนวยราชการ แลวก็วิชาการตางๆ คือ ที่โรงเรียนหนาศาลากลางจังหวัด ขณะนั้นเปน
โรงเรียนพิเศษ มันไมไดสังกัดจังหวัด ชื่อเปนชื่อเฉพาะกรมวิสามัญ และในแตละ
จังหวัดมีแคโรงเดียว เขาก็เอาเราไป ก็สามารถไปชวยเขาไดหลายๆ อยาง
แคมาชวยราชการหรือออก
โอนเลยลูก คือ โอนจากครูองคการบริหารสวนจังหวัดมาอยูครูกรมวิสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมทีครูองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ขอโอนขาดเลย
นิดหนึ่งคะ อาจารย คือเห็นวาอาจารยมีการเปลี่ยนงาน ที่ไดเงินเดือนสองทาง จาก
สโมสรตํารวจ และเปนครูโรงเรียนราษฎร เสร็จแลวก็เปลีย่ นมาอยูท ี่ลพบุรี จากที่มีอยูก ็
ยายโอนมาเลย การเปลี่ยนงานนี้อาจารยคดิ อะไรอยูวาการเปลี่ยนงานแตละครั้งมี
อะไรมาชวยตัดสินใจวาควรจะยายหรือเปลี่ยน
ทานผูบังคับบัญชา เชน ทานศึกษาธิการจังหวัด ทานก็รักใคร เอ็นดูเราในฐานะที่เปน
บรมครูจากวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา ลักษณะอันหนึ่งเขาเรียกวา เชื้อสาย
ทานก็เมตตา ทานก็บอกวาดีไปอยูกับ ดร.อาคม เนี่ย จะไดประสบการณ นอกจากนั้น
ยังไดสังกัดตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ก็รับตําแหนงนัน้ มา ก็เปนครูโรงเรียน
ศึกษาธิการมาเรื่อยตั้งแต 2511 ขณะที่สอนอยูสังกัดกรมวิสามัญ ก็คลายๆ กับวา
นองๆ ก็เริ่มโตขึ้น มีงาน
หมายถึงนองในครอบครัว นองสาวหรือคะ
เออ แลวชวงทีเ่ ราจบจากวิทยาลัยครูบานสมเด็จนัน้ เปนแคอนุปริญญา คือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาการชัน้ สูง
ยังไมเปนปริญญาตรีหรือคะ
ยังไมเปนปริญญาตรี ก็ไดเวลา ปรึกษากันวา เอ ทําไมพรรคพวก เขาถามวาทําไมไม
เรียนตอ ทํางานตั้งแตหลายป ตั้งแต 2511-2519 ทําไมไมสอบสักที ก็เลยไปสอบที่
บางแสนเมื่อป 2517 จะไปเรียนก็ไปไมได เมื่อตอน 17
เพราะอะไรคะ
เพราะภารกิจมันเพิ่ม ทั้งชีวติ สวนตัว ครอบครัว
แสดงวาชวงนีอ้ าจารยแตงงาน อาจารยแตงงานชวงไหนคะ
ชวงป 2515
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Q: ระหวางที่ทาํ งานที่กรมวิสามัญใชมั๊ยคะ
A: เออ ภรรยาก็มนี อง มีลูก ไปเรียนไมได ก็เลย drop ไว ป 18 เพื่อนก็บอกวาใหไปเรียน
ไดแลว ขึ้นหมายเลข 1 เอาไว ไมควร drop ไวนาน ก็ไปเรียน ทีน่ ี้ไปเรียนก็ไดรับความ
เมตตาจากทานผูบังคับบัญชายายให เพราะตอนไปเรียน เงินเดือนมันเกินระดับ
ปริญญาตรี เพราะเราเปนครูมากอน ทีน่ ี้ถา เราไปเรียน คนที่ไปเรียนก็จะไมไดเงินเดือน
ขึ้น ดังนั้น ก็ขอถายโอนไปเรียนภาคสมทบ ที่เขาเรียกวา twilight ไปเรียนที่บางแสน
แลวก็จบที่บางแสน เมื่อป 21
Q: อยางที่อาจารยเลาวาภารกิจก็เพิ่มขึน้ ทั้งงาน ทั้งครอบครัว แลวยังตองไปเรียนอีก
อยางนี้มกี ารจัดสรรเวลาอยางไร
A: ก็คือ อุทิศเวลาใหกับทางราชการกอน คือ ทําหนาที่ฝา ยปกครองไปดวย อาจารยที่
สอบเรียนที่อนื่ ได วิชาที่เขาสอนไมไดก็ไปสอนแทนเขา เพราะในชวงนั้นโรงเรียนเปน
หลักสูตรขยายจาก ป.4 ใหไปถึง ป.7 แลวก็ไปเขา มศ.1 นั่นคือลักษณะหนึง่ ที่เราได
ประสบการณ วิชาไหนที่เขาสอนไมไดเพราะไปเรียน เราก็ไปสอนแทนเขา อาจารยจบ
ไทยสังคมที่บา นสมเด็จ ไปชวยสอนวิชาตางๆ
Q: ทําไมอาจารยถึงเกงภาษาอังกฤษ
A: เพราะคุณแม ทานเปนผูที่ใหวิชาถายทอดวิชาความรู พืน้ ฐานทานจบการเรือน สมัย
นั้นทานก็เกงภาษาอังกฤษ ทานเปน dictionary ประจําบาน สอนลูก เราก็จํามาเรื่อย
อันนี้เราไปเรียนที่บางแสน ป 21 ก็จบ คือ ไดปริญญาตรี มาตรฐานไดกข็ อกลับ ตอน
ไปอยูที่บางแสน ก็ยายไปอยูโ รงเรียนแรกทีโ่ รงเรียนพานทอง เปนโรงเรียนประจํา
จังหวัดของชลบุรี ที่พานทองมีสองโรงเรียน คือ โรงเรียนพานทอง กับโรงเรียนพานทอง
ชินูปถัมภ ซึ่งอยูติดกัน แตลกั ษณะการบริหารงานตางกัน พานทองเปนระดับโรงเรียน
แคประถมปลาย พานทองชินูปถัมภเปนโรงเรียนมัธยม 1 ถึง มัธยม 6 พออยูที่อาํ เภอ
พานทองได 2 ป ทานสถานศึกษาขอใหยายใกลไปหนอย ใกลกับบางแสน อยูใน
อําเภอเมืองชือ่ โรงเรียนอางศิลาวิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมประจําตําบล ไปทําหนาที่
หลายอยางทีน่ ั่นเพราะเปนโรงเรียนเริ่มบุกเบิก ครั้งแรกไปอยู เขาก็แตงตั้งใหเปนผูชว ย
อาจารยใหญฝายธุรการ แลวก็สอนหนังสือดวย
Q: อาจารยสอนวิชาอะไร
A: ที่โรงเรียนพานทองสภา สอนภาษาอังกฤษ และสังคม เพราะอาจารยเรียนทีม่ ศว.บาง
แสน เอกภูมิศาสตร geography ใครขาดเราก็แทน แลวก็ทํางานฝายธุรการ เราก็ได
ความรูเกีย่ วกับการตั้งฎีกา การตอบโตหนังสือ หรือจากหนวยที่ติดตอและ
ประสานงานกับเรา และทํานองเดียวกันก็ดูแลพระตํานักซึ่งเปนเรือนรับรองสวัสดิการ
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Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:

Q:

กระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับโปรดเกลาจาก ร.5 ตําหนักมหาราช และตําหนักมหา
ราชินีอยูชายหาด ที่สมัยนั้น ร.5 เสด็จประพาสชายทะเล เปนเรือนรับรองเปนเรือนพัก
ตอนหลังก็โอนใหเปนเรือนรับรองสวัสดิการของครุสภา ใครที่เปนขาราชการครูสังกัด
ไหนก็พักได คืนละ 20 บาทเพียงแตแสดงบัตรประจําตัววาเปนขาราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารยกม็ าดูแลในสวนนี้ดว ย
ดูแลในสวนนีด้ วย เพราะอยูต ิดๆ กับโรงเรียน ตรงนัน้ ก็จะมีสถาบันวิจยั สัตวทะเลของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดแลกเปลี่ยน ไดคุย สัมผัสกัน ตอนนัน้ ไปก็ อยูพ านทอง
2 ป อางศิลา 2 ป รวม 4 ป ก็ยายกลับ
ชวงนี้ครอบครัวอาจารยตามไปดวยหรือไม
เปลา ครอบครัวอยูทนี่ ี่ แตบา นของภรรยาอยูที่ชลบุรี บานญาติภรรยา ก็เลยไมมี
ปญหากัน แตในชวงนัน้ จริงๆ ก็มีปญหาชีวิตจริงคือ ปญหาคูครอง เขาตองการมีใหม
ในชวงที่เราไปเรียนตอ คุณแมยายเขาก็มา
ตอนนัน้ มีนองแลวหรือยัง
มีแลว มี 2 คน จบธรรมศาสตรทั้งคู ภรรยาเขาตองการมีแฟนใหม ไดเด็กลพบุรีทาํ งาน
ไฟฟา เราก็ไมบังคับเขา เพราะจิตใจแตละคนรับยาก ใชชีวิตในบัน้ ปลาย นองก็ไมตอง
หวงมันแลว มีอาชีพหมดแลว คุณพอคุณแมก็เขาใจ ตอนนัน้ อาจารยก็มีลักษณะ
เสเพลหนอย เลนกีฬาตอนเย็น เทีย่ วราตรี
แตก็ยังอยูท ี่พานทองใชหรือไมคะ
กลับมาอยูท ี่ชลบุรีแลว ตอนนั้นขอเลิกกับเราตั้งแตอยูชลบุรี คุณแมยายถึงมาเปน
พยานศาล
อาจารยกลับมาเสเพลทีน่ ี่
ก็กลายวาเราเปนคนมีเพื่อนมาก ทุกวงการก็รูจักกัน ไมไดใชเชิงเสียหาย
ตอนยายกลับมาที่ลพบุรี มาทํางานอะไรคะ
เปนขาราชการครูที่ลพบุรี แตในตัวจังหวัดไมมีตําแหนง เขาก็ใหไปอยูท อี่ ําเภอหนึง่
หางจากจังหวัดไปประมาณ 35 กิโล คือ อําเภอโคกสําโรง ไปอยูโรงเรียนอําเภอโคก
สําโรง เปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ เขาก็สงอาจารยไปอบรมตําแหนงผูชวยที่อาคาร
ครุสัมนาคารตรงโรงเรียนพญาไท สมัยนัน้ ไมมีสถาบันผูบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเสร็จ 3 วันก็มาปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการของโรงเรียน
ขนาดใหญฝา ยบริการ
ชวงนี้ผานชีวิตเสเพลมาหรือยังคะ
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A: ผานมาแลวลูก
Q: แลวมันผานมาไดอยางไรคะ เพื่อจะไดเปนประสบการณแกพวกเรา
A: ก็ศึกษาจากผูท ี่มีปญหาแบบนี้ เขาบอกวาไมใชคูแท พอไมใชคูแท ก็ยกตัวอยางพุทธ
ศึกษาเลาใหฟง วา รางกายก็ไมใชของเรา ภรรยาก็ไมใชของเรา ลูกก็ไมใชของเรา ก็มา
นั่งคิดวา ตองมีพบกัน จากกัน อะไรพวกนี้ ตอนหลังก็มานัง่ คิดได เรามัวไปผลาญเงิน
ผลาญทองไปทําไม เทีย่ วเสเพลทําไม กินเหลา สูบบุหรีท่ าํ ไม ทําใหรา งกายเราไมดี
ตั้งแตระยะหลังที่คุณพอเริ่มปวย แลวเสีย เลยตัดใจวาจะหยุดกิจกรรมเหลานี้ ไมวา
บุหรี่ ไมวา เที่ยวเตรี สุรา ทุกอยางตัง้ แต 2539 หยุดหมด มีปญหาชีวิตตั้งแต 19 เสร็จ
แลวไดบทเรียน กวาจะตัดใจไดก็คุณพอเสีย 39
Q: จาก 19 ไป 39 เกือบ 20 ป นะคะ
A: แตเราก็ไมเสียนะ เราก็กอตัง้ ชมรมเทนนิสลพบุรี ทําสนามเทนนิสกับนายอําเภอ
Q: งานก็คืองาน หลังจากเลิกงานก็…
A: งานก็คืองาน หลังจากเลิกงานก็คือชีวิตก็เปนอยางนี้
Q: แลวอยางนี้ไมกระทบกับงานหรือคะ กําลังมองภาพวาอาจารยเที่ยว บุหรี่ เหลา
A: คือ ชีวิตเราเปนนักกีฬา สุขภาพก็ยงั พอทนได หกโมงก็ออกไปทํางาน แตพอหลังจาก
หกโมงเย็น เนีย่ ก็เปนไปตามนั้น มันชิน เสร็จแลวก็ทาํ ลายตัวเราเอง คือ เปน TB ควัน
บุหรี่ในสถานที่เริงรมย สุราที่กนิ รักษาตัวอยู 18 เดือน ก็หายจาก TB ตอมาก็เปน
ไทรอยด โชคดีที่เราไมไดสรางความเดือดเนื้อรอนใจใหใคร เนื้อไมไดเปนพิษ เปน
ไทรอยดธรรมดา ก็หาย หลังจากนัน้ ชีวิตก็กลับใจ และตั้งใจ โดยหนาที่ และแนวชีวติ
ของคุณพอ ในบานคุณพอทานสรางอะไรไวเยอะ ดูคณ
ุ พอเปนหลัก
Q: มีอะไรบางที่อาจารยดูคุณพอเปนหลัก
A: เรื่องของวินัยในตนเอง
Q: เปนไงคะ
A: เชน ทานแบงเวลามันควรจะรูจักเวลาไหนควรทําอะไร อีกอันคือ การทํางานตองทํา
จริง อยาทําเยาะหยะ มาถึงในเรื่องของงาน คุณพอเห็นเรามาโดยตลอด ติดตามเรา
ตั้งแตเปนนักเรียนบานสมเด็จ ทานไปดูฟุตบอลชิงชนะเลิศ ทานทราบขาวจากวิทยุ
ทานพาคุณแมไปดูฟุตบอลชิงชนะเลิศระหวางมศว ตอนนัน้ เรียก วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ชิงชนะเลิศกับวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา เราเสมอและครองแชมป
รวมกัน คุณพอกับคุณแมไปดูโดยทราบขาวจากทางวิทยุ เราก็ปลื้ม ตอนนัน้ เราอยูหอ
ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น มีอาหารใหรบั ประทาน มีหนาที่ซอมอยางเดียว เรียนก็ไม
เกงหรอกลูก เกรดเฉลี่ยจากวิทยาลัยครูบา นสมเด็จเจาพระยาก็ 2.6
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Q: มีภาระงานดวย เรียนดวย ไดเกรดเฉลี่ยเทานี้กโ็ อเค
A: จบบางแสนเกรดเฉลี่ยก็เทานี้ ขณะที่เรียน เพื่อนฝูงก็ใหเราเปนตัวแทนอยูเรื่อย
หัวหนากลุมวิชา หัวหนาชัน้
Q: อาจารยคิดวาเพราะอะไร เพือ่ นถึงเลือกเรา
A: คือ เรามีความจริงใจ แลวก็ตอ งทําเพื่อทุกคน เหมือนอยางที่มาตรงนี้ ไมไดมีอะไร
มากมาย เพียงแตเราเสียสละ อีกอยางที่เพื่อนเขาเห็นคือ อยางวันที่ 5 กันยา วันเกิด
เพื่อนที่อยุธยา เราก็ตองไป ก็เตรียมอาหารไปชวยเขา จบกันไป เราก็ยงั สื่อสารกัน
เรื่อย เพราะบานสมเด็จจะมีทุกจังหวัด สมัยกอนบานสมเด็จเขาจะคัดคนที่เรียนดีแต
ละจังหวัดไปเรียน ฉะนัน้ ผมจะมีเพื่อนเยอะมากเลย อยางปจจุบนั ผอ.มัธยมประสาน
มิตรก็บานสมเด็จบานเดียวกัน ดร.กวี วรกวิน ก็เปนรุน นองปหนึ่ง เขาเลนบาส
Q: ขอยอนกลับไปป 39 อาจารยหยุดทุกอยาง จากนั้นเปนไงตอคะ
A: พอคุณพอเสียปุบ เราก็ตองบริหารงานแทน คุณแมก็เกษียณแลว ป 35 เราก็ตองเปน
หลัก ตัดสินใจดําเนินการพิธที างศาสนา เรียกนองๆ มาทุกคน ทุกคนลงความเห็นวา
เก็บคุณพอไว 100 วันกอน เพราะคุณพอเปนคนทําประโยชนใหหมูบานมาก เสร็จแลว
ครบ 100 วันก็ขอพระราชทานเพลิงศพ ปจจุบันผมก็ทาํ หนาที่เปนพิธกี รงานศพ บางที
ขอรองวาไปไมไดเพราะติดธุระ จะเห็นในตูนี้วาจะมีประวัติคนเสียชีวติ มีคํากลาว โดย
ไมไดมีการเรียนทางดานนี้มา ผมจะสวดมนตเชากลางคืน ไมจําเปนจะตองสวดที่วดั
ไมตองสวดหนาพระก็ได สวดในทีท่ ี่เงียบ แลวเรามีสมาธิ บทสวดที่เราควรสวดไดคือ
บททีพ่ ระพุทธเจาแตงเอง คือบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อิติปโ ส แตขอให
สวดอารธนา นมัสการพระพุทธเจา 3 ครั้งกอน นะโม 3 จบ อิติปโส จนกระทั่งพาหุง
สุดทาย คือ มันเปนบทเรียนสมัยประถม วันศุกรจะสวดมนตประจําสัปดาห ตอนทาย
กอนโรงเรียนเลิกจะมีการทองอาขยาน สูตรคูณ มาตราตางๆ 12 นิ้วเปน 1 ฟุต 3 ฟุต
เปน 1 หลา ตองทอง บางโรงเรียนเขาไมมี เราตองประยุกตใช การที่จะเปนครูที่ดี หรือ
ครูจริงๆ มันมีครูอาชีพ อาชีพครู และครูประทังชีพ
Q: แตละอยางเปนอยางไรคะอาจารย
A: ครูอาชีพ อาชีพครู พวกนี้เปนมือสมัครเลน แตคนที่เปนอาชีพครูจริงๆ เลย จะเปน
professional สอนทุกอยาง ไมใชวิชาการอยางเดียว นี่แหละคือครู
Q: แลวครูประทังหละคะ
A: แหงชาม น้าํ ชามไง
