ต�ำบลแสงภา

ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
“การแห่ตน้ ดอกไม้” เป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดเลย ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปีในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการท�ำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาจะท�ำให้เกิดสิริมงคล
แก่ชีวิต ชุมชนอยู่ดีมีสุข เรือกสวนไร่นาอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองมีความร่มเย็น และเป็น
การแสดงถึงความเสื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี

ตัง้ แต่เช้าตรู่ ชาวบ้านแต่ละชุมชนจะน�ำ
ไม้ไผ่มาประกอบเป็นโครงของต้นดอกไม้ แล้ว
น�ำดอกไม้สดชนิดต่างๆ มาประดับตกแต่ง
อย่างสวยงาม จากนั้นจึงน�ำต้นดอกไม้ไปแห่
รอบพระอุโบสถในช่วงค�ำ 
่ ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะต้อง
ท�ำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน ดังนั้นการแห่
ต้นดอกไม้จึงเป็นประเพณีที่ต้องอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
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โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ ต� ำ บลแสงภา
อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีการจัดงานแห่
ต้นดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะต้น
ดอกไม้ของที่นี่จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ใด ต้นที่
ใหญ่ที่สุดมีความกว้างถึง 3 เมตร สูงถึง 15
เมตร ใช้ไม้ไผ่ประกอบเป็นโครงสร้างตั้งแต่
10 - 40 ล�ำ และใช้ดอกไม้สดประดับตกแต่ง
เป็นจ�ำนวนมาก ต้นดอกไม้ยิ่งมีขนาดใหญ่

มากเท่าไร ยิ่งต้องอาศัยความสามัคคี ความ
เสียสละ และการมีส่วนร่วมของชาวต�ำบล
แสงภามากขึ้นเท่านั้น ซึ่งพวกเขาก็สามารถ
ท�ำออกมาได้อย่างดีในทุกๆ ปี จนกลายเป็น
ที่ รู ้ จั ก ในกลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้ อ งการมา
สัมผัสวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อมกันนั้น
ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวต�ำบลแสงภา ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็น “ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม” อีกด้วย

ต�ำบลแสงภา...ชุมชนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

นอกจากความสามั ค คี เ ป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกันของคนในชุมชนแล้ว นายสมบัติ
ชิดทิด ก�ำนันต�ำบลแสงภา และประธานสภา
วัฒนธรรม อ.นาแห้ว จ.เลย เล่าว่า ตัง้ แต่รับ
ต�ำแหน่งก�ำนันของต�ำบลแสงภา มาเป็นเวลา
ร่วม 30 ปี ยังไม่เคยมีการก่อคดีอุกฉกรรจ์
หรื อ คดี ที่ มี ค วามรุ น แรงถึ ง กั บ ต้ อ งขึ้ น โรง
ขึ้นศาลเกิดขึ้นในพื้นที่เลย “ต้นทุนที่ส�ำคัญ
ของชุมชนเราก็คือ ชาวบ้านมีความเคารพ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเชือ่ ในเรือ่ ง
บุญ ศีล ทาน ทุกวันโกนและวันพระ ชาวบ้าน
จะถือศีลอย่างเคร่งครัด ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด
แล้วยังหยุดงานส่วนตัว มาช่วยกันท�ำงาน
ส่วนรวม เช่น พัฒนาชุมชนหรือวัดวาอาราม
ให้สะอาดเรียบร้อย
นอกจากนีเ้ วลามีงานบวช งานศพ หรือ
งานประเพณี ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ
ในการงดเหล้ า งดอบายมุ ข ต่ า งๆ ผลดี ที่
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ตามมาก็คือ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
เกิดขึน้ โดยเฉพาะเวลาจัดงานบุญประเพณีทมี่ ี
วงดนตรีหมอล�ำมาเล่น ก็ไม่มกี ารชกต่อยกัน
ของพวกเด็กหนุม่ ๆ เพราะเราจะปลูกฝังเสมอว่า
ไม่วา่ งานอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนถือเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแล”
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของชาวชุ ม ชน
ท�ำให้ตำ� บลแสงภาได้รบั คัดเลือกให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด เป็นหมู่บ้านศีล 5
ตัวอย่างระดับภาค และเป็นหมูบ่ า้ นคุณธรรม
ต้นแบบ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาว
ต�ำบลแสงภาเป็นอย่างมาก

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จากบทเรียนในอดีต...

