
รายงานผลการดําเนินงาน  
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  

 และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ตําบลไล่โว่  
อาํเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปีท่ี ๑ (๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๔ ในช่วงแผนงานระยะท่ี ๑  พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓) 

 

 
 



คํานํา 

 ตามท่ีคณะสงฆ์แหง่วดัเวฬวุนั อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบล

ไลโ่ว ่  อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก  

องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่  กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและหนว่ยราชการ

ท้องถ่ินตา่งๆท่ีเก่ียวข้องได้มีความร่วมมือในการจดัทําโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  

ประเพณี  และ ทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรีนัน้ บดันีก้ารดําเนินงานตามโครงการดงักลา่วได้ปฏิบติังานมาครบ ๑ ปี ระหวา่ง

วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ซึง่เป็นปีแรกของการปฏิบติังานตามแผนงาน

ระยะ ๑๐ ปีของโครงการ ดงันัน้ คณะกรรมการโครงการจึงได้จดัทํา “รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชือ้

สายกะเหร่ียง ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ปีท่ี ๑ (๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ในช่วงแผนงานระยะท่ี ๑  พทุธศกัราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)”ขึน้ เพ่ือให้เห็น

ภาพรวมของโครงการ การปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในการดําเนินงานใน

ปีตอ่ๆไป อนัจะยงัให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูและมีสว่นร่วมอยา่งใกล้ชิด ในการท่ี

จะแลกเปลีย่น เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับซึง่กนัและกนัมากขึน้ ให้สมกบัคําวา่ “ศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์”แหง่ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง ทุง่ใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก 

          

คณะผู้จดัทํา 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                                   หน้า 

คาํนํา              ๑ 

สารบัญ              ๒ 

บทนํา              ๔ 

สรุปกิจกรรมการดาํเนินงานโครงการในช่วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปีที่ ๑   
ระหว่าง วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔               ๕ 

             -    การปลกูต้นไม้ในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา        ๕ 

             -    การบวชต้นไม้            ๕ 

             -    งานประจําปีสกัการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูค ุ      ๖ 

             -    ประเพณีไหว้ฤาษี ทุง่ฤาษี           ๑๖ 

             -     ประเพณีทําบุญโตป่อง           ๑๘ 

             -    ประเพณีทําบุญไลย่องต๊ะ-เลตองคุ          ๑๘ 

             -    ประเพณีทําบุญคลูงุภ ูบ้านจะแก          ๑๘ 

             -    ประเพณีทําบุญท่ีกะเปีย บ้านทิไร่ป้า          ๑๘ 

             -    ประเพณีทําบุญทพุุง่ บ้านไลโ่ว ่          ๑๘ 

             -    ประเพณีทําบุญไลเ่ทาะไจ ่บ้านสะเนพ่อ่ง ไลโ่ว ่เกาะสะเด่ิง       ๑๘ 

             -    โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและอุบาสกิาเนกขมัมะ                      ๑๘ 

             -    การศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน                   ๓๓ 

             -    การปลกูฝังจิตสาํนกึและฝึกอบรม ถา่ยทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม        

ประเพณี วฒันธรรมไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั           ๔๐ 

กิจกรรมอ่ืนๆ              ๖๗ 

ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน            ๖๗ 

ภาคผนวก              

- โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ              

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง ตําบลไลโ่ว ่อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

- ข้อมลูเบือ้งต้นอําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 



-    ข้อมลูกะเหร่ียงโดยสงัเขป 

              -     รายช่ือกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เขตตําบลไลโ่ว่ 

            -    ข้อมลูสมาชิก อบต.ไลโ่ว ่

          -   ข้อมลูประชากรตําบลไลโ่ว ่

             -    ข้อมลูประชากรอําเภอสงัขละบุรี 

            -   ขา่วประชาสมัพนัธ์ การฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง ตามมติครม.๓ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

เอกสารอ้างอิง 

 



บทนํา 

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาต ิ               

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตาํบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักการและเหตุผล 

 ตําบลไล่โว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวได้ว่าเป็นถ่ินฐานของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงมาช้านานกวา่  300  ปี  ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  โดยมีหลกัฐานวา่บ้านสะเน่พ่อง  หมู่

ท่ี  1  ตําบลไลโ่ว ่ นัน้เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองสงัขละบุรี  โดยมีพระศรีสวุรรณคีรีเป็นเจ้าเมือง  ปัจจุบนัมีชาว

ไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอยู่ในตําบลไล่โว่ ประมาณ  2,900  คน  โดยปกติวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงนัน้จะมีความผกูพนักบัป่าอยา่งแนบแนน่  และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  จึงทําให้

ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  มีความสงบ  ร่มเย็นและมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเกือ้กลูกบัผืนป่า  เช่น  การ

นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรือฝังไว้ท่ีต้นไม้และจะไม่มีการตดัไม้ต้นดงักลา่ว , การไม่ตดัโค่นต้นไม้บาง

ชนิด  เช่น  ต้นโพธ์ิ  ต้นไทร  ขานาง  หว้า  ตะเคียน  ประดูเ่ลอืด   เป็นต้น , การไม่ตดัไม้ท่ีขึน้บนจอมปลวก  

ฯลฯ  ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอาศัยอยู่  ยงัคงสามารถ

รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้  และชุมชนเองก็สามารถอาศยัอยูร่่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น สื่อสารมวลชน สื่อบันเทิงสมัยใหม่ เคร่ืองแต่งกาย

สมยัใหม่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคตา่งๆเป็นต้น ได้เร่ิมหลัง่ไหลเข้าสู่ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง      ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงเร่ิมเปลีย่นแปลงไป  เช่น  การใช้เงินเพ่ือการยงัชีพท่ีสงูขึน้     การด่ืม

สรุาในหมู่ประชาชนท่ีมากขึน้ ความสามารถในการใช้ภาษากะเหร่ียงท้องถ่ินในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ตา่งๆท่ีน้อยลง  เคร่ืองแตง่กายประจําเผา่  งานหตัถกรมพืน้บ้านท่ีลดน้อยลง การตดัไม้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยั 

ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ เป็นต้น    ซึง่หากไม่เร่งอนรัุกษ์และฟืน้ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้มาใหม่  มรดกทางภูมิปัญญาอันลํา้ค่าของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่วอ่าจจะหายสาบสญูไป  และจะสง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  รวมถึงความยัง่ยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติแหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรในท่ีสดุ 

 ด้วยเหตนีุพ้ระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวดัเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่   กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่ บ้านและหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ  
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๕ 

วฒันธรรม  ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงให้มีความยั่งยืน  สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่ขาดสาย  รวมทัง้มีส่วนร่วมในการ

ปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุง่ใหญ่นเรศวรให้อยูคู่ก่บัวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว่ตราบ

นานเทา่นาน 

สรุปกิจกรรมการดาํเนินงานโครงการในช่วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปีที่ ๑ ระหว่าง วนัที่ 

๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

๑. การปลูกต้นไม้ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 อยูร่ะหวา่งการเตรียมงาน 

๒. การบวชต้นไม้ 

 ริเร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรม ณ วดัวาชูคุ บ้านวาชูคุ หมุ่ ๖ ตําบลไล่โว่ อําเภอสงัขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี โดยดําเนินการร่วมกบัคณะครู-นกัเรียน โรงเรียนบ้านหินตัง้ ในช่วงการอบรมค่ายคุณธรรม ของ

นกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือปลกูจิตสํานึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจําเป็นสําหรับ

การดําเนินชีวิตประจําวนั 
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๓. งานประจาํปีสักการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูคุ 

“ นัน่องค์หน่ึงพระภาวนา ชื่อเสถียร ท่านเป็นคนอุดรแลว้ท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตพม่า เมืองไทย-

พม่าเขตต่อ น่ีสําคัญมากนะช่ือเสถียร บ้านเดิมท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนูน้ มีที่สะดวกสบาย 

การทํามาหาเลีย้งชีพก็สะดวก ทุกอย่างสงบสงดัทัง้ด้านธรรมทัง้ทางโลก ท่านเลยชวนพ่อแม่ท่านไป ท่าน

เขา้ท่าอยู่นะ แลว้ไดป้ระโยชน์ทางนูน้ ชื่อเสถียร นู่นอาจารย์ชา ท่านบุญมี ท่านอุทยั ท่านวนัชยั หลวงพ่อ

ตนั     ท่านปัญญา นีเ่พชรน้ําหน่ึงมีหลายองค์นะนี ่ท่านสําเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเป็น

พระอรหันต์ ทุกวนันีเ้ทวทตัมนัขวางหูขวางใจ ว่าอรหนัต์ไม่ได้ เทวทตั คือพระที่ท่านจะรู้กนัต้องเป็นนกั

ภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆรู้กันแต่ว่าภายใน นอกนัน้ไปท่านไม่รู้ไม่ชี้ เพราะฉะนัน้วง

กรรมฐานกนัมองเห็นกนัรู้ทนัทีๆเพราะทราบจากใจ (จากหนงัสือ ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย 

โดยหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน เทศน์ ณ วดัป่าบ้านตาด ๓๐ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๒) 

                  

     

 



ห น้ า  |  

 

๗ 

ประวัตพิระอาจารย์เสถียร สมาจาโร 

โดยสังเขป 

 ทา่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร มีนามเดิมวา่ เสถียร ทองโคตร์ บิดาช่ือวา่พรหมา มารดาช่ือ 

ก้าน ทา่นถือกําเนิดเม่ือวนัท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกบัวนัศกุร์ ขึน้ ๘ ค่ํา เดือน ๔ ปีระกา ณ ตําบล

โนนสงั อําเภอโนนสงั จงัหวดัอุดรธานี 

 ทา่นมีพ่ีน้องรวม ๔ คน คือ 

 ๑.ทา่นอาจารย์เสถียร ทองโคตร์ 

 ๒.นายวิเชียร ทองโคตร์ 

 ๓.นางหนเูพียร ทองโคตร์ 

 ๔.นายบวัเรียน ทองโคตร์ 

 โยมบิดา มารดา  ของทา่นมีอาชีพทํานา ทา่นเรียนจบชัน้ประถมปีท่ี ๔ จากนัน้ครอบครัวของทา่น

ได้ย้ายไปอยูท่ี่จงัหวดัเชียงราย ตอ่มาเม่ือมีอายคุรบบวช ทา่นได้บรรพชาอุปสมบท ท่ีวดัป่าสาํราญนิวาส 

ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระครูการุณยธรรม

นิวาส (หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ) เป็นพระอปัุชฌาย์ พระคํามลู ชิตมาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ปัจจบุนั

อยูท่ี่วดัรัตนวนาราม จ.พะเยา เป็นเจ้าคณะจงัหวดัเชียงราย-พะเยา) ได้ฉายา สมาจาโร สงักดั

ธรรมยติุนิกาย  

 พรรษาท่ี ๑-๔ จําพรรษาอยูก่บัหลวงปู่ ขาล ฐานวโร วดัป่าบ้านเหลา่ อ.เวียงชยั จ.เชียงราย  

 พรรษาท่ี ๕ จําพรรษาท่ี บ้านอีก้อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 พรรษาท่ี ๖-๗ ทา่นได้กลบัไปจําพรรษาอยูก่บัหลวงปู่ ขาล 

 พรรษาท่ี ๘ ทา่นได้ธุดงค์และจําพรรษา อยูท่างภาคอีสาน หลงัออกพรรษาแล้ว พอดีช่วงนัน้มีงาน

พระราชทานเพลงิศพหลวงปู่ ผาง จิตตคตุโต ท่านพระอาจารย์เสถียรก็ได้ไปช่วยงานทา่นด้วยและได้พบกบั

ทา่นพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวโุธเป็นครัง้แรกในงานนี ้ เม่ือเสร็จงานพระราชทานเพลงิศพหลางปู่ ผางแล้ว 

ทา่นจึงได้ธุดงค์เร่ือยมาจนถึงอําเภอทองผาภมิู  
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๘ 

 พรรษาท่ี ๙-๑๐ จําพรรษาอยูท่ี่วดัเวฬวุนั ต.ทา่ขนนุ อ.ทองผาภมิู จ.กาญจนบุรี ในช่วงออกพรรษา

ทา่นได้ไปวิเวกตามป่า ตามเขาในเขตป่าทุง่ใหญ่นเรศวร อาศยับิณฑบาตจากชาวกะเหร่ียงจนทา่นสามารถ