A: (หยิบอัลบัมใหดู) เขียนไวใหตอนเกษียณ นองๆ เขาทําหนังสือให เขาจะมีคํานํา ความ
ในใจ เขาจะทําให
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Q: ครู 6 สมัยหมายความวาอยางไรคะ
A: คือ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตอนอาจารยมาอยูมผี ูบริหาร 6 ทาน โรงเรียนเดียว
ที่เรามาอยูตั้งแตป 23-49 มีผูบริหาร 6 คน แตละคนมีอะไร เราก็ memory เอาไว เปน
ขอคิดของแตละคน ครูอาชีพ อาชีพครู เราไดจากผูบริหารทานหนึง่ ชื่อ อุดม เกษต
วิวัฒน ผมเขียนไววา ผูบริหารทานนี้เคยรวมงานกับเราตัง้ แตอยูโคกสําโรง เปน
ผูบังคับบัญชา ทานบอกวาครูอาชีพ กับอาชีพครู ไดใหความหมายของสองคํานี้แกครู
ของโรงเรียน เสร็จแลวตอนทายๆ มีนองๆ เขาเรียนปริญญาโท เขาเห็นวาบางคนแหง
ชาม น้ําชาม ก็เลยตั้งใหมวา เปนครูแหงชาม น้ําชาม
Q: หลังจากป 39 แลว พอหยุดทุกอยาง คุณพอเสีย แลวอาจารยก็เปนเสาหลักของบาน
ตอนนี้ชวี ิตเริ่มเปลี่ยนไปอยางไร
A: มีแมบานใหม ที่เปนแมบานคนนี้ เนื่องจากไปผาไทรอยด ไมมีใครมาเฝาที่
โรงพยาบาล นองคนนี้กม็ าดูแลเรา เขาก็ผิดหวังจากชีวติ คูของเขาเชนกัน อาจารยเคย
ตีและเฆียนลูกเขาแตกเลย สาเหตุเพราะไมตั้งใจเรียน แลวเปนนักกีฬาที่เราเปนโคช
ดวย เราก็ลงโทษเลย แลวเขาก็ไปฟองคุณแม คุณแมก็ตีลูกซ้ํา เพราะเขารูวาเรา
ทํางานฝายปกครอง เราจะถึงบานเขาถาลูกไมมาโรงเรียน เปนที่กลาวขวัญวา รถเรา
ไมตองมีตราติด อนุญาตใหเขาเลย เพราะไปตามลูกเขาวามีปญหาอะไร มาสายทําไม
แลวก็ไปประสานกับสวนตางๆ ดวย เราก็เลยกลายเปนวาใชอะไรไดหมด แมแต
ผูบริหารก็เหมือนกัน ใครทําอะไรไมไดก็มาหาเรา
Q: มีตัวอยางหรือไมคะ
A: อาทิเชน การประสานงานติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการ ถาเขียน
เขาไมรูจักประเพณีทหาร เราลูกทหาร รูจักการโอนออนผอนตาม
Q: แลวมีเทคนิคอยางไรคะ
A: คือ กีฬา เราไปเปนผูตัดสินใหกับหนวยงานตางๆ เวลามีปญหากัน แมอายุปจจุบนั นี้
เขายังใหไปเปนผูตัดสินกีฬาที่ไมไดอยูกลางแจง ในสโมสร กีฬาบิลเลียด สนุกเกอร ใน
ระดับใหญ เวลาเขาแขงก็ไมยอมกัน กรรมการจะตองมาจากเรา เราจะเอา CD การ
แขงขันกฎกติกามารยาไปเปดใหเขาดูกอน แลวเราก็ดูจากทีวีบา ง แลวก็มาประยุกตใช
ตัวนี้เปนตัวทีแ่ กปญหาใหกบั ทางโรงเรียน
Q: แลวบรรดาเพือ่ นครูหละคะ
A: เขาจะบอกกันวา ใครมีปญหาอะไร ทําอะไรไมได ใหหาพีต่ ุย ชื่อเลนผม ปรึกษาพี่ตุย
แมแตที่บาน จะเอาลูกเสือ ยุวกาชาด ไปแคมปง ขาดอะไร จะประสานให ขอรถ ขอ
เตนท แมแตมาทีห่ มูบา น น้าํ คลองเล็กๆ ทีอ่ าจารยขับรถผานมา ชวงมาพักแรม เขา
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เซฟไวทําเกษตร ลูกเสือไมมนี ้ําอาบ ผมก็ไปหนวยบอกใหเขาเปดน้ํา
ไปพูดอยางไรคะ เขาถึงเปด
ก็ไปเกษตร แลวบอกวาเด็กคือเยาวชนลูกหลานเรานะ จะอาบน้าํ ไมมนี ้ําอาบ เขาเดิน
ทางไกลมานะ มันไปฝกทดสอบ เหงื่อออกซก จะทําอยางไรนะ เขาก็เปดน้ําให อยางนี้
เปนตน พวกหลวงพอ วัดวาอาราม สมมุตวิ าขาดเหลือในเรื่องปจจัย เขาเรียกอาหาร
ที่โรงเรียนผมจะจัดใสบาตรอาหารแหง วันปใหม วันพอ วันแม วันกอตั้งโรงเรียน หรือ
เอาเด็กไปฝกเรียนทางศาสนา ตอนอยูม.6 เขาบังคับใหสอนศาสนา ไมใหคนอืน่ สอน
เลย ถาตกของเราไมตก
อาจารยสอนพุทธศาสนาดวยหรือคะ
สอนดวย
เอาความรูมาจากไหนคะ
ครูพักลักจํา และบวชเมื่อป 15 แลวฝายปกครองก็เอาเด็กไปเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม แลวก็อานหนังสืออยางนี้ (หยิบหนังสือใหด)ู เพื่อนก็สง มาให เขาอาน แลวก็
สงมาให เราก็อานแลวเอามาประยุกตใช เราไมสอนแบบโบราณ
ยังไงคะที่ไมสอนแบบโบราณ
อยางเรื่องเบญจศีล ทั่วไปตองรูจักใชหรือไม ลองเอาภาษาอังกฤษใสเขาไป มีเบญจ
ศีลเปนขอๆ ภาษาอังกฤษ แลวก็มีเบญจธรรมคูกันเปนขอๆ เชน โลกธรรม มียศ เสื่อม
ยศ มีลาภ เสื่อมลาภ มีทุกข มีสุข มีดีใจ มีเสียใจ มันเปนคู ที่นถี้ าเด็กเรียน ใหสอน
แบบเกาวาเบญจศีล ภาษาบาลีวา อยางนีน้ ะ แปลวาอยางนี้นะ มันก็ปกติ ลองเอา
ภาษาอังกฤษใสเขาไป
แลวถาเด็กบางคนไมชอบภาษาอังกฤษหละคะ
เราตองสอนภาษาอังกฤษใหเขาเขาใจกอน สอนใหงาย สอนจากรูปธรรม จาก
abstract ใหเปน concrete แลวเด็กจะสนุก อาจารยมีเพื่อนที่เปนทหารอากาศ ก็สง
วารสารมาให ในนัน้ จะมีคอลัมนที่สนุกๆ อยางชื่อภาษาอังกฤษ จะมี keyword บวก
ลบกี่คะแนน แลวใหดูวา ไดกคี่ ะแนนเทียบกับความหมาย มี post-test เรายืนยันวาตัว
นี้จะเปนตัวตัดเกรดดวย ทีน่ ี้เด็ก ถาในชั่วโมงเราใครมากอนก็ไดคะแนนสะสม ไมมี
ขาดเรียน ทัง้ ๆ ที่เปนฝายปกครอง ดูโหดเหีย้ ม
โดยธรรมชาติ ดูเหมือนจะขัดแยงกันวาฝายปกครองแลวมาสอนพุทธศาสนา แลวเด็ก
สนุก
ถาเรียนศาสนา มันจะเบื่อ ถาสอนแลวใหเขียนเปน future board แลวติดผนังใน
อาคาร ทําเปนอาคารเรียนรู ทําใหเปนอาคารที่มีชีวิตชีวา แลวก็ใหขอคิดกับเขาวาจง
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จําไววา จะทําอะไรตองคิดหนาหลัง อยาปลอยตัวใหทําตามลําพัง ตองเอาใจเหนีย่ วนํา
กอนจะทําอะไรใจตองคิด ถูกหรือผิดทําอยางนี้ดีหรือไม ถาเห็นวาไมดีมีโทษไป ตอง
หาทางทําใหมทําใหดี อยางนี้ เด็กเรียนตองทองใหไดทกุ คน มงคลชีวติ ของ
พระพุทธเจา อันแรกอยานอนตื่นสาย นอนตื่นสาย นอนทําไม ปวดหัว อยานอนตืน่
สาย อยาอายทํากิน อยาหมิน่ เงินนอย อยาคอยวาสนา ถาเด็กทองได มีโอกาสได 10
อันนี้เปนสิง่ ทีอ่ าจารยสอน
เหลานี้ตองจูงใจ มีอะไรใหเกิดจูงใจ แลวเรื่องภาษาอังกฤษ เด็กก็จะไดเรียน
ภาษาอังกฤษไปดวย เขาเรียกวาบูรณาการ เอาวิชานี้เขาวิชานี้ เราตองพัฒนาตัวเรา
เอง โรงเรียนจะดีหรือไมดีอยูที่ครู ถาครูเฮงซวย เด็กจะดีไดอยางไร ปจจุบันไมไดดูที่
product เขาดูที่เอกสาร อาจารยไมเคยทํา เคยพูดกับผูบริหารและเขียนขอคิดเห็นไป
เพื่อนๆ ผูบ ริหารบอกวา แรงไป ใหเราไปเปนกรรมการตรวจประเมิน เราจะไมไดดู
เอกสารหรอก อันแรกก็ดู first sight คือ เรื่องบุคลิกทาทาง ถาดูแลววานาเชื่อถือ
หรือไมเชื่อถือ ก็คุยกันตอ
อาจารยคานตรงนี้ไป วาจะเกิดปญหาตามหรือคะ
สัจจังเว อมตะวาจา ทานเปนผูให motto อันนี้ คือ ผูที่ใหที่ดนิ กอตั้งวิทยาลัยบาน
สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยาศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแทนรัชกาลที่ 5
ตระกูลบุนนาค สัจจังเว อมตะวาจา เราพูดความจริง แลวมันเปนสิง่ ที่ไมเกิดความ
เสียหาย อยากใหเขาเห็น ถาอยูกับการหลอกลวง สิงคโปรยังดูถูกเลยวา คนของเขา 1
คน เทากับคนของเรา 4 คน ใหเห็นวาเขามีประสิทธิภาพ เปรียบตัวเองเหมือน
อิสราเอลที่เปนศูนยกลางของตะวันออกกลาง หรือเปน hero ใน southeast Asia
การศึกษาจะเปนตัวพัฒนา แตปจจุบันยังไมรูแจง แมวาเรายังรูไมเกง แตก็คอยๆ รู
ความรูทที่ านคึกฤทธิ์สอนคือ ถาเราเปนคนชางสังเกต ตัง้ แตเราเดินออกจากบานไป
จะไดรับความรู ทุกสิง่ ทุกอยางจะใหความรู ถาเราเปนคนชางสังเกต จะไดขอคิด และ
ความรูมาเรื่อย ชีวิตถาจะเกษียณหรือไมเกษียณ ถาเราไมหยุดนิง่ อยูก ับที่ และหา
ประสบการณใหมๆ เราจะไมแก แตอาจจะมีทกุ ขัง เพราะเปนอนิจจัง ในป 51 บาน
สมเด็จก็รวบรวมคนเกงๆ ไวเยอะ
ขอยอนกลับไปตรงที่อาจารยเลาวา มีแมบานใหมมาดูแลอาจารย แลวไงตอคะ
เกิดจากเขาก็ลมเหลวชีวิตคู สามีเขาเปนทหาร ไปมีพฤติกรรมกับคนงานบริษัทมินิแบร
ที่ลพบุรี แลวเกิดทอง จึงตองหยารางกัน เราก็โอเค เมื่อเขามาดูแล ก็เห็นอกเห็นใจ
เปนเพื่อนชีวิตกันมา ปจจุบนั ก็ไมมีลกู มีเตา เขาก็มีลูกชายคนหนึง่ เราก็มีลูกสาวสอง
คน คนแรกเกิด 18 ตั้งชื่อวาลูกแกว ชื่อจริง วรสุดา อาจารยตั้งจาก วรพุทธเจา วร
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แปลวา ประเสริฐ สุดา แปลวา หญิงสาว สวนคนเล็กเกิด 20 คนแรกเกิด 18 มีนา
2518 คนที่สอง เกิด 20 พฤศจิกา 2520 ทั้งคูก็จบธรรมศาสตร ปจจุบันยังคงอยูกับ
แมบาน แตไมมีลูกดวยกัน
แลวชีวิตการทํางานหละคะ
พอเริ่มเกษียณอายุจากครู เขาเห็นเราหรืออยางไรไมทราบ เรารดน้ําหนาบาน มีตนไม
เราก็รดน้ํา กวาดบาน เราก็เห็นอะไรก็จัดใหเรียบรอย
อันนี้เกษียณออกมาแลวใชหรือไมคะ แลวตําแหนงสุดทายกอนเกษียณ
ตําแหนงสุดทายทีโ่ รงเรียนกอนเกษียณ คือ รักษาการผูอ ํานวยการกอน มาปฏิบัติ
หนาที่รองผูอํานวยการฝายปกครอง เปนหัวหนาฝาย และหัวหนากลุม สาระ หัวหน
กตึก สวนใหญก็เปนมาหมดแลว ภารโรงก็ยังเปนมาแลว
ทําไมตองทําดวยคะ
ประการทีห่ นึ่ง ฝกใหเด็กรูวาการฝกปฏิบัตหิ รือทํางานแบบนี้จะทําใหเรารักษความ
สะอาดแลวปราศจากโรค ทําอะไรนึกถึงความสะอาดเปนหลัก ก็จะไมมีโรคภัย
เบียดเบียน ตําแหนงที่ไมไดเปนในโรงเรียน ก็คือ ยุวกาชาด ไมไดเขาไปยุง และ
นักศึกษาวิชาทหาร เพราะเราอายุมากตองไปอบรมนานสองสามเดือน เราเปนทีพ่ ึ่ง
ของนองๆ เขา หาทุนใหฝา ยแนะแนว
นองๆ หมายถึง
ครูในโรงเรียน
เขาก็เชื่อถือเรา แมแตผูบริหาร
คุณครูในโรงเรียนก็มาเชื่อถือ มีปญหาอะไรเกิดขึ้นมั๊ยระหวางผูมีอํานาจ
ผูบังคับบัญชา และเราเอง คําพูดทีว่ า ทําดี แตอยาเดน จะเปนภัย อาจารยเจอ
เหตุการณเหลานีห้ รือไม
ไมมีใครอยากเห็นเราเดนเกิน นั่นคือคําพูดของหลวงวิจติ รวาทการ สมัยจอมพลสฤทธิ์
แมไมไดสองขั้น เราก็ตัน สาเหตุทยี่ ึดเอาไวแลวก็ไมยอมศิโรราบ ก็คือเรื่องความ
ยุติธรรม
ชวยเลาใหเห็นเปนรูปธรรมไดหรือไมคะ
ความไมยุติรรม คือ เขาใหเราเปนกรรมการพิจารณาในโรงเรียน พิจารณาความดี
ความชอบ อาจารยในโรงเรีน ผูบริหารก็ใชอภิสิทธิ์ เราก็มีการโตเถียงกัน เพื่อหาขอยุติ
เอาเหตุเอาผล เอาการปฏิบัติมาเปนตัวชี้วดั แลวเอาเรื่องกรอบวินัยมาพิจารณา
ประกอบการ เชน วันลา อาจารยก็ตอสูจนผูบริหารกลัวเรา บางคนเถียงวาความ
ยุติธรรมอยูทคี่ วามพอใจของผม อาจารยก็บอกวา อาจารยจําไวนะ แลวผลกรรมจะ
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มาอยูท ี่อาจารย เขาไปเรียนตอที่ประสานมิตร เสนสมองแตกตาย เห็นเลย ผลกรรม
ไมตองรอชาติหนา เขาถามวาความยุติธรรมของคุณอยูไหน อาจารยก็บอกวาความ
ยุติธรรมในความหมายของพระพุทธเจาคือ ความถูกตอง ซึง่ ตองอยูเหนือสิ่งอืน่ ใด ถา
เอาถูกใจมานําหนาความถูกตอง ก็ไมยุตธิ รรม ปญหาก็จะสะสม ดังนัน้ ความถูกตอง
ก็คือ ความยุตธิ รรม ถาเอาตัวนี้เปนตัวตัง้ แลวก็เปนเสนห เชน เขาหาเสียงเปน
กรรมการสภา สหกรณ โรงเรียนนีม้ ีเสียง 114 เสียง โรงเรียนไหนมีกี่เสียง พวกนี้รูจกั พี่
หมด ก็ใหผมชวยหนอยเถอะ งานคือชีวิต
เมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องเกษียณ ไมทราบวาอาจารยมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณ
อยางไร นาสนใจที่อาจารยบอกวาตองแบงเบาภาระ
ตรงนี้หละบทบาท Role Duty และ Responsibility เหมือนกับ ศีล สมาธิ ปญญา เรา
มีบทบาทของเรา แลวบทบาทจะบอก Duty ตัว Duty จะทําใหเราเกิด Responsibility
เชน หนังละครมีบท เราตองตีบทใหแตก คําวาบทบาทมันคลุมหมด เราตองทําอยางไร
ใหบทบาทมันดีที่สุด
ในฐานะที่อาจารยเปนพี่คนโต อาจารยมีบทบาทอยางไรคะ
ตอนเด็กๆ มัธยม คุณพอทํานา เราก็ตองไปชวยคุณพอ ทํานาสมัยกอน เปนนาบริสทุ ธิ์
น้ําก็ใส ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เราไดอาหารจากนา คุณพอกับแมดแู ลเรื่องอาหารให
กลับมามีปลา มีผัก มีหนูนา ตัวนีเ้ อามาประกอบอาหารจนเติบโต หุงขาวตั้งขาว เราก็
ชวยเหลือกัน เราตองเลี้ยงและทําอาหารใหนอง เราทําอาหารไดก็เพราะเปนลูกมือคุณ
แม อีกอยางหนึ่งคุณพอคุณแมมักบอกวาความรูคือทรัพยสมบัตทิ ี่ใครแยงไปไมได มี
นา ถาไมดีก็ขาย แตเอาความรูไปจํานํา ใครจะรับ นี่แหละคือบทบาที่อาจารยเติบโต
มา สบายตอนปลาย ลําบากแตตน ปลายมันสบาย
พอใกลเกษียณ
มีคนมาจองไปทํางานตอ
หมายถึง หลังเกษียณหรือคะ
ใช มีสองโรงเรียน โรงเรียนแรก โรงเรียนผจงลักษณซงึ่ เปนโรงเรียนราษฎร มีชื่อเสียง
รองจากโรงเรียนวินิจศึกษา อีกโรงหนึง่ อยูใ นกองทหารปนใหญ ชื่อโรงเรียนสองเหลา
สราง อีกโรงเรียนคือ โรงเรียนวรนาทพิทยา ในกรุงเทพฯ คือ โรงเรียนสตรีวรนาท เสร็จ
แลว พอดีดวยสวนรวม ถาเรามี public mind ตัวนี้ คนก็จะทําเพื่อสวนรวมกอน
