รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ และฟื้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตําบลไล่โว่
อําเภอสั งขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี ที่ ๑ (๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ในช่ วงแผนงานระยะที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)

คํานํา
ตามที่คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบล
ไล่โว่

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก

องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยราชการ

ท้ องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้ มีความร่วมมือในการจัดทําโครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี

และ ทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีนนั ้ บัดนี ้การดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิงานมาครบ ๑ ปี ระหว่าง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึง่ เป็ นปี แรกของการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ระยะ ๑๐ ปี ของโครงการ ดังนัน้ คณะกรรมการโครงการจึงได้ จดั ทํา “รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื ้อ
สายกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี ที่ ๑ (๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในช่วงแผนงานระยะที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)”ขึ ้น เพื่อให้ เห็น
ภาพรวมของโครงการ การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแนวโน้ มและทิศทางในการดําเนินงานใน
ปี ต่อๆไป อันจะยังให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลและมีสว่ นร่วมอย่างใกล้ ชิด ในการที่
จะแลกเปลีย่ น เรี ยนรู้ เข้ าใจและยอมรับซึง่ กันและกันมากขึ ้น ให้ สมกับคําว่า “ศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์ ”แห่งชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ทุง่ ใหญ่นเรศวร ด้ านตะวันตก

คณะผู้จดั ทํา

สารบัญ
หน้ า
คํานํา

๑

สารบัญ

๒

บทนํา

๔

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานโครงการในช่ วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปี ที่ ๑
ระหว่ าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕

- การปลูกต้ นไม้ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

๕

- การบวชต้ นไม้

๕

- งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ

๖

- ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุง่ ฤาษี

๑๖

- ประเพณีทําบุญโตป่ อง

๑๘

- ประเพณีทําบุญไล่ยองต๊ ะ-เลตองคุ

๑๘

- ประเพณีทําบุญคูลงุ ภู บ้ านจะแก

๑๘

- ประเพณีทําบุญที่กะเปี ย บ้ านทิไร่ป้า

๑๘

- ประเพณีทําบุญทุพงุ่ บ้ านไล่โว่

๑๘

- ประเพณีทําบุญไล่เทาะไจ่ บ้ านสะเน่พอ่ ง ไล่โว่ เกาะสะเดิ่ง

๑๘

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ

๑๘

- การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

๓๓

- การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง

๔๐

กิจกรรมอื่นๆ

๖๗

ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงาน

๖๗

ภาคผนวก

-

โครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ

ของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- ข้ อมูลเบื ้องต้ นอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- ข้ อมูลกะเหรี่ ยงโดยสังเขป
- รายชื่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เขตตําบลไล่โว่

- ข้ อมูลสมาชิก อบต.ไล่โว่
- ข้ อมูลประชากรตําบลไล่โว่
- ข้ อมูลประชากรอําเภอสังขละบุรี
- ข่าวประชาสัมพันธ์ การฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง ตามมติครม.๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เอกสารอ้ างอิง

บทนํา
โครงการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรั พยากรธรรมชาติ
ของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ ยงตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หลักการและเหตุผล
ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวได้ ว่าเป็ นถิ่ นฐานของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงมาช้ านานกว่า 300 ปี ตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานว่าบ้ านสะเน่พ่อง หมู่
ที่ 1 ตําบลไล่โว่ นันเคยเป็
้
นที่ตงของเมื
ั้
องสังขละบุรี โดยมีพระศรี สวุ รรณคีรีเป็ นเจ้ าเมือง ปั จจุบนั มีชาว
ไทยเชื อ้ สายกะเหรี่ ย งอยู่ใ นตํ าบลไล่โ ว่ ประมาณ 2,900 คน โดยปกติวิ ถีชี วิต ของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงนันจะมี
้ ความผูกพันกับป่ าอย่างแนบแน่น และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จึงทําให้
ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง มีความสงบ ร่มเย็นและมีประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกื ้อกูลกับผืนป่ า เช่น การ
นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรื อฝั งไว้ ที่ต้นไม้ และจะไม่มีการตัดไม้ ต้นดังกล่าว , การไม่ตดั โค่นต้ นไม้ บาง
ชนิด เช่น ต้ นโพธิ์ ต้ นไทร ขานาง หว้ า ตะเคียน ประดูเ่ ลือด เป็ นต้ น , การไม่ตดั ไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก
ฯลฯ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทําให้ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมี ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงอาศัยอยู่ ยังคงสามารถ
รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ได้ และชุมชนเองก็สามารถอาศัยอยูร่ ่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ในปั จ จุ บัน วัฒ นธรรมจากภายนอก เช่ น สื่อ สารมวลชน สื่อ บัน เทิ ง สมัย ใหม่ เครื่ อ งแต่ง กาย
สมัยใหม่ เครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆเป็ นต้ น ได้ เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ าสู่ชุมชนชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ ยง

ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงเริ่ มเปลีย่ นแปลงไป เช่น การใช้ เงินเพื่อการยังชีพที่สงู ขึ ้น

การดื่ม

สุราในหมู่ประชาชนที่มากขึ ้น ความสามารถในการใช้ ภาษากะเหรี่ ยงท้ องถิ่นในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
ต่างๆที่น้อยลง เครื่ องแต่งกายประจําเผ่า งานหัตถกรมพื ้นบ้ านที่ลดน้ อยลง การตัดไม้ เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่เร่งอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้ มาใหม่ มรดกทางภูมิปัญญาอันลํ ้าค่าของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่อาจจะหายสาบสูญไป และจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงความยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรในที่สดุ
ด้ วยเหตุนี ้พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ ร่วมกับเขตรักษา
พัน ธุ์ สัต ว์ ป่ าทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรด้ านตะวั น ตก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลไล่ โ ว่ กํ า นั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
คณะกรรมการหมู่ บ้ านและหน่ ว ยราชการต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ศิ ล ปะ
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วัฒนธรรม ประเพณี และทรั พยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตกของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงให้ มีความยั่งยืน สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นได้ อ ย่างไม่ขาดสาย รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการ
ปกป้องรักษาป่ ามรดกโลกทุง่ ใหญ่นเรศวรให้ อยูค่ กู่ บั วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ตราบ
นานเท่านาน
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานโครงการในช่ วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปี ที่ ๑ ระหว่ าง วันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑. การปลูกต้ นไม้ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมงาน
๒. การบวชต้ นไม้
ริ เริ่ มดําเนินการจัดกิ จกรรม ณ วัดวาชูคุ บ้ านวาชูคุ หมุ่ ๖ ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยดําเนินการร่วมกับคณะครู -นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง ในช่วงการอบรมค่ายคุณธรรม ของ
นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็ นสําหรับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
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๓. งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ
“ นัน่ องค์หนึ่งพระภาวนา ชื ่อเสถียร ท่านเป็ นคนอุดรแล้วท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตพม่า เมื องไทยพม่าเขตต่อ นี่สําคัญมากนะชื่อเสถียร บ้านเดิ มท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนูน้ มี ที่สะดวกสบาย
การทํามาหาเลีย้ งชี พก็ สะดวก ทุกอย่างสงบสงัดทัง้ ด้านธรรมทัง้ ทางโลก ท่านเลยชวนพ่อแม่ท่านไป ท่าน
เข้าท่าอยู่นะ แล้วได้ประโยชน์ทางนูน้ ชื ่อเสถี ยร นู่นอาจารย์ ชา ท่านบุญมี ท่านอุทยั ท่านวันชัย หลวงพ่อ
ตัน

ท่านปั ญญา นีเ่ พชรนํ้าหนึ่งมี หลายองค์ นะนี ่ ท่านสําเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ถ้ าเป็ นสมัยพุทธกาลเป็ น

พระอรหันต์ ทุกวันนีเ้ ทวทัตมันขวางหูขวางใจ ว่าอรหันต์ ไม่ได้ เทวทัต คื อพระที ่ท่านจะรู้กนั ต้องเป็ นนัก
ภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆรู้ กัน แต่ว่าภายใน นอกนัน้ ไปท่านไม่ รู้ไม่ ชี้ เพราะฉะนัน้ วง
กรรมฐานกันมองเห็นกันรู้ทนั ทีๆเพราะทราบจากใจ (จากหนังสือ ไม่ มาเกิดมาตายเรี ยกว่ า ชาติสุดท้ าย
โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน เทศน์ ณ วัดป่ าบ้านตาด ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒)
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ประวัตพ
ิ ระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร
โดยสังเขป
ท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร มีนามเดิมว่า เสถียร ทองโคตร์ บิดาชื่อว่าพรหมา มารดาชื่อ
ก้ าน ท่านถือกําเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ ้น ๘ คํ่า เดือน ๔ ปี ระกา ณ ตําบล
โนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี
ท่านมีพี่น้องรวม ๔ คน คือ
๑.ท่านอาจารย์เสถียร ทองโคตร์
๒.นายวิเชียร ทองโคตร์
๓.นางหนูเพียร ทองโคตร์
๔.นายบัวเรี ยน ทองโคตร์
โยมบิดา มารดา ของท่านมีอาชีพทํานา ท่านเรี ยนจบชันประถมปี
้
ที่ ๔ จากนันครอบครั
้
วของท่าน
ได้ ย้ายไปอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อมีอายุครบบวช ท่านได้ บรรพชาอุปสมบท ที่วดั ป่ าสําราญนิวาส
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระครูการุณยธรรม
นิวาส (หลวงปู่ หลวง กตปุญโญ) เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระคํามูล ชิตมาโร เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ (ปั จจุบนั
อยูท่ ี่วดั รัตนวนาราม จ.พะเยา เป็ นเจ้ าคณะจังหวัดเชียงราย-พะเยา) ได้ ฉายา สมาจาโร สังกัด
ธรรมยุตินิกาย
พรรษาที่ ๑-๔ จําพรรษาอยูก่ บั หลวงปู่ ขาล ฐานวโร วัดป่ าบ้ านเหล่า อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
พรรษาที่ ๕ จําพรรษาที่ บ้ านอีก้อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
พรรษาที่ ๖-๗ ท่านได้ กลับไปจําพรรษาอยูก่ บั หลวงปู่ ขาล
พรรษาที่ ๘ ท่านได้ ธุดงค์และจําพรรษา อยูท่ างภาคอีสาน หลังออกพรรษาแล้ ว พอดีช่วงนั ้นมีงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ผาง จิตตคุตโต ท่านพระอาจารย์เสถียรก็ได้ ไปช่วยงานท่านด้ วยและได้ พบกับ
ท่านพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธเป็ นครัง้ แรกในงานนี ้ เมื่อเสร็ จงานพระราชทานเพลิงศพหลางปู่ ผางแล้ ว
ท่านจึงได้ ธุดงค์เรื่ อยมาจนถึงอําเภอทองผาภูมิ