พดูภาษากะเหร่ียงได้อยา่งชํานิชํานาญ 

 พรรษาท่ี ๑๑-๑๖ จําพรรษาท่ีวดัวาชูค ุ ต.ไลโ่ว ่ อ.สงัขละบุรี วดันีเ้ป็นวดัอยูก่ลางป่า ชาวบ้านเป็น

ชาวกะเหร่ียง ในช่วงท่ีทา่นมาจําพรรษาใหม่ๆ ชาวบ้านสว่นใหญ่นบัถือฤาษีไว้ผมยาวเกล้าเป็นมวยแล้วใช้

ผ้าผกูทบัไว้ ทา่นอาจารย์ก็ได้แนะนําสัง่สอนให้ชาวบ้านยดึมัน่ในพระรัตนตรัยนําเอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นท่ีพึง่ท่ีสกัการะ จนชาวบ้านสว่นใหญ่หนัมาปฏิบติัตาม บ้างก็สง่ลกูหลานมาบวชในบวรพทุธ

ศาสนาหลายคนหรือเม่ือมีเร่ืองทกุข์เร่ืองร้อนประการใด ไม่วา่เจ็บไข้ได้ป่วย ความเป็นอยู ่ การทํามาหากิน 

ก็จะมาให้ทา่นอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ให้ซึง่ทา่นอาจารย์ก็เมตตาชว่ยสงเคราะห์ด้วยดีทกุรายการไป ประดจุ

ดงัพ่ีน้องร่วมสายโลหิตท่ีต้องดแูลและเอือ้อาทรให้พ้นทกุข์พ้นยาก ดงันัน้ชาวกะเหร่ียงทัง้หมู่บ้านใกล้ไกล 

จึงให้ความเคารพยําเกรงและศรัทธาทา่นมาก 

 เวลาทา่นอาจารย์ไปทางหมูบ้่านไหน ทา่นมกัจะชกัชวนชาวบ้านพฒันาแหลง่นํา้โดยให้ชาวบ้าน

ช่วยกนัขดุบอ่ ดงันัน้ชาวบ้านจึงตัง้สมญาให้ทา่นเป็นภาษากะเหร่ียงวา่”ซองคา่ท่ีกะเลอ่” ซึง่หมายถึงพระ

บอ่นํา้ การเดินทางจากหมู่บ้านหนึง่ไปหมู่บ้านหนึง่ก็ต้องใช้วิธีเดินเท้า ใช้เวลาเป็นวนัๆคืนๆ จึงจะถึง

จุดหมาย เร่ืองรถนัน้แทบไม่ต้องพดูถึง ยิ่งฤดฝูนด้วยแล้ว พาหนะท่ีดีท่ีสดุในแถบท่ีทา่นอาจารย์จําพรรษา

อยู ่ ก็คือช้าง ในฤดแูล้งก็พอท่ีจะได้พบเห็นรถอยูบ้่าง แตน่ัน่ไม่ใช่อปุสรรคในการประพฤติปฏิบติัและพฒันา

ชาวกะเหร่ียง สาํหรับพระอยา่งทา่นอาจารย์ ทา่นยงัคงปฏิบติัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 แม้ใกล้วาระสดุท้ายท่ีทา่นอาพาธอยา่งหนกัด้วยโรคมะเร็งเวทนาจะกล้าสกัเพียงใดก็ตามทา่น

ยงัคงปฏิบติัและพฒันาอยา่งปกติ โดยมิได้หวัน่ไหวตอ่ธาตขุนัธ์ท่ีใกล้จะแตกดบัเลย ทา่นวางธาตขุนัธ์โดย

อาการสงบสขุ ท่ีวดัวาชูค ุเม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๒๔.๐๐น. สริิรวมอาย ุ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ 

 

 

 

 

 



ห น้ า  |  

 

๙ 

ปฏิปทาและข้อวตัรปฏิบัต ิ

 ทา่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีปฏิปทาเด็ดเด่ียวและกล้าหาญมาก เป็นพระท่ีหา

ได้ยากองค์หนึง่ในสมยัปัจจุบนั ครัง้หนึง่ทา่นสนธนาธรรมกบัสหธรรมมิกของทา่น เก่ียวกบัเร่ืองทําความ

เพียร ทา่นยกตวัอยา่งการทําความเพียร เม่ือสมยับวชใหม่ๆ จิตใจฟุ้งซา่น รําคาญมาก ทา่นจึงตดัสนิใจให้

หมู่เพ่ือน มดัแขน มดัขา ไว้กลางป่าในทา่นัง่สมาธิ ถึง ๓ วนั ๓ คืน ทา่นเลา่วา่เวทนาเกิดขึน้มาก ทา่นจึง

กําหนดความตายเป็นอารมณ์ จิตจึงวางเวทนา แม้แตส่งัขารก็วาง เหลอืแตค่วามรู้ท่ีสวา่งอยูเ่ฉยๆ ไม่รู้นาน

เทา่ไร จิตจึงจะถอนออก เม่ือครบ ๓ วนัแล้ว หมู่เพ่ือนจึงมาแก้มดัออกแล้วจึงคอ่ยๆชว่ยกนันวดตามแขน

ตามขา เม่ือยกมือท่ีวางซ้อนกนัออกปรากฏวา่ ตรงฝ่ามือและขาท่ีซ้อนกนันัน้มีลกัษณะเหมือนไฟไหม้ ตัง้แต่

นัน้มา การทําความเพียรของทา่นเม่ือจิตใจฟุ้งซา่น ทา่นมกัจะไปหาท่ีอยูอ่งค์เดียวในถํา้หรือป่าลกึๆและ

บําเพ็ญภาวนานานเป็นวนัๆคืนๆไป 

 ทา่นบอกวา่ การทําความเพียร เม่ือจิตใจมีรากฐานดีแล้วการภาวนาเป็นวนัๆคืนๆ มีแตจ่ะเพ่ิม

ความชํานาญของสมาธิไปเร่ือยๆ การพิจารณาการของทา่นๆมกัจะใช้อิริยาบถเดิน บางครัง้ทา่นจะเดินไป

ตามป่าคนเดียวในตอนกลางคืนและจะกลบัมาถึงศาลาก็ตอนใกล้สวา่งเป็นประจํา  

 คราวหนึง่กลางพรรษาท่ีวดัวาชูค ุ ฝนตกหนกั ถนนหนทางถกูตดัขาดโดยสิน้เชิง ทัง้ตามลาํห้วย 

นํา้ป่าก็พดัแรง ทา่นอาจารย์อาพาธเป็นไข้อยา่งหนกั หนาวสัน่ ทา่นจึงสัง่ให้ชาวบ้านตดัลาํไม้ไผม่าผกูเป็น

แพเลก็ๆ แคน่ัง่คนเดียวแพก็เกือบจะลม่แล้วนําไปลอยไว้ในหนองนํา้ใกล้ๆกบักฏิุท่ีพกั แล้วทา่นจึงขึน้ไปนัง่

บนแพ ปลอ่ยแพให้ลอยอยูก่ลางหนองนํา้ นัง่ภาวนาตากแดดตากฝน ลอยนํา้อยูท่ัง้วนัทัง้คืน จนอาการดีขึน้  

ตอ่เม่ือมีผู้ไปถามทา่นวา่ ทําไมต้องไปอยูบ่นแพเลก็ๆ เวลาเป็นไข้อยา่งหนกัด้วยทา่นก็วา่ มนัอยากเป็นไข้น่ี 

ถ้าควบคมุตวัเองไม่ได้ กระดกุกระดิกก็ให้แพลม่จมนํา้ไปเลย 

 โดยปกติแล้วทา่นอาจารย์เสถียร ทา่นชอบธุดงค์ไปยงัท่ีตา่งๆ ท่ีเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนา

อยูเ่สมอทัง้ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ตะวนัออก ตะวนัตก บางคราวก็เลยไปยงัประเทศพม่าด้วย  

 ทา่นเลา่วา่มีอยูค่รัง้หนึง่ท่ีดงลาน จ.เลย ทา่นภาวนาแล้วบงัเกิดนิมิตเป็นท่ีอศัจรรย์หลายเร่ืองหลาย

ราว ทา่นก็วา่เราก็รู้แล้วจะไม่หลงหรือ ดงันัน้ทา่นจึงเดินทางทางกลบัไปกราบเรียนหลวงปู่ ขาล หลวงปู่ ทา่น

วา่ ถ้ารู้แล้วมีสติจะหลงอะไร หรือเวลาทา่นไปธุดงค์ทางพม่าทา่นมกัจะพกัตามป่าช้า ทา่นวา่ป่าทางพม่า

สวยดี มีต้นไม้ใหญ่ ร่มครึม้ เหมือนป่าดกึดําบรรพ์ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็นยิ่งนกั  
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๑๐ 

 คราวหนึง่ ช่วงท่ีทา่นอยูว่าชูค ุทา่นบงัเกิดความคิดถึงพอ่ แม่ ครูบาอาจารย์ ท่ีเชียงรายเป็นอยา่งยิ่ง 

ทา่นจึงเดินทางจะกลบัไปบ้าน พอถึงลาํปางทา่นเห็นชาวบ้านเขาฝึกช้าง แยกลกูแยกแม่จากกนั ทา่นก็เลย

พิจารณาปลอ่ยวาง แล้วก็เลยเดินทางกลบัวาชูคอีุก สว่นมากทา่นอาจารย์จะพดูน้อยและถ่อมตน หรือบาง

ทีมีญาติโยมถามธรรมะทา่นๆก็จะตอบวา่ไม่รู้ส ิ แตเ่ม่ือถกูรบเร้ามากๆทา่นก็วา่ เรามนัพระเลก็พระน้อยให้

ไปถามครูบาอาจารย์ ซึง่หมายถึง ทา่นพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ 

 สว่นเร่ืองบริขารของทา่นๆ จะไม่กระตือรือร้น ทา่นมกัจะใช้ของขาดๆเก่าๆ เพียงแตไ่ม่ผิดพระธรรม

วินยัเป็นอนัใช้ได้ ยิ่งเร่ืองอาหารการฉนัของทา่นอาจารย์ด้วยแล้ว เป็นไปอยา่งเรียบงา่ยตามฐานะความ

เป็นอยูศ่รัทธาของญาติโยม แม้แตนํ่า้พริกกะเหร่ียงซึง่ขึน้ช่ือลอืชาในเร่ืองความเผ็ด เค็ม ทา่นก็ฉนัได้อยา่ง

เอร็ดอร่อย ทา่นชอบชวนญาติโยมไปเท่ียววดัทา่นท่ีวาชูค ุโดยบอกวา่ไปกินชะอมต้มเกลอื แล้วทา่นก็ยิม้ๆ 

 ทา่นอาจารย์มกัมีอารมณ์ดีและอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ ครัง้หนึง่ญาติโยมท่ีทําอาหารถวายพระนอน

ต่ืนสาย กลวัวา่จะทําอาหารถวายพระไม่ทนั ก็เลยกราบเรียนทา่นอาจารย์วา่ ขอให้พระรอกอ่น แตท่า่นไม่

รอ ทา่นบอกวา่ทา่นช่ือเสถียร ทา่นไม่ใช่พระรอ  

 หรือคราวหนึง่โยมชาวกะเหร่ียงต้มยอดฟักทองมาถวายทา่น โดยต้มมาทัง้เถาเลย ทา่นประมาณดู

วา่ขดได้ ๓ รอบบาตร ทา่นรับประเคนแล้วไม่วา่อะไร พอฉนัเสร็จแล้วก็ออกไปหวัเราะกบัสหธรรมมิกของ

ทา่นตรงท่ีล้างบาตร โดยปกติลกูศิษย์ชาวกะเหร่ียงของทา่นอาจารย์สว่นมากแล้วจะไม่คอ่ยได้เข้ามาใน

เมืองบอ่ยนกั เวลาทา่นเดินทางไปกรุงเทพฯ ทา่นมกัจะพาเด็กๆชาวกะเหร่ียงไปกบัทา่นด้วยเสมอ คราวละ

หลายสบิคน ญาติโยมมกัจะถามวา่ ไม่กลวัเด็กๆพลดัหลงหรือ ทา่นก็บอกวา่ไม่กลวั เพราะเวลาจะข้าม

ถนนหรือเดินไปทางไหน ก็ให้เด็กๆจบัมือกนัไว้เป็นแถวกนัหลง แล้วทา่นก็หวัเราะ 

 จวบจนเม่ือทา่นเร่ิมอาพาธ เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีอาการปวดท้องอยา่งรุนแรง  

แตท่า่นอาจารย์ก็มิได้มาให้แพทย์ตรวจแตป่ระการใด คงเป็นเพราะอยูใ่นระหวา่งพรรษาทา่นจึงไม่ยอม

