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วัด...แหล่งเรียนรู้และทดลอง
	 ถ้านบักนัทีเ่งนิ	ชาวบ้านหวันาไม่ใช่กลุม่
คนที่รวยที่สุด	หรือหากจะนับกันที่การครอบ
ครองที่ดินก็ไม่ได้มีมากที่สุด	
 
	 แต่สิง่ทีม่คีณุค่ากว่าน้ัน	คือความสงบสขุ 
ของคนในชุมชน	 ที่กินอิ่มนอนอุ่น	 ไม่มีเงิน 
สกับาทกย็งัอยูไ่ด้	เพราะชวีติแวดล้อมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 ในน�้ามูล 
มปีลา	ในป่าเขาอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพชืพรรณ 
หลากชนิด	 จิตใจมีความสงบด้วยพระธรรม
ค�าสอนของพระครูบวร สังฆรัตน์	เจ้าอาวาส
วัดจ�าปา	 พระนักพัฒนาที่น�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	มาสู่ชุมชนแห่งนี้	
	 ค�าสอนที่พระที่นี่เทศน์ไม่ใช่เรื่องบุญ
บาปแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ได้น�าหลักคิด 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปูเป็นพื้นฐาน
ให้ชาวบ้าน	 หลังจากนั้นใครสนใจใคร่เรียนรู	้
ลงมอืปฏบัิตเิรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีงก็มาเรยีนรู้ 
ได้ที่วัด	 ซึ่งกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่	
มีทั้งการปลูกผัก	 เลี้ยงสัตว์	 มีการฝึกอาชีพ
ให้ชาวบ้านตามบริบทของชุมชน	 รวมท้ัง 
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์การเรียนรู้วัดจ�าปา	
ที่รวบรวมข้าวของของผู้คนในอดีตไว้ที่นี่	

ชุมชนหัวนำ
สังคมในอุดมคติที่มีอยู่จริง
 หำกจะมีชุมชนไหนในประเทศไทย สำมำรถท�ำให้เรำพอจะมองเห็นภำพสังคมในฝันได้
อย่ำงชดัเจนมำกทีส่ดุ หนึง่ในนัน้น่ำจะเป็น ชมุชนหวันำ ต�ำบลหนองแก้ว อ�ำเภอกนัทรำรมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
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	 นอกจากวัดจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว	ยงัท�าหน้าทีก่ล่อมเกลา 
จิตใจของผู้คนให้อยู ่ในศีลในธรรม	 ไม่ว่า 
จะมีกิจการงานใดที่จัดขึ้นที่วัด	 ก็จะไม่มี
เรื่องอบายมุขหรือสิ่งของมึนเมา	 ทุกวันพระ
ชาวบ้านร้านค้าก็ไม่ขายสิ่งเหล่านี้	 ชาวบ้าน
ที่นี่ถือศีลไว้ประจ�าใจกันมาอย่างยาวนาน	
ค�าว่า	 “คุณธรรม”	 จึงเป็นเรื่องที่แทบไม่
ต้องบอกกล่าว	 จนมารุ่นลูกรุ่นหลาน	 ด้วย
ความที่ชาวบ้านที่นี่มีเชื้อสายลาวที่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม	 จึงมีการสืบทอด
เรื่องการแต่งกาย	 การร่ายร�า	 การท�าอาหาร	
รวมไปถึงจิตใจที่ใฝ่ในพระธรรมไปยังคน 
รุ่นใหม่อีกด้วย	

ชุมชนเข้มแข็ง…ตั้งต้นจำกศีล 
จำกธรรม 
 พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท	 แห่งวัด
จ�าปา	 เล่าว่า	หากจะนับว่าสิ่งใดคืออุปสรรค
ปัญหาของชมุชนแห่งน้ี	กน่็าจะเป็นเรือ่งความ
ห่างไกลความเจริญ	 เพราะอยู่ห่างจากตัว
อ�าเภอราว	25	กโิลเมตร	ถอืได้ว่าเป็นหมูบ้่าน
ปิด	เพราะเป็นหมู่บ้านที่เข้าทิศทางใต้ได้ทาง
เดยีว	ส่วนทศิเหนือเป็นป่าถาวรทีติ่ดกบัแม่น�า้
มูล	มองไปอีกฝั่งก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานี	
	 แม้ความห่างไกลความเจริญดูเหมอืนจะ
เป็นอปุสรรคในการพฒันาของหมูบ้่าน	แต่ใน
ขณะเดียวกันการที่ยังเป็นสังคมแบบปิด	 ก็มี