ห น้ า | ๘

พรรษาที่ ๙-๑๐ จําพรรษาอยูท่ ี่วดั เวฬุวนั ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในช่วงออกพรรษา
ท่านได้ ไปวิเวกตามป่ า ตามเขาในเขตป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวร อาศัยบิณฑบาตจากชาวกะเหรี่ ยงจนท่านสามารถ
พูดภาษากะเหรี่ ยงได้ อย่างชํานิชํานาญ
พรรษาที่ ๑๑-๑๖ จําพรรษาที่วดั วาชูคุ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี วัดนี ้เป็ นวัดอยูก่ ลางป่ า ชาวบ้ านเป็ น
ชาวกะเหรี่ ยง ในช่วงที่ทา่ นมาจําพรรษาใหม่ๆ ชาวบ้ านส่วนใหญ่นบั ถือฤาษีไว้ ผมยาวเกล้ าเป็ นมวยแล้ วใช้
ผ้ าผูกทับไว้ ท่านอาจารย์ก็ได้ แนะนําสัง่ สอนให้ ชาวบ้ านยึดมัน่ ในพระรัตนตรัยนําเอาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็ นที่พงึ่ ที่สกั การะ จนชาวบ้ านส่วนใหญ่หนั มาปฏิบตั ิตาม บ้ างก็สง่ ลูกหลานมาบวชในบวรพุทธ
ศาสนาหลายคนหรื อเมื่อมีเรื่ องทุกข์เรื่ องร้ อนประการใด ไม่วา่ เจ็บไข้ ได้ ป่วย ความเป็ นอยู่ การทํามาหากิน
ก็จะมาให้ ทา่ นอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ให้ ซงึ่ ท่านอาจารย์ก็เมตตาช่วยสงเคราะห์ด้วยดีทกุ รายการไป ประดุจ
ดังพี่น้องร่วมสายโลหิตที่ต้องดูแลและเอื ้ออาทรให้ พ้นทุกข์พ้นยาก ดังนั ้นชาวกะเหรี่ ยงทั ้งหมู่บ้านใกล้ ไกล
จึงให้ ความเคารพยําเกรงและศรัทธาท่านมาก
เวลาท่านอาจารย์ไปทางหมูบ่ ้ านไหน

ท่านมักจะชักชวนชาวบ้ านพัฒนาแหล่งนํ ้าโดยให้ ชาวบ้ าน

ช่วยกันขุดบ่อ ดังนันชาวบ้
้
านจึงตังสมญาให้
้
ทา่ นเป็ นภาษากะเหรี่ ยงว่า”ซองค่าที่กะเล่อ” ซึง่ หมายถึงพระ
บ่อนํ ้า การเดินทางจากหมู่บ้านหนึง่ ไปหมู่บ้านหนึง่ ก็ต้องใช้ วิธีเดินเท้ า ใช้ เวลาเป็ นวันๆคืนๆ จึงจะถึง
จุดหมาย เรื่ องรถนันแทบไม่
้
ต้องพูดถึง ยิ่งฤดูฝนด้ วยแล้ ว พาหนะที่ดีที่สดุ ในแถบที่ทา่ นอาจารย์จําพรรษา
อยู่ ก็คือช้ าง ในฤดูแล้ งก็พอที่จะได้ พบเห็นรถอยูบ่ ้ าง แต่นนั่ ไม่ใช่อปุ สรรคในการประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนา
ชาวกะเหรี่ ยง สําหรับพระอย่างท่านอาจารย์ ท่านยังคงปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ ใกล้ วาระสุดท้ ายที่ทา่ นอาพาธอย่างหนักด้ วยโรคมะเร็ งเวทนาจะกล้ าสักเพียงใดก็ตามท่าน
ยังคงปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างปกติ โดยมิได้ หวัน่ ไหวต่อธาตุขนั ธ์ ที่ใกล้ จะแตกดับเลย ท่านวางธาตุขนั ธ์ โดย
อาการสงบสุข ที่วดั วาชูคุ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๒๔.๐๐น. สิริรวมอายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖
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ปฏิปทาและข้ อวัตรปฏิบัติ
ท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ท่านเป็ นผู้ที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยวและกล้ าหาญมาก เป็ นพระที่หา
ได้ ยากองค์หนึง่ ในสมัยปั จจุบนั ครัง้ หนึง่ ท่านสนธนาธรรมกับสหธรรมมิกของท่าน เกี่ยวกับเรื่องทําความ
เพียร ท่านยกตัวอย่างการทําความเพียร เมื่อสมัยบวชใหม่ๆ จิตใจฟุ้ งซ่าน รําคาญมาก ท่านจึงตัดสินใจให้
หมู่เพื่อน มัดแขน มัดขา ไว้ กลางป่ าในท่านัง่ สมาธิ ถึง ๓ วัน ๓ คืน ท่านเล่าว่าเวทนาเกิดขึ ้นมาก ท่านจึง
กําหนดความตายเป็ นอารมณ์ จิตจึงวางเวทนา แม้ แต่สงั ขารก็วาง เหลือแต่ความรู้ ที่สว่างอยูเ่ ฉยๆ ไม่ร้ ูนาน
เท่าไร จิตจึงจะถอนออก เมื่อครบ ๓ วันแล้ ว หมู่เพื่อนจึงมาแก้ มดั ออกแล้ วจึงค่อยๆช่วยกันนวดตามแขน
ตามขา เมื่อยกมือที่วางซ้ อนกันออกปรากฏว่า ตรงฝ่ ามือและขาที่ซ้อนกันนั ้นมีลกั ษณะเหมือนไฟไหม้ ตั ้งแต่
นันมา
้
การทําความเพียรของท่านเมื่อจิตใจฟุ้ งซ่าน ท่านมักจะไปหาที่อยูอ่ งค์เดียวในถํ ้าหรื อป่ าลึกๆและ
บําเพ็ญภาวนานานเป็ นวันๆคืนๆไป
ท่านบอกว่า การทําความเพียร เมื่อจิตใจมีรากฐานดีแล้ วการภาวนาเป็ นวันๆคืนๆ มีแต่จะเพิ่ม
ความชํานาญของสมาธิไปเรื่ อยๆ การพิจารณาการของท่านๆมักจะใช้ อิริยาบถเดิน บางครัง้ ท่านจะเดินไป
ตามป่ าคนเดียวในตอนกลางคืนและจะกลับมาถึงศาลาก็ตอนใกล้ สว่างเป็ นประจํา
คราวหนึง่ กลางพรรษาที่วดั วาชูคุ ฝนตกหนัก ถนนหนทางถูกตัดขาดโดยสิ ้นเชิง ทั ้งตามลําห้ วย
นํ ้าป่ าก็พดั แรง ท่านอาจารย์อาพาธเป็ นไข้ อย่างหนัก หนาวสัน่ ท่านจึงสัง่ ให้ ชาวบ้ านตัดลําไม้ ไผ่มาผูกเป็ น
แพเล็กๆ แค่นงั่ คนเดียวแพก็เกือบจะล่มแล้ วนําไปลอยไว้ ในหนองนํ ้าใกล้ ๆกับกุฏิที่พกั แล้ วท่านจึงขึ ้นไปนัง่
บนแพ ปล่อยแพให้ ลอยอยูก่ ลางหนองนํ ้า นัง่ ภาวนาตากแดดตากฝน ลอยนํ ้าอยูท่ ั ้งวันทั ้งคืน จนอาการดีขึ ้น
ต่อเมื่อมีผ้ ไู ปถามท่านว่า ทําไมต้ องไปอยูบ่ นแพเล็กๆ เวลาเป็ นไข้ อย่างหนักด้ วยท่านก็วา่ มันอยากเป็ นไข้ นี่
ถ้ าควบคุมตัวเองไม่ได้ กระดุกกระดิกก็ให้ แพล่มจมนํ ้าไปเลย
โดยปกติแล้ วท่านอาจารย์เสถียร ท่านชอบธุดงค์ไปยังที่ตา่ งๆ ที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนา
อยูเ่ สมอทั ้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ตะวันออก ตะวันตก บางคราวก็เลยไปยังประเทศพม่าด้ วย
ท่านเล่าว่ามีอยูค่ รัง้ หนึง่ ที่ดงลาน จ.เลย ท่านภาวนาแล้ วบังเกิดนิมิตเป็ นที่อศั จรรย์หลายเรื่ องหลาย
ราว ท่านก็วา่ เราก็ร้ ูแล้ วจะไม่หลงหรื อ ดังนั ้นท่านจึงเดินทางทางกลับไปกราบเรี ยนหลวงปู่ ขาล หลวงปู่ ท่าน
ว่า ถ้ ารู้แล้ วมีสติจะหลงอะไร หรื อเวลาท่านไปธุดงค์ทางพม่าท่านมักจะพักตามป่ าช้ า ท่านว่าป่ าทางพม่า
สวยดี มีต้นไม้ ใหญ่ ร่มครึม้ เหมือนป่ าดึกดําบรรพ์ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็ นยิ่งนัก
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คราวหนึง่ ช่วงที่ทา่ นอยูว่ าชูคุ ท่านบังเกิดความคิดถึงพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ที่เชียงรายเป็ นอย่างยิ่ง
ท่านจึงเดินทางจะกลับไปบ้ าน พอถึงลําปางท่านเห็นชาวบ้ านเขาฝึ กช้ าง แยกลูกแยกแม่จากกัน ท่านก็เลย
พิจารณาปล่อยวาง แล้ วก็เลยเดินทางกลับวาชูคอุ ีก ส่วนมากท่านอาจารย์จะพูดน้ อยและถ่อมตน หรื อบาง
ทีมีญาติโยมถามธรรมะท่านๆก็จะตอบว่าไม่ร้ ูสิ แต่เมื่อถูกรบเร้ ามากๆท่านก็วา่ เรามันพระเล็กพระน้ อยให้
ไปถามครูบาอาจารย์ ซึง่ หมายถึง ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ
ส่วนเรื่ องบริ ขารของท่านๆ จะไม่กระตือรือร้ น ท่านมักจะใช้ ของขาดๆเก่าๆ เพียงแต่ไม่ผิดพระธรรม
วินยั เป็ นอันใช้ ได้ ยิ่งเรื่ องอาหารการฉันของท่านอาจารย์ด้วยแล้ ว เป็ นไปอย่างเรี ยบง่ายตามฐานะความ
เป็ นอยูศ่ รัทธาของญาติโยม แม้ แต่นํ ้าพริ กกะเหรี่ ยงซึง่ ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความเผ็ด เค็ม ท่านก็ฉนั ได้ อย่าง
เอร็ ดอร่อย ท่านชอบชวนญาติโยมไปเที่ยววัดท่านที่วาชูคุ โดยบอกว่าไปกินชะอมต้ มเกลือ แล้ วท่านก็ยิ ้มๆ
ท่านอาจารย์มกั มีอารมณ์ดีและอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ

ครัง้ หนึง่ ญาติโยมที่ทําอาหารถวายพระนอน

ตื่นสาย กลัวว่าจะทําอาหารถวายพระไม่ทนั ก็เลยกราบเรี ยนท่านอาจารย์วา่ ขอให้ พระรอก่อน แต่ทา่ นไม่
รอ ท่านบอกว่าท่านชื่อเสถียร ท่านไม่ใช่พระรอ
หรื อคราวหนึง่ โยมชาวกะเหรี่ ยงต้ มยอดฟั กทองมาถวายท่าน โดยต้ มมาทั ้งเถาเลย ท่านประมาณดู
ว่าขดได้ ๓ รอบบาตร ท่านรับประเคนแล้ วไม่วา่ อะไร พอฉันเสร็ จแล้ วก็ออกไปหัวเราะกับสหธรรมมิกของ
ท่านตรงที่ล้างบาตร

โดยปกติลกู ศิษย์ชาวกะเหรี่ ยงของท่านอาจารย์สว่ นมากแล้ วจะไม่คอ่ ยได้ เข้ ามาใน

เมืองบ่อยนัก เวลาท่านเดินทางไปกรุงเทพฯ ท่านมักจะพาเด็กๆชาวกะเหรี่ ยงไปกับท่านด้ วยเสมอ คราวละ
หลายสิบคน ญาติโยมมักจะถามว่า ไม่กลัวเด็กๆพลัดหลงหรื อ ท่านก็บอกว่าไม่กลัว เพราะเวลาจะข้ าม
ถนนหรื อเดินไปทางไหน ก็ให้ เด็กๆจับมือกันไว้ เป็ นแถวกันหลง แล้ วท่านก็หวั เราะ
จวบจนเมื่อท่านเริ่ มอาพาธ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีอาการปวดท้ องอย่างรุนแรง
แต่ทา่ นอาจารย์ก็มิได้ มาให้ แพทย์ตรวจแต่ประการใด