สวนตัว สวนตัวเรามีบาํ นาญแลวซึ่งพออยูแ ลว เราก็ไมไดอาสา เขาเชิญ หลังจากที่
เปนทีป่ รึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลเสร็จ ทานนายกก็มองวาเศรษฐกิจบาน
เรามีปญหา
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Q: หมายความวา อาจารยไมไดรับคําเชิญจากโรงเรียน
A: ปฏิเสธเขา แตปฏิเสธแบบนุม นวล เราตองยกยอเขา โรงเรียนราษฎรเขามีเจาของ มี
บุตรธิดา ซึ่งไดรับการศึกษาสูง เรายกเขาไปเลย คุณกอย คุณจบโทมา สงเสริมลูกเลย
เขาก็ไมโกรธเราหรอก วิธีปฏิเสธปฏิเสธอยางไร ตองมีทักษะ เขาเรียกวา Life Skill
ทักษะชีวิตสําคัญ สอนเด็กเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขเขาจะสอนใหฝายปกครองนํา
ทักษะชีวิตมาถายทอดใหเด็กเพื่อใหเด็กปฏิเสธเพื่อนเปน ที่เพื่อนจะไมโกรธเวลาเพือ่ น
พาไปในสิง่ ที่ไมดี ทําอยางไรใหเพื่อนไมโกรธเมื่อเราไมไปตามที่เพื่อนชวน เชน ยาเสพ
ติด ตองฝกทักษะการปฏิเสธ
Q: แลวอาจารยมาเปนที่ปรึกษาไดอยางไรคะ
A: เขาเชิญมา
Q: แลวทําไมอาจารยไมปฏิเสธหละคะ
A: ก็บานเราไงลูก แลวเราเห็น ทั้งๆ ที่ไมไดเงินเดือน เขามาเสนอชื่อในสภา ในสภาเขา
เห็น ก็เชิญ
Q: สภา คือ
A: สภาองคการบริหารสวนตําบล
Q: ก็ใหขอคิด ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน เขาก็ยอมรับ
Q: อาจารยลองยกตัวอยางไดหรือไมคะ
A: อันแรก doing และ product ถาสรุปสัน้ ๆ คุณตองทํา จะนั่งเฉยๆ ไมได เมื่อคุณทํา จะ
มี product แลว respect จะมีจาก citizen people ego ถาคุณนัง่ จนครบวาระเฉยๆ
แลวใชเงินไปซื้อ มันเห็น เขาครบวาระ แลวเขาก็จะเกษียณ ก็จะสมัครวาระที่สอง
หลานของอาจารย (คุณแมเขาเปนนองถัดจากอาจารย) แลวอาจารยไมรูจะเขาขาง
ใคร
Q: อาจารยทําอยางไรใหคงความเปนกลาง
อาจารยไมยงุ กับใคร ชวยทํางานหาเสียงใหทงั้ คู เขามาเราก็โอเค ยิม้ ยมแจมใส ทาง
ญาติเคยหาวาอาจารยเห็นน้ําดีกวาเลือด เห็นขี้ดีกวาไส เดี๋ยวบรรพบุรษุ จะซาบแชง
มันมีสงิ่ สนับสนุนใหอาจารย เพราะญาติทางดานการประอบอาชีพมันสีเทา มีชื่ออยู
ในแฟมบุคคลคายาเสพติด สิ่งที่อาจารยแนะเขาคือ product หรือ result เปนตัวที่ทาํ
ใหเขาชนะกวา 200 คะแนน โดยไมไดใชอามิสสินจาง ทีน่ ี่เปนคนระดับพื้นฐาน ใน
ตางจังหวัดตอง money talk วิธกี ารแกคือ การศึกษา คําวา บวร (บาน วัด โรงเรียน)
ตรงกลางคือ สังคม และจะทําอยางไรให [บวร] มีการศึกษาอยางทองแท มีสทิ ธิ
เสรีภาพ การเมืองในเมืองไทย ถาจะเลนการเมืองตองมีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง คน
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ที่ลอกแลกจะเปลี่ยนพรรคบอย พอเราเกษียณ ที่เรามาทําตรงนี้เราตองมีความจริงใจ
ตองทําเพื่อนบานเมือง ตองทน เพราะไมไดเงินเดือน
ตําแหนงผูจัดการธนาคาร และที่ปรึกษา ก็ไมไดเงินเดือนหรือคะ
ไมมี
ประธานกรรมการติดตามประเมินผล ก็ไมมี เบี้ยเลีย้ งก็ไมมี
แลวทําตรงนี้ไดอะไรคะ
ถามวาไดอะไร ไดความสุข และก็คิดถึงคุณพอกับคุณแม ทุกคืนหลังสวดมนตเสร็จ ก็
สวดสัพเพสัตตา แผเมตตาใหคนที่ไมเขาใจ
อาจารยกห็ มดภาระเรื่องลูกแลวใชหรือไมคะ
ใชลูก ชีวิตไมมีที่สิ้นสุด ตราบใดที่เรายังปฏิบัติ
(หยิบหนังสือบุคคลตัวอยางของพันโททองคํามาใหด)ู
นาจะทําใหอาจารยดวย
อาจารยขอปดทองหลังพระ อยางที่บอกวา ทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย
อยางไงคะ
เชน สรางศาลาเผาศพใหมเอี่ยม แรกๆ มีศาลาแคศาลาปฏิบัติธรรม และมีศาลาเล็กที่
คุณพอคุณแมสราง พอมีศพมากขึ้น วันหนึง่ 4-5 ศพ ถาหนูเปนนักบริหารจะทํา
อยางไร ศาลาใหญยังใชไมได เพราะหนามุขยังไมไดทํา ก็ปรึกษากับเจาของศพวาจะ
จัดการอยางไร ตอนนี้จะทําอยางไรก็จะสรางอีกศาลาหนึ่ง (ขอสมุดบริจาคเงินสราง
ศาลาจากเจาหนาที่ผหู ญิง) เราก็เขียนโครงการจากกองสลาก ป 50 เริ่มทําวันที่ 5
กันยา ลูกเอย โดนเละเปนโจก
อยางไรคะ
ตัว C นําหนา เขาหาวาคอรัปชั่น
คอรัปชั่นที่เอามาสรางศาลาหรือคะ แลวใครกลาวหาหรือคะ
ใช ฝายตรงขามนายก (แสดงบิลใหด)ู เราไดงบจากกองสลาก 3 แสน แตเราตอง
รายงานเขา ในสมุดบันทึกมีบอกไวหมด รายรับ รายจายตางๆ
ใชเวลาสรางนานหรือไมคะ
5 เดือน
กองสลาก 3 แสน แลวก็หาเงินบริจาคอีกหรือคะ
ใช
อาจารยเปนคนดูแลบัญชีหรือคะ
นายกฯ จะเปนคนคุมเรื่องการกอสราง เพราะเรามีบทบาทในการดูแลเงิน พอทําแลว
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เราก็ตองมีกําลังใจใหเขา ใหเกียรติโมทนาบัตร เราเอาเกียรติบัตร กับ อนุโมทนาบัตร
มารวมกัน แตเอาไปเบิกไมได ใครบริจาคก็ไดใบนี้ ขนาดนี้ก็ยงั ไมวาย
ฝายตรงขามไมเขาใจ แลวชาวบานหละคะที่บริจาคเปนไงบางคะ
เขาเขาใจ เขาเขาใจ เพราะเรามีหลักฐานใหเขา ใครบริจาควันไหน เราจะ
ประชาสัมพันธเชา เย็น บาย ผานเสียงตามสาย ตองปดใหเขาตามชุมชน ใครบริจาค
เทาไหร
แลวเขาโจมตีเราอยางนี้ไดอยางไร
เราไมสามารถหามเขาใหพูดได แลวเราทําก็ทําเปนโครงการ เริ่มตัง้ แตวันไหน บริจาค
เทาไหร ก็เขาที่ธนาคาร ไมตองใหใครถือเงิน เราก็สรุปรายรับ รายจายใหชาวบาน
ทราบ นอกจากทําธนาคารแลว ยังทํางานใหวัด ลาสุดถาหนูเขาไปวัด เราทําเสาไฟทีม่ ี
ความสวางไสว เราทําโครงการไปในนามนายกฯ เราตองชูเขา เพราะเราเปนที่ปรึกษา
ทอหรือไมคะ ชวงที่มีการโจมตีมากๆ
เออ…ตองยึดอยางนี้ลูก คําวา ชาง ชางเขา ชางเขา ก็ยดึ เอาหลวงพอครูใหญเปนหลัก
หมายถึงใครคะ
การนินทากาเลเหมือนเทน้ํา ไมชอกช้ําเหมือนเอามีดมากรีดหิน แมแตองคพระปฏิมา
ยังราคิน มนุษยเดินดินหรือจะสิ้นคําคน
แลวทอหรือไมคะ
ก็บางครัง้ เพราะเปนปุถุชน คาแรงเทาไหร คาของเทาไหร คาลูกกรง คาหนาบรรณ ทํา
หินขัด หองครัว หองน้ํา มีใบเสร็จหมด แตเราหามเขาไมได คงหามตัวเอง
ในชวงที่อาจารยบอกวาทอจนอยากจะถอย อาจารยคดิ อยางไรถึงกลับมาคะ
ก็คุณพอคุณแม คือ ไอดอล พอศาลาตัง้ ศพเสร็จ ศาลาใหญไมมีหนามุข ไมมีบันไดขึ้น
ขางบน 13 ปสรางมาแลว เปนเวลานานหรือไม พออาจารยทาํ เดือนเดียวเสร็จ
ที่ผานมาทําไมสําเร็จเพราะอะไร แลวทําไมอาจารยถึงทําสําเร็จคะ
เพราะศรัทธา
แลวศรัทธามันสรางอยางไรคะ คํานี้ใครๆ ก็พูด หนูเจอเยอะวาถาศรัทธาในสิง่ ไหน
มักจะไดมา การสรางศรัทธาใหกับชาวบานทําอยางไรคะ
ยึดหลัก 2 ตัว give กับ take เราตอง give พอ give แลว เราจะได take เราตองทําตัว
give ใหเขากอน คือ สรางประโยชนใหเขา เสร็จแลวเขาก็จะศรัทธา แตวาไมใชหมด ก็
มีบางที่ มีญาติอาจารยที่มนั เปนคูแขงนายกฯ ที่ไมได มันพูดเลยวา มันกินมากกวา
สมัยพออีก ดูสิวามันรุนแรงมั๊ย แตอาจารยก็เฉย ทุกวันนี้งานเผาหลวงพอใหเห็น
ประจักษเลยวา คนๆ นัน้ โมวา จะเอารถลําเลียงลากจูงมาก แตปรากฎวาไมมี ก็แพภัย
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Q:
A:

Q:
A:
Q:
A:

Q:
A:
Q:

A:

ตัวเอง สวนของอาจารยบริจาคทรัพยสวนตัว 6,000 บาท ทําเต็นทสีขาวสวยมาก
สําหรับประธานฝายสงฆ ไอหมอนัน่ ก็หมดความนาเชื่อถือไปเลย คงตองใชเวลา
อาจารยมองอนาคตตอจากนี้ไปอยางไรคะ
ยังไมจบ โปรเจคยังไมจบ หนึ่งมีธนาคาร สองมีโรงปุย สามโรงสี สี่โรงเรียน ก็ถือวา
หมดสมัยแลว ก็อาจจะสอนพิเศษทีบ่ านโดยผูปกครองยัดเยียดอยากใหสอน โดยจะ
สอนแบบองครวม WOL คณิตศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย
situation อยางสึนามิ อาจารยไดรับการเชิญจากอาจารยสุมิตร ธรรมสโรช ใหมาอยู
กับทาน แตอาจารยบอกวาใหอาจารยทาํ เพื่อนบานเกิดกอนนะ ถาไดตอบแทน
บุญคุณแลว พอเห็นวาไมมอี ะไรแลวก็คอยไปทํา
ทุกวินาทีเปนงานหมดเลยคะ
เราไมไดทําธนาคารอยางเดียว เปนที่ปรึกษา เดีย๋ วประชุมโรงปุย เดี๋ยวโรงปุยขอเบิก
เงิน มันเหมือนกับวาถาเราหยุด ถามีคนทําตอก็ดี แตมนั ไมมี
ตอนนี้ไดสงตอใคร มองเล็งรุนใหมใหไดรับการถายทอดหรือไมคะ
คืออยางนี้ลูก….มีปญหาทีแ่ ทจริง คือ การเมือง ระดับทองถิ่นก็เหมือนกัน เพราะวามี
อันหนึ่ง คําหนึง่ ที่เคยไดยนิ วา ไมมีมิตรแท และศัตรูถาวร ถาผูน ํามีคุณธรรม โอเค เขา
ก็มีระบบสืบทอดจากเรา แตถาคนใหมมาหละ
ใกลหมดวาระหรือยังคะ
อีก 3 ป
แลวตองเวนวรรคหรือไมคะ
เดี๋ยวนี้ไมมี กฎหมายใหมเขาแกไขแลว ก็ตอได ปลดล็อค มันขึ้นอยูทวี่ า คนใกลตัวเขา
ในกลุมเขา กลุมผลประโยชน บางทีก็ถกู กระทบหรือกระแซะ อยางไปยึดติด ถายึดติด
จิตใจจะเศรามอง
ขอบคุณอาจารยมากๆ นะคะ
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ตัวอยางบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักคนที่ 3
ผูใหสัมภาษณ แกนนํา ต.ชองสะแก อ.เมืองเพชรบุรี
วันทีส่ ัมภาษณ 25 ธ.ค.52
เวลาสัมภาษณ 10.00-12.00 น.
ผูสัมภาษณ จุฑารัตน ฉิมเรือง
ผูจดบันทึก จุรีพร ภิบาลจันทร
Q : งานวิจัยแกนนําชุมชน มาจากมศว.ติดตอทานนายกอบต.ขอพูดคุยกับพี่ ซึ่งทํางาน
ใหชุมชนทีน่ ี่ อยากขอใหพี่เลาถึงพืน้ เพวาเปนมายังไงถึงเขามาทํางานดานนี้ได ลักษณะ
งานทีท่ ําอยูมอี ะไรบาง กอนอื่นของทราบชือ่ พี่กอนคะ
A: ชื่อนิด บุญเลิศ นามสกุลน้ํามหาไวย อายุ 48 ปนี้
Q : ขออนุญาตเรียกพีน่ ิดนะคะ พี่บา นเดิมอยูทนี่ ี่เหรอคะ
A: คนถนนลาย เสนขางหนานี่แหละ
Q : ทําอาชีพอะไรมากอนคะ
A: ก็ทาํ นา
Q : พี่มพี ี่นองกี่คนคะ
A: มี 7 คน ตายไปแลว 2 เหลือ 5 คน
Q : พอแมเปนคนทีน่ ี่เหรอคะ
A: ใช เรียนโตที่นี่ ร.ร.วัดพระรูปถึงป. 7
Q : สมัยเด็กชวยพอแมทํานา
A: ชวยมาตลอด มีอยู 50 ไร ทํากัน 3 คน ใหพชี่ ายเรียน และนองสาวคนเล็กเรียน พีเ่ ปน
คนที่ 2 ตายไป 2 คนตอนโตแลว
Q : เปนทีน่ าเชาหรือของเราเองคะ
A: ของเรา 10 ไร นอกนัน้ เชา
Q : ทํานาอยูน านแคไหนคะ
A: ทําไปขาดทุนบาง แตพอมีครอบครัวก็แยกออกมา
Q : พี่แตงกับสาวบานนี้เหรอคะ
A: ใช เพื่อนกันนี่แหละ อายุ 22ป ก็ยงั ชวยพอแมทาํ นาของเคา และของเราเองดวย พอ
ไดเงินมาก็แบงกัน
Q : เริ่มชีวิตครอบครัวของตนเอง
A: ก็ทาํ นา แลวเชา พอปแรกซื้อนาอีก 10 ไร เปนหนี้บา ง ขยายซื้อเพิม่ ปละ 10 ไร เปน
หนี้บา งแหละ อยู 3 ปถึงจะหลุดหมด
Q : 20 ไร 3 ป ทําอยู 2 คนก็เกงนะ ตอนนัน้ มีลูกหรือยังคะ
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A: ยังไมมี ตอนอายุ 26-27 ปถึงมีลกู คนแรก ทํานาเยอะเกือบ 50 ไร สวนเราเอง 20 ไร
นอกนั้นเชา ทยอยทําไป พอมีครอบครัวแลวทํานาเยอะ แทนจะไมไดหยุดเลยนะ ทํานา
หาเงินปลูกบาน ก็เปนหนี้อกี ติดสหกรณ ทํานาใชหนี้ไป
Q : พี่มีลูกกี่คน ตอนนี้อายุเทาไหรแลว
A: 2 คน 24 ปคนโต คนนอง 19 ป ลูกชายทั้งคู มีครอบครัวไปคนนึงแลว
Q : พอมีลกู แลว พีท่ าํ อาชีพอะไรบาง
A: ทํานากับเลีย้ งวัวดวย วัวคอก ตัวเมีย ปลอยกินหญาธรรมดา
Q : ขายเขาโรงเชือดหรือคะ
A: ไมใช วัวเลีย้ งขายลูก อยางปนึงตกลูก 10 แม ขายลูกเอาเงินมาซื้อใหม ปนงึ ขายเยอะ
ก็จะไดเงินเยอะ
Q : เยอะนี่ประมาณกี่ตวั
A: บางตัวราคาเปนหมืน่ บางทีราคาก็ไมดี วัวพันธุไทยนะ ตอนนี้เลี้ยง...
(พี่นิดรับโทรศัพท)
Q : พี่เขามาชวยทํางานใหคนในหมูบานเราตั้งแตเมื่อไหรคะ
A: 3 ปที่แลวเปนผูชวย ทีแรกเลยนองชายลูกของอา เคาเปนสมาชิกอบต.อยู เราเคยมา
ชวยนอง ดูแลลูกบาน เคาก็ทําตามเรา
Q : นองชายของพี่
A: นองตัวเองเคยเปนอยู 3 สมัย แลวเคาตาย ไดทหี่ นึ่งตลอด ทีนพี้ อเรามาเปนผูชว ยเคา
จึงเชื่อเราตลอด
Q : สมัยนองยังอยูพกี่ ็เขามาชวยเหรอคะ
A: นําหนาเลยหละทําอะไรเคาก็เชื่อ ทีนี้ คนนึงเปนผูนาํ ไปแลว จึงแคคนเดียวพอ
Q : นองของพีท่ ํางานสวนไหนใหอบต.
A: ตัวแทนหมู 7 ตอนเคาเปนอบต. เราก็ไมเขามารับตําแหนงอะไร แตพอตาย จึงมาเปน
ผูชวยลูกอาทํางาน ตัวเองเคยลงสมัครผูใหญนะ แตไมได แพ สวนนองไดเปน พี่ๆนองๆ
ของเราเคาไมเลือกใหเปน เพราะกลัวมีปญหายุง ยาก เคาไมใหเปน
Q : พี่สนใจลงสมัครผูใหญ ตอนอายุเทาไหร
A: อายุ 30 ป ผูใหญคนเกาตาย เลยลงสมัคร แตพี่นองเห็นวาจะมีปญ
 หาเยอะ
Q : ปญหาอยางเชนอะไร
A: ปญหาจากฝายตรงขาม คนที่แขงกันตอนนัน้ พี่ๆบอกวามีนองเปนอบต.ไปคนนึงพอ
แลว เราอยาเปนผูใหญเลย จึงแพ พอเราไมไดเปนผูใหญ ฝายตรงขามก็ใหญกวา ทํา
อะไรไมไดเลย ญาติเรานอยกวา จึงสงนองชายลูกอามาลงสมัครอบต.