เดินทางไปไหน ตอ่เม่ือออกพรรษาแล้วทา่นถึงยอมอยูใ่นความดแูลของแพทย์ แพทย์ลงความเห็นวา่ทา่น

เป็นโรคมะเร็งในตอ่มนํา้เหลอืง ทา่นพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลชัว่ระยะเวลาหนึง่ก็ออกจากโรงพยาบาล

มาพกัท่ีวดัเวฬวุนั จากนัน้จึงเข้าไปอยูว่ดัทา่นท่ีวาชูค ุ วดัท่ีมีความผกูพนักบัทา่นอาจารย์มาก ตอ่มาทา่นก็

มรณภาพ เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ห น้ า  |  

 

๑๑ 

 หลงัจากท่ีได้ประชุมเพลงิศพทา่นแล้ว บรรดาญาติโยมได้พากนันําอฐิัธาตสุว่นหนึง่ของท่าน

อาจารย์กลบัไปเชียงราย ตามคําปรารภของทา่นอาจารย์กอ่นมรณภาพ และได้ไปกราบนมสัการหลวงปู่

ขาล ซึง่เป็นอาจารย์องค์แรกของทา่นอาจารย์เสถียร ทา่นได้เมตตาตอ่บรรดาญาติโยมท่ีไปกราบทา่นในครัง้

นัน้มาก พร้อมกบัปรารภให้บรรดาญาติโยมฟังตอนหนึง่วา่  

 “ท่านอาจารย์เสถียร เคยเกิดเป็นกะเหร่ียงมาหลายภพหลายชาติ”  

ปกิณกะธรรม 

อยูค่นเดียวให้ระวงัความคิด อยูก่บัมิตรให้ระวงัวาจา 

เราจะกลวัอะไร เราพิจารณามาจนพอแล้ว 

เราก็พดูเลน่ พดูหวัไปอยา่งนัน้แหละ ใครจะรู้วา่เรากําลงัทําอะไรอยู ่

เธอไม่รู้หรือวา่ใจเราวนัหนึง่ๆมนัเปลีย่นไปตัง้ก่ีครัง้ 

ผู้ ท่ีเดินทางอยูย่อ่มถึงจุดหมายไมช้่าก็เร็ว 

หนตูวัเลก็ๆมนักินนํา้ในห้วย มนัก็กินได้แคพ่ออ่ิมท้องมนัเทา่นัน้ 

เวทนา เม่ือถึงท่ีสดุแล้ว จะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ตอนเท่ียงวนั หลงัจากนัน้มนัก็จะคอ่ยๆลดลงไป 

 

งานทางด้านพัฒนาทางด้านวัตถุและบุคคล 

 ทา่นอาจารย์เสถียร ได้ดําริและริเร่ิมให้มีการพฒันาเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องชาวไทยกะเหร่ียงใน

เขตตําบลไลโ่ว ่ ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึง่งบประมาณทัง้หมดได้มาจากแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมท่ี

รวมพลงักนั ทัง้พลงักาย พลงัใจ พลงัทรัพย์และพลงัความคิด ดงัท่ีทา่นอาจารย์ได้ดําริวางแนวและปฏิบติั

นําให้บรรดาญาติโยมปฏิบติัตามจนสาํเร็จตามความมุ่งมาด ปรารถนาดงัผลงานท่ีได้แล้วเสร็จไปมีดงันี ้

จดัสร้างระบบประปาภเูขาบ้านวาชูค ุ

จดัสร้างระบบประปาภเูขาซาละวะ 

จดัสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านวาชูค ุ
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๑๒ 

จดัสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านซาละวะ 

จดัให้มีการอบรมเยาวชนในเขตตําบลไลโ่วห่ลายครัง้ 

จดัสง่ชาวบ้านท่ีมีความรู้ภาษาไทย มารับการฝึกอบรมผู้สือ่ขา่วสาธารณสขุ ณ โรงพยาบาลทองผาภมิู 

นําเยาวชนไปทศันศกึษา ณ กรุงเทพมหานคร 

ริเร่ิมให้มีการจดัสร้างโรงเรียนบ้านทิไร่ป้าให้ถกูต้องตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 

ริเร่ิมให้มีการจดัสร้างสถานีอนามยับ้านทิไร่ป้า ตามมาตรฐานและระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 

แนะนําให้ชาวบ้านปลกูพืชผกัโดยไม่ใช้สารเคมี สารพิษตา่งๆ 

ฯลฯ 

การสร้างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร 

 หลงัจากพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ถึงแก่มรณภาพเม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๖แล้ว ทางคณะ

สงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธและคณะศิษยานศิุษย์ ได้มีดําริร่วมใจกนัในการจดัสร้างเจดีย์เพ่ือ

เป็นอนสุรณ์อริยสงฆ์แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและเป็นสิง่เคารพบูชาสาํหรับพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปและ

โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงในพืน้ท่ีซึง่มีความผกูพนักบัพระอาจารย์เป็นอยา่งมาก จกัได้เป็นขวญั

และกําลงัใจในการดําเนินชีวิตท่ียึดมัน่ในหลกัคุณงามความดีมีศีลธรรม ตามหลกัพระธรรมคําสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตอ่ไป เฉกเช่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริยสงฆ์ผู้ประกาศหลกัสจั

ธรรมความจริงของชีวิตและดําเนินชีวิตเป็นแบบอยา่งของเหลา่มนษุย์ทัง้หลายผู้ได้ช่ือวา่เป็นผู้ประเสริฐ

อยา่งแท้จริง 

 สาํหรับการก่อสร้างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโรนัน้ ได้สร้างทบับริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีในการ

ประชุมเพลงิทา่นพระอาจารย์ ณ วดัวาชูคนุัน้เองและฉลองสมโภชเจดีย์เม่ือวนัท่ี ๘ เมษายน ๒๕๓๗  

หลงัจากนัน้ในทกุๆปี เม่ือถึงวนัคล้ายวนัมรณภาพของพระอาจารย์เสถียรแล้วทางคณะสงฆ์และเหลา่ศิษยา

นศิุษย์ จึงได้จดัให้มีการน้อมรําลกึและสกัการะเจดีย์ อนัเป็นองค์แทนแหง่      พระอาจารย์ผู้ทรงศีลวิสทุธ์ิ 

ปฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบ ควรทกัษิณาทาน ควรอญัชลกีรรม เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ เป็นนาบุญอนั

ประเสริฐ อนัยากจะหานาอ่ืนเทียบเทียม เป็นประเพณีสบืตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 
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๑๓ 

การบูรณะเจดีย์ 

 ๑๓ ปีหลงัจากการก่อสร้างเจดีย์แล้วเสร็จ สภาพของเจดีย์เร่ิมเสือ่มโทรมลงไปตามกาลเวลา ทาง

คณะสงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธและคณะศิษยานศิุษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกนับูรณะเจดีย์ใหม่ใน

ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยทําครอบองค์เก่าด้วยโครงสร้างแสตนเลสท่ีทนทานและไม่เป็นสนิม ใช้วสัดุ

หินแกรนิตท่ีคงทนเป็นตวัองค์เจดีย์แทนปนูซีเมนต์ท่ีกร่อนได้งา่ย การบูรณะเจดีย์เป็นไปด้วยความราบร่ืน

ด้วยพลงัแหง่ความร่วมแรงร่วมใจกนัของทกุฝ่าย เจดีย์ได้แล้วเสร็จและฉลองสมโภชอยา่งสมเกียรติเม่ือวนัท่ี 

๘ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทา่มกลางบรรยากาศอนัร่มร่ืนแหง่ขนุเขาและความอ่ิมเอมเปรมปรีด์ในบุญ

กศุลท่ีคณะสงฆ์และคณะศิษยานศิุษย์ทัง้ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงและชาวไทยโดยทัว่ไป ได้ร่วมแรงร่วมใจ

กนักระทําในครัง้นี ้

ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตเิก่ียวกับงานประจาํปีสักการะเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร  ณ 

วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 

 

 โดยปกติแล้วเหลา่พทุธบริษัทท่ีมาร่วมงานจะได้ทําบุญตกับาตร สมาทานรักษาศีล ๕ 

ถวายภตัตาหารเช้าแดพ่ระสงฆ์ในช่วงวนังาน  
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๑๔ 

   

    

   

 

ก่อนวนัประกอบพิธีสกัการะเจดีย์ ในตอนเย็นจะมีการเจริญพระพทุธมนต์เย็นเพ่ือเป็นสริิมงคลแก่

เหลา่พทุธบริษัทท่ีมาร่วมงาน 
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๑๕ 

หลงัจากฟังการเจริญพระพทุธมนต์เสร็จแล้ว จะมีการแสดงพืน้บ้าน รําตง ของเหลา่

เยาวชนสตรีในหมู่บ้านมาแสดงให้แขกผู้มาเยือนได้ชมเป็นขวญัตา 

   

 

วันแห่งการทาํพิธีสักการะเจดีย์ 

การทําพิธีสกัการะเจดีย์ จะทําพิธีในวนัสดุท้ายของช่วงวนังาน ซึง่จะมีทัง้พิธีสงฆ์และพิธีของ

ชาวบ้านเชือ้สายกะเหร่ียงโพลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก พิธีสงฆ์ มีการเจริญพระพทุธมนต์ นํา

คารวะขอขมาและพรมนํา้หอมรอบเจดีย์ 
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๑๖ 

พิธีพืน้บ้านชาวกะเหร่ียง มีผู้ทรงคณุวฒิุเป็นตวัแทนกลา่วคําขอขมาเป็นภาษากะเหร่ียง และ

กรวดนํา้อุทิศสว่นกศุล เสร็จแล้วร่วมกนัพรมนํา้หอมรอบเจดีย์ด้วยความเคารพ เพ่ือเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตท่ี

ได้มาร่วมงานบุญในครัง้นี ้

      

         

   

 

๔. ประเพณีไหว้ฤาษี ทุ่งฤาษี 

 ในแตล่ะปีชาวกะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่ว ่ ท่ียงัมีความเคารพ ศรัทธาเลือ่มใสในลทัธิฤาษี อนัเป็น

เช่ือดัง้เดิมแตโ่บราณกาลของเผา่พนัธ์ุกะเหร่ียง จะมีประเพณีในการทําพิธีไหว้ฤาษี ณ บริเวณท่ีเรียกวา่   

ทุ่งฤาษี ซึง่อยูใ่นเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกในปัจจุบนั เพ่ือบวงสรวงขออํานาจอนั

ศกัด์ิสทิธ์ิในการปกป้องคุ้มครองให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ ขจดัภยัอนัตรายมิให้สิง่ชัว่ร้ายบงัเกิดขึน้ อีกทัง้

ลงโทษผู้กระทําลว่งเกินขอบเขตของธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัอนัดีงามของชาวกะเหร่ียง ท่ีเป็นกติกาสงัคม

ในการควบคมุให้สมาชิกเคารพและปฏิบติัตาม เพ่ือความสงบสขุของคนในชุมชนเอง โดยในทกุๆปีจะทําพิธี

ไหว้ฤาษี ตรงกบัวนัแรม ๘ ค่ํา เดือน ๔ ซึง่จะมีทัง้ประชาชนและคณะสงฆ์ไปร่วมพิธี ซึง่สือ่ให้เห็นวา่ใน
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๑๗ 

ความเช่ือดัง้เดิมของชนเผา่สามารถประยกุต์เข้ากบัสิง่ศรัทธาอยา่งใหม่คือพระพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี 

เพราะในความเช่ือดัง้เดิมกบัสิง่ท่ีรับมาใหม่ตา่งมีหลกัศีลธรรมไปในแนวทางเดียวกนัและตา่งก็เป็นมิตรกบั

ธรรมชาติ ให้เกียรติเพ่ือนมนษุย์และสรรพสตัว์ รักสงบ สนัติ ไม่เบียดเบียนกนั อ่อนโยน ใจกว้างและเป็นไป

เพ่ือความสขุอนันิรันดร์ ทัง้นีจ้ะเห็นวา่ในทางประวติัศาสตร์ พระพทุธศาสนาและลทัธิฤาษีตา่งมีความ

เก่ียวข้องกนัมาโดยตลอด ตัง้แตส่มยัเม่ือพระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบนัของเรายงัทรงบําเพ็ญบารมีเป็นพระ

โพธิสตัว์เลยทีเดียว อาทิในสมยัเม่ือมีพระชาติเป็นสเุมธดาบสในรัชสมยัของพระพทุธเจ้านามวา่ ทีปังกร

พระพทุธเจ้า ซึง่เป็นกาลเวลายาวนานถึง ๔ อสงไขยกบัอีกแสนมหากปัก่อนท่ีจะมาประสติูเป็นพระโพธิสตัว์