คงเป็ นเพราะอยูใ่ นระหว่างพรรษาท่านจึงไม่ยอม

เดินทางไปไหน ต่อเมื่อออกพรรษาแล้ วท่านถึงยอมอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ แพทย์ลงความเห็นว่าท่าน
เป็ นโรคมะเร็ งในต่อมนํ ้าเหลือง ท่านพักรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาลชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ก็ออกจากโรงพยาบาล
มาพักที่วดั เวฬุวนั จากนันจึ
้ งเข้ าไปอยูว่ ดั ท่านที่วาชูคุ วัดที่มีความผูกพันกับท่านอาจารย์มาก ต่อมาท่านก็
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
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หลังจากที่ได้ ประชุมเพลิงศพท่านแล้ ว

บรรดาญาติโยมได้ พากันนําอัฐิธาตุสว่ นหนึง่ ของท่าน

อาจารย์กลับไปเชียงราย ตามคําปรารภของท่านอาจารย์กอ่ นมรณภาพ และได้ ไปกราบนมัสการหลวงปู่
ขาล ซึง่ เป็ นอาจารย์องค์แรกของท่านอาจารย์เสถียร ท่านได้ เมตตาต่อบรรดาญาติโยมที่ไปกราบท่านในครัง้
นั ้นมาก พร้ อมกับปรารภให้ บรรดาญาติโยมฟั งตอนหนึง่ ว่า
“ท่านอาจารย์เสถียร เคยเกิ ดเป็ นกะเหรี ่ยงมาหลายภพหลายชาติ ”
ปกิณกะธรรม
อยูค่ นเดียวให้ ระวังความคิด อยูก่ บั มิตรให้ ระวังวาจา
เราจะกลัวอะไร เราพิจารณามาจนพอแล้ ว
เราก็พดู เล่น พูดหัวไปอย่างนันแหละ
้
ใครจะรู้วา่ เรากําลังทําอะไรอยู่
เธอไม่ร้ ูหรื อว่าใจเราวันหนึง่ ๆมันเปลีย่ นไปตั ้งกี่ครัง้
ผู้ที่เดินทางอยูย่ อ่ มถึงจุดหมายไม่ช้าก็เร็ ว
หนูตวั เล็กๆมันกินนํ ้าในห้ วย มันก็กินได้ แค่พออิ่มท้ องมันเท่านัน้
เวทนา เมื่อถึงที่สดุ แล้ ว จะเปรี ยบเสมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน หลังจากนั ้นมันก็จะค่อยๆลดลงไป
งานทางด้ านพัฒนาทางด้ านวัตถุและบุคคล
ท่านอาจารย์เสถียร ได้ ดําริ และริ เริ่ มให้ มีการพัฒนาเกี่ยวกับความเป็ นอยูข่ องชาวไทยกะเหรี่ ยงใน
เขตตําบลไล่โว่ ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึง่ งบประมาณทั ้งหมดได้ มาจากแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมที่
รวมพลังกัน ทังพลั
้ งกาย พลังใจ พลังทรัพย์และพลังความคิด ดังที่ทา่ นอาจารย์ได้ ดําริ วางแนวและปฏิบตั ิ
นําให้ บรรดาญาติโยมปฏิบตั ิตามจนสําเร็ จตามความมุ่งมาด ปรารถนาดังผลงานที่ได้ แล้ วเสร็ จไปมีดงั นี ้
จัดสร้ างระบบประปาภูเขาบ้ านวาชูคุ
จัดสร้ างระบบประปาภูเขาซาละวะ
จัดสร้ างศาลาอเนกประสงค์บ้านวาชูคุ
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จัดสร้ างศาลาอเนกประสงค์บ้านซาละวะ
จัดให้ มีการอบรมเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่หลายครัง้
จัดส่งชาวบ้ านที่มีความรู้ภาษาไทย มารับการฝึ กอบรมผู้สอื่ ข่าวสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
นําเยาวชนไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
ริ เริ่ มให้ มีการจัดสร้ างโรงเรี ยนบ้ านทิไร่ป้าให้ ถกู ต้ องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ริ เริ่ มให้ มีการจัดสร้ างสถานีอนามัยบ้ านทิไร่ป้า ตามมาตรฐานและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
แนะนําให้ ชาวบ้ านปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ สารเคมี สารพิษต่างๆ
ฯลฯ
การสร้ างเจดีย์พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร
หลังจากพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖แล้ ว ทางคณะ
สงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ มีดําริ ร่วมใจกันในการจัดสร้ างเจดีย์เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์อริ ยสงฆ์แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรและเป็ นสิง่ เคารพบูชาสําหรับพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปและ
โดยเฉพาะชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงในพื ้นที่ซงึ่ มีความผูกพันกับพระอาจารย์เป็ นอย่างมาก จักได้ เป็ นขวัญ
และกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ยึดมัน่ ในหลักคุณงามความดีมีศีลธรรม ตามหลักพระธรรมคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าต่อไป เฉกเช่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริ ยสงฆ์ผ้ ปู ระกาศหลักสัจ
ธรรมความจริ งของชีวิตและดําเนินชีวิตเป็ นแบบอย่างของเหล่ามนุษย์ทั ้งหลายผู้ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประเสริ ฐ
อย่างแท้ จริ ง
สําหรับการก่อสร้ างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโรนั ้น ได้ สร้ างทับบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ในการ
ประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์ ณ วัดวาชูคนุ ั ้นเองและฉลองสมโภชเจดีย์เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗
หลังจากนันในทุ
้ กๆปี เมื่อถึงวันคล้ ายวันมรณภาพของพระอาจารย์เสถียรแล้ วทางคณะสงฆ์และเหล่าศิษยา
นุศิษย์ จึงได้ จดั ให้ มีการน้ อมรํ าลึกและสักการะเจดีย์ อันเป็ นองค์แทนแห่ง
พระอาจารย์ผ้ ทู รงศีลวิสทุ ธิ์
ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิตรง ปฏิบตั ิชอบ ควรทักษิณาทาน ควรอัญชลีกรรม เป็ นสรณะอันเกษมสูงสุด เป็ นนาบุญอัน
ประเสริ ฐ อันยากจะหานาอื่นเทียบเทียม เป็ นประเพณีสบื ต่อมาจนถึงปั จจุบนั
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การบูรณะเจดีย์
๑๓ ปี หลังจากการก่อสร้ างเจดีย์แล้ วเสร็ จ สภาพของเจดีย์เริ่ มเสือ่ มโทรมลงไปตามกาลเวลา ทาง
คณะสงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธและคณะศิษยานุศิษย์ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะเจดีย์ใหม่ใน
ปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยทําครอบองค์เก่าด้ วยโครงสร้ างแสตนเลสที่ทนทานและไม่เป็ นสนิม ใช้ วสั ดุ
หินแกรนิตที่คงทนเป็ นตัวองค์เจดีย์แทนปูนซีเมนต์ที่กร่อนได้ งา่ ย การบูรณะเจดีย์เป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
ด้ วยพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ าย เจดีย์ได้ แล้ วเสร็ จและฉลองสมโภชอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่
๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่ นแห่งขุนเขาและความอิ่มเอมเปรมปรี ด์ในบุญ
กุศลที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทงชาวไทยเชื
ั้
้อสายกะเหรี่ ยงและชาวไทยโดยทัว่ ไป ได้ ร่วมแรงร่วมใจ
กันกระทําในครัง้ นี ้
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานประจําปี สักการะเจดีย์พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร
วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก
โดยปกติแล้ วเหล่าพุทธบริ ษัทที่มาร่วมงานจะได้ ทําบุญตักบาตร สมาทานรักษาศีล ๕
ถวายภัตตาหารเช้ าแด่พระสงฆ์ในช่วงวันงาน

ณ
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ก่อนวันประกอบพิธีสกั การะเจดีย์ ในตอนเย็นจะมีการเจริ ญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่
เหล่าพุทธบริ ษัทที่มาร่วมงาน
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หลังจากฟั งการเจริ ญพระพุทธมนต์เสร็ จแล้ ว จะมีการแสดงพื ้นบ้ าน รํ าตง ของเหล่า
เยาวชนสตรี ในหมู่บ้านมาแสดงให้ แขกผู้มาเยือนได้ ชมเป็ นขวัญตา

วันแห่ งการทําพิธีสักการะเจดีย์
การทําพิธีสกั การะเจดีย์ จะทําพิธีในวันสุดท้ ายของช่วงวันงาน ซึง่ จะมีทั ้งพิธีสงฆ์และพิธีของ
ชาวบ้ านเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโพล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก พิธีสงฆ์ มีการเจริ ญพระพุทธมนต์ นํา
คารวะขอขมาและพรมนํ ้าหอมรอบเจดีย์
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พิธีพื ้นบ้ านชาวกะเหรี่ ยง มีผ้ ทู รงคุณวุฒิเป็ นตัวแทนกล่าวคําขอขมาเป็ นภาษากะเหรี่ ยง และ
กรวดนํ ้าอุทิศส่วนกุศล เสร็ จแล้ วร่วมกันพรมนํ ้าหอมรอบเจดีย์ด้วยความเคารพ เพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตที่
ได้ มาร่วมงานบุญในครัง้ นี ้

๔. ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุ่งฤาษี
ในแต่ละปี ชาวกะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่ ที่ยงั มีความเคารพ ศรัทธาเลือ่ มใสในลัทธิฤาษี อันเป็ น
เชื่อดังเดิ
้ มแต่โบราณกาลของเผ่าพันธุ์กะเหรี่ ยง จะมีประเพณีในการทําพิธีไหว้ ฤาษี ณ บริ เวณที่เรี ยกว่า
ทุ่งฤาษี ซึง่ อยูใ่ นเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกในปั จจุบนั เพื่อบวงสรวงขออํานาจอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ในการปกป้องคุ้มครองให้ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ขจัดภัยอันตรายมิให้ สงิ่ ชัว่ ร้ ายบังเกิดขึ ้น อีกทั ้ง
ลงโทษผู้กระทําล่วงเกินขอบเขตของธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิอนั ดีงามของชาวกะเหรี่ ยง ที่เป็ นกติกาสังคม
ในการควบคุมให้ สมาชิกเคารพและปฏิบตั ิตาม เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชนเอง โดยในทุกๆปี จะทําพิธี
ไหว้ ฤาษี ตรงกับวันแรม ๘ คํ่า เดือน ๔ ซึง่ จะมีทั ้งประชาชนและคณะสงฆ์ไปร่วมพิธี ซึง่ สือ่ ให้ เห็นว่าใน
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ความเชื่อดั ้งเดิมของชนเผ่าสามารถประยุกต์เข้ ากับสิง่ ศรัทธาอย่างใหม่คือพระพุทธศาสนาได้ เป็ นอย่างดี
เพราะในความเชื่อดังเดิ
้ มกับสิง่ ที่รับมาใหม่ตา่ งมีหลักศีลธรรมไปในแนวทางเดียวกันและต่างก็เป็ นมิตรกับ
ธรรมชาติ ให้ เกียรติเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ รักสงบ สันติ ไม่เบียดเบียนกัน อ่อนโยน ใจกว้ างและเป็ นไป
เพื่อความสุขอันนิรันดร์
เกี่ยวข้ องกันมาโดยตลอด

ทังนี
้ ้จะเห็นว่าในทางประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนาและลัทธิฤาษีตา่ งมีความ

ตังแต่
้ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั ของเรายังทรงบําเพ็ญบารมีเป็ นพระ