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Q : ขอสรุปหนอยนะคะ วาเขาใจถูกไหม สมัยนองลงอบต. พีน่ ิดลงผูใหญ แตไมไดรับ
เลือก พอตอนนี้ นองตาย นองอีกคนมาเปนอบต. พี่จึงเขามาเปนผูชว ยให
A: ถูก ยังอายุนอยแค 26 ปเอง เราออกหนาใหตลอด พอเราเอาญาติฝา ยพอหรือแม ก็
จะไดคนสนับสนุนมาขางเรา
Q : พี่เขามาชวยงานอบต.เพราะอะไรคะ
A: ชวยหมดทุกอยาง ตามตําแหนง เราเปนผูชวยอยูแลว มีงานดูแลลูกบานทัง้ หมด
เพราะนองชายยังเด็กอยู เคาไมรูอะไร แรกเริ่มเคาจะทําอะไรตองคุยปรึกษากอน
Q : ดังนัน้ พีท่ าํ งานอะไรบาง
A: ก็มีปญหาลูกบานทะเลาะวิวาท ปญหาที่ดนิ จะไกลเกลี่ยหรือฟองศาลอะไรเราก็ตอง
ไปเปนพยานให
Q : อยากรูวาเวลามีปญหา พี่เขาไปชวยยังไงคะ
A: อยางเชน พอมีปญหา ก็ตองไปเปนพยานฟงวาฝายไหนถูก ดูแลวาที่รุกเขามาในที่
หลวงหรือเปลา เวลารังวัดตองไปทั้งนัน้ ถาเขาที่สาธารณะเราก็ตองรับผิดชอบ
Q : ปญหาสวนใหญคืออะไร
A: เรื่องรุกล้ําที่กนั นี่แหละ เราตองไปบอกชี้แจง อางกฎหมาย ชี้ตาํ แหนงเขตที่
Q : เวลาเคาทะเลาะกัน พี่จะชวยยังไงบาง
A: ไกลเกลี่ย กางหนังสือกฎหมายใหดู วาถามีการขุดทีข่ องเคา แลวไปเขาที่คนอืน่ ใน
กฎหมายระบุวาใหหา งกันแคไหน ตองอธิบายไปตามกฎหมาย พูดอยางเดียวไมฟง
หรอก ตางฝายตางไมยอมกัน ก็จะมีคนมาตามใหไปจัดการใหทนี ะ พอพูด เคาก็จะ
ยอมรับนะ
(พี่นิดรับโทรศัพท)
Q : นอกจากปญหาที่ดิน ยังมีเรื่องอะไรอีกบางคะ
A: เรื่องลักขโมย เราก็ตองไปดูแล ของใครหาย ตามหาวาอยูไหน เคาจะไปตามถึงบาน
Q : ทํางาน 24 ชั่วโมงเลยเหรอ
A: มืดค่ําเคาบอก็ตองไป บางครั้งจับได ที่ไมไดก็มี ถาไมยอมรับก็สงถึงตํารวจ ไกลเกลี่ย
กันเองไดก็มีนะ คุยกันเองได
Q : พี่ไปคุยเนีย่ เคาเชื่อ
A: คุยกันรูเรื่อง เคาจะเชื่อ พูดขอกันได ใหมันเบาลง วาไมไดตั้งใจ อะไรก็คุยกันได
Q : พี่มีเทคนิคอะไรทําใหเคาเชื่อ
A: พูดวาถามันถึงตํารวจแลวจะเปนเรื่องยาวดวยกันทัง้ สองฝายแหละ เรามันคนกันเอง
คุยไดเกือบหมด เวนเรื่องแรงจริงๆ ฆากันตาย ถาขโมยงัดแงะนี่โทษเบา
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Q : แสดงวาถากรณีไมรุนแรงจะพูดไกลเกลี่ยกันได แตถา หนักๆตองสงใหตํารวจจัดการ
ไป พี่นิดจะชวยประสานสงตัวใหพี่คิดวาเคาเชื่อคําพูดเราเพราะอะไร
A: เพราะพูดตามหลักฐานทีม่ ีมา เคยเจอตัวอยางมาแลว เวลาไปฟงคดีตางๆในศาลก็จะ
คุยใหเคาฟง เรายกเหตุผลในหนังสือมาชีแ้ จงใหเคาฟง คดีแบบนี้จะตัดสินอยางนีน้ ะ นัง่
ฟงในหองพิจารณาคดี เวลาไปเปนเพื่อนเคาก็ไดยินคําอานของศาลในเคสอื่นๆ สิ่งตางๆ
บางครั้ง ถาใหผูใหญไปเคลียรเอง เคาก็จะกลาวหาวาผูใ หญเขาขางนี้ ลําเอียง แตเราทํา
เองได เพราะชาวบานไมไดเลือกเรา ชาวบานเลือกผูใหญ
Q : ออ ถาผูใหญทาํ เอง อาจจะเสียคะแนนขางใดขางหนึ่ง
A:ใช แตเราไมกลัว เขาขางใดก็ได เคาผิดแตยืนยันวาตัวเองถูก เราตองตัดสินให เพราะ
ผูหใญตอนนีย้ งั ไมไดตลอดชีพ
Q : หมายความวายังไงคะ
A: ตอนนี้ 5 ปเลือกทีนึง เราตองเตรียมตัวไวกอนในสมัยหนา มันก็ตองวางไวกอนจะเกิด
ปญหาตามมา เราตองไปทําแทนให
(พี่นิดรับโทรศัพท)
Q : พี่เขาไปชวยดูแลเรื่องอะไรอีกบางคะ
A: เรื่องยาเสพยติด เพราะเราไดหมูบานนํารองปลอดยาเสพยติดมาแลว 2 ป เคาให
คาตอบแทนมาดวย
Q : งานที่ตองทําจากการเปนหมูบ านนํารองคืออะไรคะ
A: คอยดูแลไมใหมียาเสพยติดยุงเกี่ยวกับคนในหมูบาน ถาจับไดก็เสียชื่อหมูบาน เสีย
เงิน ถาพูดไมฟง จะอดเงิน 6,000 บ.ตอเดือนเขาหมูบาน
Q : ปญหาเรื่องยาเสพยติด เวลาไปเจอบานไหน พี่ทาํ ยังไง
A: ก็เรียกมาคุย ตักเตือนกอนวาไมควรทํานะ ถาแจงจับเลย เคาก็เกลียดเรา ตองพูดให
ฟงวาเปนผลประโยชนของหมูบาน
Q : ถาเจอเด็กติดยาพีท่ ํายังไง
(พี่นิดรับโทรศัพท)
A: เราจะเลาใหฟง วาเกิดผลยังไง คุยเยอะๆ ไมใชวาจริงจังนะ เพราะถาทําอยางนั้น
คราวหนาเคาไมเชื่อ คอยติดตามดู ถาเรียกมาบอยๆ ไมฟงกัน เราจะรูวาขางเคียงเคา
ขายอยู หมูอนื่ แตเด็กหมูเรา ถาเอาจริงเองจังเกินไป เด็กไมเชื่อ พูดทีเลนทีจริงวาเรารู
แลว ตักเตือนดูแลอีกทีวาจะเสียหมูบานเราและตัวเองดวย มันก็หยุดไปเยอะ ทีโ่ ดนจับ
ไปก็มี บางครั้งพวกไมยอมรับ ปากแข็งก็มี เราตองเอ็ดไปเหมือนกัน ดึงเด็กมาเปนคน
ของเรา
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Q : ครองใจเด็กวัยรุน เหมือนกันนะเนี่ย
A: บางคนกลับมาชวยสอดสอง คอยดูแลแทนเราวาคนไหนมันติด เราใชหลักการไม
เด็ดขาดจนเกินไป แคแนะนําคุยตักเตือน ถาถูกจับเราก็ตองไปตามประกันตัวอีก เด็กก็
เชื่อนะ ดีกวาหมูอื่น เด็กกลัววาเราอยูก ับกฎหมาย มีหนาที่รักษาดูแล เปนผูน ําตองดูแล
ยาเสพยติดดวย ถาไมฟง ก็บนั ทึกเจาหนาทีใ่ หตามดูแลกันเอง
Q : พี่ไมกลัวปญหาจากผูมีอทิ ธิพลเหรอ
A: ก็ไมมีใครใหญกวาเรานะ
Q : พี่ไดไปชวยเหลืองานของวัด หรือร.ร.บางไหมคะ
A: ถามีงาน เคาจะเชิญเราไปพูดคุยปรึกษากัน
Q : ในแตละวัน พี่จัดสรรชีวติ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนยังไงบาง
A: ตื่นนอน 6 โมงเชา ตัดหญาใหววั ลานกอนเลย 10 ตัว ประมาณ 7 โมงถึงเที่ยงก็ไป
เกี่ยวขาวลงนา เมื่อกี้ลูกชายโทรมาถามวาจะตัดขาว แลวเอารถลงตีนา มีรถไถของ
ตนเอง ชวงเชาทํางานในนาย พอบายโมงมาเลี้ยงแมววั ปลอยเขาทุง จนถึง 4 โมงเย็นเขา
บาน เวลาเชาจะเปลี่ยนลูกชายทําแทนพอมีประชุมของชุมชน ตอนนี้ลกู คนโตทําแทนได
หมด ตอนเย็นมาดูววั ลายอีกรอบ ปนึงจะวนทํานา 100 กวาไร หมุนเวียนกันไป 3 ครั้ง ที
ละแปลง อันนีต้ ัดก็ทําอันนัน้ ตอ ทยอยลงไมพรอมกัน ทําทีละ 6-8 ไรตอวัน
Q : ที่นาใหญมาก พี่ดูแลยังไง เคยเจอปญหาบางไหม
A: ดินมันเสีย ก็หยุด ตองพักไป ตอนนี้มีรถตัดเองจึงไมตอ งจางรอคนมาตัด เวลาจาง
แลวไมมาก็เสียเวลาเรา อางมีนานอย ขางบานเวลาจะตัดเดี๋ยวนี้เลยมาจางรถเราไป มี
รายไดสวนนี้มาซื้อยา ซื้อปุย
Q : งานชุมชนไปกระทบตอการทํานาไหม
A: ไมมีปญหา เราแยกเวลาได จะจัดสรรทําอะไรและทําไมมาก 8-10 ไร นอยๆบอยๆ ให
มีเวลาทํางานอหมูบานไดดวย เวลาตัดนาก็จะไดตังค เดือนละ 3-4 เที่ยวถือเปน
เงินเดือน
Q :เมื่อกอนพีท่ ํานาแบบนี้ไหม
A: ทํานาผืนเดียว นาปอยางเดียว ประมาณ 10 ปกอนเปลี่ยนมาทํานาหวาน ตอนนัน้ จะ
ไดเงินกอนทีเดียว ขาดเงินหมุนเวียนเปนหนี้คา นา คาปุย หามาไดก็จา ยไป
Q : วิธีทาํ แบบนี้ไดมาจากไหน
A: คิดเองหมดเลย เราทํานาของตัวเอง ก็ขุดเหมือง คูคลอง เพื่อเตรียมน้ําใหมีตลอดป
อยางนาหวานนี้ เปนผูบุกเบิกเลย ปที่แลวหนานีย้ ังไมมคี นอื่นทํานากัน เราทําขาว 3
เดือน คนอืน่ ทําตามเยอะ
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(พี่นิดรับโทรศัพท)
Q : ขอสรุปนะคะ วาพี่จัดการทํานาทีละนอยแตบอยครั้ง พี่เตรียมระบบน้ําเขานา และ
หาเงินเดือนหมุนเวียน ยังมีอะไรอีกบาง
A: แตเดิมถนนหนทางเขานาไมมี เราก็เสนออบต.ใหทําทางหรือคลองเขาทีน่ าตรงนีน้ ะ
เราพัฒนาหมูบ านไปในตัว นาก็ทาํ สบาย เอารถตัดเขาไปได แปลงแถวนัน้ ก็ทําไดบอ ย
ชาวบานอยากทํานา ถาลําบากก็ไมอยากทํากัน
Q : วิธที ี่พี่คิดขึ้นมามีคนทําตาม
A: แตจะไดอยางเราหรือเปลาไมรู ตอนนี้มีเครื่องปมน้ํา รถตีนา เครื่องมือพรอมชวยทํา
นา
Q : การทํานาหรือเลี้ยงวัวของพี่ เคารูยงั ไง
A: เราไมไดทําปดบังใคร แบบนี้ดี เราไปฟงประชุมมาก็เผยแพรความรูใหคนอืน่ เราลอง
แลววาดี อยางทํานาหนาแลง พอทําเหมือนๆกันหลายคน อาจไดไมดีเทาเราทําคนเดียว
ไดขาวเยอะ แตนี้นา้ํ อาจไมพอ ผลผลิตดีหรือเปลาไมรนู ะ เคาอาจปลอยน้ํามาไมพอใช
Q : อะไรทําใหพนี่ ิดคิดอยากทํางานใหชุมชนอยู
A: เพราะสมัยนองชายอยู หมูบานเจริญนําหนาไปเยอะเลย นําทํางาย ไดเงินมากขึ้น
หมูบานเปลีย่ นไป อยูกนั ได ขาวแพง การลงทุนพัฒนาคลองถนนเขาที่นา สะดวกสบาย
ขึ้น เราก็มีเพื่อนมีพวก ถาเรามีกนิ อยูคนเดียวจะอึดอัด ไปขออะไรคนในชุมชนก็ลําบาก
ขอยาก อยางรวมตัวหลายคนไปขอน้ําจะงายกวา เคาใหนา้ํ ตามความเดือดรอนของ
ชาวบานหลายคน
Q : พีท่ ํางานผูช วยมา 3 ป
A: ไมใชนะเกือบสิบป ตั้งแตนองยังอยูกท็ ํามาตลอด ญาติมากจะไดมีอํานาจ
Q : คนในหมูบ านเห็นขอดีอะไรในตัวพี่จงึ ใหเปนผูนาํ มานาน
A: เราทําใหไดทุกอยาง ใชงา ย คุยงาย ไมมปี ญหาใครจะทําอะไร เราทําตัวไมตึง
จนเกินไป ก็อยูไมได รูจักทุกอยางทัง้ คนดี คนไมดี รูอะไรเปนอะไร เลือกวางตัว ควรอยู
กับเคาแบบไหน คิดยังไงกับเขา ถาหยอนเกินไป คนจะไมเกรงใจเรา เหยียบย่ําเราหมด
Q : แลวกับครอบครัวละคะ
A: เราวางเอาไวหมดแลว ใหใครทําอะไร ทุกคนตองรูหนาที่ของตนเอง ใครทําอะไร ก็ทํา
ใหดี เรื่องในบานจะไปจากความคิดเราทั้งหมด วางแผนไววาใครดูแลทํางานอะไร เชน
นาตรงนี้ทาํ วันนี้ คนนี้ไปทําอะไร
Q : พี่สอนลูกเรื่องอะไร
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A: ไมใหลูกเรียนตอ เพราะจบ ม. 3 ทั้ง 2 คน คนเล็กจะเกเร ทีน่ าทํากินเราก็มี ใหออกมา
ทํานาเลย งานเรามีพอ พอสอนเองวิธที ํานา เคาทําไดหมดทุกอยาง
Q : พี่บอกลูกเกี่ยวกับการทํางานอะไรอีกบาง นอกจาก ความรู ทักษะ
A: ใหทาํ อะไรไดหมด
Q : พี่อยากใหลูกมาชวยงานดูแลชาวบานดวยไหม
A: บอกเลยวาจะใหมาทางนี้ เราวางไวแลว สิ่งที่เคาจางทํา ชวยไดก็ชวย ยอมชาวบานไว
ใหคิดถึงวันขางหนา เงินจําเปนทุกคนแตควรเอาแบบไหน จะใหคนโตเขามาทํางานอบต.
พออายุไดจะสงเขามา รอไปกอน มองภาพไวแลววาลูกตองไปไดแน ขนาดนองเราก็ชวย
มา 3 สมัย ไมรวยหรอกนะ เงินเดือนไมพอหรอก บางครัง้ ตองควักกระเปาออกไปกอน
Q : สิ่งที่ไดคืออะไรคะ
A: ไดศักดิ์ศรี ตําแหนง ความดี เราจะจดบันทึกทุกโครงการ มีหลักฐานการเงินตรวจสอบ
ขอมูลไดตลอด
Q : คําถามสุดทายนะคะ พีม่ องวาอะไรสําคัญที่สุดทําใหประสบความสําเร็จการงาน
สวนตัวและสวนรวม
A: ทําเพื่อลูกใหเปนผูน าํ วันขางหนา เราเปนคนปูทางใหเคา อยากเห็นลูกเปนที่ปรึกษา
ของชาวบานได ทําแบบเรา แตดีกวาเราในวันหนา อยูก บั ชาวบานได
Q : มีอะไรอีกบาง
A: ทํางานอยาเกินตัว อยามีปญหา ตองมีคุณธรรม ชวยเหลือคนอืน่ ไมเห็นแกเงินอยาง
เดียว เลาประสบการณใหเคาฟงวาเรามีมาจนทุกวันนี้ไดเพราะอะไร
Q : นาภูมิใจแทนนะคะ
A: อีกหนอย อาจไมทาํ แลว แตวัวลานนี่ของรัก เลีย้ งไวไปแขง งัน้ ไมดูแลอยางดีหรอก
แขงกันกลางคืนยันสวางไดเจอผูคน เราชอบเอง วัวเลีย้ งใหดีขายได 4-5 หมืน่ บาทนะ
Q: นาสนใจ วันนี้ขอบคุณพีม่ ากคะ
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ตัวอยางบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักคนที่ 4
ผูใหสัมภาษณ กํานันโคกตูม จังหวัดลพบุรี
วันทีส่ ัมภาษณ 15 มิถนุ ายน 2552
เวลาสัมภาษณ 10.00-12.00 น.