ข้อดทีีท่�าให้ชาวบ้านยงัไม่ได้รบัเอาความเป็น
วัตถุนิยมมาเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิต
มากนัก	 ถึงขนาดที่พูดได้ว่า	 แม้ชาวบ้านที่นี่
จะไม่มเีงนิตดิตวัสกับาท	แต่กไ็ม่อดตายอย่าง
แน่นอน	
	 ชาวบ้านท่ีนี่ใช้หลักธรรมชาติในการ
ท�างาน	 เมื่อจะท�ากิจกรรมใดก็จะนัดประชุม
วางแผนกันที่วัดจ�าปาพูดคุยปรึกษาหารือ
กันอย่างพี่อย่างน้อง	 โดยมีคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกมาท�าหน้าที่ดูแล
ทุกข์สุขร่วมกันในเรื่องต่างๆ	เช่น	
	 การรักษาป่าชุมชน	 จากที่ทางเข ้า
หมู่บ้านด้านทิศใต้เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ราว	
100	 ไร่	 ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันท�ารั้วให้เห็น 
เด่นชดัยาวกว่า	1	กโิลเมตร	เพือ่ลดการบกุรกุ	
ส่วนป่าชุมชนด้านทิศใต้อีก	 22	 ไร่	 เป็นท่ีตั้ง
ของวัดจ�าปา	 ในอดีตเป็นป่าไผ่ไม่ใช่ป่าถาวร	
จนเมือ่	6	ปีทีผ่่านมาท่านเจ้าอาวาสได้ร่วมกบั 
ชาวบ้านตัดป่าไผ่แล้วพลิกฟื ้นกลายเป็น 
ป่าชุมชนด้วยการช่วยกันปลูกไม้เนื้อแข็ง
หลากหลายชนิด	ทั้งต้นพะยูง	ตะเคียน	มะค่า	
ประดู่	 สักทอง	ส่วนยางนากว่า	 100	ต้นที่มี
อยู่ในป่าแต่เดิมนั้นมีอายุไม่ต�่ากว่า	 300	 ปี 
เลยทเีดยีว	ทกุวนันีป่้าผนืนีก้�าลงัอดุมสมบรูณ์	
ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่สูงกว่า	 7	 เมตร	 ส่วน 
ป่าชุมชนด้านทิศเหนือก็กลายเป็นแหล่ง
อาหารอันอุดมสมบูรณ์มีทั้งเห็ด	 หน่อไม้	
แมลง	 และผักป่า	 ให้ชาวบ้านได้เก็บกินทั้งปี	
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พระสมุห์เอกนรินทร์เล่าว่า	 ข้อดีอย่างหน่ึง
ของการมีต้นไม้ใหญ่แวดล้อม	ท�าให้ช่วยเป็น
เกราะก�าบังลมฝนได้เป็นอย่างดี	

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งต่อควำมรู้ด้วย
กำรเทศนำธรรม 
	 หากเดินเข้าไปในวัด	 นอกจากความ
ร่มร่ืนสงบเย็นแล้ว	 เราจะพบว่าที่นี่ยังเป็น
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงทีเ่ป็นต้นแบบได้
เป็นอย่างด	ีในแต่ละปีมทีัง้ชาวบ้านในหมูบ้่าน	
และคนภายนอกมาศึกษาดูงานเป็นจ�านวน
มาก	 ความดีข้อนี้ส่วนหนึ่งต้องยกให้ท่าน 
เจ้าอาวาส	 ผู้น�าเรื่องการเป็นอยู่ที่พอเพียง 
นีม้าเผยแพร่ให้ชาวบ้านผ่านการเทศนาธรรม 
กว่า	 40	 ปี	 จนราว	 5	 ปีให้หลังมานี้	 ที่นี่จึง 
เป ิดเป ็นศูนย ์ เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเต็มรูปแบบ
  
 “ส่ิงส�าคัญคือ เราต้องท�าให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง ชาวบ้านจึงจะเกิดความศรัทธา 
เช่ือมัน่ มคีวามมุง่มัน่ในการลงมอืท�า ท�าอะไร
ท�าจรงิ ท�าเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะเรือ่งของ
ความเสียสละ เราต้องมองออกไปนอกรั้ว
ก�าแพงวดั เมือ่เหน็ความล�าบากของญาตโิยม
ต้องออกไปช่วยเหลอื 3 เสาหลกั คอื บ้าน วดั  
โรงเรยีนต้องร่วมมอืกนั” พระสมห์ุเอกนรนิทร์
กล่าวถึงปัจจัยของความส�าเร็จที่ เกิดขึ้น 
ในหมู่บ้านหัวนา	