โพธิสตั ว์เลยทีเดียว อาทิในสมัยเมื่อมีพระชาติเป็ นสุเมธดาบสในรัชสมัยของพระพุทธเจ้ านามว่า ทีปังกร
พระพุทธเจ้ า ซึง่ เป็ นกาลเวลายาวนานถึง ๔ อสงไขยกับอีกแสนมหากัปก่อนที่จะมาประสูติเป็ นพระโพธิสตั ว์
พระสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสด์ เมื่อ ๒๖๓๔ ปี มานี ้ ซึง่ ในพุทธประวัติมีการแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระสิทธัตถะราชกุมารกับเหล่าฤาษีดาบสอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อาทิ อาจารย์อาฬารดาบส, อุทก
ดาบสหรื อเหล่าปั ญจวัคคีย์ เป็ นต้ น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในพระไตรปิ ฎกหรื อหนังสือ
พุทธประวัติตา่ งๆ
ทั ้งนี ้รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีไหว้ ฤาษี ตลอดจนประวัติศาสตร์
ศักดิ์สทิ ธิ์นี ้จะได้ กระทําการศึกษาในโอกาสหน้ าต่อไป

เนื ้อหาสาระแห่งพิธีอนั
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๕. ประเพณีทาํ บุญโตป่ อง
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๖. ประเพณีทาํ บุญไล่ ยองต๊ ะ-เลตองคุ
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๗. ประเพณีทาํ บุญคูลุงภู บ้ านจะแก
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๘. ประเพณีทาํ บุญที่กะเปี ย บ้ านทิไร่ ป้า
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๙.ประเพณีทาํ บุญทุพ่ งุ บ้ านไล่ โว่
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๑๐. ประเพณีทาํ บุญไล่ เทาะไจ่ บ้ านสะเน่ พ่อง ไล่ โว่ เกาะสะเดิ่ง
อยูร่ ะหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูล
๑๑. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดยความร่วมมือของวัดวาชูคุ หมู่ ๖ ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกบั วัดป่ ามณี
กาญจน์ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและวัดเวฬุวนั ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการที่จะวางพื ้นฐานทางด้ านศีลธรรมให้ กบั เยาวชนของชาติตลอดจนความมัน่ คงใน
ด้ านต่างๆของประเทศโดยส่วนรวม ทังทางด้
้
านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ สถาบันครอบครัวและอื่นๆอีกเป็ นอเนกปริ ยาย ทั ้งนี ้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้ อนและอุบาสิกาเนกขัมมะเป็ นโครงการที่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสวัดเวฬุวนั และประธาน
สงฆ์วดั ป่ ามณีกาญจน์ดงั กล่าว ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการดําเนินงานในโครงการดังกล่าวขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ตั ้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชื่อว่า “โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม”ซึง่ พระอาจารย์สาคร
ธัมมาวุโธ ได้ ดําริ ถึงโครงการดังกล่าวไว้ วา่ “เราเห็นประโยชน์กบั เยาวชนคนรุ่นใหม่ เนือ่ งจากเวลาญาติ โยม
เข้ามาทําบุญทีว่ ดั บรรดาคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า เวลามาวัดหรื อมาปฏิ บตั ิ ธรรมกรรมฐานทีน่ ี ่ บ้างก็
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หอบพาลูกหลานมาด้วย เราจึ งทดลองให้เด็กๆมานัง่ สมาธิ ภาวนาดู ก็ปรากฏว่าเด็กๆเขาก็นงั่ สมาธิ กนั ได้
และก็นงั่ ได้นานกว่าผูใ้ หญ่เสียอี ก เด็กๆเขาก็สนใจของเขาเองด้วย เราเห็นเขามี จริ ตนิสยั ของเขา อย่างถ้า
เป็ นเด็กผูห้ ญิ งเขาก็สนใจเข้ามาถือศีลปฏิ บตั ิ ภาวนา ถ้าเป็ นเด็กผูช้ ายเขาก็อยากบวชเป็ นสามเณร ก็มี
คุณพ่อ คุณแม่นีแ่ หละพามาทุกวันเสาร์ อาทิ ตย์ พ่อแม่มาวัดเลยได้มาอี กหนึ่ง เป็ นหนึ่งบวกหนึ่งได้สาม
พ่อกับแม่เข้าวัดเลยได้ลูกอี กคนหนึ่ง แม่กบั ลูกเข้าวัดเลยได้พอ่ อี กคน เหตุนีเ้ องเราจึ งตัง้ ชื ่อโครงการนีว้ ่า
โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม...สังคม เศรษฐกิ จ การบ้านการเมือง เรี ยกร้องหาศีลธรรม เมือ่ เรี ยกร้องหา
ศีลธรรม ใครจะเป็ นคนประกาศศีลธรรม ก็มีพระสงฆ์ จะเป็ นผูป้ ระกาศหาศีลธรรม ฉะนัน้ เราจะทํายังไง เรา
จะวางเป้ าหมายตรงไหนก่อน เราก็เลยมาวางเป้ าหมายไว้ทีต่ วั เด็ก เพราะการทีเ่ ราเอาเด็กมาได้ ได้เด็กมา
คนหนึ่ง อย่างน้อยเราก็ตอ้ งได้พอ่ หรื อได้แม่มาด้วย พ่อแม่ตอ้ งมาอยู่ดว้ ย อย่างน้อยพ่อแม่ก็ได้ยินได้ฟังบ้าง
เด็กก็ได้ยินได้ฟังบ้าง(๑ ต.ค. ๔๙)...เด็กวันนีค้ ือผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ความมัน่ คงของเด็กในวันนีจ้ ะเป็ น
ความมัน่ คงขององค์กรครอบครัวในวันข้างหน้า

ถ้าเด็กไม่มีความมัน่ คงในวันนีแ้ ล้วองค์กรความมัน่ คง

ข้างหน้าอย่าไปหวัง เมือ่ เป็ นเด็กไม่รู้จกั ศีลธรรม ไม่รู้จกั กติ กาสังคม ไม่รู้จกั ผิด ไม่รู้จกั ถูก ไม่รู้จกั ดี ไม่รู้จกั
ชัว่ อย่าไปหวังข้างหน้ามี แต่จะทําลาย จะทําลายองค์กรของครอบครัวตัวเอง เมื ่อทําลายองค์กรของ
ครอบครัวตัวเองได้ บัดนีก้ ็จะทําลายได้ทกุ สิ่งทุกอย่าง เพราะเป็ นเด็กทีไ่ ม่อยู่ในโอวาท ไม่อยู่ในการบังคับ
บัญชาของใคร...ถ้าในวัยเด็กมี กติ กาสังคม รู้จกั ผิด รู้จกั ถูก รู้จกั ดี รู้จกั ชัว่ แล้ว พอต่อไปก็จะเป็ นความ
มัน่ คงทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นความมัน่ คงทางพระศาสนาหรื อจะเป็ นความมัน่ คงขององค์กรครอบครัว ความ
มัน่ คงขององค์กรของชาติ โดยส่วนรวม จะไม่ปกป้ องในส่วนทีม่ ี คนทําผิ ด ถ้าให้เห็นเขาจะต่อว่าเลย เขาจะมี
วิ ธีต่อว่าเลย

เขาจะรับกติ กาแบบผิดๆไม่ได้

เพราะเราให้ภูมิคมุ้ กันเขาไว้ก่อนแล้วในสมัยทีเ่ ขาเป็ นเด็ก

(๖ ก.ย. ๕๑)”
ทั ้งนี ้ในส่วนของวัดวาชูคุ ซึง่ เป็ นวัดสาขาที่อยูใ่ นความดูแลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ได้ มี
การนําเยาวชนชาวกะเหรี่ ยงทังชายและหญิ
้
งในพื ้นที่ตําบลไล่โว่เข้ าร่วมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ตั ้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็ นต้ นมา สําหรับในปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ซึง่ เป็ นปี แรกแห่งการดําเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ มีเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่เข้ าร่ วมโครงการ
หนึง่ บวกหนึง่ ได้ สามของวัดป่ ามณีกาญจน์จํานวนทังสิ
้ ้น ๔๑ คน โดยมี
-เยาวชนชายบรรพชาเป็ นสามเณร ๓๒ คน แบ่งเป็ นเยาวชนจากหมู่บ้านวาชูค-ุ กลางนา ๒๘ คน,
ฤาษีแปดหลัง ๒ คน, จะแก ๒ คน ทังนี
้ ้เยาวชนชายที่เข้ าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๓นี ้ ได้ ถือเนกขัมมะรักษา
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ศีล ๘ เตรี ยมตัวบรรพชาสามเณรตังแต่
้ วนั ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และบรรพชาสามเณร วันที่
๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ วัดสวนป่ าสิริธโร ต.ท่าวังไทร อ.วังนํ ้าเขียว จ.นครราชสีมา ซึง่ เป็ นวัด
สาขาและอยูใ่ นความดูแลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธอีกวัดหนึง่ และปฏิบตั ิธรรม ณ วัดสวนป่ าสิริธโร
ต.ท่าวังไทร อ.วังนํ ้าเขียว จ.นครราชสีมา ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่เข้ า
ร่วมโครงการทังสิ
้ ้น ๖๐ วัน
-เยาวชนหญิงปฏิบตั ิธรรมถือเนกขัมมะรักษาศีล ๘ จํานวน ๙ คน ทังหมดเป็
้
นเยาวชนหญิงจาก
หมู่บ้านวาชูคุ โดยปฏิบตั ิธรรม ณ วัดเวฬุวนั ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีและ วัดป่ ามณีกาญจน์
ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่เข้ าร่วมโครงการทั ้งสิ ้น ๒๗ วัน
ทังนี
้ ้เยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
เดินทางกลับภูมิลาํ เนาโดยรถยนต์ผา่ นเส้ นทาง ด่านทินวยจะแก ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงบ้ านจะแก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๓ โดยสวัสดิภาพ

ภาพกิจกรรมเยาวชนชาวกะเหรี่ยงที่เข้ าร่ วมโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สามของวัดป่ ามณีกาญจน์
-กิจกรรมเกี่ยวกับการบรรพชาสามเณร
เดินทางออกจากทุง่ ใหญ่นเรศวร
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ตั ้งต้ นที่วดั เวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เตรี ยมตัวท่องบทขอบรรพชาสามเณรและฝึ กกิจวัตรประจําวัน
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มุ่งหน้ าสู่วัดสวนป่ าสิริธโร สถานที่บรรพชาและการฝึ กอบรมหน้ าที่พลเมืองศีลธรรม
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พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดสวนป่ าสิริธโร ตําบลท่ าวังไทร อําเภอวังนํา้ เขียว
จังหวัดนครราชสีมา
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เริ่มต้ นชีวิตสามเณรเพศพรหมจรรย์ ผู้สงบกาย วาจา ใจ
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ช่ วยเหลืองานครูบาอาจารย์ ตามหน้ าที่พลเมืองศีลธรรม
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ฝึ กเดินจรงกรมทําสมาธิภาวนา หลังจากสวดมนต์ เย็นและฟั งพระธรรมเทศนาประจําวัน

เหล่ าวิทยากรจากหน่ วยงานต่ างๆมาบรรยายให้ ความรู้รอบตัวเป็ นระยะๆ
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ถ่ ายภาพรวม ร่ วมกับสามเณรที่เข้ าร่ วมโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม ณ วัดสวนป่ าสิริธโร ตําบล
ท่ าวังไทร อําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็ นสามเณรรุ่นที่ ๑ ของวัดสวนป่ า สิริธโร

ลาสิกขา ณ วัดป่ ามณีกาญจน์ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ภาพกิจกรรมอุบาสิกาเนกขัมมะ
เริ่มถือศีล ๘ ที่ วัดเวฬุวัน
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ย้ ายมาวัดป่ ามณีกาญจน์
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บางส่ วนของชีวติ เพศพรหมจรรย์ ณ วัดป่ ามณีกาญจน์
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ลากลับภูมิลําเนา

“ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็ตามหรือศาสนาจะเสื่อมไปก็ตามอยู่ที่บริษัท ๔ บริ ษัท ๔ มี อะไร
มี ภิกษุ มี สามเณร มีอุบาสก มีอุบาสิกา มี บตุ รหลานต่างๆทีจ่ ะเป็ นผูส้ ืบทอดพระศาสนา เป็ นผูส้ ืบทอด
ศาสนธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า