ผูจดบันทึก สุรชัย รุงเรืองกุลวณิช
ผูสัมภาษณ ฐาศุกร จันประเสริฐ
Q
เลือกจาก 23 จังหวัดแลวไดขอมูลมาแลวมีคนแนะนําใหติดตอกํานัน โดยใชเปน
ตนแบบแนวทางพัฒนาใหกับคนอื่น
A
งานในพื้นที่หลักของผมที่ผานมามียาเสพติดเยอะ ตั้งแตยุคนายกทักษิณก็พอเพลา
ลง หลังจากนั้นก็กลับมาอีก รายใหญไมมี มีแตรายยอย เอาตัดมา 5-10 เม็ด พอได
เครือขายก็ใหพอแมขอรอง เด็กนักเรียนลักโทรศัพทกันจัดการไมไดคนลักอันดับสองก็เอาไป
ขายตอใหคนที่สาม เราก็ใหโอกาสวาเดี๋ยวคงเอามาคืน 8-9 วันแลวรุงขึ้นบอกหาไมไมได
สรุปแลวโทรศัพทเครื่องละหนึ่งพันบาท ใหคูกรณีหารกันก็จบแลว แตเราฝายปกครองก็ตอง
คิดวาเด็กมีพฤติกรรมอยางนี้ ลองจับสุมสารเสพติดในปสสาวะ เจอ ลุงกํานันถาผมกินยา
อะไรมาจะขึ้นไหม ผมบอกวาไมใชนะ คนกินยามามันไมขึ้นอยางนี้ กํานันก็ลูกผูชายนะ เคา
ก็ยอมรับวาเสพครับกมลงกราบผมเหมือนกราบพระเลย ลักเงินพอแม ลักเงินวัด เราก็เอะ
จากประวัติการทํางาน ผมรูเลยวาอยูเฉยๆไมทําอะไรเลยมันไมมีเรื่องหลอกนะ
Q
สิ่งที่เราอยากจะรูก็คืออยางกํานันพูดเลยคะ
A
บางคนบอกไมมีปญหา นั่นนะพวกไมทําไรหลอก ผมบอกวามึงอยาทําเลย เดน
มากจะเปนภัยนะคือเคาไมทํากัน แลวเราทําอยูคนเดียวเนี่ย เชนประชุมทุกเดือน เรียก
กํานันโคกตูมอีกแลว ขอชมเชยหนอยจับไดอีกเคสแลว ใหปรบมืออีกแลว กูทํามายี่สิบ
สามสิบปยังไมเคยทําเลย มึงมา 2-3 ปทําอยูได คนอื่นเคาทํามาตั้งนานแลวไมทํา พอเราทํา
ก็โดดเดนไป ผมบอกไดวามหาศาล
Q
กํานันทําอะไรบางเนี่ยคะ
A
ผมกลาการันตีไดวา งานไหน ตรงไหนในตําบลไมมีใครกลามีเรื่องทําอะไร เด็กบอก
อาลุกไปเมื่อไหรผมไมรับรองนะ พอมีเรื่องกัน ผมเขาไปจะหยุดเลยนะ แตวาเปนยาเสพติด
จะไมชวย เรื่องอื่นๆอะไรก็ไกลเกลี่ยใหไดหมดนะ เดี๋ยวผมจะเอารูปในการทํางานของมาให
ดู
Q
อยากขอคุยกับกํานันนานหนอย เกี่ยวกับเรื่องงานตางๆ
A
ผมทําจริงไมไดสรางภาพ ในวันนี้ผมไมตองการอะไรแลว ทําหรือไมทําก็หาพันบาท
แตถายังใชเงินซื้อตําแหนงหนาที่ไดอยางนี้นะผมไมเห็นดวย วาทั้ง 120 ตําบล คนที่ได
รางวัลเอา ส.ส. มาบีบมันไมใชนะ อยางหนังสือที่เขียนใหซอมทางจับยาบา เปดรูปไหนมา
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ผมอธิบายไดหมด make ขึ้นมาวาอันนี้อันไหนอยางทักษิณนี่มึงหยุดนะ ประเทศชาติไมใช
ของมึง เคามาเตือน เพราะเคาไมใชคนทํางาน ใหเปนแคผูชวยผูใหญบานสอบตกสารวัตร
ลอซื้อยาบานอกเขตอะ จอปนยิงผมบอกวาระวังนะ พอจับไดพอแมขูจะยิงทิ้ง ก็ยิงไปเถอะ
เพราะจับคนนี้ได เด็กอีกวักเทาไรไดรอดพน บันทึกจับคุมทั้งนั้น เห็นผลงานหมดป 51 จะ
เอาผมขนาดไหน นี่ผูคาจับตรวจฉี่ จับมากผลงานเกินตํารวจไปอีก ตํารวจหมั่นไส ก็เคาไม
ทําเอง อยางรายงานยาเสพติดเนี่ย รายงานเดือนละสองหนมาตลอด ปลัดมาใหมบอกผม
ไมสง รูใชไหมวาใคร อยูไมไดหลอกตองยาย ผมทําบันทึกหมดแหละ สงตัวบําบัด เกี่ยวของ
ยาเสพยติด ผลงานชวงป 50-51 ผมไดกํานันดีเดน หนนึง ยอดเยี่ยมหนนึง และเมื่อวันที่สิบ
ไดยอดเยี่ยมอีก อยูไหนไมรูเนี่ยไมไดภูมิใจเลย คาบอกปหนาอยาสงอีกไดไหม ออทําดีเคา
ทํากันแควันเดียวหรอ เชนวันแมสรางภาพกราบแมกันใหญ ผมถืออยางนี้นะวา ผมนับถือ
ศาสนาพุทธมีพระหอยคอ สวนพระที่วัดไมใชอคตินะ ทานอาจารยจะไปใสบาตรตองหุง
ขาวสวย ผลไมลูกใหญ แตเคยหันมาดูไหมวาในบานเนี่ย พระกินของดีมีกําลังวังชา นอง
หน า ตาดี ก็ จ ะถู ก มองแล ว เกิ ด อารมณ ผมเจออยู อ งค ค รั้ ง แรกตี ส นิ ท คุ ย บ อ ย ป ญ หา
ครอบครัว ตอมายืมตังค ผมเปนกํานันสึกพระมาแปดองคแลว กินเหลาเสพยาบา สวดพระ
อภิธรรมโยกเยก ชาวบานกระทืบเลย อีกองคเณร ขอรองไว เคยไปจับกันนอกเขตกับผูใหญ
ซื้อเหลากับผูใหญอางวาใหลูกศิษยไมใชเลย ผมตามไปเจอจับองคนึง บอกลูกผูชายไหม
เปดประตูมาโฮกําลังลอเลย เรียกหาสบงหากางเกงในผูหญิงทับเหมือนซุปเปอรแมน พอถึง
โรงพั ก ชกตํ า รวจอี ก ดว ย ถ า จะเอาไปทํา หนัง คงเป น หนัง ชี วิ ตเรื่ อ งยาวมาก ผมออกนั ก
ปกครองไทยรายวัน อาทิตยนี้ชองสาม มาอัดอิ่มละไมเคาแจงมา ในตําบลโคกตูม มีพระนา
กราบไหวหาอยากมาก เพราะพระ ทั้งเหลา ยาบาเยอะแยะเลย
บางชุมชนไมไดลงพื้นที่ จะไมกลาเลาดานลบของชุมชนเลยคะ เราไดยินอยางนี้ก็ใจชื้นขึ้น
หนอย
จะไปกลัวทําไม ผมไมใชวันๆเอาแตเฝานาย สวนเรื่องในชุมชนไมเคยรู พอผมไมไปรอง
คํานึงโทรมาวาผมเปนยังไงโวย ผมกนกุฎิรองคํานึง ทานใหกําลังใจตลอด เปนทั้งพี่ชาย
เจานาย เปนนายอําเภอของจังหวัดลพบุรี ปนั้นไดเสนอกํานันยอดเยี่ยม ตอมาป 50 ได
แหนบทอง พอป 51 ไดดีเดน สวนปนี้นักการเมืองกดดัน ทานนายอําเภอเปนกําลังใจมาก
สวนนายวรภัทร ตั้งตระกูลทานเสียชีวิตไปแลว ทานดีมากเลย
Q
ชวยเลาประวัติกอนจะมาเปนกํานันใหทราบหนอยคะ
A
ผมเองเกิดพุทธบาท แลวมีปญหาเรื่องสวนตัว พี่เขยจะยิงฆาผมเอาสมบัติ เรามีที่
ผืนนี้ของพอแม ก็พลัดถิ่นอพยพมาสรางบานหลังนี้ป 29 ยังไมเปนอะไร มีอาชีพทําสวน
ทุเรียน คนเดียวในลพบุรี
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Q
ขอยอนกลับไปวาทําไมเลือกทําสวนทุเรียนและเปนคนเดียวดวย
A
เตี่ยผมทําไวให แลวทานก็มาโดนฆาตกรรมเมื่อ 1 สิงหาคม 45 ดวยความเขาใจผิด
ทําบอลูกรังกับอูรถดวยเมื่อกอนไมมีสัมปทานดวยนะ เราก็ไดทํา แลวกํานันหนาพระลานผู
มีอิทธิพลชื่อนายสละ หนูเงิน ก็มีเสี่ยพรอยูพระบาทไปยุวาเตี่ยผมจะฆา ปนั้นอาวุธ M16
เขามาครั้งแรกในเมืองไทย แถวสมุทรปราการ กํานันสละจะมาหามไวก็ไมทัน จนเจ็ดโมง
เชายิงเตี่ยผม มีตายบางอะไรบาง ยังเหลือคนยิงรอดอีกหนึ่งคน ผมรูจักดี ราดหัวขาวแดง
แกงรอนมันมา แมผมอยูชลบุรี พี่สาวจบหอการคา พี่ชายเรียนวิทยาลัยเทคนิค จากนั้นมาก็
มีแทรกเตอร แมกลับไปทําอีก ก็พอจะทํามาหากินไดตามจังหวัดตางๆ
Q
ชวงนั้นกํานันเรียนหนังสืออยูหรือทํางานแลว
A
เรียนอยูไมไดชวยพอแมทํางาน ที่บานมีตังคนะ เคยขายรถไถ บีเอ็ม วอลโว นําเขา
จากตางประเทศมานะ แมผมบอกวาราคามันไมดี ก็ทําสวนทุเรียน ขนุน ใหเคาเชาเดือนละ
หาหมื่นบาทตนแกอายุมากขึ้นก็ปลอย เราอายุมากขึ้นก็ใชปุยอินทรีย ภรรยาผมเปน
พยาบาลใหเคาลาออกมาดูแลลูก ลูกคนโตกําลังเรียนปริญญาโท อยูศรีราชา เกษตร เหลือ
สอบเสารอาทิตยนี้ก็นาจะจบ ลูกชายเรียนจบ ปวช ผมไมใหลูกอยูในพื้นที่เลย เพราะคนใน
พื้นที่รูจักกัน หมด ถึ งแมจะอยูคุมคนละส วนกันนะ ผมก็ทํา หองเช าใหเคาเปดมิ นิมาร ท
laundry และสบายใจไมมีใครมาทําลูกเราได ทุกวันนี้ผมก็โดนขมขูอยูตลอด ในโทรศัพท
แมสเซส ก็เก็บเอาไวนะ
Q
สิ่งที่เดนออกมาคือเรื่องยาเสพติด
A
ตํารวจคนนึงเคาทําเรื่องยาบานนะ ใหผลงานนายเคา ทุกวันนี้เคาก็อยูได ระหวาง
ผมนั่งเรือไปเกาะสีชังมันโทรมาขูวาลูกมึงอยูไหนกูรูนะ ผมใหเพื่อนที่เปนตํารวจ ปปส เชค
ให รูวาโทรมาจากโคกตูม ก็รูนะวาเปนไอคนนี้ ผมบอกมึงไมตองดัดเสียงหลอกไอดม พูด
กับผมตลอดวาลูกมึงอยูไหน พอผมเจอเมียเคา บอกอารียองโทรไปเบอรนี้สิ ผมวานาจะ
รูจักดี นับจากวันนั้นไมมีการโทรมาอีกเลย ตํารวจในโคกตูมคายาบา ผมรูจักมันตั้งแตเปน
พลตํารวจ ตองซื้อไขกิน มันมีอะไร รถยนต บาน สามสี่หลัง เงินปลอยกู เฟอรนิเจอรเต็มตัว
ผมถามวาเอามาจากไหน รูกําพืดมันทําแตของผิกฎหมายทั้งนั้น ทุกอยาง ตกลงวาทุกวันนี้
เห็นเบอรนี้นะ และอีกเบอรผมไมกลัวหลอกเจออยางนี้ทุกวัน ถาเราจะทํางานนะ ทํามากก็
หาพัน ขั้นก็ไมมี ผมจะใหดูขอความ วันนั้นออกตรวจกับลูกนอง ขับรถอยูไปเจอมันขี่มอไซค
ผมบอกสารวัตรใหกลับรถ เอียดจอด ๆแตระวังนะมันบิดหนี ดวยประสบการณของสารวัตร
นอย ขับรถเลยมัน ผมก็เปดประตูลงเลย มันก็หักรถกลับ สารวัตรถอยตาม ประตูเบียดชน
ผมลมเกือบโดนทับ พอขึ้นรถผมยิงไป แถวซอยสอง มัน เขวี้ยงของทิ้งขางทาง เราไมเห็น
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ก็ตามมันไปนะ มันก็จอดใหเราจับ ทางคนรับของโทรใหญเลย ตํารวจบอกไมสนใจ บอกไมรู
เรื่อง ใหเอาของไป จากนั้นมี Messages มาหาอยางนี้เยอะ
Q
ครั้งแรกที่ไดรับ Messages ครั้งแรกแบบนี้คิดและรูสึกอยางไรบางคะ
A
เฉยๆ ถึงแมจะเอาไปใหตํารวจดูเคายังเฉยๆ อยากบอกวาทุกวันนี้ตํารวจใสเกียร
วางทั้งนั้นแหละ บอยๆอยางนี้ชักจะไมดี
Q
ถาเปนคุณพอหนูทําอยางนี้ เสี่ยงนะคะ
A
ลูกสาวถามวาพอชอบไหม ถาชอบก็ทํา ถาไมชอบก็ออกซะ
Q
กอนหนานี้ทําธุรกิจมาตลอด ทําไมถึงมาเปนกํานัน
A
พู ด กั น ตรงๆเลยสมั ย นั้ น เลื อ กการซื้ อ เสี ย งยั ง ไม เ ข า มา แสวงจั น ทร โ ต เป น
ผูใหญบานนะ ถาอาจารยอยากไดบอน้ําเอามาสองหมื่น ถึงจะเอาบอไปลงให บอของ
หนวยงานไหนก็แลวแตตองผานผูใหญบาน ขาวโพดมา ปุยมา ใหแจกชาวบานก็ไมแจก
เคาจะใหเฉพาะแวดวงพี่นองของตนเอง เราก็คิดวาทํายังไงดี ก็อยากเปนตอนนั้นเปนผูขาย
พันธไมทั่วประเทศ ใหกรมสงเสริมการเกษตร ประมูลงานตามสํานักงานเกษตรจังหวัด ทํา
ตรงนี้เปนรอยลาน เรียกวา งานปฏิรูปที่ดิน ใหคนไปติดตอ ผูใหญแสวง แกขอสามหมื่น
บาท ซึ่งเปนเงินไมไดมากสําหรับผม ใหออกเลย กํานันเกาที่เปนปรปกษกับผมมาชานาน
เพราะเคาครอบผูใหญไวอยูในกะลา ใหกินลําก็ตองกิน กํานันเลยเรียกผมไปวา เอาคนละ
หมื่นละกัน ซึ่งกํานันเสียคําพูด ผมไดรับเลือกตั้ง 1 พ.ค.2539 โดยการซื้อเสียละ 500 บาท
ไมไดบังคับเคาหลอกนะ วันเลือกรับเงินไปนะ แตพอเลือกแลว เอาเงินใสซองมาคืนให เคา
กลัวผมไมสบายใจ วันงานเลี้ยงผมบอกวาเลี้ยงเต็มที่ไมรับซองนะ ป 43 หมดวาระตาม
กฎหมาย ให ย กเลิ ก กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น เมื่ อ เปลี่ ย นสถานะเป น เทศบาลแล ว พอป 47
ประกาศใช พรบ การปกครองทองถิ่น ทองที่ แกกฎหมายใหมใหมี กํานัน ผูใหญบาน ไดใน
เขตเทศบาล วันที่ 15 ก.พ.2547 ผมไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ชวงเวนวางผมกลับไปทํา
สวนแตงานมวลชนก็ไมทิ้งนะ พอมีประกาศคูแขงซื้อแหลกเลย ซักบาทสลึง ผมไมไดซื้อเลย
ตะเวนบอกเพื่อนฝูงวาจะลงนะ
Q
ตอนนั้นกํานันคิดยังไงบางคะ เคาซื้อเสียงกันเยอะแมครั้งแรกซื้อเสียงแตเวนวางไป
กลับมาอีกทีไมทําแลว
A
ชวงหาปนั้นผมทํางานเต็มที่ ไมเคยเอาของสวนรวมเปนของตนเองเลย
Q
ชื่นชมกํานันทําอยางนั้น พิสูจนดวยการเสียสละมาตลอดการทํางาน
A
ตอนรับเลือกมาอีกครั้ง แสดงวาคนรักเราเยอะ 21 มี.ค. มีเลือกตั้งกํานัน
ขึ้นแทน พอไดตําแหนงนั้นก็ลงตอเราก็ไป คุณอรชรลูกกํานันเกาเปนไมเบื่อไมเมา
กับเรา ก็เรียกประชุ ม มีคนเคาหลายคนไปรอเสียบอยู แลว คนของเคา ทั้งนั้ น
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เพื่อลอกเบอรสมัครใหตรงกับ ส.ส.กมล จิรพันธวานิช เวลาชาวบานกาจะไดจําได
งาย นายสุพจนเรียกผมเขาไปวาพี่นองกันทํางานดวยกนดีกวา เอาเงินแสนหา
หมื่นบาท ถอนตัวซะเถอะ คนโนนคนนี้บอกเอ็งอยาไปแข็งกับเคาเลยลมชางไม
ลงหลอก เราก็วาพี่ผมไมมีอะไรจะเสียแลว ป 40-41 นั้นผมลมละลายหมดตัว
มาแลวเพราะเศรษฐกิจฟองสบูแหละ พอวันไปสมัครไดเบอรหา ไมมีตังคซื้อเสียง
หลอก รถ 4x4 อยูคัน มีญาติพวกอดีตนายอําเภอชวยเดี๋ยวนี้ขึ้นปลัดจังหวัดแลว
ใหเงินสามหมื่น สงสารเรา นาชวยบาง ผมขับรถหาเสียงเองทุกวันเชายันเย็น มี
ลูกชายขับหาเสียง และอดีตนายกทาศาลาใหยืมรถออกหาเสียง วันเลือกตั้ง 20
หนวย ผมชนะขาด 16 หนวยฝายตรงขามคล่ําอาหารเลี้ยงหมด เปนที่ร่ําลือทั่ว
ลพบุรี ผมลมชาง เรียกผูใหญบานมารับทราบนโยบาย ผมคนทํางานไมใชเชา
ชามเย็ น ชาม ผมประชุ ม มากกว า อํ า เภอแล ว กั น บางที่ อํ า เภอให ข า วสารมา
ประสบการณใจรักในนักปกครองนอง อส สองคนนี้ยังไมเคยกํานัน ผมไมชอบ
เขาประชุมหลอกผมเบื่อ เบื่อความยืดเยื้อ หัวหนางานพูดแลวนายพูดซ้ําอีก ไม
ตองพูดเยอะแควาจะทําหรือเปลาเชน ใหผมประกาศรายชื่อธรรมาภิบาล เอามา
ทําไมงานกํานันหรือเปลา เปลืองกระดาษ เปลืองงบประมาณ เรื่องนี้ตองเทศบาล
นายกเทศบาลดูซิเอาเงินไปทําอยางอื่นดีกวา กรมการปกครองมักเด็ดขาดแตไม
แนนอน วันปลูกตนไม ผมนั่งกินขาวอยูดวยกัน ตองใสเครื่องแบบ 6 โมงเชา ให
แมบานทําขาวตมเลี้ยงเคา ขับรถออกไป ไมเห็นเครื่องแบบเลย ผมถึงโนนแลวมา
เปลี่ยนเปนเสื้อฟาใหก็แลวกลับไปใหมตอน 8 โมงเชา ผมก็เปนเบาหวาน พรุงนี้
ไปตรวจมะเร็งที่กรุงเทพ อําเภอไดปลูกหรือเปลา 10000 บาท หลุมเล็กนิดเดียว
จะปลูก ยังไง ถ า ให ผม 5000 บาทนะ จะดี ก ว า นั้น เยอะ ที ม งานผมไมถึ ง ครึ่ ง
ชั่วโมง ผมตามได 80 เปอรเซ็นต มาทันทีนะ เปนอยางนี้ตลอด ป 47 ผมพูดเสียง
ดังฟงชัดจะมาอึมครึมทําไมละ พูดดังตอหนา ไมใชดุนะ ผมไมดาลับหลังหลอก มี
ลูกบานมาใหเซ็นตผมไมอยูบาน เรียกแฟนผมวาหมอโดนไปดอกวากํานันเจาชูเน
อะหมอ พอกลับมาถูกถามวาเธอไปทําไรมาใหเคาเห็นหรอ พอยายไพมาพูด
อยางนี้ปุบ ผมบอกเลยปากดีจังเนอะ เคายังไมประกาศภัยนะผูใหญ ผมแจงไปที่
อําเภอแลว อุตุบอกคาดวาฝนตกจะตกใน 10 วันนี้ เมื่อเชาแทงกัน เกิดเหตุอะไร