พระสทิธัตถะราชกมุารแหง่กรุงกบิลพสัด์ เม่ือ ๒๖๓๔ ปีมานี ้ ซึง่ในพทุธประวติัมีการแสดงถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งพระสทิธัตถะราชกมุารกบัเหลา่ฤาษีดาบสอยูเ่ป็นจํานวนมาก อาทิ อาจารย์อาฬารดาบส, อุทก

ดาบสหรือเหลา่ปัญจวคัคีย์ เป็นต้น โดยสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในพระไตรปิฎกหรือหนงัสอื

พทุธประวติัตา่งๆ 

 ทัง้นีร้ายละเอียดเก่ียวกบัประเพณีไหว้ฤาษี ตลอดจนประวติัศาสตร์ เนือ้หาสาระแหง่พิธีอนั

ศกัด์ิสทิธ์ินีจ้ะได้กระทําการศกึษาในโอกาสหน้าตอ่ไป 
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๕. ประเพณีทาํบุญโตป่อง 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

๖. ประเพณีทาํบุญไล่ยองต๊ะ-เลตองคุ 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

๗. ประเพณีทาํบุญคูลุงภ ูบ้านจะแก 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

๘. ประเพณีทาํบุญที่กะเปีย บ้านทิไร่ป้า 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ๙.ประเพณีทาํบุญทุพุ่ง บ้านไล่โว่ 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

๑๐. ประเพณีทาํบุญไล่เทาะไจ่ บ้านสะเน่พ่อง ไล่โว่ เกาะสะเดิ่ง 

 อยูร่ะหวา่งการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู 

๑๑. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 โดยความร่วมมือของวดัวาชูค ุหมู ่๖ ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีกบัวดัป่ามณี

กาญจน์ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรีและวดัเวฬวุนั ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมิู 

จงัหวดักาญจนบุรี ในการท่ีจะวางพืน้ฐานทางด้านศีลธรรมให้กบัเยาวชนของชาติตลอดจนความมัน่คงใน

ด้านตา่งๆของประเทศโดยสว่นรวม ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระพทุธศาสนา 

พระมหากษัตริย์ สถาบนัครอบครัวและอ่ืนๆอีกเป็นอเนกปริยาย ทัง้นีโ้ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะเป็นโครงการท่ีพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ เจ้าอาวาสวดัเวฬวุนัและประธาน

สงฆ์วดัป่ามณีกาญจน์ดงักลา่ว ได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการดําเนินงานในโครงการดงักลา่วขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม

ตัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๔๙เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือวา่ “โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม”ซึง่พระอาจารย์สาคร 

ธัมมาวโุธ ได้ดําริถึงโครงการดงักลา่วไว้วา่ “เราเห็นประโยชน์กบัเยาวชนคนรุ่นใหม่ เนือ่งจากเวลาญาติโยม

เขา้มาทําบุญทีว่ดั บรรดาคณุพอ่ คณุแม่ คณุปู่  คณุย่า เวลามาวดัหรือมาปฏิบติัธรรมกรรมฐานทีนี่ ่ บ้างก็
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หอบพาลูกหลานมาดว้ย เราจึงทดลองใหเ้ด็กๆมานัง่สมาธิภาวนาดู ก็ปรากฏว่าเด็กๆเขาก็นัง่สมาธิกนัได้

และก็นัง่ไดน้านกว่าผูใ้หญ่เสียอีก เด็กๆเขาก็สนใจของเขาเองดว้ย เราเห็นเขามีจริตนิสยัของเขา อย่างถา้

เป็นเด็กผูห้ญิงเขาก็สนใจเขา้มาถือศีลปฏิบติัภาวนา ถา้เป็นเด็กผูช้ายเขาก็อยากบวชเป็นสามเณร ก็มี   

คณุพอ่ คณุแม่นีแ่หละพามาทกุวนัเสาร์อาทิตย์ พอ่แม่มาวดัเลยไดม้าอีกหน่ึง เป็นหน่ึงบวกหน่ึงไดส้าม  

พอ่กบัแม่เขา้วดัเลยไดลู้กอีกคนหน่ึง แม่กบัลูกเขา้วดัเลยไดพ้อ่อีกคน เหตุนีเ้องเราจึงตัง้ชื่อโครงการนีว้่า 

โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม...สงัคม เศรษฐกิจ การบ้านการเมือง เรียกร้องหาศีลธรรม เมือ่เรียกร้องหา

ศีลธรรม ใครจะเป็นคนประกาศศีลธรรม ก็มีพระสงฆ์จะเป็นผูป้ระกาศหาศีลธรรม ฉะนัน้เราจะทํายงัไง เรา

จะวางเป้าหมายตรงไหนก่อน เราก็เลยมาวางเป้าหมายไวที้ต่วัเด็ก เพราะการทีเ่ราเอาเด็กมาได ้ ไดเ้ด็กมา

คนหน่ึง อย่างนอ้ยเราก็ตอ้งไดพ้อ่หรือไดแ้ม่มาดว้ย พอ่แม่ตอ้งมาอยู่ดว้ย อยา่งนอ้ยพอ่แม่ก็ไดยิ้นไดฟั้งบ้าง 

เด็กก็ไดยิ้นไดฟั้งบ้าง(๑ ต.ค. ๔๙)...เด็กวนันีคื้อผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ ความมัน่คงของเด็กในวนันีจ้ะเป็น

ความมัน่คงขององค์กรครอบครวัในวนัขา้งหนา้ ถา้เด็กไม่มีความมัน่คงในวนันีแ้ลว้องค์กรความมัน่คง

ขา้งหนา้อย่าไปหวงั เมือ่เป็นเด็กไม่รู้จกัศีลธรรม ไม่รู้จกักติกาสงัคม ไม่รู้จกัผิด ไม่รู้จกัถูก ไม่รู้จกัดี ไม่รู้จกั

ชัว่ อย่าไปหวงัขา้งหนา้มีแต่จะทําลาย จะทําลายองค์กรของครอบครวัตวัเอง เมื่อทําลายองค์กรของ

ครอบครวัตวัเองได ้ บดันีก็้จะทําลายไดท้กุส่ิงทุกอย่าง เพราะเป็นเด็กทีไ่ม่อยู่ในโอวาท ไม่อยู่ในการบงัคบั

บญัชาของใคร...ถา้ในวยัเด็กมีกติกาสงัคม รู้จกัผิด รู้จกัถูก รู้จกัดี รู้จกัชัว่แลว้ พอต่อไปก็จะเป็นความ

มัน่คงทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงทางพระศาสนาหรือจะเป็นความมัน่คงขององค์กรครอบครวั ความ

มัน่คงขององค์กรของชาติโดยสว่นรวม จะไม่ปกป้องในสว่นทีมี่คนทําผิด ถา้ใหเ้ห็นเขาจะต่อว่าเลย เขาจะมี

วิธีต่อว่าเลย เขาจะรบักติกาแบบผิดๆไม่ได ้ เพราะเราใหภู้มิคุม้กนัเขาไวก่้อนแลว้ในสมยัทีเ่ขาเป็นเด็ก     

(๖ ก.ย. ๕๑)” 

 ทัง้นีใ้นสว่นของวดัวาชูค ุ ซึง่เป็นวดัสาขาท่ีอยูใ่นความดแูลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ ได้มี

การนําเยาวชนชาวกะเหร่ียงทัง้ชายและหญิงในพืน้ท่ีตําบลไลโ่วเ่ข้าร่วมโครงการดงักลา่วมาอยา่งตอ่เน่ือง

ตัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นต้นมา สาํหรับในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓ ซึง่เป็นปีแรกแหง่การดําเนินงาน

ตามโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ได้มีเยาวชนในเขตตําบลไลโ่วเ่ข้าร่วมโครงการ

หนึง่บวกหนึง่ได้สามของวดัป่ามณีกาญจน์จํานวนทัง้สิน้ ๔๑ คน โดยมี 

 -เยาวชนชายบรรพชาเป็นสามเณร ๓๒ คน แบง่เป็นเยาวชนจากหมู่บ้านวาชูค-ุกลางนา ๒๘ คน, 

ฤาษีแปดหลงั ๒ คน, จะแก ๒ คน ทัง้นีเ้ยาวชนชายท่ีเข้าร่วมโครงการในปี๒๕๕๓นี ้ ได้ถือเนกขมัมะรักษา
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ศีล ๘ เตรียมตวับรรพชาสามเณรตัง้แตว่นัท่ี ๑๑ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ และบรรพชาสามเณร วนัท่ี 

๒๗ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ณ วดัสวนป่าสริิธโร ต.ทา่วงัไทร อ.วงันํา้เขียว จ.นครราชสมีา ซึง่เป็นวดั

สาขาและอยูใ่นความดแูลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธอีกวดัหนึง่และปฏิบติัธรรม ณ วดัสวนป่าสริิธโร 

ต.ทา่วงัไทร อ.วงันํา้เขียว จ.นครราชสมีา ถึงวนัท่ี ๙ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาท่ีเข้า

ร่วมโครงการทัง้สิน้ ๖๐ วนั 

 -เยาวชนหญิงปฏิบติัธรรมถือเนกขมัมะรักษาศีล ๘ จํานวน ๙ คน ทัง้หมดเป็นเยาวชนหญิงจาก

หมู่บ้านวาชูค ุ โดยปฏิบติัธรรม ณ วดัเวฬวุนั ต.ทา่ขนนุ อ.ทองผาภมิู จ.กาญจนบุรีและ วดัป่ามณีกาญจน์ 

ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตัง้แตว่นัท่ี ๑๓ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ถึง วนัท่ี ๙ พฤษภาคม 

พทุธศกัราช ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ ๒๗ วนั 

 ทัง้นีเ้ยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด เดินทางกลบัภมิูลาํเนาโดยรถยนต์ผา่นเส้นทาง ดา่นทินวย-    

จะแก ตัง้แตว่นัท่ี ๑๒ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ถึงบ้านจะแก วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม พทุธศกัราช

๒๕๕๓ โดยสวสัดิภาพ 

 

ภาพกิจกรรมเยาวชนชาวกะเหร่ียงที่เข้าร่วมโครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สามของวัดป่ามณีกาญจน์ 

 -กิจกรรมเก่ียวกับการบรรพชาสามเณร 

เดินทางออกจากทุง่ใหญ่นเรศวร 
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ตัง้ต้นท่ีวดัเวฬวุนั อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี 

     

 

 

 

เตรียมตวัทอ่งบทขอบรรพชาสามเณรและฝึกกิจวตัรประจําวนั 
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มุ่งหน้าสู่วัดสวนป่าสิริธโร สถานที่บรรพชาและการฝึกอบรมหน้าที่พลเมืองศีลธรรม 
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   พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดสวนป่าสิริธโร ตาํบลท่าวงัไทร อาํเภอวังนํา้เขียว  
จังหวดันครราชสีมา   

   

 

 



ห น้ า  |  

 

๒๔ 
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เร่ิมต้นชีวิตสามเณรเพศพรหมจรรย์ ผู้สงบกาย วาจา ใจ 
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ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ ตามหน้าที่พลเมืองศีลธรรม 
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ฝึกเดินจรงกรมทาํสมาธิภาวนา หลังจากสวดมนต์เย็นและฟังพระธรรมเทศนาประจาํวนั       

 

  

 

เหล่าวทิยากรจากหน่วยงานต่างๆมาบรรยายให้ความรู้รอบตัวเป็นระยะๆ 
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๒๘ 

ถ่ายภาพรวม ร่วมกับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม ณ วดัสวนป่าสิริธโร ตาํบล

ท่าวังไทร อาํเภอวังนํา้เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสามเณรรุ่นที่ ๑ ของวดัสวนป่า สิริธโร 

 

ลาสิกขา ณ วดัป่ามณีกาญจน์ ตาํบลศาลากลาง อาํเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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ภาพกิจกรรมอุบาสิกาเนกขัมมะ 

เร่ิมถือศีล ๘ ที่ วัดเวฬุวัน 
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ย้ายมาวัดป่ามณีกาญจน์ 
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บางส่วนของชีวติเพศพรหมจรรย์ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 
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๓๒ 

ลากลับภมูิลําเนา 

 

 “ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็ตามหรือศาสนาจะเส่ือมไปก็ตามอยู่ที่บริษัท ๔ บริษัท ๔ มีอะไร  

มีภิกษุ มีสามเณร มีอุบาสก มีอุบาสิกา มีบตุรหลานต่างๆทีจ่ะเป็นผูสื้บทอดพระศาสนา เป็นผูสื้บทอด   

ศาสนธรรมคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า การสืบทอดศาสนธรรมถา้หากไม่มีการวางแผนในตระกูลแต่ละ

ตระกูล ก็จะไม่มีทายาททางพระศาสนา พอ่แม่เป็นทายาททางพระศาสนา แลว้ก็พาบุตรหลานเขา้มา

ปฏิบติั(๑ ก.พ. ๕๑)...ฉะนัน้ถึงไดทํ้า “โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม”หรือ “โครงการช้างเผือก”ข้ึนมาใช้

คําพดูใหม้นัแสลงหูคนหรือใช้คําพดูว่า “โครงการเปล่ียนพันธุกรรมของคนใหม่” ใหม้นัแสลงหูคนเพราะ

ถา้มนัแสลงหูคนแลว้คนก็จะไดส้นใจ เป้าหมายของเราอยู่ทีต่รงนัน้(๑๒ พ.ค. ๕๑) 

       โอวาท ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ 
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๓๓ 

๑๔. การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 ในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓ ได้มีความร่วมมือระหวา่งวดัวาชูค ุผู้ทรงภมิูความรู้ท้องถ่ินในหมู่บ้านและ

โรงเรียนบ้านหินตัง้ในการจดัตัง้วดัวาชูค ุ เป็นแหลง่การศกึษาเรียนรู้ท้องถ่ิน ด้านประวติัศาสตร์ท้องถ่ินและ

พระพทุธศาสนา รวมทัง้มีการรวบรวมบญัชีรายช่ือผู้ทรงภมิูความรู้ท้องถ่ินของชุมชนหมู่ ๖ กลุม่บ้านจะแก 

โดยคณะครูและนกัเรียนของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ทัง้นีโ้รงเรียนบ้านหินตัง้ได้มีการริเร่ิมนําร่องการศกึษาองค์

ความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินสาํหรับการเรียนการสอนในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ เป็นปีแรก ในปีการศกึษา 

พทุธศกัราช๒๕๕๓ ภายใต้ โครงการ “การศกึษาประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายกะเหร่ียง 

บ้านจะแก บนพืน้ฐานปัจจัย ๔ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค)  โดยอาศัย

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ซึง่โครงการความร่วมมือดงักลา่วจะนําไปสูก่ารจดัทําเป็นหลกัสตูร

การศกึษาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านหินตัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 

  ภาพกิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนิตัง้ ศึกษาองค์ความรู้ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ินของชุมชนหมู่ ๖ กลุ่มบ้านจะแก 

เร่ิมต้นออกเดนิทาง 
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๓๔ 

ศึกษาองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหาร 

 

ผักหลากชนิดในไร่ข้าว 

 

ของแปลกๆ 
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๓๕ 

ข้าวไร่ 

 

ข้าวนา 

 

ไร่พริก 
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๓๖ 

การศึกษาองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านที่อยู่อาศัย 
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๓๗ 

การศึกษาองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านยารักษาโรค 
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๓๘ 

การศึกษาองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านเคร่ืองนุ่งห่ม 
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๓๙ 

 

 หลงัจากนกัเรียนได้ศกึษาเรียนภมิูปัญญาท้องถ่ินในแต่ละด้านตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอน

ได้กําหนดแนวทางการศกึษาไว้แล้ว นกัเรียนจะได้นําเสนอผลการศกึษาเรียนรู้ของตนเองในแต่ละกลุม่ตอ่ท่ี

ประชุมคณะครูและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนตอ่ไป ซึง่จะทําให้นกัเรียนได้รู้จกักระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหา

ความรู้รอบตวั ได้เข้าใจภมิูปัญญาของบรรพบุรุษเผา่พนัธ์ุตนเองท่ีสบืทอดมาจนถึงปัจจุบนัและสามารถ

นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวนัได้ดียิ่งขึน้ ซึง่นบัวนักระแสวฒันธรรมจากภายนอกมีแตจ่ะหลัง่ไหลเข้ามาใน

พืน้ท่ี อนัเป็นสิง่ท้าทายวา่เยาวชนรุ่นใหม่ของเผา่พนัธ์ุกะเหร่ียงไลโ่วแ่หง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรจะสามารถรักษา

ความเป็นกะเหร่ียง รักษาความสมัพนัธ์อยา่งแนบแนน่กบัธรรมชาติรอบตวัได้มากน้อยเพียงใดและท่ีสดุ

แล้ว ความผาสกุของชุมชนบนเส้นทางของวฒันธรรมเก่ากบัวฒันธรรมใหม่จะสามารถเผชิญหน้ากบั

สถานการณ์นีไ้ด้อยา่งไร จึงเป็นหน้าท่ีท่ีทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะต้องตระหนกัและร่วมกนัเรียนรู้ ศกึษา ทํา

ความเข้าใจ เพ่ืออนาคตวนัข้างหน้าของเพ่ือนมนษุย์ผู้อยูเ่บือ้งหลงัของคําวา่ “ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกไทย 

มรดกโลก” 
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๔๐ 

๑๕.การปลูกฝังจติสํานึกและฝึกอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไปสู่

อนุชนรุ่นหลัง 

๑๕.๑กรณีศึกษา : วาชูคุ หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหร่ียงโพล่ว วิถีชีวติที่ยังมลีมหายใจ 

 ตามแผนนโยบายของโครงการ ท่ีมีเป้าหมายในการจดัตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูค ุ 

หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่องในระยะการดําเนินงาน ระยะ

ท่ี ๑ ช่วงระหวา่งปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓ นัน้ ทางโครงการได้มีการประมวลวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ในทางสร้างสรรค์ เป็นวฒันธรรมท่ีดีงามท่ีชุมชนยงัคงรักษาไว้และควรคา่แก่การดําเนินตอ่ไปอนัจะยงัให้

ความผาสกุบงัเกิดมีแก่คนในชุมชนตราบนานเท่านาน ซึง่ยงัมีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอีก

มากท่ียงัมิได้ทําการศกึษา เก็บรวบรวมข้อมลูไว้ ณ ท่ีนี ้ ซึง่ทางโครงการและองค์กรภาคีตา่งๆจะได้

ทําการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูในโอกาสหน้าต่อไป 

 ทัง้นีจ้ากการท่ีทางโครงการได้ศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชนเผา่กะเหร่ียง

แหง่บ้านวาชูค ุซึง่จากการศกึษาดงักลา่ว พบวา่วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านวาชูคจุะมีความใกล้ชิดอยา่งแนบ

แนน่กบัวฒันธรรมการดํารงชีพในทางพระพทุธศาสนาอยา่งชนิดท่ีวา่ “ไม่อาจแยกจากกนัได้” ระหวา่งวดั

กบับ้านเลยทีเดียว โดยวิถีชีวิตทีมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีได้ทําการศกึษารวบรวมไว้ ณ ท่ีนี ้ได้แก่  

 -กิจกรรมของชุมชนในการทาํบุญถวายภตัตาหารพระสงฆ์และรักษาศลี ๕ในวันพระ 
ทุกวันพระ ตลอดทัง้ปี 
 โดยธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั สาํหรับพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปแล้ว วดักบัชุมชนยอ่มมีความ

ผกูพนักนัอยา่งแยกไม่ออก ในวิถีการดํารงชีพ พระสงฆ์กบัชุมชนยอ่มถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกนั 

สนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพ่ือให้ทัง้องค์กรของวดัและองค์กรในชุมชนสามารถดําเนินไปในแนวทางท่ี

ก่อให้เกิดความสขุ ความเจริญ และอยูใ่นหลกัการหน้าท่ีพลเมืองศีลธรรมแก่สมาชิกในองค์กรนัน้ๆ 

 ทัง้นีพ้ระธรรมปิฏก (ปอ. ปยตุโต ) กลา่ววา่  วดัเป็นศนูย์กลางของสงัคม  เป็นศนูย์กลางท่ีรวม

จิตใจของประชาชน สว่นพระสงฆ์ท่ีเป็นตวัแทนของวดั  เป็นผู้ นําทางจิตใจของประชาชน  เป็นศนูย์กลาง

ของความเช่ือถือ  การร่วมมือกนั เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านนี ้  แตท่ี่สาํคญัท่ีสดุคือ  

ความรู้สกึของประชาชนตอ่พระสงฆ์วา่เป็นผู้ มีสติปัญญารอบรู้วิชาการตา่ง ๆ ทกุอยา่งเหนือกวา่ประชาชน

ทัว่ไป  สามารถเป็นท่ีปรึกษาแนะนําชาวบ้าน  เป็นเคร่ืองรักษาความเคารพนบัถือได้อยา่งยัง่ยืนมัน่คงยิ่ง

  องค์กรทางศาสนาเป็นองค์กรท่ีมีความพิเศษแตกตา่งจากองค์กรอ่ืน  กลา่วคือ มี

ความสาํคญักบัชีวิตมนษุย์ในสงัคมไทย  โดยภาพรวมอาจกลา่วได้วา่  มีความเก่ียวข้องกบัคนทกุชนชัน้ทาง
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๔๑ 

สงัคมตัง้แต่เกิดจนสิน้ชีวิต  ทัง้จากการผา่นการกลอ่มเกลาจากครอบครัวและชุมชนให้มีทศันคติ ตอ่การ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพทุธศาสนา  หรือท่ีมีความผกูพนัยิ่งขึน้ไปกวา่นัน้คือการถกูกลอ่มเกลาจาก

พระภิกษุในวดัโดยตรง เช่น การได้บวชเรียน การฝึกปฏิบติัธรรม    

       พระสงฆ์เป็นตวัแทนของวดัมีบทบาทในการเป็นผู้ นําทางด้านจิตใจของชาวชนบทในท้องถ่ินนัน้ ๆ

จึงเป็นแหลง่ยดึเหน่ียวและมีสว่นร่วมอยา่งสาํคญัในการพฒันาท้องถ่ินชนบท 

 พระราชนนัทมนีุ  กลา่ววา่0

1  การพฒันาคือ  การทําให้เจริญขึน้และทางพระพทุธศาสนาสอนให้

พฒันาจิตใจ  ซึง่เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์  ต้องไปพฒันาจิตใจของประชาชนให้ต่ืนตวั ให้ก้าวหน้าทางธรรม 

เร่งให้เขาศกึษาธรรม  เร่งให้เขาปฏิบติัธรรม  เป็นการสง่เสริมความงามความดีการพฒันาด้านจิตใจนัน้  

ต้องสง่เสริมให้มีการปฏิบติั  ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวนั  เพ่ือให้เกิดความสงบด้วยอํานาจ 

ธรรมอยา่งแท้จริง  เพราะถ้าคนเราเข้าถึงการปฏิบติัธรรมแล้ว  จะรู้จกัคณุคา่ของชีวิต  รู้วา่เกิดมาเพ่ืออะไร  

อยูเ่พ่ืออะไร  สิง่ดีงามอนัควรทํานัน้คืออะไร พระสงฆ์ต้องช่วยให้คนฉลาด  ให้คนก้าวหน้า  ให้ใช้ปัญญา

พิจารณาตวัเองให้มากขึน้ โดยการชกันําเอาความเช่ือเหลงวหลออกไปให้อุบาสกอุบาสกิามีศรัทธา มีศีล

บริสทุธ์ิ  ไม่ถือมงคลต่ืนขา่ว เช่ือกรรม  เม่ือประพฤติธรรม  ธรรมก็รักษาเรา  คุ้มครองเราให้พ้นภยั 

  นอกจากนี ้ ยงัมีผู้ เสนอแนะแนวทางปฏิบติังานของภิกษุ1

2  ไว้ดงันี ้

๑. นําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่พระภิกษุ  สามเณร  ในระดบัท้องถ่ินตนเอง  และท้องถ่ิน

ใกล้เคียง แล้วขยายผลตอ่เน่ืองตอ่ไป 

๒. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสงัฆพฒันาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาด้วยการบรรยายและอภิปราย

เม่ือรับนิมนต์ ตามกลุม่ตา่ง ๆ ในหมู่บ้านชนบทและสือ่มวลชนท้องถ่ิน 

๓. สง่เสริมราษฎรได้ตระหนกัในความสาํคญัและวนัสาํคญัทางพระพทุธศานา โดยชกัชวนให้มาร่วม

ทําบุญ  หลงัจากนัน้ควรจะได้จดักิจกรรมอาสาสมคัรปรับปรุงชุมชนด้านสิง่แวดล้อม หรือ อาชีพตาม

ลกัษณะของกลุม่  เพ่ือพฒันาท้องถ่ินของตน 

๔. สอดแทรกความรู้ด้านศาสนพิธี  วฒันธรรมการสขุาภิบาล  การอนามยัชมุชน  ความรู้ในเร่ืองอาหาร