การสืบทอดศาสนธรรมถ้าหากไม่มีการวางแผนในตระกูลแต่ละ

ตระกูล ก็จะไม่มีทายาททางพระศาสนา พ่อแม่เป็ นทายาททางพระศาสนา แล้วก็พาบุตรหลานเข้ามา
ปฏิ บตั ิ (๑ ก.พ. ๕๑)...ฉะนัน้ ถึงได้ทํา “โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม”หรื อ “โครงการช้ างเผือก”ขึ้นมาใช้
คําพูดให้มนั แสลงหูคนหรื อใช้คําพูดว่า “โครงการเปลี่ยนพันธุกรรมของคนใหม่ ” ให้มนั แสลงหูคนเพราะ
ถ้ามันแสลงหูคนแล้วคนก็จะได้สนใจ เป้ าหมายของเราอยู่ทีต่ รงนัน้ (๑๒ พ.ค. ๕๑)
โอวาท ท่ านพระอาจารย์ สาคร ธัมมาวุโธ
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๑๔. การศึกษาและรวบรวมองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้ มีความร่วมมือระหว่างวัดวาชูคุ ผู้ทรงภูมิความรู้ท้องถิ่นในหมู่บ้านและ
โรงเรี ยนบ้ านหินตังในการจั
้
ดตังวั
้ ดวาชูคุ เป็ นแหล่งการศึกษาเรี ยนรู้ท้องถิ่น ด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นและ
พระพุทธศาสนา รวมทังมี
้ การรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ทรงภูมิความรู้ท้องถิ่นของชุมชนหมู่ ๖ กลุม่ บ้ านจะแก
โดยคณะครูและนักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้ านหินตัง้ ทั ้งนี ้โรงเรี ยนบ้ านหินตั ้งได้ มีการริ เริ่ มนําร่องการศึกษาองค์
ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นสําหรับการเรี ยนการสอนในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ เป็ นปี แรก ในปี การศึกษา
พุทธศักราช๒๕๕๓ ภายใต้ โครงการ “การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยง
บ้ านจะแก บนพืน้ ฐานปั จจัย ๔ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ มและยารักษาโรค) โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม” ซึง่ โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะนําไปสูก่ ารจัดทําเป็ นหลักสูตร
การศึกษาท้ องถิ่นของโรงเรี ยนบ้ านหินตังในระดั
้
บมัธยมศึกษาตอนต้ นต่อไป
ภาพกิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ โรงเรียนบ้ านหินตัง้ ศึกษาองค์ ความรู้ภมู ิ
ปั ญญาท้ องถิ่นของชุมชนหมู่ ๖ กลุ่มบ้ านจะแก
เริ่มต้ นออกเดินทาง
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ศึกษาองค์ ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหาร

ผักหลากชนิดในไร่ ข้าว

ของแปลกๆ
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ข้ าวไร่

ข้ าวนา

ไร่ พริก

ห น้ า | ๓๖

การศึกษาองค์ ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านที่อยู่อาศัย
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การศึกษาองค์ ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านยารักษาโรค
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การศึกษาองค์ ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านเครื่องนุ่งห่ ม
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หลังจากนักเรี ยนได้ ศกึ ษาเรี ยนภูมิปัญญาท้ องถิ่นในแต่ละด้ านตามกระบวนการเรี ยนรู้ที่ครู ผ้ สู อน
ได้ กําหนดแนวทางการศึกษาไว้ แล้ ว นักเรี ยนจะได้ นําเสนอผลการศึกษาเรี ยนรู้ของตนเองในแต่ละกลุม่ ต่อที่
ประชุมคณะครูและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนต่อไป
ความรู้รอบตัว

ซึง่ จะทําให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั กระบวนการเรี ยนรู้ในการแสวงหา

ได้ เข้ าใจภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์ตนเองที่สบื ทอดมาจนถึงปั จจุบนั และสามารถ

นํามาปรับใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ นับวันกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกมีแต่จะหลัง่ ไหลเข้ ามาใน
พื ้นที่ อันเป็ นสิง่ ท้ าทายว่าเยาวชนรุ่นใหม่ของเผ่าพันธุ์กะเหรี่ ยงไล่โว่แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรจะสามารถรักษา
ความเป็ นกะเหรี่ ยง
แล้ ว

รักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับธรรมชาติรอบตัวได้ มากน้ อยเพียงใดและที่สดุ

ความผาสุกของชุมชนบนเส้ นทางของวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่จะสามารถเผชิญหน้ ากับ

สถานการณ์นี ้ได้ อย่างไร จึงเป็ นหน้ าที่ที่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจะต้ องตระหนักและร่วมกันเรี ยนรู้ ศึกษา ทํา
ความเข้ าใจ เพือ่ อนาคตวันข้ างหน้ าของเพื่อนมนุษย์ผ้ อู ยูเ่ บื ้องหลังของคําว่า “ทุ่งใหญ่ นเรศวร มรดกไทย
มรดกโลก”
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๑๕.การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไปสู่
อนุชนรุ่นหลัง
๑๕.๑กรณีศึกษา : วาชูคุ หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโพล่ ว วิถีชีวติ ที่ยังมีลมหายใจ
ตามแผนนโยบายของโครงการ ที่มีเป้าหมายในการจัดตังหมู
้ ่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ
หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่องในระยะการดําเนินงาน ระยะ
ที่ ๑ ช่วงระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓ นั ้น ทางโครงการได้ มีการประมวลวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์
ในทางสร้ างสรรค์

เป็ นวัฒนธรรมที่ดีงามที่ชุมชนยังคงรักษาไว้ และควรค่าแก่การดําเนินต่อไปอันจะยังให้

ความผาสุกบังเกิดมีแก่คนในชุมชนตราบนานเท่านาน

ซึง่ ยังมีวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีก

มากที่ยงั มิได้ ทําการศึกษา เก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ ณ ที่นี ้ ซึง่ ทางโครงการและองค์กรภาคีตา่ งๆจะได้
ทําการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลในโอกาสหน้ าต่อไป
ทังนี
้ ้จากการที่ทางโครงการได้ ศกึ ษาวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ ยง
แห่งบ้ านวาชูคุ ซึง่ จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านวาชูคจุ ะมีความใกล้ ชิดอย่างแนบ
แน่นกับวัฒนธรรมการดํารงชีพในทางพระพุทธศาสนาอย่างชนิดที่วา่ “ไม่อาจแยกจากกันได้ ” ระหว่างวัด
กับบ้ านเลยทีเดียว โดยวิถีชีวิตทีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ ทําการศึกษารวบรวมไว้ ณ ที่นี ้ ได้ แก่
-กิจกรรมของชุมชนในการทําบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และรักษาศีล ๕ในวันพระ
ทุกวันพระ ตลอดทัง้ ปี
โดยธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ สําหรับพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปแล้ ว วัดกับชุมชนย่อมมีความ
ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก

ในวิถีการดํารงชีพ

พระสงฆ์กบั ชุมชนย่อมถ้ อยทีถ้อยอาศัยซึง่ กันและกัน

สนับสนุนซึง่ กันและกัน

เพื่อให้ ทงองค์
ั ้ กรของวัดและองค์กรในชุมชนสามารถดําเนินไปในแนวทางที่

ก่อให้ เกิดความสุข ความเจริ ญ และอยูใ่ นหลักการหน้ าที่พลเมืองศีลธรรมแก่สมาชิกในองค์กรนั ้นๆ
ทังนี
้ ้พระธรรมปิ ฏก (ปอ. ปยุตโต ) กล่าวว่า วัดเป็ นศูนย์กลางของสังคม เป็ นศูนย์กลางที่รวม
จิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ที่เป็ นตัวแทนของวัด เป็ นผู้นําทางจิตใจของประชาชน เป็ นศูนย์กลาง
ของความเชื่อถือ

การร่วมมือกัน เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้ บริ การด้ านนี ้

แต่ที่สาํ คัญที่สดุ คือ

ความรู้สกึ ของประชาชนต่อพระสงฆ์วา่ เป็ นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่าง ๆ ทุกอย่างเหนือกว่าประชาชน
ทัว่ ไป สามารถเป็ นที่ปรึกษาแนะนําชาวบ้ าน เป็ นเครื่ องรักษาความเคารพนับถือได้ อย่างยัง่ ยืนมัน่ คงยิ่ง
องค์กรทางศาสนาเป็ นองค์กรที่มีความพิเศษแตกต่างจากองค์กรอื่น

กล่าวคือ

มี

ความสําคัญกับชีวิตมนุษย์ในสังคมไทย โดยภาพรวมอาจกล่าวได้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องกับคนทุกชนชั ้นทาง
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สังคมตังแต่
้ เกิดจนสิ ้นชีวิต

ทังจากการผ่
้
านการกล่อมเกลาจากครอบครัวและชุมชนให้ มีทศั นคติ ต่อการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

หรื อที่มีความผูกพันยิ่งขึ ้นไปกว่านั ้นคือการถูกกล่อมเกลาจาก

พระภิกษุในวัดโดยตรง เช่น การได้ บวชเรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิธรรม
พระสงฆ์เป็ นตัวแทนของวัดมีบทบาทในการเป็ นผู้นําทางด้ านจิตใจของชาวชนบทในท้ องถิ่นนัน้ ๆ
จึงเป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวและมีสว่ นร่วมอย่างสําคัญในการพัฒนาท้ องถิ่นชนบท
พระราชนันทมุนี กล่าวว่า 1 การพัฒนาคือ การทําให้ เจริ ญขึ ้นและทางพระพุทธศาสนาสอนให้
0

พัฒนาจิตใจ ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของพระสงฆ์ ต้ องไปพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ ตื่นตัว ให้ ก้าวหน้ าทางธรรม
เร่งให้ เขาศึกษาธรรม เร่งให้ เขาปฏิบตั ิธรรม เป็ นการส่งเสริ มความงามความดีการพัฒนาด้ านจิตใจนั ้น
ต้ องส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิ

ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวัน

เพื่อให้ เกิดความสงบด้ วยอํานาจ

ธรรมอย่างแท้ จริ ง เพราะถ้ าคนเราเข้ าถึงการปฏิบตั ิธรรมแล้ ว จะรู้จกั คุณค่าของชีวิต รู้วา่ เกิดมาเพื่ออะไร
อยูเ่ พื่ออะไร สิง่ ดีงามอันควรทํานันคื
้ ออะไร พระสงฆ์ต้องช่วยให้ คนฉลาด ให้ คนก้ าวหน้ า ให้ ใช้ ปัญญา
พิจารณาตัวเองให้ มากขึ ้น โดยการชักนําเอาความเชื่อเหลงวหลออกไปให้ อุบาสกอุบาสิกามีศรัทธา มีศีล
บริ สทุ ธิ์ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม เมื่อประพฤติธรรม ธรรมก็รักษาเรา คุ้มครองเราให้ พ้นภัย
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ เู สนอแนะแนวทางปฏิบตั ิงานของภิกษุ 2 ไว้ ดงั นี ้
1

๑. นําความรู้ที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปถ่ายทอดแก่พระภิกษุ สามเณร ในระดับท้ องถิ่นตนเอง และท้ องถิ่น

ใกล้ เคียง แล้ วขยายผลต่อเนื่องต่อไป
๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังฆพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนาด้ วยการบรรยายและอภิปราย

เมื่อรับนิมนต์ ตามกลุม่ ต่าง ๆ ในหมู่บ้านชนบทและสือ่ มวลชนท้ องถิ่น
๓. ส่งเสริ มราษฎรได้ ตระหนักในความสําคัญและวันสําคัญทางพระพุทธศานา

โดยชักชวนให้ มาร่วม

ทําบุญ หลังจากนันควรจะได้
้
จดั กิจกรรมอาสาสมัครปรับปรุงชุมชนด้ านสิง่ แวดล้ อม หรื อ อาชีพตาม
ลักษณะของกลุม่ เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่นของตน
๔. สอดแทรกความรู้ด้านศาสนพิธี วัฒนธรรมการสุขาภิบาล การอนามัยชุมชน ความรู้ในเรื่ องอาหาร

และโภชนาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา ความเป็ นอยูข่ องชาวชนบท
๕. จัดอบรมศีลธรรมและความรู้ด้านสังคมทัว่ ไป การศึกษาผู้ใหญ่เป็ นการให้ การศึกษานอกโรงเรี ยน

1
2

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วัดพัฒนา ๒๘ โรงพิมพ์การศาสนา กรุ งเทพฯ ๒๕๒๘ (หน้า ๑๖๖)
เรื่ องเดิม หน้าเดิม
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๖. การส่งเสริ มฟื น้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงามของท้ องถิ่นปรับปรุงให้ ดีขึ ้นหรื อ

ให้ เป็ นเอกลักษณ์ของ

ท้ องถิ่นปรับปรุงให้ ดีขึ ้นหรื อให้ เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นและสามารถจัดแสดงต่อผู้มาเยือนได้
๗. ส่งเสริ มให้ ประชาชนยึดมัน่ ในคุณความดี

ประกอบสัมมาอาชีวะและร่วมประสานงานกับพัฒนากร

เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
๘. ส่งเสริ มให้ ราษฎรให้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์แนะนํากิจกรรมตามสภาพท้ องที่และฤดูกาล
๙. อบรมเยาวชน

เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะ เป็ นการสร้ างพลังกลุม่ เยาวชนเพื่อพัฒนา

ชุมชน
สําหรับประชาชนที่เป็ นชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงแห่งบ้ านวาชูคกุ ็เช่นเดียวกัน ประชาชนในชุมชนมี
วัฒนธรรมการดํารงชีพที่แอบอิง ใกล้ ชิด ผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ภาพของการตักบาตร
ยามเช้ าของคนในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางผืนป่ าอันใหญ่ เมื่อพระสงฆ์เดินบิณฑบาตภิกขาจารด้ วยอาการ
อันสงบ

เป็ นภาพแห่งความผาสุกที่ยากยิ่งจะมีสงิ่ ใดมาเทียบเทียมได้

เพราะข้ าวหนึง่ ทัพพีที่ประชาชน

บรรจงตักบาตรถวายพระนันย่
้ อมหมายถึงการให้ ชีวิตกับพระภิกษุผ้ ตู ดั ขาดจากสมมุติวงศ์

คือผู้ออกจาก

การครองเรื อนและการแสวงหาสิง่ ใดๆเพื่อกิจแห่งเรื อนนั ้นๆ แต่กลับมาอาศัยนํ ้าใจไมตรี ความเมตตากรุณา
การเสียสละทานในทรัพย์สมบัติปัจจัยทังสี
้ ข่ องเหล่าประชาชนที่สร้ างมาด้ วยนํ ้าพักนํ ้าแรง

หยาดเหงื่อ

แรงกาย ด้ วยชีวิตจิตใจที่ต้องอดทน ทุม่ เท กว่าจะเป็ นข้ าวหนึง่ ทัพพีที่ตกั บาตรถวายพระนั ้น คุณค่าแห่งสิง่ ที่
เรี ยกว่า

“หนึง่ ชีวิตให้ ชีวิตกับอีกหนึง่ ชีวิต”

ประชาชนในการอยูร่ อด

จึงเป็ นภาพที่งดงามยิ่งนัก

พระสงฆ์เป็ นหนึง่ ชีวิตที่อาศัย

นี่คือความหมายของคําว่าวัดกับชุมชนย่อมมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก

จริ งๆ
ในหมู่บ้านวาชูคุ

นอกจากประชาชนจะตักบาตรพระในตอนเช้ าเมื่อพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต

แล้ ว เมื่อวันพระมาถึงทัง้ ๘ คํ่า ๑๕ คํ่า ข้ างขึ ้น ข้ างแรม ภาพของบุรุษแลสตรี ทั ้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า ผู้แก่
ต่างแต่งกายด้ วยชุดประจําเผ่ากะเหรี่ ยงโพล่วตามสถานะแห่งเพศและวัยนั ้นๆ บ้ างอุ้มลูกจูงหลาน บ้ างถือ
จานแลถ้ วย ค่อยๆทยอยเดินเท้ าเข้ าวัด ด้ วยรอยยิ ้มและแววตาอันเบิกบานทั ้งกายและใจ โดยเป็ นธรรม
เนียมของบรรพบุรุษชาวกะเหรี่ ยงแต่โบราณกาลที่วา่ เมื่อถึงวันพระ แม้ วา่ จะมีธุระกิจการงานอันใดในไร่
ในนา ในบ้ าน ในเรื อน ก็ต้องหยุดการงานเหล่านันเสี
้ ยก่อน เพื่อมาทําบุญรักษาศีลกันที่วดั และยังเป็ นการ
พักผ่อนหย่อนใจพบปะสังสรรค์กนั ของคนในชุมชน อันจะเป็ นการสร้ างความใกล้ ชิดสนิทสนมกลมเกลียว
กัน

สร้ างความสามัคคีของคนในชุมชนและยังเป็ นการหล่อหลอมจิตใจให้ คนในชุมชนทังสมาชิ
้
กเก่าและ

เยาวชนรุ่นใหม่อยูใ่ นแนวทางการดําเนินชีวิตที่มีหลักศีลธรรมประจําใจอยูเ่ สมอๆ อันจะยังให้ ความผาสุก
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บังเกิดมีกบั คนในชุมชนตลอดไปตราบนานเท่านาน

เพราะชีวิตที่มีหลักศีลธรรมประจําใจย่อมอยูเ่ ป็ นสุข

โดยแท้
สําหรับกิจกรรมในวันพระของชาวบ้ านกะเหรี่ ยงวาชูคทุ ี่นบั ถือพระพุทธศาสนาแล้ ว ชาวบ้ านจะมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิคือจะนําข้ าวและอาหารคาวหวานมาทําพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่วดั
และทําพิธีบวงสรวงเหล่าเทวดาพร้ อมทังเซ่
้ นไหว้ ผีบรรพบุรุษ อุทิศส่วนกุศลให้ กบั เขาเหล่านั ้นด้ วย
เมื่อประชาชนมาพร้ อมเพรี ยงกันแล้ ว มักคทายกหรื อผู้นําทางพิธี ผู้เฒ่าทรงคุณวุฒิของหมู่บ้านจะ
ได้ จดั ข้ าวและอาหารคาวหวานสําหรับถวายพระพุทธใส่ถาดไว้ สว่ นหนึ่ง จานใส่ข้าวสําหรับบวงทรวงเทวดา
และเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี กับผีบรรพบุรุษอย่างละหนึง่ ใบและถ้ วยเล็กเอาไว้ ใส่ข้าวจํานวนสีใ่ บสําหรับเหล่า
อุบาสก อุบาสิกาจะได้ ตกั ใส่เพื่อถวายข้ าวพระพุทธร่วมกัน จากนั ้นแต่ละคนเริ่ มจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็ นคนแรกก็
จะจัดข้ าวที่นํามาวัดตักใส่จานสําหรับบวงทรวงเทวดาและเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษและถ้ วยใบเล็ก
ที่เตรี ยมไว้ สาํ หรับถวายพระพุทธร่วมกับตักบาตรถวายพระสงฆ์ไปพร้ อมๆกัน

โดยแยกผู้ชายแถวหนึง่

ผู้หญิงแถวหนึง่ เมื่อตักบาตรเสร็ จแล้ ว ก็จะแยกข้ าวที่เตรี ยมสําหรับบูชาพระพุทธ บวงสรวงเทวดา เซ่นไหว้
พระแม่ธรณีผีบรรพบุรุษ มารวมกัน ณ จุดที่จะทําพิธีกรวดนํ ้าอุทิศบนศาลานันและจั
้
ดอาหารคาวหวานที่
นํามาวัดถวายแด่พระสงฆ์เป็ นลําดับไป หลังจากพระสงฆ์จดั อาหารเสร็ จแล้ วประชาชนก็จะเริ่มทําพิธีทาง
ศาสนาคือกราบพระบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคําสาธยายความบริ สทุ ธิ์แห่งทานเป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว
จบแล้ วประธานสงฆ์จกั ได้ กล่าวอนุโมทนาในทานนั ้น จากนั ้นประชาชนก็จะอาราธนาศีลจากคณะสงฆ์ การ
อาราธนาศีลจะอาราธนาพร้ อมๆกันเป็ นภาษาบาลีสาํ เนียงกะเหรี่ ยง ประธานสงฆ์นํากล่าวรับไตรสรณคมณ์
และรับศีล ประชาชนก็วา่ ตามเป็ นตอนๆไปเมื่อรับศีลจบแล้ ว ประชาชนก็จะกล่าวคําว่า “สา...ธุ”พร้ อมๆกัน
ด้ วยเสียงอันดังอันแสดงถึงความยินดีพอใจ ความสุขใจ ในการมีศีลธรรมประจําตน ต่อจากนั ้นผู้นําทางพิธี
ก็จะถวายขันดอกไม้ และเทียนแด่คณะสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพนอบน้ อมต่อคณะสงฆ์ที่ได้ ให้ ศีลแก่ตน
การรับขันดอกไม้ คณะสงฆ์จะรับเพียงแต่เอามือแตะๆเท่านั ้น ทั ้งนี ้ผู้นําทางพิธีจะได้ นําขันดอกไม้ และเทียน
ไปบูชาพระพุทธต่อไป เมื่อรับศีลแล้ ว เหล่าประชาชนที่มาวัดก็จะมารวมตัวกัน ด้ วยการต่อแขนกันติดเป็ น
แถวยาว โดยมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่ผ้ นู ําพิธีทางศาสนา ที่จะได้ สาธยายบทกรวดนํ ้าอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพ
บุรุษ ตลอดจนสรรพสัตว์ เจ้ ากรรมนายเวรทั ้งหลาย เป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว เมื่อสาธยายบทกรวดนํ ้าอุทิศ
จบ คณะสงฆ์จกั ได้ สวดอนุโมทนาพิธีพร้ อมๆกันอีกครัง้ หนึง่ หลังจากคณะสงฆ์สวดอนุโมทนาพิธีเสร็ จ เสียง
“สา...ธุ” ก็จะดังขึ ้นอีกเป็ นระลอกสองด้ วยความอนุโมทนาในบุญกุศลนันเอง
้
ครัน้ แล้ วผู้นําทางพิธีจะนําชุด
อาหารคาวหวานที่เตรี ยมสําหรับถวายพระพุทธ มาถวายแด่ประธานสงฆ์ให้ อนุโมทนาร่วมกัน เมื่อประธาน
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สงฆ์รับแตะถาดอันแสดงถึงการอนุโมทนานั ้นแล้ ว ผู้นําทางพิธีก็จะนําถาดข้ าวนั ้นไปถวายพระพุทธ โดย
กล่าวบทถวายเป็ นภาษาบาลีสาํ เนียงกะเหรี่ ยง

เสร็ จแล้ วผู้นําทางพิธีก็จะนํากราบพระและพาเหล่า

ประชาชนร่วมสวดมนต์ภาษากะเหรี่ ยงพร้ อมๆกันทั ้งเด็กแลผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ใครสวดได้ ก็สวด สวดไม่ได้ ก็
นัง่ พนมมือฟั งด้ วยความเคารพ ครัน้ เสียงสวดมนต์สิ ้นสุดลง เสียงแห่งการอนุโมทนา “สา...ธุ”ของประชาชน
บนศาลา ก็จะดังกระหึม่ ประหนึง่ จะส่งกระแสแห่งบุญกุศลที่บงั เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ไปยังเหล่าสรรพสัตว์ในไตร
โลกธาตุให้ ได้ รับรู้และอนุโมทนาร่วมกันปานฉะนั ้น