ผมตองรู ทะเลาะกันปากซอย 4 ทุบขวดแทงทะลุอก สมควรซะปากไมดี ตายไป
โคกตูมจะไดสูงขึ้น ผมก็บอกยายไพปากดีจังนะ ปากเหม็นอมยา ปากหมาอมตีน
นะ พูดตอหนายายไพนั่นแหละ ไมพูดลับหลังหลอก แกยังไมหายแคน ตอนนี้ยาย
ไพยายบานหนีไปและ เปนนักคาความ จนไมมีใครคบหา ก็ตองขายที่ ทิ้งไปอยู
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อยุธยานั่น ผมไปเผาลูกกํานันคนนึง แกเอาไปพูดวาพี่ไมไปนะ กํานันเอา ผูหญิง
ไปดวยแลว ผมตามไปดาเลยวาบานตัวเองกวาดใหสะอาดกอน เวรกรรมมีจริง
ผัวตัวเองไปลอกับเมียขางบาน ตัวเองอกกัดหนองซิหยุดซะเลยนะ จะดีชั่วอยูที่
การกระทํา ทํางานตามสวยใหดี และชั่วนอกพื้นที่ มีเงินสนับสนุนลูกนองพากิน
พาเที่ยวทะเล 50 คน ผูใหญบานผูชวยทั้งหมดเต็มที่ พอทุเรียนเยอะออกไปขนมา
แจกทุกคน ผมไปไหนลูกนองไมอด เราอิ่มลูกนองอด ไมทํางาน เราออกตรวจเวร
ทุกคืน ลูกนองยืนตลอด เกิดเหตุอะไรตองรับเรื่องแทนลูกนองได จนลาสุดจับไป
คนนึง ทาง สน ไมรับ เคาใหเขียนบันทึกจับกุมเอง สารวัตร ที่นี่สั่งไว ถากํานัน
จับกุมมาใครทําเรื่องยายผมไมรูวาเคามีความคิดยังไง ถาทํางานประสานกับผม
เคาก็ไดผลงานไปแลว อยางนี้ควรยาย หรือบอนเปด แจงไปวาใหยายนะกํานัน
เคารูแลวเมื่อไมมีวัน ผูใหญบานแจงมาวาจับมา 6
Q
ไดทราบการทํางานของผูใหญมาเยอะเลย มีวาระไหมคะกี่ป
A
กฎหมายนี้ใหมทานผูชวย ประกาศปุบ ผมก็ออกสิครับ ลาเลย ยื่นใบลาออก ออก
จากกํานัน ผูใหญบานเลย เมื่อลาออกเรียบรอยแลวผมก็ไปสมัครผูใหญบาน มีการทํา
ประชาคมเสร็จเรียบรอยเลือกคณะกรรมไป เทศบาลสงคนแขงกับผม ไมมีใครกลาลง ไมมี
ใครกลาลงแขงกับผูใหญบาน ผมใหซื้อเสียงละหมื่นยังไมมีใครเลือกเลย แตเงินเอาแตละตัว
แตละตัว มาแสบๆทั้งนั้นเลย ตัวแรกติดตอ อุดม อุดมวัฒน ไมเอา ติดตอนายนายวัฒน
แกนโต ไมเอา นายวิชัย แกวเกิด ก็ไมเอา ติดตอ สมจิตร เขียวหวานก็ไมเอา สี่คน ติดตอ
สมัคร 3 วัน จนวันสุดทาย ผมไปนั่งอยูที่พัทยาแลว สมัคร 3 วันใชไหม 7-8-9 วันที่ 8 ผมพา
ผูใหญบานที่ซี้ๆ ไปนั่งชายหาด อําเภอโทรมาไมมีใครสมัคร แลวผมก็บอกลูกนองฟง กู
ลาออกแลววะ แลวกูก็ไดเปนแลววะ ลูกนองผมไมมีใครรูวาผมออก แตผมไมไดบอกลูกนอง
รูเลยวาผมลาออก มันไมจําเปน แตชาวบานรูวาผมออก แตผมไมไดใหลูกนองรูเลยวาผม
ลาออก พอวันที่ 9 อําเภอโทรมาบอก4 โมงครึ่ง วาไมมีใครสมัคร ผมก็เปนผูใหญ พอไดเปน
ผูใหญเสร็จปุป ก็กลับมาเลือกกํานัน เลือกกํานัน ดวยการที่เราไมเคย คนที่ไมเคยศึกษา
กฎหมาย ไมมีความเขาใจวา วาระ 5 ปกับวาระ 60 ป เขาใจวาการเปนผูใหญอยูแลว แลว
มาสมัครกํานันนิ เคาจะได 60 เลย เคาเสียเปรียบเชิงผมนิดเดียวเอง เคาก็ศึกษา กฎหมาย
นี้ไมมีใครรู ผมก็ไปสมัครกํานัน งานนี้ไมมีการลงสมัคร งานนี้เคาก็เรียกผูใหญบาน 16 หมู
ไปนั่ง ผมก็นั่งเสร็จเรียบรอย นายบุญสม จําเนียรทรง ผูใหญหมู 4 ขอเสนอนายพิสิฐ ยุงศิริ
ผูใหญบานหมู 5 เปนกํานัน ต.โคกตูม อีกคนไมมีใครเสนอ ขอเสนอตัวเองครับ ผมนาย
ธงชัย อิ่มอรชร ผูใหญบานหมูสอง ขอเสนอตัวเอง ซึ่งกฎหมายเคาให ปลัดผูหญิงคนนึง
ป.ตอย รูจักใชไหม ยายไปอยูสระโบสถแลว ผูใหญมันบอกใหเลือก ผูใหญธงชัย ทั้งๆที่
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ป.ตอยกับผมสนิทกันแตวามันมาขัดใจเรื่องผมไมใหตังคมันเทานั้น เรื่องอะไรรูเปลา เรื่อง
มันไมคียขอมูลโครงการ ใหผม เรื่องนี้อยาใหแฉมันไมดี เสร็จเรียบรอย ลงคะแนนลับ
Q
ใน 16 คนที่เปนผูใหญ
A
ใน 16 คนผมได 13 คะแนน ผูใหญธงชัย ได 2 คะแนน รวมตัวเอง อีกคะแนนไม
ออกเสียง ก็ไดรับเลือกเปนกํานันวาระ 60 ป แตตองมีการประเมินผล ทุก 5 ป ผมวามันๆ
ยาวไป 5 ป อะ ผมอยากใหประเมินผลทุกป ไอผูใหญที่มันไมทํางาน มันจะไดออกๆกันไป
หาคนทํางาน เวลาประชุมผูใหญบานเนี่ย ผมบอก เหยงานอะ ไมใชเชาชามเย็นชาม เชา
ชามเย็นชามเนี่ยมันยุคไหนแลว อยาใหมันเหมือนยุคเกา ทํางานอะดูแลลูกบาน เวลามีของ
แจกแจกใหทั่วถึงลูกบาน ไมใช อะไรๆก็ผูขาว
Q
ผูขาวคืออะไรคะ
A
นามสกุลผูใหญ อะไรก็ผูขาว ผูขาว อาวผูขาวอีกแลว ไมมีแลวหรอ มีแตผูขาวหรอ
อะไรก็ญาติพี่นองผูใหญ มันไมใช ผูใหญทําไมไมประชุมหละ ลืม เหยระวังกูลืม ลืมตัวชก
หนามึงขึ้นมานะ อาวจริงๆนะครับผูชวย เราเปนผูนําทองที่อะ จะมาใชคําวาลืมไมได เองจะ
ลืมทําไม ไมประชุม ลืม ทําไมไมสงรายงาน ลืม ผมบอกวากูลืมตัวขึ้นมาตัวจริง ผมไมไดได
บอกวาคุณจะยังไงก็ชาง ระหวางทํางานผมมีหัวโขน ก็คืองาน เวลาเลิกงานกอดคอ คืองาน
ผมเอาเอาจริง พอเสร็จกินเลน ผมไม คําวาลูกนองไมมีเงิน ถึงกับนมลูกผมก็ซื้อใหกิน นม
ลูกเคา เปนหนี้ผม 80,000 ลดเหลือ 60,000 ผมก็ยังลด ลูกออกไมมีตังคมึงเอาไป จากเปน
คนของเคาเลยเลยนะสายเลือดของเคาเลยนะ สายเลือดฝายทองถิ่นเลย ยังเลือกผม เพราะ
ผมเอาใจ กํานันผมไมตังค กํานันอยูบานไหม อยู ผมไมมีตังค มึงเอาไป คลายทุกขคลาย
รอนใหเคา(ขอน้ําดวยเธอ สมยศดู)
Q
คือเห็นกํานันทํางานแบบเยอะมาก เลยไมแนใจวาบาบาทของกํานันจริงๆ ความ
จริงตองทําอะไรบางเพราะเราไปมาหลายที่ นะคะกํานัน เราก็จะไดเจอกํานัน กํานันในแต
ละจังหวัด
A
และมีบาๆอยางผมไหม
Q
ไมคอยมี พูดตรงๆ นอยมาก ไมมีเลยมั้งคะ วันนี้เราถึงเหมือนไดเจอหนัง Action
อะ ปกติเราจะเจอแบบหนังชีวิตอะคะ เลามาเรื่อย เรียบๆ
A
เมื่อกี้ดูรูปเปนไงบาง ดูรูปหมดทุกบานปะ ทุกบอรดมะ ไมดูใหทุกบอรดละครับ
ผลงานผมมีแลว ผมไมเหมือนไอ รายการทางตางชาติที่เมื่อคืนผมดูขาว ไอนั้นเคยเปน
ตํารวจแลว แลวเปน สท. ดวย สมาชิกวุฒิสภา อะไรอะ ฆาจัดฉากแลวเอามาออกรายการ
เรตติ้งสูงมากเลย หนสุดทายถูกจับไปแลว นี่ผมไมไดจัดฉาก ตํารวจมันวาไงปาวตอนที่ผม
จับยาบาได เพราะผมคาเอง ขายเองจับเองมันสมองหมาปญญาควายอะ เออ
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Q
กํานันคะ ตอนนี้เปนวาระหกสิบปแลวใชไหมคะ
A
ใช
Q
อยูอีกกี่ปคะ
A
สิบสามปกวา
Q
แลววางแผนตอจากกํานันคิดวาจะ
A
ไมเอาแลว
Q
ไมลงการเมืองอีก
A
ไมลงแลว
Q
เพราะอะไรถึงไม
A
พอแลว แคนี้งานก็ไมไดแลว เมื่อวานไมไดอะไรเลย
Q
หมายความวาไงกํานันไมไดอะไรเลย
A
ก็ไมได เนี่ยผมฉีดยา ก็ตองเรียนผูชวยมา จากผูชวยสามรอยบาท ผูชวยหมูเกาขับ
รถให ปกติผมก็ฉีกเอง ลงเองทําเอง เพราะวาไวใจลูกนองก็ตาบอดสองขาง ไวใจลูกตาบอด
ขางนึงถาทําเองไมบอดเลย แลวไมมีรั่วไหลดวย เนี่ยอยางแมผม อายุเจ็ดสิบกวา แตเปน
โรคจิตอยางนึง คือแกเลี้ยงหมาไวสามตัว หมาแกไมกินหมูไมได แลวซื้ออาทิตยละหาโล
แลวตองไปซื้อเนื้อสันใหหมากิน
Q
แลวกํานันกินเนื้อไรคะ
A
ผมไมคอยทานหมูแลวตอนนี้ เชื่อไหมเนี่ย
Q
หมายถึงคนนี้ใชไหม
A
คนนี้ ผูชว ยหมูสิบสอง แตเ ชื่อไหมวา เคาไปดว ยความเต็ มใจ ผมไม ไดบัง คั บใช
ตําแหนง ไมใชวาตองมาอยูใตอาณัติ ทุกคนนับถือแมผมหมด
Q
คุณแมสวัสดีคะ ไปซื้อหมูมาใหหมาปะ
A
แลวหมูละ หมูอยูไหน
Q
แบงมาทอดสักโลไดปะ
A
ลวนลวนๆ
Q
นึกถึงพอครูก็เอาหมูหยองใหหมากิน
A
โอโหกอนหมาจะกินขาวนะ ตองอุนกอนนะ
Q
ที่เราคุยกันนี้ไมไดอิจฉาหมาใชไหมเลยนะ กํานันขาเห็นทํางานเยอะขนาดนี้ มีงาน
อะไรที่คิดวาประสบความสําเร็จมากที่สุด ภูมิใจที่สุดคือตอนนี้เรามีงานเยอะมาก ที่กํานัน
ทําถาจะลองเลาสักงาน ลองงานที่เปนงานที่ทําแลวรูสึกวาอันนี้คือ ภูมิใจอะ เปนงานที่เรา
ประสบความสําเร็จ เพื่อพัฒนาเปนตนแบบที่เราไปเขียน
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A
ผมเดี๋ยวผมจะเลาใหฟง ทานผูชวยอูหลงไหม นายอําเภอเคาซื้อมาฝาก ทานวิบูลย
ซี้กัน คอเดียวกัน จะกลับมาและ ก็ถาพี่วิบูลยเคาอยูใชไหมผมก็นั่งอยูกับแกเถอะ วิบูลยแก
ชอบ แกชอบเราก็ไปดูไดบรรยากาศหนอย ดีแกถึงลูกถึงคนดี เบาหวานอันนี้ดีกวาแนนอน
ถาถามจริงๆเลยใชไหมวาการทํางานอะ ผมได ผมไปอยูในชุดสืบสวนจังหวัดลพบุรี คือ รุนที่
ผมลี้ภัยมาจากพระบาทเนี่ย ก็ตํารวจลพบุรีเนี่ย ก็ไดมาดูแลคุมกันผม เราก็ไดรูหลักการ
การสืบสวนสอบสวนหรือการอะไรอยางเนี้ย เรามี พ.ต.ท.ศราวุฒิ ศาสตรบัว ซึ่งเปนสารวัตร
ปราบปราม ทานไปเกษียณที่ผักไห ก็บอกถาวันไหนไมไดจัดคนแกปวดทอง แตถาถาม
ความภูมิใจที่ไดเปนกํานัน คือผมไดชวยเหลือประชาชน ทําใหประชาชนใน ต.โคกตูม มี
ความสงบรมเย็น (ลูกบานมา)
เชิญ มีไรหรอ
ลูกสาวมันโทรมาใหแมไปลงทะเบียนเกษตรกร
เทศบาลไปเทศบาลเลยบายโมง เอยเกาโมงนี่หวาของหมูเราชวงเชาไปเลย แลวไดไปเที่ยว
กับเคาเปลา รถออกหกโมงเชานะ
ลงชื่อไว วันไหนละ
วันที่ 23 วันอาทิตยนะ
วันที่ 23 ผมพาชาวบานทั้งหมูบานไปเที่ยวไหวพระ อยุธยา สิงหบุรี โดยผมมีรถทัวร แตกิน
อยูเองนะ ถากินอยูดวยไมไหว ทั้งหมูบานไมไหว แตมีความคิดวาวันไหน พอมีตังคจะพาไป
ทั้งตําบล แตวันนี้พาไปแคหมูบานกอน เพราะเรามานั่งดู เรามีวันนี้ไดเพราคนพวกนี้
Q
หมูไหนคะกํานัน
A
หมู กํ า นั น อยู เ พราะเรามานั่ ง ตรงนี้ ไ ด เ พราะคนหมู นี้ ให เ รามาเป น ผู ใ หญ บ า น
จากนั้นมันก็เปนเรื่องที่เราตองคุยกับผูใหญแลว ก็รถบัสสองชั้น สามคัน
Q
อันนี้เปนโครงการสวนตัวเลยไมไดเกี่ยวไร
A
สวนตัวไมเกี่ยว
Q
นอกจากไหวพระไปดูอาชีพเสริม วัดอัมพวันสิงหบุรี เคาทําตระไครแหง ขายถาเรา
ทําดูไป
A
วันนี้พาชาวบานไปไหวพระ ไปบึงฉวาก อะไรพวกนี้ไปตลาดรอยป ซึ่งที่วาปที่แลว
เราพาเคาไปเกาะสีชัง ไหวพระที่วัดเขาใหญไรพวกเนี้ย จะพาเขาไปตลอด แมชีสนิทกันนะ
แมชีอีกวักวัด อีกวัดนึงอะวัดที่มีเขา ถ้ํายายปริก เพราะอะไรไหมนานๆก็จะโทรไปแมชี แมชี
พวกนั้นอกหัก อกหักโหสวยๆทั้งนั้นเลย พวกผูใหญไปจีบกัน ไปถึงปุบเคาก็จะโทร แมชีมา
บอกวา พอเสร็จแลวก็เอา เคาไอนั้น เคาก็จัดอาหารเลี้ยงพวกเรา เคาก็แลวแตทําบุญไมคิด
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อะไรอะ แตก็ใหเคาคิดไป พาไปแตไมไดแอบแฟงการหาเสียงนะ ถาถาพูดึงความภาคภูมิใจ
ที่ผมวาละ
Q
ที่ชวยเหลือแลว เดนๆ ที่พอเปนเหตุการณใหเรานึกออก คือเราไมเคยมาที่หมูนี้
โคกตูมอะ บางทีเราไปที่อื่น เราก็จะเจอชวยชาวบานอยางนี้คะวันนี้ก็เลยขออนุญาตกํานัน
เลาที่เราสามารถเห็นมาเปนเหตุการณโครงการอะไร
A
เหตุการณปุบแลวชวยเหลือลูกบานไดทันที มีอยางน้ําปาไหลหลากเนี่ย พอน้ําปา
ไหลหลากเนี่ย เทศบาลตองสํารวจอีกสามวันถึงจะทําการชวยเหลือ ตีสาม เมื่อคืนน้ําปา
ไหลหลาก ทําใหบานเรือนราษฎรเสียหาย ตี 5 กวาๆกํานันถึงที่เกิดเหตุแลว เจ็ดโมงเชา
กํานันแจกของแลวเชื่อไหม เพราอะไรไหมครับ ผมไมไดเอาเงินผมหลอก นายครับน้ําทวม
เหยมาเอาไปเลย 200 ชุด ผมก็เอารถไปขนมาสองรอยชุด เพราะนายอําเภอสมัยนั้น นาย
อําเภอวรพัทร มาเดี๋ยวจะหาวาไมเอยถึงทานธวัชชัย เลยนะ ทานธวัชชัยก็ได ก็เคยไดบาง ก็
ไดบาง
Q
ทานธวัชชัย คือ
A
เปนนายอําเภอปจจุบัน ทานก็ให แลวก็มันก็หลายที่เนอะ ไอที่ก็จะไดทั้ง เออะไรอะ
ปพ ของผมจะได ปพ ไดของอําเภอ ไดของจังหวัด เนี่ยจะไดมาแจกงี้ หลักที่แจกคือหลัก
สามวัน หรือเจ็ดวัน สามวันแจกที่เนอะ บางบานอะแถวๆลพบุรี โหแขวนไมรูยี่สิบสามสิบถุง
เลยไดเยอะ แตของผมนี่อาศัยวาเปนรายงาน ถาเราเปนกํานันราไมรายงาน ไมไดหลอก ถา
เราไมเกาะติดไมไดอะไร สมัยกอนอะกํานันอะ ยอนถึงกํานันคนที่แลวอะหมูนึงอะแจกผา
หมสามผืน ผมก็บอกวาผืนนึงเอามาตัดแคสักขนาดนี้มั้ง(ทํามือ)จริงๆ โองสองลูก มันทํา
ทําไม แตมันไมใช ไมใชเด็ดขาดและอีกอยางนึง เออผูใหญบาน กํานัน ผูชวย สารวัตร
ผูบังคับบัญชาระดับชั้นแรกในตําบลผูใหญ ผูชวย ก็คือกํานัน ชั้นตอไปคือนายอําเภอ แต
ผมพูดตรงๆนะวา วันนี้ผูใหญบาน กํานันอะมันลืมตัวกันนะ มันใหญกวานายอําเภออีก ไอ
นองเคยมาอยู เคยเห็นใครดานายอําเภอในที่ประชุมยัง ยังไมเคยเจอใชไหม
Q
กํานันมีหรือคะ
A
ก็ไมรูนายอําเภอพูดมันสามารถวานายอําเภอได นายอําเภอวาไง นายอําเภอหยุด
ไป นายอําเภอหยุด ตองหยุด ไมใชอะ ไมถูกตอง
Q
ทํางานขนาดนี้เคยทอที่จะออกไหมคะ เหตุการณอะไรที่ทําใหนายอําเภอรูสึกทอ
แลวเหนื่อยจน เอาละไมอยากเปนและ
A
ทํางานนะไมมีแบลกเราลุย แตถาเราทํางานนายไมเอาดวยนะ นายเฉื่อยๆชาๆนะ
ใครก็ไมอยากทําทําไปก็แคนั้น ทําไปอําเภอไดหนา นายไดหนา เราตาย ถามวาทุกวันนี้
อะไรก็โคกตูม อะไรก็โคกตูม มวลชนก็โคกตูม อะไรก็โคกตูม สนับสนุนปาเปรมก็โคกตูม

137

ถามวามันไมใชอะ พอทําไปแลวพอไปเดินงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ โคกตูมไปเต็ม
เลยคนอื่นไมมีไปเลย เหยกูจะไปทําไมวะ มานั่งคิดบอกเออไดกับศักดิ์ศรี ไดกับบุญญาธิ
การของเราเองคือเราเกิดมาในแผนดินสมเด็จพระนารายณ เราไปเดินเทิดพระเกียรติ เดิน
วันแผนดินสมเด็จพระนารายณ เรามีความภูมิใจ แลวเดินจากวนพระราชานุสรณ เดินออม
ออมมาถึง เจาพอพระกาฬไมเหนื่อย แปลกออมตลาดไมเหนื่อย ถามวาคนอีกเปนหมื่นเปน
แสนคนไดทําอยางเราไหม ไมไดทํา ไมไดเดินนะ แตเราเดินเรามีความภาคภูมิใจ เราเดิน