และโภชนาการ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา  ความเป็นอยูข่องชาวชนบท 

๕. จดัอบรมศีลธรรมและความรู้ด้านสงัคมทัว่ไป  การศกึษาผู้ใหญ่เป็นการให้การศกึษานอกโรงเรียน    

                                                             
1 กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วดัพฒันา ๒๘  โรงพิมพก์ารศาสนา กรุงเทพฯ ๒๕๒๘ (หนา้ ๑๖๖) 

 
2 เร่ืองเดิม หนา้เดิม 
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๖.  การสง่เสริมฟืน้ฟูประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามของท้องถ่ินปรับปรุงให้ดีขึน้หรือ ให้เป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถ่ินปรับปรุงให้ดีขึน้หรือให้เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและสามารถจดัแสดงตอ่ผู้มาเยือนได้ 

๗. สง่เสริมให้ประชาชนยดึมัน่ในคณุความดี  ประกอบสมัมาอาชีวะและร่วมประสานงานกบัพฒันากร 

เพ่ือช่วยเหลอืราษฎร ให้การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๘. สง่เสริมให้ราษฎรให้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์แนะนํากิจกรรมตามสภาพท้องท่ีและฤดกูาล 

๙. อบรมเยาวชน  เป็นการสง่เสริมความสามคัคีในหมู่คณะ  เป็นการสร้างพลงักลุม่เยาวชนเพ่ือพฒันา

ชุมชน 

 สาํหรับประชาชนท่ีเป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงแหง่บ้านวาชูคก็ุเช่นเดียวกนั ประชาชนในชุมชนมี

วฒันธรรมการดํารงชีพท่ีแอบอิง ใกล้ชิด ผกูพนักบัพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ภาพของการตกับาตร

ยามเช้าของคนในหมู่บ้านเลก็ๆทา่มกลางผืนป่าอนัใหญ่ เม่ือพระสงฆ์เดินบิณฑบาตภิกขาจารด้วยอาการ

อนัสงบ เป็นภาพแหง่ความผาสกุท่ียากยิ่งจะมีสิง่ใดมาเทียบเทียมได้ เพราะข้าวหนึง่ทพัพีท่ีประชาชน

บรรจงตกับาตรถวายพระนัน้ยอ่มหมายถึงการให้ชีวิตกบัพระภิกษุผู้ตดัขาดจากสมมติุวงศ์ คือผู้ออกจาก

การครองเรือนและการแสวงหาสิง่ใดๆเพ่ือกิจแหง่เรือนนัน้ๆ แตก่ลบัมาอาศยันํา้ใจไมตรี ความเมตตากรุณา 

การเสยีสละทานในทรัพย์สมบติัปัจจยัทัง้สีข่องเหลา่ประชาชนท่ีสร้างมาด้วยนํา้พกันํา้แรง หยาดเหง่ือ

แรงกาย ด้วยชีวิตจิตใจท่ีต้องอดทน ทุม่เท กวา่จะเป็นข้าวหนึง่ทพัพีท่ีตกับาตรถวายพระนัน้ คณุคา่แหง่สิง่ท่ี

เรียกวา่ “หนึง่ชีวิตให้ชีวิตกบัอีกหนึง่ชีวิต” จึงเป็นภาพท่ีงดงามยิ่งนกั พระสงฆ์เป็นหนึง่ชีวิตท่ีอาศยั

ประชาชนในการอยูร่อด น่ีคือความหมายของคําวา่วดักบัชมุชนยอ่มมีความผกูพนักนัอยา่งแยกไม่ออก

จริงๆ  

 ในหมู่บ้านวาชูค ุ นอกจากประชาชนจะตกับาตรพระในตอนเช้าเม่ือพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต

แล้ว เม่ือวนัพระมาถึงทัง้ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ข้างขึน้ ข้างแรม ภาพของบุรุษแลสตรีทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ผู้ เฒา่ ผู้แก่

ตา่งแตง่กายด้วยชุดประจําเผา่กะเหร่ียงโพลว่ตามสถานะแหง่เพศและวยันัน้ๆ บ้างอุ้มลกูจูงหลาน บ้างถือ

จานแลถ้วย คอ่ยๆทยอยเดินเท้าเข้าวดั ด้วยรอยยิม้และแววตาอนัเบิกบานทัง้กายและใจ โดยเป็นธรรม

เนียมของบรรพบุรุษชาวกะเหร่ียงแตโ่บราณกาลท่ีวา่ เม่ือถึงวนัพระ แม้วา่จะมีธุระกิจการงานอนัใดในไร่  

ในนา ในบ้าน ในเรือน ก็ต้องหยดุการงานเหลา่นัน้เสยีก่อน เพ่ือมาทําบุญรักษาศีลกนัท่ีวดัและยงัเป็นการ

พกัผอ่นหยอ่นใจพบปะสงัสรรค์กนัของคนในชุมชน อนัจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลยีว

กนั สร้างความสามคัคีของคนในชุมชนและยงัเป็นการหลอ่หลอมจิตใจให้คนในชุมชนทัง้สมาชิกเก่าและ

เยาวชนรุ่นใหม่อยูใ่นแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีมีหลกัศีลธรรมประจําใจอยูเ่สมอๆ อนัจะยงัให้ความผาสกุ
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บงัเกิดมีกบัคนในชุมชนตลอดไปตราบนานเทา่นาน เพราะชีวิตท่ีมีหลกัศีลธรรมประจําใจยอ่มอยูเ่ป็นสขุ

โดยแท้ 

 สาํหรับกิจกรรมในวนัพระของชาวบ้านกะเหร่ียงวาชูคท่ีุนบัถือพระพทุธศาสนาแล้ว ชาวบ้านจะมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัคือจะนําข้าวและอาหารคาวหวานมาทําพิธีถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ท่ีวดั

และทําพิธีบวงสรวงเหลา่เทวดาพร้อมทัง้เซน่ไหว้ผีบรรพบุรุษ อุทิศสว่นกศุลให้กบัเขาเหลา่นัน้ด้วย  

 เม่ือประชาชนมาพร้อมเพรียงกนัแล้ว มกัคทายกหรือผู้ นําทางพิธี ผู้ เฒา่ทรงคณุวฒิุของหมู่บ้านจะ

ได้จดัข้าวและอาหารคาวหวานสาํหรับถวายพระพทุธใสถ่าดไว้สว่นหนึ่ง  จานใสข้่าวสาํหรับบวงทรวงเทวดา

และเซน่ไหว้พระแม่ธรณี กบัผีบรรพบุรุษอยา่งละหนึง่ใบและถ้วยเลก็เอาไว้ใสข้่าวจํานวนสีใ่บสําหรับเหลา่

อุบาสก อุบาสกิาจะได้ตกัใสเ่พ่ือถวายข้าวพระพทุธร่วมกนั จากนัน้แตล่ะคนเร่ิมจากผู้ เฒา่ผู้แก่เป็นคนแรกก็

จะจดัข้าวท่ีนํามาวดัตกัใสจ่านสาํหรับบวงทรวงเทวดาและเซน่ไหว้พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษและถ้วยใบเลก็

ท่ีเตรียมไว้สาํหรับถวายพระพทุธร่วมกบัตกับาตรถวายพระสงฆ์ไปพร้อมๆกนั โดยแยกผู้ชายแถวหนึง่ 

ผู้หญิงแถวหนึง่ เม่ือตกับาตรเสร็จแล้ว ก็จะแยกข้าวท่ีเตรียมสาํหรับบูชาพระพทุธ บวงสรวงเทวดา เซน่ไหว้

พระแม่ธรณีผีบรรพบุรุษ มารวมกนั ณ จุดท่ีจะทําพิธีกรวดนํา้อุทิศบนศาลานัน้และจดัอาหารคาวหวานท่ี

นํามาวดัถวายแดพ่ระสงฆ์เป็นลาํดบัไป หลงัจากพระสงฆ์จดัอาหารเสร็จแล้วประชาชนก็จะเร่ิมทําพิธีทาง

ศาสนาคือกราบพระบูชาพระรัตนตรัยและกลา่วคําสาธยายความบริสทุธ์ิแหง่ทานเป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ 

จบแล้วประธานสงฆ์จกัได้กลา่วอนโุมทนาในทานนัน้ จากนัน้ประชาชนก็จะอาราธนาศีลจากคณะสงฆ์ การ

อาราธนาศีลจะอาราธนาพร้อมๆกนัเป็นภาษาบาลสีาํเนียงกะเหร่ียง ประธานสงฆ์นํากลา่วรับไตรสรณคมณ์

และรับศีล ประชาชนก็วา่ตามเป็นตอนๆไปเม่ือรับศีลจบแล้ว ประชาชนก็จะกลา่วคําวา่ “สา...ธุ”พร้อมๆกนั

ด้วยเสยีงอนัดงัอนัแสดงถึงความยินดีพอใจ ความสขุใจ ในการมีศีลธรรมประจําตน ตอ่จากนัน้ผู้ นําทางพิธี

ก็จะถวายขนัดอกไม้และเทียนแดค่ณะสงฆ์เพ่ือแสดงความเคารพนอบน้อมตอ่คณะสงฆ์ท่ีได้ให้ศีลแก่ตน 

การรับขนัดอกไม้ คณะสงฆ์จะรับเพียงแตเ่อามือแตะๆเทา่นัน้  ทัง้นีผู้้ นําทางพิธีจะได้นําขนัดอกไม้และเทียน

ไปบูชาพระพทุธตอ่ไป เม่ือรับศีลแล้ว เหลา่ประชาชนท่ีมาวดัก็จะมารวมตวักนั ด้วยการตอ่แขนกนัติดเป็น

แถวยาว โดยมีจุดศนูย์กลางอยูท่ี่ผู้ นําพิธีทางศาสนา ท่ีจะได้สาธยายบทกรวดนํา้อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพ

บุรุษ ตลอดจนสรรพสตัว์ เจ้ากรรมนายเวรทัง้หลาย เป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ เม่ือสาธยายบทกรวดนํา้อุทิศ

จบ คณะสงฆ์จกัได้สวดอนโุมทนาพิธีพร้อมๆกนัอีกครัง้หนึง่ หลงัจากคณะสงฆ์สวดอนุโมทนาพิธีเสร็จ เสยีง 

“สา...ธุ” ก็จะดงัขึน้อีกเป็นระลอกสองด้วยความอนโุมทนาในบุญกศุลนัน้เอง ครัน้แล้วผู้ นําทางพิธีจะนําชุด

อาหารคาวหวานท่ีเตรียมสาํหรับถวายพระพทุธ มาถวายแดป่ระธานสงฆ์ให้อนโุมทนาร่วมกนั เม่ือประธาน
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สงฆ์รับแตะถาดอนัแสดงถึงการอนโุมทนานัน้แล้ว ผู้ นําทางพิธีก็จะนําถาดข้าวนัน้ไปถวายพระพทุธ โดย

กลา่วบทถวายเป็นภาษาบาลสีาํเนียงกะเหร่ียง เสร็จแล้วผู้ นําทางพิธีก็จะนํากราบพระและพาเหลา่

ประชาชนร่วมสวดมนต์ภาษากะเหร่ียงพร้อมๆกนัทัง้เด็กแลผู้ใหญ่ ผู้ เฒา่ผู้แก่ ใครสวดได้ก็สวด สวดไม่ได้ก็

นัง่พนมมือฟังด้วยความเคารพ ครัน้เสยีงสวดมนต์สิน้สดุลง เสยีงแหง่การอนโุมทนา “สา...ธุ”ของประชาชน

บนศาลา ก็จะดงักระหึม่ ประหนึง่จะสง่กระแสแหง่บุญกศุลท่ีบงัเกิดขึน้ในครัง้นีไ้ปยงัเหลา่สรรพสตัว์ในไตร

โลกธาตใุห้ได้รับรู้และอนโุมทนาร่วมกนัปานฉะนัน้ เสยีงสาธุจางหายไป ประชาชนก็จะกราบลาพระ

รัตนตรัยก่อนลงศาลา เสยีงแหง่การทกัทายปราศรัยกนัของประชาชน ก็จะดงัขึน้ พร้อมๆกบับรรยากาศของ

รอยยิม้แหง่มิตรภาพและความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ของคนในชุมชน ก็จะเป็นภาพแหง่ความผาสกุท่ีสตัว์

จําพวกมนษุย์ควรได้ ควรมีเป็นสมบติัของตน เพราะสขุใดเลา่จะยิ่งใหญ่เทา่สขุแหง่การเข้าถึงศีลแลธรรม  

 เม่ือเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้ว ประชาชนก็จะได้ทําพิธีตามความเช่ือดัง้เดิมตอ่ไปนัน่ก็คือการทําพิธี