	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของชาวบ้าน	
ท�าให้ชมุชนแห่งนีก้ลายเป็นชมุชนต้นแบบใน
หลายๆ	ด้าน	โดยเฉพาะเป็นชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ
กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	
	 ชาวบ้านหัวนานอกจากท�านาบัว	 ปลูก
ถั่วลิสง	เลี้ยงปลานิล	ปลาทับทิมในกระชังริม
แม่น�า้มลูแล้ว	กน็�าความรูจ้ากแปลงสาธติการ
ปลูกผัก	เพาะเห็ด	เลี้ยงปลา	เลี้ยงกบ	เลี้ยงไก่
จากวัดจ�าปาไปท�าต่อที่บ้าน	
	 แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ	 ที่วัดแห่งนี้
ยังได้ปลูกมันป่า	ทั้งมันนก	มันน�้า	มันแซง	ที่
แม้ไม่เป็นที่นิยมของตลาด	แต่ก็น่าอนุรักษ์ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไป	 รวมถึงปลูกเผือก
กลอยซ่ึงมีอยู ่มากในแถบนี้ไว้ในโครงการ 
เพื่อเป็นศูนย์เพาะพันธุ์แจกจ่ายให้ชาวบ้าน	
อกีด้วย	ด้วยพลงัของชาวบ้านท�าให้หน่วยงาน 
ต่างๆ	 เข้ามาให้การสนับสนุนมากมาย	 เช่น	
พัฒนาชุมชน	อ�าเภอ	จังหวัด	อย่างโครงการ	
365	วันศรีสะเกษพัฒนา	ที่ได้งบประมาณมา
จากจังหวดัในการพฒันาฝึกอาชีพให้ชาวบ้าน
เพิม่เตมิ	เช่น	การรือ้ฟ้ืนการทอผ้า	การท�าขนม
โบราณ	ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
(ททท.)	มาให้การสนบัสนนุเป็นการท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน	 ด้วยการอบรมความรู ้ให ้กับ 
มัคคุเทศน์น้อย	 ซึ่งเป็นเยาวชนในหมู่บ้าน	
เพ่ือสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมให ้
คนภายนอกได้รับรู้
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งำนโฮมบุญ สืบวฒันธรรม สำนควำมดี
	 จุดเด่นที่ส�าคัญอีกอย่างของที่นี่	 คือ
การที่สามารถรักษาวิถีด้ังเดิมของตนเองไว ้
ได้อย่างเหนียวผ่านงานโฮมบุญข้าวใหม่ 
ปลามัน	 วัฒนธรรมลุ่มน�้ามูล-ชี	 หรือเรียก 
อีกอย่างว่า	 ตลาดโบราณนาจ�าปา	 ที่จัดขึ้น	 
2	วัน	ในช่วงศุกร์	เสาร์	ราวสัปดาห์แรกหรือ
สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน	 โดยท�า
ติดต่อกันมา	4	ปีแล้ว
	 เหตุที่ เป ็นเดือนนี้ 	 เพราะเป ็นช ่วง 
น�้าหลากมีปลาสารพัดชนิด	 แถมเป็นช่วงที่
ปลามีเนื้อมันอร่อยมากที่สุด	 ส่วนข้าวก็เป็น
ข้าวใหม่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมีความหอม	
	 งานน้ีจัดขึ้นที่วัดจ�าปาอย่างยิ่งใหญ่	 มี
การแสดงของชาติพันธุ์ชนเผ่าอื่นๆ	 ที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ	 ทั้งส่วย	 เขมร	 ลาว	
เยอ	วนัแรกเป็นการแสดงศลิปวฒันธรรมกว่า	
20	ชุด	เช่น	การฟ้อนกลองตุ้ม	การร�าผีแถน	
การร�าต�าตะ	การเป่าสะไน	ฯลฯ	มนีทิรรศการ	
การออกบูธ	แสดงสินค้าของอ�าเภอต่างๆ	ทั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ	 และมีการถวายสังฆทาน
ข้าวใหม่ปลามันแด่พระสงฆ์	 ส่วนอีกวันเป็น
วัฒนธรรมแห่งสายน�้าการแข่งขันเรือยาว
โบราณ	ที่มีอายุกว่า	100	ปี	ด้วยคนจ�านวน	
40	 ฝีพาย	 นับเป็นการละเล่นช่วงน�้าหลากที่
สืบทอดมาอย่างยาวนาน	
	 หากจะถามหาความยั่งยืนถึงสิ่งดีงาม
ที่เกิดขึ้นที่น่ี	 เราพบว่าการสร้างความเข้าใจ

ให้กับชาวบ้านแบบใกล้ชิดของพระ	 ทั้งใน
กิจการงานวัด	 การเทศนาธรรม	 การร่วมกัน
ตักบาตรทุกวันพระ	 รวมถึงการสืบทอดสิ่งดี
งามให้เยาวชนรุ่นหลัง	น่าจะเป็นค�าตอบของ
ค�าถามนี้ได้ดีที่สุด	
	 สุดท้ายพระสมุห์เอกนรินทร์สรุปว่า
 “คุณธรรมท่ีส�าคัญท่ีจะน�าพาชีวิตไปสู่
ความสุข คือการที่คนมีศีล มีธรรม มีความ
สามคัค ีจะน�าไปสูก่ารประกอบสมัมาชพี รวม
ทัง้หากพระสงฆ์เข้าใจในสขุทกุข์ของญาตโิยม 
เป็นท่ีพึ่งให้ได้ เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาก็จะ
สามารถเป็นท่ีพึ่งทางใจให้กับผู้คนในสังคม
ได้ต่อไป”