ถามราเหนื่อยไหม ไมเหนื่อย เมื่อยไหมไมเมื่อย แตถาลองไปเดินเองดิ โหย เมื่อยโวย อาว
มันก็ดีอยาง อยางแขงกีฬาลาสุด ถวยรางวัลสองถวยที่ไดมาจากอําเภอ รูจักไอปุยใชไหม
ไอปุยไมรูจะหาใคร กํานันชวยปุยหนอยดิ เอาชาวบานมาแขงกีฬา วิ่งเปรี้ยวชายหก หญิง
หก ชักกะเยอ ชายสิบคน หญิงสิบคน วิ่งตะขาบชายสิบ หญิงสิบ ผมเอาไปหมด ไปเลยเห็น
ไปแขงกัน เอาไปแขงเสื้อผาไมมี ผมวิ่งไปแลวผูใหญยศ สารวัตรไน ไปปู สารวัตรบุญสมไป
สั่งเสื้อสั่งอะไร ผูใหญนัดเอาไปสกีนเทาไหรมาเอาเงินที่กํานันนี่ หมดไปหมื่นกวา ซื้อเสื้อกับ
กางเกงใหแจกทุกคน ไปไดถวยมาสองถวย แตวาหนสุดทายไปเห็นแลววาอําเภออื่นเขาเอา
เด็กนักเรียนมา เราเอาชาวบานไป เด็กนักเรียนมาเวรกรรม มันมีงบประมาณทําไมไมเอาน้ํา
เอาทามาใหเด็กกิน เด็กนั่งเปนลมเปนแรงกัน น้ําทาไมมีกิน เหยพวกเราเอาน้ําไปใหเด็กๆ
กินหนอยไป เรายกไปเยอะน้ําเอาไปใหเด็กกินหนอยไป กินน้ํากินทากันไปเหยไอหนูกินกัน
ไป เออดูซินั่ นทํากั นไดไง แลวถามตอวาใหความสําคัญไหม ไมมีหลอกโน นไปด วย งบ
รัฐมนตรี ใชปะ จริงปะนอง งานไมมีใครมาดูพวกผมแหกปาก เฮๆๆๆ ลืมตัวผมกระโดดตก
ลงมายอกดิ ลูกนองชนะแขง ผมไปไดแชมปมาสองเที่ยวแลวไอปุยขอก็ไปเพื่ออําเภอ จะเอา
ยังไง
Q
กํานันครับกับมวลชนเรามีปญหาไหม
A
ไมมี
Q
การนัดมวลชนเรามีนัดบอย
A
จะเอาเทาไหรงไมมีปญหาจะเอาเทาไหร ทานผูชวยจะเอาเทาไหร
Q
เพราะอยางเมื่อวานก็ไปกรุงเทพ
A
ออถาไปกรุงเทพผมไมยุง เรื่องพวกนี้ผมไมเอานา จะมาตอตานคัดคานไรผมไมเอา
นา ตําบลผมไมมีใครไปนะ เพราะวาอดีตนายกเคาดีไหม ดี ถาเรามองในแงดีเคา อยาไป
มองในสวนเลวดิ ถาถามวาเลว เลวกันทุกคน ใครจะเลวมากเลวนอยเทานั้นเอง(ยกมือโชว)
เทาไหม ไมเทา ใครจะเลว ใครจะมีอาสไดมากกวากัน ทานอาจารยทานนี้ทานมีโอกาสทาน
ก็ตองเอา แตถาใครรูจักคําวาพอ ทานผูชวยจําไวอยาง รูจักคําวาพอ รูจักพอก็รวยแลวโวย
ถูกไหมครับ ถาไมรูจักพอไมมีทาง ถามวันนี้ผมรูจักพอไหม ที่ยังไมรูจักพอผมยังตองกินตอง
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อยูแตอยาไปกอบโกย โกงบาน โกงเมืองไมเอา ผมเห็นแลวโห เอาโครงการเนี่ย พูดกันงายๆ
อยูดีมีทุกข เนี่ย เอาเรื่องอยูดีมีทุกขเนี่ยมันเปนโครงการที่ชั่วรายมากๆ ทําไมผมจึงบอกวา
ชั่วรายไหม อยาไปจดนะ ถาใกลชิดก็เอาไป แลวทอนมา รูจักคําวาทอนไหม รูจักคําวาทอน
ไหม รูจักคําวาทอนไหมครับ
Q
ไมคอยมีประสบการณการทอนเทาไหร
A
ซื้อแกวลูกเนี้ยสิบบาทใชไหม ทอนมาสามบาทนะ ก็ตองทอนมาสามบาท ถาไม
ทอนก็ไมซื้อแกวลูกนี้นะ
Q
แตมันไดซื้อแกวลูกเดียวนะ เปนลานๆลูก ก็คอนขางจะอยูดีมีทุกข
A
เราถู ก ยัดเยี ย ดสิ้ นค า ทั้ งๆที่ผมซื้อแปดหมื่น บาท ขายสามแสนสาม แล ว ก็เ ป น
สุสานเครื่องจักรไป ทําไรไมได ก็ตองทํา จะเอาไหมละ เอาก็เอาไป ไมเอาตามใจ เราไมได
หวังเงินทอนนะ คิดวา Perfect แตมาถึงแลวใชงานไมได
Q
ตองหาที่จอดที่เก็บ
A
ก็เต็มบานเต็มชองผมไปหมด
Q
เมื่อกี้ยอนไปคําถามผูชวยถามเรื่องมวลชนแลวกํานันบอกวาจะเอาเทาไหร แสดง
วามีวิธีการในการที่จะรวมคน ดึงคนดวยเทคนิควิธีการของเราเอง กํานันมีวิธีการอยางไรที่
จะทําใหคนที่เปนชาวบานมารวมกิจกรรมมาทําอะไรกับเรา
A
เราอยาทําใหเคาเบื่อหนาย เราไดอะไรเราตองแจกใหทั่วถึง แลวมาทุกครั้ง ที่เรา
ไดมาตองใหเคาหมด ไดน้ํามาแกวเราก็ตองเฉลี่ยใหไดกินกันทุกคน แตถาไดน้ํามาแกวเรา
กินไปซะครึ่งแกว พอเอาเขาไมมีใครเคามาหลอก
Q
แลวคนจะรูไดยังไง
A
รูไดยังไง ผมก็ตั้งใหเห็นๆ เวลาลงจากรถก็ใหเห็นๆ ลงจากรถผมไมไดยักไวนิเอามา
ก็เห็นสดๆเวลาไปเอาลูกนองทุกคนไปเอาดวยกันหมด ไมใชผมไปงุบงิบใสกระเปามา มันใม
ใชตัว ใชไหม แหมขนาดปดหองไปมีอะไรกัน ออกมาคนอื่นยังรูเลยใชไหมนับประสาอะไร
หละ
Q
เพราะคราวที่แลวไปลงหมูบานแลวหมูบานเคามีปญหา
A
มันไมใช จอกแหนนิ เอาหินเขวียงไปปุบเดียวมันก็หุบ
Q
คือในหมูบานคนเยอะไงคะกํานันแลวเราไปเจอหลายๆหมูบาน
A
ผมบอกไดเลยในหมูบานจะมีตัวเดนๆไอพวกนี้ไมเอาใครอะไรกูก็ไมเอา รองหรอ ใน
ที่ประชุมผมรูแลว วาไอเตี้ยมึงรองใชไหม ไอนี่รองใชไหม เขาที่ประชุมเลย จี้เลย ผมชี้เลยผม
รู ไอคนนี้รองวาไง เขาใจไหม มีอะไรของใจไหมถาม กํานันผมอยากจะไดเงินสักหมื่น มา
เอา เอากับกูนิ มันจะไดหยุดรอง ผมรูแลววาถามีความตองการเงิน เงินหมื่นเดียว จบไหม
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ครับทาน ผูชวย มาถึงกํานันสรางเมรุ หนอยดิ ไออยางนี้ผมไมเอา ผมไมสราง กํานันอยาง
โนน กํานันอยางนี้ ผมไมเอาดวย อยางจะลงผูใหญบานผมรูวาไอนี่ซื้อเสียง แตกฎหมายยัง
ไม มี ไอ นี่ ซื้ อ เสีย งแน ผ มก็อ าคนของผมลง ผมทํ า ไงดี เห ย ไปซื้ อ ธู ป เที ย นมา จุ ดธู ป เลย
สาบานใครซื้อเสียงใหมันฉิบหายภายใน 3 วัน 7 วัน นี่คือเทคนิคการเปนผู อะไรละ เขา
เรียกกุศโลบาย
Q
แตยังอยากรูอยูวาไอเตี้ย ไมใชไอเตี้ยห หีบนะคะ ไอเตี้ยเมื่อกี้ที่มัน กํานันตัดสินใจ
ที่จะชวยใครอยางนี้จะพิจารณาจากอะไร เพราะวาลูกบานเราก็เยอะ ผูใหญบานแตละ
หมูบาน
A
ก็นี่ไงอยางที่ผมบอก ผมไดมาสมมุติไดของมา ผาหม 200 ผืน ผมก็จะดูวาเอาคน
ยากไรมากอน แตถามันไดมา 50 ผืน ผมไมแจกนะ ผมไมแจกชาวบานนะ ผมแจกใหผูใหญ
ผูชวย ทําไมผมจึงตองใหเคา เคาเปนคนทํางาน กอนที่ผมจะใหคนอื่น กอนที่จะใหคนอื่น
อบอุน คนขางกายผมตองอบอุนกอน ถาตราบใดลูกนองเคียงขางเรามันหิวโหย หนาวเย็น
แลวคนอื่นที่ไมไดชวยงาน เคาอบอุนมันก็หนีเราหมด หนีหมดไมเหลือหลอก ทานอาจารย
มาจากกรุงเทพเดี๋ยวผมดูซิ
Q
แนะนําอาจารยไปแลว ผศ.ดร.ออมเดือน นี่ พลเอกเรวัต เปนสามีอาจารย หนูลืม
นั่งกันจนเพลินพวกเราก็นิสิต
A
ผูใหญนัดใครถอนผักบาน เอามา 5 ถุง มาเลยไดไหมผมเรอนะ(กํานันโทรศัพทแจง
ผญ.นัด) เดี๋ยวเอาของดีโคกตูมไปตมจืดทานหัวไชเทา ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในโคกตูม เปนเออ
สินคาทางดานการเกษตรนะ ซึ่งที่ตลาดในประเทศไทย คือตลาดไทย ลาดสี่มุมเมือง เปน
เหลงผลิตที่ใหญที่สุด ทําใหชาวบานในตําบลโคกตูม หมู 7 หมู 14 หมู 15 หมู 16 หมู 4
บางสวนมีรายไดประมาณปนึงยังไมหักคาใชจายก็ประมาณ 25 ลาน อยางที่ผมโทรไป
ผูใหญเคยฟลุกได 2 ลานบาท แลวก็อีกคนที่กําลังถอนอยูเนี่ยปที่แลวได 3-4 ลานบาท คือ
วาที่ 25 ลานคือยังไมหักคาใชจายไรเลย เอารวมเจาใหญๆ เจาเล็กๆไมตองพูดถึง ทําให
ชาวบานมีงานทําตรงนี้ นี่ผมก็เคยเอาทาง พช เอาทางทานปลัดกระทรวง ทานวิชัย ศรีขวัญ
ตั้งแตทานเปนผูวา หลายทานที่เปนผูวารับปากผมทั้งนั้น วาจะเอานักวิชาการมา เอาคนมา
สอนการแปรรูปอาหารมาถึงวันนี้ นี่ยังไมเห็นมีเลยผมบอกทาน ผูชวยจริงๆ ไฟไหมฟาง
มาถึงก็เฮ ดีๆ นี่แหละ
Q
ที นี้ เ ราเห็ น เหมื อ นกระบวนการทํ า งานกั บ ชาวบ า นกั บ ลู ก น อ งที่ นี้ ในการสอน
ลูกหลานเราเอง กํานันมีวิธีการสอนอยางไร หลักการใชชีวิตการทํางาน
A
ลูกผมอะหรอ ลูกผมก็ตองสอนเคา อยางมานี่ ดูซิ อยางถาเราบอกเคาดื้ออยางนี้
เนอะ บอกพอเสียใจนะ พอสอนลูกคนอื่นได แตทําไมลูกพอพอสอนไมได ถาพอสอนลูก
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ตัวเองไมได พอไมเปนผูนําหลอก เราตองเปนผูนําที่ดี ตองทําตัวอยางดี ไมใชวาลูกกํานัน
เกเร ไมไดเลย สอนเคายอนมาบอกวาลูกกํานันเกทําไมไมสอนลูกกํานัน ก็ผมถึงบอกวา
กอนจะกวาดบานคนอื่น ตองกวาดบานตัวเองกอน ลูกสาวผมเรียน รัฐประศาสนศาสตร คน
นี้หัวแข็ง
Q
เคาอยากมาทํางานเหมือนพอไหมคะ
A
อยาก
Q
กํานันสนับสนุนหรือวาไง
A
ไมมีตังค ตองเสีย ใหเปนปลัดได เคาเรียกตังค
Q
มีเรียกตังคดวยหรือครับ
A
มีสิ
Q
เมื่อกี้กํานันทิ้งไวอยูเรื่องคะ จะยอนกลับมาเลาเรื่องวิกฤตที่กํานันลมละลาย 40
มันเกิดอะไร แลวเราแก
A
งานลมหลายตัว ตนไม มีรถสิบลอ มีรถแมคโคร มีรถสาระพัด คนเดียวทําไดไหม
หลายมือ อาวพี่ชายทําแอะนองพอเตี่ยทําไป นองพอเคาไมรูจักพออะ จากเคาไปซาอุเคา
ลมเหลว ลูกเตาเคาเราก็สงเรียน จนเปนตํารวจเปนทหาร บวชเรียนอะไรทุกอยาง ทั้งๆเรา
เปนหลาน สมัยเตี่ยผมอยูก็ใหอาชีพ ใหทุน แตเมื่อเคาหมดเอามาเลี้ยง แตหนสุดทายเคา
กลับแวงเรา คือทํางานขาเบิกหมด ไมมีนั้น จังหวะนั้นแมลมปวย พี่ชายก็ไปอยูกับแฟน
ปลอยใหสิบลอวิ่ง ไมไหวหนักๆเขาเชคมันถึงดิวเราตองจายแลวบริษัทมันใหเราตีเชค 36
งวดก็ 36 ใบ ถึงเราก็ตองจายไอโนนก็ตองจาย ไอนี่ก็ตองจาย ประดังแลวเศรษฐกิจก็เริ่มแย
ลง สิบลอจอดทุกคัน เหยมุงหนาไปบริษัทคืน ความบริสุทธิ์ใจเราคืน แตเรื่องกฏหมายเราไม
รูเพียงพอ เราไมขอเชคคืน มันฟองเชค 18 ลาน ขี้เบนซสมัยกอนขี้เบนซ E-220 โก ใครไม
รูจักบาง สาวติดตรึม ก็มีเบนซมันไมสง เรียกเคามาเอาคืนฟองผมเทาไหร ลานกวา 2 ลาน
ไปเคาประกันใหเพื่อนอีก เพื่อนไมสงอีก อยากจะเปนหนี้ใหเปนนายหนา อยากจะเปนขี้ขา
ใหเปนนายประกัน ถาทานอาจารยอยากจะเปน เย็นเรียบรอนไหมครับ ก็แกที่ละปาะ 10
ลอ 18 ลาน ผมจายเชค 2 ใบสุดทาย เอาไหมเอาก็เอา ไมเอาผมก็ยอมลม 3 ป ผมก็ฟน
เปนกํานันยอมออกจากกํานัน 500,000 จบ เหลือประกันรถเพื่อน ไปเลยไปนั่งเฝา เราไมรู
จะอะไรแลว แตนี่มันเมื่อ 2 ป 8 ป มันกลับมาอีกอะ นั่งเฝาบานเพื่อนเลยไมเปนไร ก็เอา
ทหารไปดวย ทหารที่ซึ่งมาคุมครองผม ที่ผมถูกยิ่ง เดี๋ยวจะเลาเรื่องนั้นใหฟงทีหลัง ก็ไปนั่ง
ใหหมดเอยพี่ไมเคยทําความเดือดรอนอะไรใหเอง เองอยาใหพี่เดือดรอนเลย ถาพี่เดือดรอน
เองเดือดรอนยิ่งกวาพี่นะ แมเคามาขอรอง ไมไดเอาทหารไปขูนะแตไปดวย อาจารยจะให
ผมจายทําไม 150,000 คือ 300,000 แบงคลละ 150,000 ไอนี่ไปอยูบอนปอยเปรต ผมไป
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อยู 2 หน มันคงกลัววาภัยจะถึงลูกเมียมัน มันโทรไปบริษัทรถเลย วาในสวนของผมมันจะ
เคลียร เคลียรใหทั้งหมด มันคงเคลียรไปแลวบริษัทไมมา วันนี้นอนไปถึงวาทําไมทหารตอง
มาอยู ทหารที่ลพบุรีพิเศษมาอยูกับผม ทหารที่โครงการทําความดีใหในหลวงที่ลงพื้นที่ ที่ 2
ปที่แลวก็ทํางานรวมกันแลวก็เสร็จแลวมันมี รูจักพี่กุงไหม กุงรองนายกเขาสามยอด เคาไป
ไดขาวมา นายกเจี๊ยบอะไรโทรมามีมือปนมาจากพิจิตรมายิงผมตอนนี้ชุดนั้น ร.ท.อโณทัย
เป น ทหารเป น หั ว หน า ชุ ด รายงานให ท า นผู พั น อนุ ศ ร ซึ่ ง เป น หั ว หน า ชุ ด รบพิ เ ศษที่ 2
เพราะวาตรงนี้เราทํางานในเชิงลึกก็อะไรหลายๆเรื่องกับเคา เคาก็ใหทหารมา 4 คน มาอยู
เสร็จเราตองจายเบี้ยเลี้ยงวันละ 800 800 ไมไหว อยูปนึงเราก็ไมไหว ก็เหลือ 2 คน หนักๆ
เหลือคน วันโดนยิงทหารก็โดน โดนยิงกับผมดวย ทหารก็โดยยิง มันรวมกันทั้งพอคายา ทั้ง
ตํารวจรวมกันวาใหจางมือปนจากได จากทุงมายิง จังหวะที่ตํารวจที่ลพบุรี ไดสงประวัตรมา
เอารูปมาใหดู วาชุดนี้รับงานยิงมึง เพื่อนกัน มันถึงคราวไมตายอะ ก็ไอเนี่ยมันเปนลูกหลาน
ของคนที่ผมมีพระคุณกับเคา วันเกิดผมพอดี เคามาดูรูป ผมดูรูปหนอย ไอหาหลานพี่นี่หวา
ไป เคาขับรถไปเดี๋ยวนั้นเลย เคาคืนงาน เคาคืนงานยิงนี้ ก็โลงไปแตวาอยาไปฉลาใจ เราไม
รูววันไหน คนเคาคิดเอาชีวิตเราแตก็คิดวาวันนึงมันคงไปถึงเคามั้ง แหมวาชวงนี้อําเภอไมไป
ติดตอตลอด รายงานตลอดประชุมใหลูกนองเขา แลวงานในพื้นที่เราไมเคยใหเสียก็เสีย
กําลังใจนิดนึง จากที่ผานมา มันๆ ผมตั้งใจไววาอีกสักครั้งนึง เราไดครั้งนี้แลว ก็จะไมแลว
เราจะใหคนอื่น แตเมื่อมันไมไดแลว เมื่ออยางนี้ก็ปลอยใหคนอื่นเคาทําบางเหอะ แลวดูวา
เปนยังไงสุดทายเดี๋ยวนี้อะไรก็ทําไม ไมเอาโคกตูมละ
Q
แหนบทองคําใชไหมนี่
A
ใช
Q
กํานันคะ ฟงแลวชื่นใจทําทุกอยาง อยางออกมาเก็บฟวเนี่ยไมตองมาก็ได เราไม
สบาย เราแกแลว แตทําไมไหม เราตองรับผิดชอบ ฟงดูแลวชื่นใจเหมือนกัน
A
อยางคดีเมื่อกี้ ไอคนถูกชน ถูกเตะแลวรถลม แตเวรกรรมไอนั่นมีจริง ไอคนที่เตะไอ
นั่นกระโหลกราว เย็บ 30 เข็ม ไอนี่เรียกหมื่นหา ก็มานั่งคุยกัน ผมก็นั่งคุย มันลุกขึ้นเลยทา
ทายกัน เหยไมใหเกียรติผมนิ ผมก็ไมเปนไร ไมเปนไร แตผมก็ใหทางนี้ไปแจงความ แตจริงๆ
แลวทางนี้ไมอะไรหลอก2-3 พันก็เอาแลว
Q
รอสักครูผมสั่งลูกนองเอาหัวไชเทาเดี๋ยวเอาหัวไชเทาไป
A
กํานันจะไดทํางานได
Q
โหไมเปนไร
A
เพราะจากนี้ผมจะไปซอมปน นี่ไมทําไรแลวมีลูกนอง ผมจะไปซอมมือ
Q
หลานเปนทีมเยาวชนคะ
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A
Q

ผมไมแมนอาศัยยิงไว
อันนี้แหละที่มันจะตายกอน
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ตัวอยางบทสนทนากลุม
ประเด็นในการสนทนา: ความสําเร็จในการแกไขปญหาในชุมชนบนฐานของการวิจัย
สถานที่ : บานหนองออ ต.บานสิงห จ.ราชบุรี
วันที:่ 12 พ.ค.52
ผูเขารวมสนทนา แกนนําในชุมชน จํานวน 4 คน
M : แนะนําโครงการ วัตถุประสงคการวิจัย และประเด็นที่ทําการสนทนากลุม 3 ประเด็น
คือ 1.ความสําเร็จในการแกไขปญหาในชุมชนโดยอาศัยการวิจัย 2. เทคนิควิธีการที่ใช 3.