บวงสรวงเหลา่เทวดาและเซน่ไหว้พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษในอีกจุดหนึง่ของวดั ซึง่ได้จดัเตรียมสถานท่ีไว้

สาํหรับการทําพิธีนีโ้ดยเฉพาะ 

  โอกาสนีท้างโครงการจกัได้รวบรวมจดัทํา หนังสือคู่มือระเบียบพิธีทางศาสนาและความเช่ือ

ดัง้เดมิของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงแห่งบ้านวาชูคุ ในภายภาคหน้าตอ่ไป เพ่ือความสบืตอ่และความ

เป็นเอกลกัษณ์แหง่ความเป็น “หมู่บ้านวฒันธรรมกะเหร่ียงโพลว่” ตอ่ไป  

  

ภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านวาชูคุ ที่แนบแน่น ใกล้ชิด ผูกพันกับวฒันธรรมทาง

พระพุทธศาสนา      อย่างชนิดที่เรียกว่า “วัดกับบ้านไม่อาจแยกจากกันได้” 

                             3 
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๔๕ 

                  

                      

                

ตลอดทัง้ปี เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้านวาชูคุต่างมุ่งหน้ามาสู่วดั เพื่อทาํบุญและรักษาศีล              

อันจะทาํให้ความสงบสุข บงัเกิดขึน้แก่คนในชุมชนนัน้เอง 
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๔๖ 
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๔๗ 
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๔๙ 

กิจกรรมของชุมชนในการทาํบุญใหญ่ประจําปี  

-ประเพณีทาํบุญเข้าพรรษา  

๑.ขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๘  เจริญพระพทุธมนต์เย็น เป็นวนัแรก 
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๕๐ 

๒. ขึน้ ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ ทําบญุถวายภตัตาหารเช้าและสมาทานรัษาศีล ๕ และภาคค่ําสมาทาน

รักษาศีล ๕ อีกครัง้ 

    

 

๓.ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ทําบุญถวายภตัตาหารเช้า สมาทานรักษาศีล ๕ บวงสรวงเทวดา เซน่ไหว้

อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพบุรุษและภาคค่ําร่วมกนัสวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียง ๓ รอบ 
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๕๑ 

 

  

บวงสรวงเทวดาและเซน่ไหว้พระแม่ธรณี อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพบุรุษ 

   

   

   

   



ห น้ า  |  

 

๕๒ 

๔.แรม๑ ค่ํา เดือน ๘ ทําบุญถวายภตัตาหารเช้า สมาทานรักษาศีล๕และภาคค่ําคณะสงฆ์เจริญ

พระพทุธมนต์ ชาวบ้านสมาทานรักษาศีล๕ ทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ถวายเทียนต้นพรรษา 
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๕๓ 

-ประเพณีทาํบุญกลางพรรษา (บุญกะบ่อง: ทาํบุญอุทิศผีบรรพบุรุษ) 

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจชว่ยกนัเตรียมงาน ทําเรือประดิษฐ์จากไม้ไผแ่ละดอกไม้ประดิษฐ์จากก้าน

ระกํา เพ่ือทําบญุกะบอ่งประจําปีของหมู่บ้าน 

   

     

 

 

งานประเพณีบุญกะบอ่งเร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๐ ถึงแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๐ โดยวนัขึน้ ๑๓ 

ค่ํา เดือน ๑๐และ ขึน้ ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๐ จะมีพิธีการทําบุญรูปแบบเดียวกนักบัวนัเข้าพรรษา สว่นวนัขึน้ ๑๕ 

ค่ํา เดือน ๑๐ หลงัจากทําบุญรูปแบบวนัพระในภาคเช้าเสร็จแล้ว ตอนเย็นชาวบ้านจะทยอยนําพืชพนัธ์

ธัญญาหารตามมีตามได้จากไร่นาของตน มาใสเ่รือไม้ไผ ่เพ่ือร่วมพิธีทําบญุในตอนค่ําท่ีวดั 
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๕๔ 

 

  

 

ภาคค่ําชาวบ้านสมาทานรักษาศีล ๕  คณะสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์เย็น เสร็จแล้วชาวบ้านทําพิธี

อุทิศพืชพนัธ์ุธัญญาหารแดบ่รรพบุรุษท่ีวดั โดยใช้เรือประดิษฐ์จากไม้ไผเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนการสง่ตอ่ไปถึง

ดวงวิญญาณเหลา่นัน้และขอพรให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ธญัญาหาร และความสขุความเจริญ

ของสมาชิกในชุมชนในปีตอ่ๆไป 
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๕๕ 

               

     

     

ในภาคเช้าแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐ รุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึน้ชาวบ้านจะมาเลีย้งอาหาร-แผส่ว่นกศุล

แดผี่บรรพบุรุษท่ีบริเวณกะบอ่ง หลงัจากนัน้เม่ือสวา่งแล้วก็จะมาทําบญุถวายภตัตาหารเช้าตามปกติ 

         

   

ภาคค่ํามีการทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคี คณะสงฆ์สวดมนต์ฉลองผ้าป่า ก่อนกลบับ้านชาวบ้าน

ร่วมกนัสวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียง เป็นอนัเสร็จพิธีทําบุญกะบอ่งประจําปีของชาวกะเหร่ียงโพลว่ แหง่บ้าน

วาชูค ุทุง่ใหญ่นเรศวร 
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๕๖ 

-ประเพณีทาํบุญออกพรรษา 

 งานเร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ ๑๓ ค่ําเดือน ๑๑ โดยรูปแบบการทําบุญจะมีลกัษณะเดียวกนักบัวนัเข้าพรรษา

และบุญกะบอ่ง ตา่งกนัเพียงในภาคค่ําวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ หลงัจากเสร็จพิธีทางศาสนาบนศาลาใหญ่

แล้ว ชาวบ้านจะลงมาทําพิธีบชูาเจดีย์ไฟท่ีเตรียมไว้อนัเป็นองค์แทนแหง่การบูชาพระรัตนตรัยอีกรูปแบบ

หนึง่ซึง่เป็นคติความเช่ือดัง้เดิมของพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปมาแตโ่บราณกาลตัง้แตส่มยัต้นพทุธกาลเลย

ทีเดียว โดยทําจากวสัดทุ้องถ่ินคือไม้ไผแ่ละก้านไม้สละ ทําเป็นเจดีย์ฐานสีห่ลีย่ม ฐานยาวประมาณด้านละ

๒ เมตร สงูประมาณ ๒ เมตร สาํหรับไว้ปักเทียนซึง่ทําจากขีผ้ึง้ท่ีหาได้จากป่านัน้เอง โดยจะมีผู้ นําพิธีซึง่เป็น

ผู้ทรงคณุวติุของหมู่บ้านในการนําทําพิธีตามขัน้ตอน นํากลา่วคํานมสัการเจดีย์ ตลอดจนบทสวดตา่งๆใน

พิธีเป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ โดยมีการเดินเวียนรอบเจดีย์สามรอบซึง่แตล่ะรอบก็จะได้ทําพิธีนมสัการเจดีย์

เป็นครัง้ๆไป เม่ือทําพิธีนมสัการเจดีย์ครบสามครัง้แล้ว ก็จะมีตวัแทนของแตล่ะกลุม่ตระกลูหมู่ญาติพ่ีน้อง

ร่วมสายโลหิตมาอ่านบทขอพรซึง่ได้แตง่ไว้เป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ เพ่ือขอความสวสัดี ความสขุความ

เจริญจงมีแดท่กุๆคนท่ีได้ร่วมทําบุญกนัมาตลอดทัง้พรรษานี ้

      

 

       

     



ห น้ า  |  

 

๕๗ 

 

    

 

อ่านบทขอพร ขอความสวสัดี ความสขุความเจริญทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตจงมีแก่ชาวกะเหร่ียงโพลว่แหง่

บ้านวาชูคทุกุๆคนท่ีได้ร่วมกนัทําบุญมาตลอดพรรษานี ้
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๕๘ 

-สวดมนต์ทาํวัตรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึกเจริญสมาธิภาวนา 
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๕๙ 
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๖๐ 

เด็กๆมาวดั ครูบาก็จะฝึกเดินจงกรมและนัง่สมาธิ 
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๖๑ 

 -ฝึกอบรมเยาวชนหญิง ทอย่ามกะเหร่ียง โดยมีกลุม่แม่บ้านในชุมชนฝึกอบรมให้ 
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๖๒ 

-กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถ่ิน รําตง 

ตอนเย็นมาซ้อมรํากนัพร้อมหน้าพร้อมตา 

      

     

     

 

-ส่งเสริมชุมชนให้มีวิสาหกิจชุมชนภมูิปัญญาท้องถ่ิน (กลุม่แม่บ้าน ทอยา่มกะเหร่ียงขายสง่

ตลาดภายนอก) 
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๖๓ 

-โครงการสอนวิชาชีพท้องถ่ิน โดยวิทยากรในท้องถ่ิน ของโรงเรียนบ้านหนิตัง้ หมู่  ๖ 

ตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการนําร่องปีที่ ๑ สําหรับการเรียน

การสอนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ มีนโยบายในการสง่เสริมให้โรงเรียนในท้องถ่ินตา่งๆมีการเรียน การ

สอนด้านการสบืสานภมิูปัญญาท้องถ่ิน โดยให้โรงเรียนจดัหลกัสตูรวิชาชีพท้องถ่ินสาํหรับการเรียน การ

สอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น ทัง้นีใ้นสว่นของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ซึง่เป็นหนว่ยงาน

ทางราชการท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการศกึษาและการพฒันาเยาวชนในท้องถ่ินโดยตรง ทางโรงเรียนจึงได้

ร่วมมือกบัผู้ทรงความรู้ด้านภมิูปัญญาท้องถ่ิน ในการให้ความรู้กบันกัเรียนในรายวิชาวชิาชีพท้องถ่ิน

ดงักลา่วขึน้ อนัจะยงัให้โรงเรียน นกัเรียนและผู้ทรงภมิูความรู้ท้องถ่ินได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในการท่ีจะทํา

ความเข้าใจถึงความสาํคญัของภมิูปัญญาท้องถ่ินกบัการดํารงชีพในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนและควรคา่

แก่การอนรัุกษ์ สบืสานภมิูปัญญาเหลา่นัน้ ให้คงอยูต่ราบชัว่ลกูชัว่หลานของท้องถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยูม่าก

น้อยเพียงใด (รายละเอียด  ในภาคผนวก...) 

บรรยากาศการเรียน การสอน วิชาชีพท้องถ่ิน ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ 
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-กิจกรรมค่ายคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านหนิตัง้ ณ วัดวาชูคุ 
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๖๕ 

-กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ณ วัดบ้านจะแกและวดัวาชูคุ 
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๖๖ 

         

        

 

-กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 -ได้มีการลาดตระเวนร่วมระหวา่งอาสาสมคัรท้องถ่ินหมู่ ๖ บ้านจะแก มลูนิธิสบืนาคเสถียรและ

หนว่ยพิทกัษ์ป่าจะแก เขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก ในเขตบ้านพจืุอถึงแม่นํา้สริุยะ 

เพ่ือสาํรวจและเก็บข้อมลูการใชปัระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในแนวเขตระหวา่งเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่

ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกกบัพืน้ท่ีป่ามติครม.ซึง่กนัพืน้ท่ีสาํหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ของชาวบ้านหมู่ ๖ บ้านจะแก ในช่วงเดือนตลุาคม 
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กิจกรรมอ่ืนๆ 

-วดัวาชูคไุด้บริการยาและเวชภณัฑ์ตา่งๆแก่คนในชุมชนหมู่ ๖ กลุม่บ้านจะแก-วาชุค-ุพจืุอ 

ตลอดจนบริจาคให้อนามยับ้านจะแก อนามยับ้านทิไร่ป้า วดับ้านไลโ่วแ่ละหนว่ยทหารพรานบ้านจะแก 

-บริจาคอุปกรณ์การศกึษาแก่โรงเรียนบ้านหินตัง้   

-กิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ งานพฒันาวดั การพฒันาชุมชน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน 

 ๑. ให้มีความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของทกุๆฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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๖๘ 

 ๒. ผู้ นําในองค์กรท้องถ่ินตา่งๆทัง้วดั บ้าน โรงเรียน ต้องมีวิสยัทศัน์ ความตัง้ใจ ความเสยีสละใน

การดําเนินงานอยา่งแท้จริง 

 ๓. การดําเนินงานมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปต้องอาศยัความสามคัคีและอดทนเป็นอยา่งยิ่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 



 