เสียงสาธุจางหายไป

ประชาชนก็จะกราบลาพระ

รัตนตรัยก่อนลงศาลา เสียงแห่งการทักทายปราศรัยกันของประชาชน ก็จะดังขึ ้น พร้ อมๆกับบรรยากาศของ
รอยยิ ้มแห่งมิตรภาพและความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ของคนในชุมชน ก็จะเป็ นภาพแห่งความผาสุกที่สตั ว์
จําพวกมนุษย์ควรได้ ควรมีเป็ นสมบัติของตน เพราะสุขใดเล่าจะยิ่งใหญ่เท่าสุขแห่งการเข้ าถึงศีลแลธรรม
เมื่อเสร็ จพิธีทางสงฆ์แล้ ว

ประชาชนก็จะได้ ทําพิธีตามความเชื่อดั ้งเดิมต่อไปนัน่ ก็คือการทําพิธี

บวงสรวงเหล่าเทวดาและเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษในอีกจุดหนึง่ ของวัด ซึง่ ได้ จดั เตรี ยมสถานที่ไว้
สําหรับการทําพิธีนี ้โดยเฉพาะ
โอกาสนี ้ทางโครงการจักได้ รวบรวมจัดทํา หนังสือคู่มือระเบียบพิธีทางศาสนาและความเชื่อ
ดัง้ เดิมของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยงแห่ งบ้ านวาชูคุ ในภายภาคหน้ าต่อไป เพื่อความสืบต่อและความ
เป็ นเอกลักษณ์แห่งความเป็ น “หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหรี่ ยงโพล่ว” ต่อไป

ภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้ านวาชูคุ ที่แนบแน่ น ใกล้ ชิด ผูกพันกับวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อย่ างชนิดที่เรียกว่ า “วัดกับบ้ านไม่ อาจแยกจากกันได้ ”

3
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ตลอดทัง้ ปี เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้ านวาชูคุต่างมุ่งหน้ ามาสู่วดั เพื่อทําบุญและรักษาศีล
อันจะทําให้ ความสงบสุข บังเกิดขึน้ แก่ คนในชุมชนนัน้ เอง
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กิจกรรมของชุมชนในการทําบุญใหญ่ ประจําปี
-ประเพณีทาํ บุญเข้ าพรรษา
๑.ขึ ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๘ เจริญพระพุทธมนต์เย็น เป็ นวันแรก
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๒. ขึ ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ าและสมาทานรัษาศีล ๕ และภาคคํ่าสมาทาน
รักษาศีล ๕ อีกครัง้

๓.ขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ า สมาทานรักษาศีล ๕ บวงสรวงเทวดา เซ่นไหว้
อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและภาคคํ่าร่วมกันสวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยง ๓ รอบ
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บวงสรวงเทวดาและเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ
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๔.แรม๑ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ า สมาทานรักษาศีล๕และภาคคํ่าคณะสงฆ์เจริ ญ
พระพุทธมนต์ ชาวบ้ านสมาทานรักษาศีล๕ ทําบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี ถวายเทียนต้ นพรรษา
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-ประเพณีทาํ บุญกลางพรรษา (บุญกะบ่ อง: ทําบุญอุทิศผีบรรพบุรุษ)
ชาวบ้ านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรี ยมงาน ทําเรื อประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่และดอกไม้ ประดิษฐ์ จากก้ าน
ระกํา เพื่อทําบุญกะบ่องประจําปี ของหมู่บ้าน

งานประเพณีบุญกะบ่องเริ่ มตังแต่
้ วนั ขึ ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ ถึงแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๐ โดยวันขึ ้น ๑๓
คํ่า เดือน ๑๐และ ขึ ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๐ จะมีพิธีการทําบุญรูปแบบเดียวกันกับวันเข้ าพรรษา ส่วนวันขึ ้น ๑๕
คํ่า เดือน ๑๐ หลังจากทําบุญรูปแบบวันพระในภาคเช้ าเสร็ จแล้ ว ตอนเย็นชาวบ้ านจะทยอยนําพืชพันธ์
ธัญญาหารตามมีตามได้ จากไร่นาของตน มาใส่เรื อไม้ ไผ่ เพื่อร่วมพิธีทําบุญในตอนคํ่าที่วดั
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ภาคคํ่าชาวบ้ านสมาทานรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์เย็น เสร็ จแล้ วชาวบ้ านทําพิธี
อุทิศพืชพันธุ์ธัญญาหารแด่บรรพบุรุษที่วดั โดยใช้ เรื อประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่เป็ นสัญลักษณ์แทนการส่งต่อไปถึง
ดวงวิญญาณเหล่านันและขอพรให้
้
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ ธญ
ั ญาหาร และความสุขความเจริ ญ
ของสมาชิกในชุมชนในปี ต่อๆไป
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ในภาคเช้ าแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๐ รุ่งเช้ าก่อนพระอาทิตย์ขึ ้นชาวบ้ านจะมาเลี ้ยงอาหาร-แผ่สว่ นกุศล
แด่ผีบรรพบุรุษที่บริ เวณกะบ่อง หลังจากนันเมื
้ ่อสว่างแล้ วก็จะมาทําบุญถวายภัตตาหารเช้ าตามปกติ

ภาคคํ่ามีการทําบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี คณะสงฆ์สวดมนต์ฉลองผ้ าป่ า ก่อนกลับบ้ านชาวบ้ าน
ร่วมกันสวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยง เป็ นอันเสร็ จพิธีทําบุญกะบ่องประจําปี ของชาวกะเหรี่ ยงโพล่ว แห่งบ้ าน
วาชูคุ ทุง่ ใหญ่นเรศวร
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-ประเพณีทาํ บุญออกพรรษา
งานเริ่ มตังแต่
้ วนั ขึ ้น ๑๓ คํ่าเดือน ๑๑ โดยรูปแบบการทําบุญจะมีลกั ษณะเดียวกันกับวันเข้ าพรรษา
และบุญกะบ่อง ต่างกันเพียงในภาคคํ่าวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ หลังจากเสร็ จพิธีทางศาสนาบนศาลาใหญ่
แล้ ว

ชาวบ้ านจะลงมาทําพิธีบชู าเจดีย์ไฟที่เตรี ยมไว้ อนั เป็ นองค์แทนแห่งการบูชาพระรัตนตรัยอีกรูปแบบ

หนึง่ ซึง่ เป็ นคติความเชื่อดังเดิ
้ มของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปมาแต่โบราณกาลตังแต่
้ สมัยต้ นพุทธกาลเลย
ทีเดียว โดยทําจากวัสดุท้องถิ่นคือไม้ ไผ่และก้ านไม้ สละ ทําเป็ นเจดีย์ฐานสีห่ ลีย่ ม ฐานยาวประมาณด้ านละ
๒ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร สําหรับไว้ ปักเทียนซึง่ ทําจากขี ้ผึ ้งที่หาได้ จากป่ านั ้นเอง โดยจะมีผ้ นู ําพิธีซงึ่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุติของหมู่บ้านในการนําทําพิธีตามขันตอน
้
นํากล่าวคํานมัสการเจดีย์ ตลอดจนบทสวดต่างๆใน
พิธีเป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว โดยมีการเดินเวียนรอบเจดีย์สามรอบซึง่ แต่ละรอบก็จะได้ ทําพิธีนมัสการเจดีย์
เป็ นครัง้ ๆไป เมื่อทําพิธีนมัสการเจดีย์ครบสามครัง้ แล้ ว ก็จะมีตวั แทนของแต่ละกลุม่ ตระกูลหมู่ญาติพี่น้อง
ร่วมสายโลหิตมาอ่านบทขอพรซึง่ ได้ แต่งไว้ เป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว เพื่อขอความสวัสดี ความสุขความ
เจริ ญจงมีแด่ทกุ ๆคนที่ได้ ร่วมทําบุญกันมาตลอดทั ้งพรรษานี ้
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อ่านบทขอพร ขอความสวัสดี ความสุขความเจริญทั ้งในปั จจุบนั และอนาคตจงมีแก่ชาวกะเหรี่ ยงโพล่วแห่ง
บ้ านวาชูคทุ กุ ๆคนที่ได้ ร่วมกันทําบุญมาตลอดพรรษานี ้
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-สวดมนต์ ทาํ วัตรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึ กเจริญสมาธิภาวนา
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เด็กๆมาวัด ครูบาก็จะฝึ กเดินจงกรมและนัง่ สมาธิ
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-ฝึ กอบรมเยาวชนหญิง ทอย่ ามกะเหรี่ยง โดยมีกลุม่ แม่บ้านในชุมชนฝึ กอบรมให้

ห น้ า | ๖๒

-กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงท้ องถิ่น รําตง
ตอนเย็นมาซ้ อมรํ ากันพร้ อมหน้ าพร้ อมตา

-ส่ งเสริมชุมชนให้ มีวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้ องถิ่น (กลุม่ แม่บ้าน ทอย่ามกะเหรี่ ยงขายส่ง
ตลาดภายนอก)
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-โครงการสอนวิชาชีพท้ องถิ่น โดยวิทยากรในท้ องถิ่น ของโรงเรียนบ้ านหินตัง้ หมู่ ๖
ตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็ นโครงการนําร่ องปี ที่ ๑ สําหรับการเรียน
การสอนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนในท้ องถิ่นต่างๆมีการเรี ยน การ
สอนด้ านการสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยให้ โรงเรี ยนจัดหลักสูตรวิชาชีพท้ องถิ่นสําหรับการเรี ยน การ
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ทังนี
้ ้ในส่วนของโรงเรี ยนบ้ านหินตัง้ ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
ทางราชการที่มีความเกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในท้ องถิ่นโดยตรง
ร่วมมือกับผู้ทรงความรู้ด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ทางโรงเรี ยนจึงได้

ในการให้ ความรู้กบั นักเรี ยนในรายวิชาวิชาชีพท้ องถิ่น

ดังกล่าวขึ ้น อันจะยังให้ โรงเรี ยน นักเรี ยนและผู้ทรงภูมิความรู้ท้องถิ่นได้ เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันในการที่จะทํา
ความเข้ าใจถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดํารงชีพในชีวิตประจําวันของนักเรี ยนและควรค่า
แก่การอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาเหล่านัน้ ให้ คงอยูต่ ราบชัว่ ลูกชัว่ หลานของท้ องถิ่นที่นกั เรี ยนอาศัยอยูม่ าก
น้ อยเพียงใด (รายละเอียด ในภาคผนวก...)
บรรยากาศการเรี ยน การสอน วิชาชีพท้ องถิ่น ของโรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๓
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-กิจกรรมค่ ายคุณธรรม ของโรงเรียนบ้ านหินตัง้ ณ วัดวาชูคุ
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-กิจกรรมถวายเทียนเข้ าพรรษา ของโรงเรียนบ้ านหินตัง้ ณ วัดบ้ านจะแกและวัดวาชูคุ
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-กิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
-ได้ มีการลาดตระเวนร่วมระหว่างอาสาสมัครท้ องถิ่นหมู่ ๖ บ้ านจะแก มูลนิธิสบื นาคเสถียรและ
หน่วยพิทกั ษ์ ป่าจะแก เขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก ในเขตบ้ านพุจือถึงแม่นํ ้าสุริยะ
เพื่อสํารวจและเก็บข้ อมูลการใชัประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในแนวเขตระหว่างเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่
ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกกับพื ้นที่ป่ามติครม.ซึง่ กันพื ้นที่สาํ หรับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาวบ้ านหมู่ ๖ บ้ านจะแก ในช่วงเดือนตุลาคม
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กิจกรรมอื่นๆ
-วัดวาชูคไุ ด้ บริ การยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆแก่คนในชุมชนหมู่ ๖ กลุม่ บ้ านจะแก-วาชุค-ุ พุจือ
ตลอดจนบริ จาคให้ อนามัยบ้ านจะแก อนามัยบ้ านทิไร่ป้า วัดบ้ านไล่โว่และหน่วยทหารพรานบ้ านจะแก
-บริ จาคอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง
-กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ งานพัฒนาวัด การพัฒนาชุมชน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงาน
๑. ให้ มีความต่อเนื่องในการดําเนินงานของทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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๒. ผู้นําในองค์กรท้ องถิ่นต่างๆทังวั
้ ด บ้ าน โรงเรี ยน ต้ องมีวิสยั ทัศน์ ความตั ้งใจ ความเสียสละใน
การดําเนินงานอย่างแท้ จริ ง
๓. การดําเนินงานมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปต้ องอาศัยความสามัคคีและอดทนเป็ นอย่างยิ่ง

โครงการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยงตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. หลักการและเหตุผล
ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวได้ ว่าเป็ นถิ่ นฐานของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงมาช้ านานกว่า 300 ปี ตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานว่าบ้ านสะเน่พ่อง หมู่
ที่ 1 ตําบลไล่โว่ นันเคยเป็
้
นที่ตงของเมื
ั้
องสังขละบุรี โดยมีพระศรี สวุ รรณคีรีเป็ นเจ้ าเมือง ปั จจุบนั มีชาว
ไทยเชื อ้ สายกะเหรี่ ย งอยู่ใ นตํ าบลไล่โ ว่ ประมาณ 2,900 คน โดยปกติวิ ถีชี วิต ของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงนันจะมี
้ ความผูกพันกับป่ าอย่างแนบแน่น และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จึงทําให้
ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง มีความสงบ ร่มเย็นและมีประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกื ้อกูลกับผืนป่ า เช่น การ
นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรื อฝั งไว้ ที่ต้นไม้ และจะไม่มีการตัดไม้ ต้นดังกล่าว , การไม่ตดั โค่นต้ นไม้ บาง
ชนิด เช่น ต้ นโพธิ์ ต้ นไทร ขานาง หว้ า ตะเคียน ประดูเ่ ลือด เป็ นต้ น , การไม่ตดั ไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก
ฯลฯ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทําให้ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมี ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงอาศัยอยู่ ยังคงสามารถ
รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ได้ และชุมชนเองก็สามารถอาศัยอยูร่ ่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ในปั จ จุ บัน วัฒ นธรรมจากภายนอก เช่ น สื่อ สารมวลชน สื่อ บัน เทิ ง สมัย ใหม่ เครื่ อ งแต่ง กาย
สมัยใหม่ เครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆเป็ นต้ น ได้ เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ าสูช่ ุมชนชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ ยง

ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงเริ่ มเปลีย่ นแปลงไป เช่น การใช้ เงินเพื่อการยังชีพที่สงู ขึ ้น

การดื่ม

สุราในหมู่ประชาชนที่มากขึ ้น ความสามารถในการใช้ ภาษากะเหรี่ ยงท้ องถิ่นในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
ต่างๆที่น้อยลง เครื่ องแต่งกายประจําเผ่า งานหัตถกรมพื ้นบ้ านที่ลดน้ อยลง การตัดไม้ เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่เร่งอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้ มาใหม่ มรดกทางภูมิปัญญาอันลํ ้าค่าของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่อาจจะหายสาบสูญไป และจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงความยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรในที่สดุ

ด้ วยเหตุนี ้พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ ร่วมกับเขตรักษา
พัน ธุ์ สัต ว์ ป่ าทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรด้ านตะวั น ตก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลไล่ โ ว่ กํ า นั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
คณะกรรมการหมู่ บ้ านและหน่ ว ยราชการต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และทรั พยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตกของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงให้ มีความยั่งยืน สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นได้ อ ย่างไม่ขาดสาย รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการ
ปกป้องรักษาป่ ามรดกโลกทุง่ ใหญ่นเรศวรให้ อยูค่ กู่ บั วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ตราบ
นานเท่านาน
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
2.1 เพื่ออนุรักษ์ และฟื ้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชื อ้
สายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
2.2 เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการปกป้องรักษาป่ ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกให้ อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่
2.3 เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการพุ ท ธอุ ท ยาน พระสงฆ์ อ นุ รั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู ป่ าไม้ เพื่ อ เฉลิ ม
พระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว เนื่อ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
3. เป้าหมาย
3.1 จัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ณ วัดวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี
จัง หวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ เป็ นศูน ย์ ป ระสานงานในการรวบรวมและฟื ้น ฟู อ งค์ ค วามรู้ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และ

ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่

3.2 ประชาชนและเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่ได้ รับการถ่ายทอดและซึมซับ รักษา หวงแหนองค์
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และ

ภูมิปัญญาของตนเอง

3.3 จัดทําระเบียบ ข้ อบังคับที่จําเป็ นของชุมชนและสอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
ครรลองในการดําเนินชีวิตบนวิถีแห่งความเป็ นชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่

3.4 จัดตั ้งหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่อง
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
6 หมู่บ้าน ภายในท้ องที่ตําบลไล่โว่ ได้ แก่
หมู่ที่ 1 บ้ านสะเน่พอ่ ง
หมู่ที่ 2 บ้ านกองม่องทะ
หมู่ที่ 3 บ้ านเกาะสะเดิ่ง
หมู่ที่ 4 บ้ านไล่โว่ (รวมทังกลุ
้ ม่ บ้ านสาละวะ)
หมู่ที่ 5 บ้ านทิไล่ป้า
หมู่ที่ 6 บ้ านจะแก (รวมทั ้งกลุม่ บ้ านพุหม่อง พุจือ วาชูคุ หัวนา และฤาษีแปดหลัง)
โดยมี ศูนย์ ประสานงานที่ องค์ การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ ที่พกั สงฆ์ วาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่
อํ า เภอสังขละบุ รี จัง หวัด กาญจนบุ รี และวัด เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตํ าบลท่าขนุน อํ าเภอทองผาภูมิ จัง หวัด
กาญจนบุรี
5. แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ประสานงานกับเขตรั กษาพันธุ์ สตั ว์ ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก องค์ การบริ หารส่วน
ตําบลไล่โว่ และหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ ทําการชี แ้ จงโครงการ ประชุมกํ าหนดรู ปแบบและ
ขั ้นตอนในการดําเนินงาน
5.2 กําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ แก่
- การปลูกต้ นไม้ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- การบวชต้ นไม้
- งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ

- ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุง่ ฤาษี
- ประเพณีทําบุญโตป่ อง
- ประเพณีทําบุญไล่ยองต๊ ะ-เลตองคุ
- ประเพณีทําบุญคูลงุ ภู บ้ านจะแก
- ประเพณีทําบุญที่กะเปี ย บ้ านทิไร่ป้า
- ประเพณีทําบุญทุพงุ่ บ้ านไล่โว่
- ประเพณีทําบุญไล่เทาะไจ่ บ้ านสะเน่พอ่ ง ไล่โว่ เกาะสะเดิ่ง
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ
- การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง
5.3 ขอความเห็นชอบโครงการต่อ องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ กํ านันตําบลไล่โว่ เจ้ าคณะ
ตําบลไล่โว่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก สํานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้ านโป่ ง)
เพื่อดําเนินกิจกรรมของโครงการในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
5.4 จัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็ นสําหรับใช้ ในโครงการ
5.5 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทางสือ่ ต่าง ๆ และส่วนราชการภายในจังหวัด
5.6 จัดตั ้งหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่อง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
ดําเนินการโดยคณะกรรมการโครงการ อันประกอบด้ วยองค์ การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ กํ านัน
ตําบลไล่โว่ เจ้ าคณะตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์ ในเขตตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อํ าเภอทองผาภูมิ

คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตําบลไล่โว่ และอาสาสมัครที่มีความสามารถในด้ านต่างๆร่ วมกัน
กําหนดนโยบาย พิจ ารณาแก้ ไขการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนพิจารณาร่ างกําหนดระเบียบ
ข้ อบังคับของโครงการ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินโครงการระยะที่ 1
1 มีนาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2563
8. งบประมาณ
จากวัดเวฬุวนั องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ พุทธศาสนิกชนและมีผ้ มู ีจิตศรัทธาทัว่ ไป
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ตามโครงการพุทธอุทยาน ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
9.2 ชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งผืนป่ ามรดกโลกทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ าน
ตะวันตก
9.3 สามารถรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยเชื ้อ
สายกะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่ให้ สามารถสืบทอดไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง
9.4 เป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ผู้สมาทานรุกขมูลธุดงควัตร ให้ อยูใ่ นพื ้นที่
ที่กํ า หนด ซึ่งจะสะดวกในการกํ า กับ ดูแล และรั ก ษาความปลอดภัย

รวมทัง้ ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้ อม
10. หน่ วยงานดําเนินการ
10.1 หน่วยงานหลัก
- ที่พกั สงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- วัดเวฬุวนั ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10.2 หน่วยงานสนับสนุน
- เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
- โรงเรี ยนในเขตตําบลไล่โว่
- ร้ อย.ทพ.14O4 ฐานปฏิบตั ิการบ้ านจะแก
- กองร้ อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 134
- สถานีอนามัยบ้ านจะแก

11. การติดตามและประเมินผล
ทางโครงการจะจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพื่อรายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
ถึงความก้ าวหน้ าของโครงการ ปั ญหา อุปสรรคเพื่อจะได้ หาแนวทางแก้ ไขในปี ต่อ ๆ ไป

ลงชื่อ............................................ผู้เขียนโครงการ
(พระทวีศกั ดิ์ เมตตาวิหาโร)
ประธานที่พกั สงฆ์วาชูคุ หมู่ 6

ลงชื่อ............................................ผู้เขียนโครงการ
(พระโต้ ง ฐิ ตคุโน)
ประธานที่พกั สงฆ์บ้านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายโทโรงซ่า พนาสุขสันต์)
ราษฎรอาวุโสบ้ านวาชูคุ หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายกําธร พลีเพื่อชาติ)
ราษฎรอาวุโสบ้ านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมหวัง ไทรสังขกมล)
ผู้ใหญ่บ้านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุเทพ อรุณศรี สวุ รรณ)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสิทธิพล กนกพรตระกูล)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ หมู่ 6

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไมตรี เสตะพันธ์ )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(พระครูกาญจนสุทธิคณ
ุ )
เจ้ าคณะตําบลไล่โว่

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอานนท์ เสตะพันธ์ )
กํานันตําบลไล่โว่

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววีรยา โอชะกุล)
หัวหน้ าเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวร ด้ านตะวันตก

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเอิบ เชิงสะอาด)
ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์ สตั ว์ป่า

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายเริ งชัย ประยูรเวช)
ผู้อํานวยการสํานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 3

ภาคผนวก

ภาพเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการ
ประชุมชี้แจงแนวนโยบาย หลักการและเหตุผลของโครงการ ตลอดจนรายละเอียดและแนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ ๖ บ้านจะแก หน่วย
ราชการในท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วัดวาชูคุ ม.๖ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วง
เทศการงานประจําปี สักการะเจดียพ์ ระอาจารย์เสถียร สมาจาโร

นําเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาเขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก ณ โรงเรี ยนอุดมสิทธิศึกษา อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
เพือ่ รับหลักการของโครงการและนําเสนอโครงการต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้าน
โป่ ง)ในการอนุมตั ิการดําเนินงานของโครงการต่อไป

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นําเสนอโครงการต่อที่ประชุมประชาชนตําบลไล่โว่ ในวาระการประชุม
ประชาชนตําบลไล่โว่เพือ่ ทําประชาพิจารเกี่ยวกับการผนวกรวมเขตพื้นที่ป่ามติครม.เขาพระฤาษี-บ่อแร่ เข้า
เป็ นพื้นที่เดียวกันกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อันเป็ นเขตมรดกโลก