ปญหาอุปสรรคที่พบและการแกไขสําหรับชุมชนบานหนองออนี้ถือวาเปนตัวแทนชุมชนใน
ภาคกลางที่ประสบความสําเร็จซึ่งโครงการวิจัยนี้จะศึกษาดวยกัน4ชุมชนแยกตามภาค
ตางๆ
4: ตัวเองก็ไมไดวาเราแนนะแตดันอยูในสายตาระดับประเทศนี่
3: จริงๆที่คิดไวผมวามันก็ไมถึงขั้นนั้นนะไอคนนอกเขามองไอคนทํามันไมรู มันยังไมถึงเปา
1: ยังไมพอ วางั้นเถอะแตถาถามเราเราเอาแคนี้แหละเราไมไดหวังสูงหนักหนา
M : เริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องความสําเร็จตามมุมมองของแตละคน
3: ผมวาสิ่งแรกที่เรามองอะนะเริ่มแรก เราวามันยังมั่วอยู ตางคนตางทํา ภาพมันยังไม
รวมกัน ที่นี้บานหนองออเปนหมูบานใหญเกือบสามรอยหลังคาเรือน คนก็มาตางสารทิศ
มันมาทั่วไป จะเอาคนมารวมกันไมงาย คนหนองออไมเคยมีอะไรมาเลย เอาพูดงายๆ
ความรูอะ คนหนองออนี่ความรูจะนอยไมเหมือนหมูบานอื่นเขาจะสงลูกเรียน มีความรูมา
บอกพอแม ความเจริญก็เขามาจะทันเขา ที่นี่พื้นฐานดั้งเดิมทําไรทําสวน ทํานา พอแม
เรียนจบป.4 90 % ความรูก็ไมคอยมี เขาก็ไมรูวางานแบบนี้เขาทําไปเพื่ออะไร ก็เลยจับ
เอามารวมกันที่ละ 3-5คน ที่มาจากคนละที่ มาจากแตละคุม มาคุยกันวาเราจะทําแบบนี้
นะ อยากจะรูปญหาวาหมูบานเรามันมีปญหาอะไร คือเมื่อกอนจะมีพวกหมวกกันน็อคมา
เยอะ ชวงหนานี้แหละเวลาใกลจะเปดเทอม ไมมีตังคเสียคาเทอม ซื้อเสื้อผาใหลูกก็เลยตอง
กูตังค มานั่งคุยกันก็เลยตั้งกลุมสัจจะขึ้นมา แลวก็มาทําวิจัย ที่นี้ชาวบานเขาก็เริ่มรูแลววา
เขาจะตองทํายังไง ปรับชีวิตวาวันหนึ่งเดือนหนึ่งเขาจะตองทํายังไง
4: กอนที่จะมีงานวิจัยมันตองเกิดกลุมสัจจะมากอนคือกลุมหนูนี่จะเปนกลุมที่หาคนที่จะ
รวมใจมาทํางานรวมกัน
M: แลวเรารวมคนมาจากไหน นี่แหละเปนเบื้องหลังการถายทําที่เราอยากรูเราไมไดสนใจ
หรอกวาหนี้สินมากมากนอยแตไหน
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4: มาจากคณะกรรมการกลุม อยางชวงกอนทางคุณประชุมเนี่ยเคยขี่จักรยานผานหนา
บานหนูบอกวาไมแวะหรอกไอบานนี้ บานเราสามพี่นองเขาบอกวาไมคุยไมชวนหรอก ไอ
พวก3A นี่ มันบา มันสุดโตงไมชวนมาทํางานดวยหรอกแตสุดทายก็พวกหนูนี่แหละที่มันมา
ชวย คือในหมูบานมันมีหลายพวกบางคนก็อัตตาสูง ไมเลิก บางคนก็เบาๆลงบาง ก็ตองให
โอกาสเขาดวย
3: บางคนเปนเพื่อนกันเกิดที่นี่ โตที่นี่กิน นอนเที่ยวมาดวยกัน ก็มองวาจะเอามาทํางาน
ดวยที่ไหนไดไมไดเรื่องเลย ใหมาทํางานดวยกันไมเอา ผมงงเลย ไอคนที่มองไมเขาตากลับ
เขาทา
4: การทํางานถาเราไมคุยไมพูดไมเปดใจตัวเองไมมีทางรูเลยวาเราเปนยังไง การทํางาน
หรือการรวมกลุมเนี่ยจะเปนสายธารของความดี กลุมที่ตั้งมากวาจะรวมกลุมกันไดเขาตอง
พยายามรวบรวมคนมาจากหลายที่
M:คะงั้นขอยอนกลับมาที่เรื่องความสําเร็จ
3:ผมก็ยังมองวามันเปนเพียงคาการเริ่มตนเทานั้น
1: ฮะ!นี่ยังไปไมถึงไหนเลย งั้นเอาที่คนที่หนึ่งกอนไหม คือ อยางพี่นะ 99% เลย ดูจากไอ
พวก 3A ซิ จากที่ไมเคยเขารวม มาไดระดับนี้ จากที่เคยเห็นแตประโยชนสวนตัวมาชวย
สวนรวม เปลี่ยนไดแคนี้กดีแลวจะใหเปลี่ยนทั้งหมูบานเลยเปนไปได คนขางนอกเขามอง
เรามาวาเราสําเร็จแลวเฮียไมภูมิใจสักทีก็อยากใหเฮียภูมิใจสักที อยางที่โงๆควายๆอยาง
หนูยังเปลี่ยนได
3:ที่วาประสบความสําเร็จผมวามันเริ่มที่คณะกรรมการไงที่เห็นชัด สวนชาวบานเขาเพิ่งเริ่ม
มีการปรับตัว เริ่มมีพื้นฐาน ปรับตัวแลววาเราจะคลายๆอบรมชีวิตเขาวาเดี๋ยวเดือนนี้คุณ
ตองปฏิบัติตัวอยางไร เริ่มยังไง ใหเขาอยูไดไมลม ลมแลวลุกได มีที่เกาะมีกิ่งไมใหเกาะได
M: ใหเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง
3: ซึ่งตอนนี้ตนไมใหญที่เกาะไดคือกลุมสัจจะ มันมีบอน้ําและมี ตนไมใหญ เวลาเขาจะจม
ก็ไมจมมีที่ใหเกาะ มีใหกินใหใช คอยชวยเหลือ ยังไงก็ไมอด แตก็มีบางคนที่เขามองไมเห็น
อันนี้เปนธรรมะนะ คนมีบุญกับคนไมมีบุญนี่มันดูงายเลยนะ คนมีบุญแตไมรักบุญ กลุม
สัจจะนี่เปนบุญนะ มีใหกินใหใช แตเขามองขาม บางคนมาอยูกับกลุมสัจจะ3-4 ป ก็ถอน
ออกไปนะ ไมมีบุญนะ เห็นกลุมนะแตไมเอา เขาถึงไดบอกวาไอโรคความจนนี่มันแกไม
หายนะ แกหายแคบางคนนะ บุญไมถึงก็ไปไมไดนะ
4: เฮียเขาไมออกจากวังวนจากเรื่องไมดีนะหรือบางทีไมออกก็ขอใหหยุดนิ่งสักนิดหยุดจาก
อบายมุขทั้งหลาย ใหดูวามันผิดยังไง บกพรองยังไง
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1: เคยถามวาถาใหลดรายจายจะลดอะไร บอกลด ขาวสาร ปลากระปอง ไข มันลดไดไง
แตไอที่คงไว เหลา บุหรี่ คนเรานี่ก็แปลก
M: อืมม คราวนี้ขอพี่เบอร2 บาง พี่คนที่1ก็บอกวาพอใจแลว 90 % แลวเปลี่ยน 3 A ได พี่
คนที่3 บอกวา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแลวในมุมมองของพี่มองวาสําเร็จยังไง
2: อันนี้มองจากตัวเองอยางเดียวกอนนะยังไมไดมองคนรอบขาง ดูจากตัวเองเลยนะ
ประหยัดขึ้น สิ่งไหนที่ไมจําเปนก็ไมซื้ออยางเมื่อกอนเห็นเสื้อผาเจอที่ไหนตองซื้อมาเดี๋ยวนี้
ใครใหก็เอา ตอนนี้ก็ทําน้ํายาลางจานกับซักผาใชเอง ก็มีขายบางเปนบางสวนตรงนี้ก็
ประหยัดไดเยอะที่บานเปนครอบครัวใหญมาทําตรงนี้ก็ประหยัดขึ้น
M: วัดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากตรงนี้ไดขอคิดอะไรถึงไดมาเปลี่ยนแปลง
2: มันคอยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จากการไดทําวิจัยไดมารวมกลุมกัน มาประชุมกัน ไป
พบปะผูคนไดมาแลกเปลี่ยนกันก็ก็เลยไดนํามาใชในชีวิต มาทดลองทําแลวก็เกิดปญญา
M: คะที่นี่สรุปอีกทีหนึ่งวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการแกปญหาในชุมชนเปนอยางไรใน
ภาพรวมของทั้งชุมชน
2: คนที่ทํางานรวมกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยเห็นชัดเจนยอมรับเลยวาทีมงานนี่เยี่ยมเลย
4:ทีมงานนี่มันมากเลย ชอบเลยอะ มีความสามัคคี
2: มีความเปนพี่เปนนอง ชวยเหลือกัน
4: การไดไปอบรมดูงานดวยกัน เราก็ไดความรู ไดเจอคน เยอะแยะ คราวนี้พอกลับมาที่
บานเราก็เขากันไดกับทุกกลุม เอามาคุยกัน
3: เราก็ตองเอามาปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆพอเรามีความรูมากขึ้น
4: ชาวบานฉลาดขึ้นไอพวกกลุมผูนําที่มาใหม หรือพวกที่เคยโกบโกยกับชาวบาน ที่เคยโกง
กิน เคยเอาเปรียบก็ไมกลาทํากลุมมันเขาไปกระแทกทําใหพวกนี้เสียวเหมือนกัน ชาวบาน
ไมโงแลว มันไมกลาโกง กลัวชาวบานจะจับได จะรูทันนี่ก็เปนขอดีหนึ่งที่เราไดมารวมกลุม
กันไดทําวิจัยเนี่ย การทํากลุม การทําวิจัยชวยเสริมสรางปญญา
M: สรุปวางานวิจัยที่เกิดขึ้นชวยสรางปญญา สรางใหรูจักสิทธิเสรีภาพ และบทบาทของ
ตัวเอง
4: ใชคะงานวิจัยชวยสรางปญญาทําใหเรายอนมองตัวเอง เปนแรงผลักดันใหทํางานตางๆ
ใหเราเริ่มถามตัวเองวาทุกวันนี้เราทํางานแคแลกขาวไดไหมไมตองไปนึกถึงเรื่องคาแรง
อยางเดียว อยาเอาเปรียบใคร ใหนึกถึงบุญไว
M:คะ สาธุดวยคะ ตอมาถาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสําเร็จวาทําไมถึงสําเร็จหรือทําไม
ถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่กลาวกันมาไดซึ่งเมื่อกี้ก็พูดกันมาบางสวนแลว
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1: คิดวาเพราะเรากลาเปดแผล วาเราเปนแผลจริงไหม เราเปนแผลเราเจ็บ เราอยูกับมันเรา
ทนได เราตองกลาเปดตัว เปดปญหาที่เรามีใหคนอื่นไดรู ถาชาวบานกลาบอกวาตัวเองมี
ปญหาเรื่องหวยนะก็จะไดแกไขไดถูก
4: สวนมากคนปวดทองมักจะบอกปวดหัวขอยาพารามากินหนอยถาไมบอกแบบนี้มันก็
รักษาไมถูกโรคมันตองบอกและ ก็ก็ไปกินแกงขี้เหล็กไป
M: นอกจากกลาเปดแลวยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะ
3: ผมวาเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาไงสําคัญ ถาคนไมเชื่อไมศรัทธามันก็ไมสนใจหรอก
เชื่อในตัวคนที่พูด ถาเรายืนคุยกันเนี่ย เชนถาผมมียาอยู ถาเขาไมเชื่อไมศรัทธาก็ปฏิเสธ
ตั้งแตไมเห็นตัวยาแลว ยังไมรูเลยวาเปนยาอะไร ไมกลาเอาไปลองใช แตถาศรัทธาในตัว
คนพูดแลววายานี้ดีนะรักษาโรคไดลองเอาไปดูพอเขาเชื่อถือเขาก็เอาไปลองใช ถาเขาเปด
แลว
อยางเรื่องของกลุมสัจจะเนี่ยชาวบานเขาเชื่อแลว อยางเมื่อกอนตอนเขาไมเชื่อเขาก็ไม
สนใจ วาเปนยาวิเศษวาสามารถรักษาโรคจนได แตพอเขาเริ่มเห็นวาเราทําจริงเขาก็เริ่ม
ศรัทธา
M: เรียกวามีความศรัทธาในผูนําและผูสื่อสาร
4: ที่เกิดศรัทธาเนี่ยเพราะเราไดไปเรียนรูดูงานแลวเรามาทําจริง ทํากับตัวเอง ใหเขาเห็น
พอทําแลวเราไมจบแคนี้เรายังทําตอไปเรื่อยๆ จนพัฒนา
3: อีกอยางหนึ่งคือเมื่อเราจะไปหาใครความรูเราตองแนนไปกอน อยางไปหาบางคนเรา
ตองเตรียมตัว มีความรูในเรื่องนั้นจะไดเขาไปคุยไดถูก
M: ใชคะ เราตองมีความรูเรื่องนั้นรูเขารูเรา มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันดวย
4: เราจะทํางานดวยกัน รูพรอมกัน ลุยพรอมกัน แลวใหลองไปทําเลย ใครทําไดมากไดนอย
ไมเปนไร ขอใหไดทํา แลวเราคอยมาแบงหนาที่กันทําตามความถนัด แลวงานมันจะมาเอง
เปนงานที่ทําตามธรรมชาติ ลื่นไหลตามธรรมชาติ เปนตําแหนงตามธรรมชาติ
M: คะนั้นก็เปนสิ่งที่เรามองวามีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความสําเร็จขึ้น ที่นี้
เพื่อไมเปนการรบกวนจนเกินไปกขอเปนประเด็นสุดทายในเรื่องของปญหาอุปสรรคที่เรา
พบ ความทอแท ความเหนื่อยากระหวางที่ดําเนินการในชุมชน
3: ก็บางทีงานมันเยอะก็มีทอบางมันหมดไฟ บางทีไฟมันหมดไปเฉย แตที่นี้มันแว็บไมได
พอเห็นคนอื่นยังทําอยูยังมีไฟอยูเราก็ลุยตอ
4: อยางที่เฮียบอกอะถูก บางทีคนเราทํางานมันก็มีทอกันไดแตพอเราเห็นผูนําหรือหัวหนา
เราเขายังทํางานอยู อยางอาจารยสงาเนี่ยเปลี่ยนไตมาแลวนะ ไตคนอื่นแทๆ อยางเขาเปน
หัวหนาเนี่ย ถาหัวไมสายหางจะกระดิกไดยังไง แบบเนี้ยหัวยังสายตลอดสายไมหยุดเรา
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เปนลูกทีมเปนหางเราก็ตองทําดวยจะหยุดไดไง หยุดเดี๋ยวหัวเขาจะหาวาหางทําไมไม
กระดิกเปนอัมพาตหรือเปลา หัวหนาเราเขาไมเคยพูดวาทอเลย
3: อยางเรามันก็คอนขางทางหัวอะนะ
4: ก็หัวนั่นแหละ บางทีเราเหนื่อยๆเราก็บอกสมน้ําหนาอยากตั้งกลุมดีนัก (หัวเราะ)
3: ถาเปนขาราชการเย็นมันก็ไดกลับบาน สิ้นเดือนก็มีเงินเดือนตนี่มันก็ไมไดอะไร เปนงาน
ที่เราตองทําเพื่อชุมชน
M: นอกจากนี้ยังมีปญหาอะไรอีกไหมคะ
4: ถาเปนเรื่องของกลุมสัจจะจะมีสมาชิกบางคนที่ไมดีบาง สงเงินไมตรงบาง แตก็สวนนอย
กลุมเราอยูไดเพราะคนดีมันเยอะกวา
1: ที่ก ลุม เราอยูได เ พราะเราเป น พี่ เ ปน นอ งกัน มี กัน อยู แคส ามนามสกุ ล ใหญ ๆมี อ ะไรก็
ชวยกัน ญาติกันทั้งนั้น ความจริง
3: อยางหนองออเนี่ยถาเราดูแลวจะเห็นวาดีกวากลุมที่อื่น ที่อื่นเขาตั้งมาสักพักก็ลมกันไป
หมดแลวแตที่หนองออนี่อยูได นี่ก็เปนความภูมิใจ
4: กลุมที่ตั้งขึ้นมาชวยไดเปนที่พึ่งได ขาดเงินทองตรงไหนก็มาคุยได
ทีมงานของเราคุยกันได ใครมีปญหาก็มาชวยกันแกไข ปญหาตางๆมันเลยผานมาได เวลา
มีอะไรก็มาประชุมกัน ไปดูงานที่ไหนมาไดความรูมาก็มาขึ้นกระดานไวจะยังไมลบถาจะลบ
ก็ตองบอกกันกอนวาจะลบแลวนะจะไดศึกษากันทุกคน