ย้ อนกลั บ ไปในปี 2528 พื้นที่ป ่าใน
ต�ำบลแสงภาได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่
สัมปทานเพื่อตัดไม้ สร้างความกังวลให้กับ
ชาวบ้ า นจะเดื อ ดร้ อ น หากแหล่ ง น�้ ำ และ
แหล่งอาหารจากธรรมชาติจะถูกท�ำลายไป
ชาวบ้านจึงรวมตัวกันคัดค้านทุกวิถีทางเพื่อ
เรียกร้องให้มีการยกเลิกสัมปทาน ใช้เวลา
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ด�ำเนินการถึง 2 ปี ก็มีค�ำสั่งยกเลิกในที่สุด
และจากเหตุการณ์นเี้ องท�ำให้ชาวบ้านแสงภา
หันมาให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาป่ามาก
ขึ้น พวกเขาพร้อมใจการเลิกตัดไม้ เลิกท�ำไร่
เลือ่ นลอย หันมาปลูกป่าเพิม่ มากขึน้ และออก
กฎระเบียบของชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก
ป่าโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ
ในเวลาต่ อ มา พื้ น ที่ ป ่ า เหล่ า นั้ น ได้
กลายเป็นอุทยานแห่งชาติภูสนทรายที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรดิน น�ำ 
้ ป่า ทีช่ าวบ้าน
ได้พงึ่ พาอาศัย โดยเฉพาะแหล่งน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ซงึ่
ได้จากประปาภูเขาที่มีตลอดทั้งปี ไม่เคยขาด
และยังมีอาหารธรรมชาติจากป่าที่ชาวบ้าน
สามารถหาอยูห่ ากินได้ทกุ ฤดูกาล นอกจากนี้
ชาวบ้านส่วนหนึง่ ยังสามารถสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บทเรี ย นในอดี ต ได้ ห ล่ อ หลอมให้
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการร่วมมือร่วมใจ
กัน เสียสละก�ำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อสร้าง
ประโยชน์ส่วนรวม เพราะเห็นผลแล้วว่าจะ
น�ำมาซึ่งประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว
ในที่สุด ก�ำนันสมบัติเล่าว่า “เป้าหมายที่

ส�ำคัญก็คือความสุขของคนในชุมชน ไม่ว่าจะ
ท�ำอะไรก็ตาม เราจะไม่เอาวัตถุสิ่งของหรือ
เงินทองเป็นตัวตั้ง แต่จะมุ่งเน้นไปที่ความ
ร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข ชาวบ้ า นมี ค วามปลอดภั ย
ไม่ขัดแย้งกัน อยู่กันอย่างพอเพียง ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง สามัคคีกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะ
ต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
ทั้ ง วั ฒ นธรรม ประเพณี และการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน”
ความภูมใิ จอีกด้านหนึง่ ของต�ำบลแสงภา
นั่นก็คือการได้เข้าร่วม “โครงการสร้างป่า
สร้ า งรายได้ ” ซึ่ ง เป็ น โครงการตามแนว
พระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ มี เ ป้ า หมายในการ
เปลี่ยนแนวความคิดของชาวบ้านให้หันมา
ร่วมกันปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเน้นการ
ท� ำ เกษตรแบบผสมผสานเพื่ อ ให้ มี ผ ลผลิ ต
เพียงพอจ�ำหน่าย สร้างรายได้ตลอดทั้งปี
ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านร้อยละ 80 ของต�ำบล
แสงภาสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ท�ำให้หลาย
ครอบครั ว มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น จากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจส่งให้กับโครงการ มีหนี้สิน
ลดลง อี ก ทั้ ง ยั ง มี สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น จากการ
เลิกใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร

“ทุกวันนี้ชาวบ้านมีความพึงพอใจใน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา แต่ละ
ครอบครัวมีทที่ ำ� กินไม่เกิน 50 ไร่ แต่กเ็ พียงพอ
สามารถส่ ง ลู ก หลานเรี ย นหนั ง สื อ ได้ ต าม
สมควร แม้ จ ะไม่ ถึ ง กั บ ร�่ ำ รวย แต่ ก็ ไ ม่ มี
โรคภัยไข้เจ็บจากการใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่า
แมลง ซึ่ ง สารเคมี เ หล่ า นี้ น อกจากจะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังท�ำให้ดินเสื่อม
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม” ก�ำนันสมบัติกล่าว
แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ ในชนบทที่อยู่
ตามแนวชายแดน แต่ ช าวต� ำ บลแสงภาก็
สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสงบสุข ยึดมัน่ ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สามารถรักษาอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเอาไว้ได้
อย่างเหนียวแน่น ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้
เกิดความส�ำเร็จในชุมชน ส่วนหนึ่งมาจาก
การท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดย
ไม่แบ่งแยก ทัง้ ภาคส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแสงภา ภาคส่วนท้องที่ คือ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งหน่วยงานราชการ
ต่างๆ และภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะ
พร้อมเสียสละแรงกายแรงใจในการท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ ส่วนรวม ท�ำให้ตำ� บลแสงภากลาย
เป็นชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเช่นทุกวันนี้...
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