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ                

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตําบลไล่โว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวได้ว่าเป็นถ่ินฐานของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงมาช้านานกวา่  300  ปี  ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  โดยมีหลกัฐานวา่บ้านสะเน่พ่อง  หมู่

ท่ี  1  ตําบลไลโ่ว ่ นัน้เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองสงัขละบุรี  โดยมีพระศรีสวุรรณคีรีเป็นเจ้าเมือง  ปัจจุบนัมีชาว

ไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอยู่ในตําบลไล่โว่ ประมาณ  2,900  คน  โดยปกติวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงนัน้จะมีความผกูพนักบัป่าอยา่งแนบแนน่  และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  จึงทําให้

ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  มีความสงบ  ร่มเย็นและมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเกือ้กลูกบัผืนป่า  เช่น  การ

นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรือฝังไว้ท่ีต้นไม้และจะไม่มีการตดัไม้ต้นดงักลา่ว , การไม่ตดัโค่นต้นไม้บาง

ชนิด  เช่น  ต้นโพธ์ิ  ต้นไทร  ขานาง  หว้า  ตะเคียน  ประดูเ่ลอืด   เป็นต้น , การไม่ตดัไม้ท่ีขึน้บนจอมปลวก  

ฯลฯ  ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอาศัยอยู่  ยงัคงสามารถ

รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้  และชุมชนเองก็สามารถอาศยัอยูร่่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น สื่อสารมวลชน สื่อบันเทิงสมัยใหม่ เคร่ืองแต่งกาย

สมยัใหม่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคตา่งๆเป็นต้น ได้เร่ิมหลัง่ไหลเข้าสูชุ่มชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง      ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงเร่ิมเปลีย่นแปลงไป  เช่น  การใช้เงินเพ่ือการยงัชีพท่ีสงูขึน้     การด่ืม

สรุาในหมู่ประชาชนท่ีมากขึน้ ความสามารถในการใช้ภาษากะเหร่ียงท้องถ่ินในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ตา่งๆท่ีน้อยลง  เคร่ืองแตง่กายประจําเผา่  งานหตัถกรมพืน้บ้านท่ีลดน้อยลง การตดัไม้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยั 

ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ เป็นต้น    ซึง่หากไม่เร่งอนรัุกษ์และฟืน้ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้มาใหม่  มรดกทางภูมิปัญญาอันลํา้ค่าของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่วอ่าจจะหายสาบสญูไป  และจะสง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  รวมถึงความยัง่ยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติแหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรในท่ีสดุ 



 ด้วยเหตนีุพ้ระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวดัเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่   กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่ บ้านและหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ  

วฒันธรรม  ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงให้มีความยั่งยืน  สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่ขาดสาย  รวมทัง้มีส่วนร่วมในการ

ปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุง่ใหญ่นเรศวรให้อยูคู่ก่บัวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว่ตราบ

นานเทา่นาน 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชือ้

สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่วแ่หง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

 2.2  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกให้อยู่คู่กับวิถี

ชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่

 2.3  เ พ่ือสนับสนุนโครงการพุทธอุทยาน  พระสงฆ์อนุ รักษ์และฟื้นฟู ป่าไ ม้ เ พ่ือ เฉลิม                  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2552  ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ิน ณ วดัวาชูคุ หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการรวบรวมและฟื้นฟูองค์ความรู้  ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  วฒันธรรม  ภาษา  และ       ภมิูปัญญาของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่ว่ 

 3.2  ประชาชนและเยาวชนในเขตตําบลไลโ่ว่ได้รับการถ่ายทอดและซึมซบั รักษา หวงแหนองค์

ความรู้ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วฒันธรรม  ภาษา  และ       ภมิูปัญญาของตนเอง 

3.3  จัดทําระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีจําเป็นของชุมชนและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเป็น

ครรลองในการดําเนินชีวิตบนวิถีแหง่ความเป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่



 3.4  จดัตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวดั

กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่อง 

4.  พืน้ที่เป้าหมาย 

 6  หมู่บ้าน ภายในท้องท่ีตําบลไลโ่ว ่ ได้แก่ 

 หมู่ท่ี  1   บ้านสะเนพ่อ่ง 

 หมู่ท่ี  2   บ้านกองม่องทะ 

 หมู่ท่ี  3   บ้านเกาะสะเด่ิง 

 หมู่ท่ี  4   บ้านไลโ่ว ่ (รวมทัง้กลุม่บ้านสาละวะ) 

 หมู่ท่ี  5   บ้านทิไลป้่า 

 หมู่ท่ี  6   บ้านจะแก  (รวมทัง้กลุม่บ้านพหุม่อง   พจืุอ  วาชูค ุ หวันา  และฤาษีแปดหลงั) 

 โดยมีศูนย์ประสานงานท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ ท่ีพกัสงฆ์วาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไล่โว่ 

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และวัดเวฬุวัน หมู่ ท่ี 1 ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี 

5.  แนวทางการดาํเนินงาน 

 5.1  ประสานงานกับเขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  องค์การบริหารส่วน

ตําบลไล่โว่  และหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําการชีแ้จงโครงการ ประชุมกําหนดรูปแบบและ

ขัน้ตอนในการดําเนินงาน 

 5.2  กําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการจดักิจกรรมยอ่ยตา่ง  ๆ ได้แก่ 

  -  การปลกูต้นไม้ในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

  -  การบวชต้นไม้ 

  -  งานประจําปีสกัการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูค ุ



  -  ประเพณีไหว้ฤาษี ทุง่ฤาษี 

  -  ประเพณีทําบุญโตป่อง 

  -  ประเพณีทําบุญไลย่องต๊ะ-เลตองค ุ

  -  ประเพณีทําบุญคลูงุภ ูบ้านจะแก 

  -  ประเพณีทําบุญท่ีกะเปีย บ้านทิไร่ป้า 

  -  ประเพณีทําบุญทพุุง่ บ้านไลโ่ว ่

-  ประเพณีทําบุญไลเ่ทาะไจ่ บ้านสะเนพ่อ่ง ไลโ่ว ่เกาะสะเด่ิง 

-  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและอุบาสกิาเนกขมัมะ                                 

-  การศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

  -  การปลกูฝังจิตสาํนกึและฝึกอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม

ไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั 

 5.3  ขอความเห็นชอบโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไลโ่ว่  กํานนัตําบลไลโ่ว่  เจ้าคณะ

ตําบลไลโ่ว ่ เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก สํานกับริหารพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ี  3  (บ้านโป่ง)  

เพ่ือดําเนินกิจกรรมของโครงการในพืน้ท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

 5.4  จดัซือ้วสัดอุุปกรณ์ท่ีจําเป็นสาํหรับใช้ในโครงการ 

 5.5  เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ตา่ง  ๆ  และสว่นราชการภายในจงัหวดั 

 5.6  จัดตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี จังหวดั

กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่อง 

6. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการโครงการ อันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ กํานัน

ตําบลไลโ่ว่ เจ้าคณะตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 



คณะกรรมการหมู่บ้านทกุหมู่บ้านในเขตตําบลไลโ่ว่ และอาสาสมัครท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆร่วมกัน

กําหนดนโยบาย  พิจารณาแก้ไขการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนพิจารณาร่างกําหนดระเบียบ

ข้อบงัคบัของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตอ่ไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 การดําเนินโครงการระยะท่ี 1    

1  มีนาคม  2553  ถึง  31  ธันวาคม  2563 

8.  งบประมาณ 

 จากวดัเวฬวุนั องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่พทุธศาสนิกชนและมีผู้ มีจิตศรัทธาทัว่ไป 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ตามโครงการพุทธอุทยาน  ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 9.2  ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  พระภิกษุสงฆ์  พทุธศาสนิกชน  สว่นราชการ  และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน  ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหง่ผืนป่ามรดกโลกทุง่ใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวนัตก 

 9.3  สามารถรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี   วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยเชือ้

สายกะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่วใ่ห้สามารถสบืทอดไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั 

 9.4  เป็นการสง่เสริมการปฏิบติัธรรมของพระภิกษุสงฆ์  ผู้สมาทานรุกขมลูธุดงควตัร  ให้อยูใ่นพืน้ท่ี

ท่ีกําหนด  ซึ่งจะสะดวกในการกํากับดูแล  และรักษาความปลอดภัย   รวมทัง้ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม 

10.  หน่วยงานดาํเนินการ 

10.1  หนว่ยงานหลกั 

 -  ท่ีพกัสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 



 -  องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

 -  วดัเวฬวุนั  ตําบลทา่ขนนุ  อําเภอทองผาภมิู  จงัหวดักาญจนบุรี 

            10.2  หนว่ยงานสนบัสนนุ 

  -  เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

  -  สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักาญจนบุรี 

  -  โรงเรียนในเขตตําบลไลโ่ว ่

  -  ร้อย.ทพ.14O4 ฐานปฏิบติัการบ้านจะแก 

  -  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 134 

  -  สถานีอนามยับ้านจะแก 

 

11.  การติดตามและประเมินผล 

 ทางโครงการจะจดัทําสรุปผลการดําเนินงานในแตล่ะปี  เพ่ือรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

ถึงความก้าวหน้าของโครงการ  ปัญหา  อุปสรรคเพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไขในปีตอ่  ๆ  ไป 

  

   

 

 

 

 

 



 

ลงช่ือ............................................ผู้ เขียนโครงการ 

                  (พระทวีศกัดิ์  เมตตาวิหาโร) 

               ประธานท่ีพกัสงฆ์วาชูค ุหมู่ 6 

 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ เขียนโครงการ 

     (พระโต้ง  ฐิตคโุน) 

         ประธานท่ีพกัสงฆ์บ้านจะแก หมู ่6 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เขียนโครงการ 

     (นายโทโรงซา่  พนาสขุสนัต์) 

                 ราษฎรอาวโุสบ้านวาชูค ุหมู่ 6 

     

 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เขียนโครงการ 

   (นายกําธร  พลเีพ่ือชาติ) 

              ราษฎรอาวโุสบ้านจะแก หมู่ 6 

 



 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสมหวงั  ไทรสงัขกมล)  

              ผู้ใหญ่บ้านจะแก หมู่ 6 

 

     

    ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสเุทพ  อรุณศรีสวุรรณ) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่หมู่ 6   

  

 

    ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสทิธิพล  กนกพรตระกลู) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว่ หมู่ 6 

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

        (นายไมตรี  เสตะพนัธ์) 

          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่

 

 



 

                                               ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

       (พระครูกาญจนสทุธิคณุ) 

       เจ้าคณะตําบลไลโ่ว ่

                                                

 

                                               ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ  

  (นายอานนท์  เสตะพนัธ์) 

       กํานนัตําบลไลโ่ว ่

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

   ลงช่ือ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาววีรยา  โอชะกลุ) 

                 หวัหน้าเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก 

 

      

  ลงช่ือ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

               (นายเอิบ    เชิงสะอาด) 

            ผู้ อํานวยการสว่นอนรัุกษ์สตัว์ป่า 

 

 

  ลงช่ือ..................................................ผู้อนมุติัโครงการ 

         (นายเริงชยั  ประยรูเวช) 

            ผู้ อํานวยการสาํนกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 3  
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ภาพเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการ 
 ประชุมช้ีแจงแนวนโยบาย หลกัการและเหตุผลของโครงการ ตลอดจนรายละเอียดและแนวทางการ

ดาํเนินงานของโครงการต่อที่ประชุมคณะสงฆ ์ชาวบา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ ๖ บา้นจะแก  หน่วย

ราชการในทอ้งถ่ิน เม่ือวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วดัวาชูคุ ม.๖ ต.ไล่โว ่อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วง

เทศการงานประจาํปีสกัการะเจดียพ์ระอาจารยเ์สถียร สมาจาโร  
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



นาํเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเขตรักษาพนัธส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้น

ตะวนัตก ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

เพือ่รับหลกัการของโครงการและนาํเสนอโครงการต่อผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ ๓ (บา้น

โป่ง)ในการอนุมติัการดาํเนินงานของโครงการต่อไป 

        

 

 

 

 

 

 

 



 วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นาํเสนอโครงการต่อท่ีประชุมประชาชนตาํบลไล่โว ่ในวาระการประชุม

ประชาชนตาํบลไล่โวเ่พือ่ทาํประชาพจิารเก่ียวกบัการผนวกรวมเขตพื้นท่ีป่ามติครม.เขาพระฤาษี-บ่อแร่ เขา้

เป็นพื้นที่เดียวกนักบัเขตรักษาพนัธส์ัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก อนัเป็นเขตมรดกโลก 
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