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   วัดลำนแซะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต�ำบลนำขยำด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
มีเนื้อที่รำว 30 ไร่ มองจำกภำยนอกวัดแห่งนี้ดูไม่แตกต่ำงจำกวัดท่ัวไปท่ีเรำพบเห็น  
หำกแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ต่ำงหำกที่ท�ำให้วัดลำนแซะมีชื่อเสียงขจรขจำยไปไกล  

วัดลำนแซะ
จิตอำสำจำกสำยใยศรัทธำ

 พระครศูาสนกจิจาทร (ชอบ โชตปิาโล)  
หรือหลวงพ่อชอบ	 เจ้าอาวาสวัดลานแซะ	
พระนักพัฒนาผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้าง 
สิ่งดีๆ	 ให้กับสังคม	 กล่าวว่า	 “ท�างานหูจี้
ตาลายแหละ	 แต่แหลงไม่เก่ง”	 ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นว่าท่านมีความมุ่งมั่นในการท�างาน	
และถนัดท�ามากกว่าพูด	คุณงามความดีอะไร
ที่เคยท�า	 เมื่อท�าจนส�าเร็จแล้วก็ไม่ได้จดจ�า	
เพราะคิดว่ายังมีงานอีกมากมายที่รออยู่	
	 ส่วนหน่ึงที่ท�าให้วัดลานแซะ	 เป็นที่
รู้จักก็เพราะที่นี่สื่อสารธรรมะผ่านสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ทางคลื่นความถี่	
88.50	เมกะเฮริตซ์	และทางคลืน่ความถี	่102	
เมกะเฮิรตซ์	แต่ที่มากกว่านั้นคือ	วัดแห่งนี้ยัง

ได้ชือ่ว่าท�างานด้านจติอาสาอย่างเข้มข้น	โดย
ไม่ได้ยึดเอาตัวเงินเป็นท่ีตั้ง	 หากแต่สามารถ
ดึงดูดผูค้นทัง้ใกล้และไกลมาช่วยเหลอืกจิการ
งานของวัดด้วยความศรัทธา	
	 ศรัทธาท่ีว่านี้	 เป็นความศรัทธาด้วย 
เหตุใด	เราตามไปค้นหาความจริงด้วยกัน

เริ่มต้นที่…เกิดมำชำตินี้ต้องไม่เปล่ำดำย 
	 หลวงพ ่อชอบ	 เจ ้าอาวาสของวัด 
ลานแซะ	คอืตวัแปรส�าคญัท่ีท�าให้เกดิการรวม
ศูนย์รวมใจของคนในพื้นท่ี	 และสร้างศรัทธา
จากญาตโิยมทีม่าท�าบญุทีว่ดั	ท่านเล่าว่าชวีติ 
วัยเด็กไม่ได้ล�าบาก	 แต่ตัวท่านชอบท�าให้ 
ตัวเองล�าบากด้วยการไปท�างานช่วยเหลือ 
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คนอื่น	 โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่	 ที่ส�าคัญ 
ยังชอบไปอยู ่วัดมาต้ังแต่เด็กๆ	 เมื่อบวช
เป็นพระภิกษุ	 จิตใจที่ชอบช่วยเหลือท�างาน 
จิตอาสาก็ท�าให้ท่านมองทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่	 
“เราท�าได ้ 	 ช ่วยได ้	 เราต ้องท�า”	 นี่คือ 
แรงบนัดาลใจส�าคัญทขีบัเคลือ่นให้คนคนหน่ึง
กลายมาเป็นพระนักพัฒนาในที่สุด
	 เกือบ	 30	 ปีที่บวชเป็นพระภิกษุ	 ท่าน
ตัง้เป้าหมายไว้ว่าอยากท�าให้ญาตโิยมทีม่าวดั 
รู ้จักการ	 “ปล่อยวาง”	 และเรียนรู ้ว ่าแท้ 
ทีจ่รงิไม่มอีะไรเป็นของของเราเลยทัง้ลกู	เมยี	
ญาติมิตร	 ทรัพย์สินสิ่งมีค่า	 สิ่งที่อาจจะเป็น
ของเรามากหน่อยก็คือ	 ความสุข	 ความทุกข์	 
และสุขภาพของตัวเราเท่าน้ัน	 นอกน้ันเป็น
เรือ่งนอกตวั	ตายไปกน็�าไปไม่ได้	ท่านจึงอยาก
ให้ญาติโยมใช้ชีวิตนี้อย่างไม่เปล่าดาย	แต่ทิ้ง
ความดีไว้ให้กับโลกใบน้ีแทนข้าวของมีค่าที่
คนเราใฝ่หา
	 โครงการแรกๆ	ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้	จึง
ไม่ใช่การสร้างถาวรวัตถุอันใด	 แต่หลวงพ่อ 
ใช้โอกาสจากการทีญ่าติโยมนมินต์ไปบรรยาย
ธรรมะให้นักเรียนฟัง	 เชิญชวนให้ครูน�า
นักเรียนในโรงเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
ที่วัด	 เพราะท่านเล็งเห็นว่า	 ยิ่งนับวันคน
รุ ่นใหม่ก็ยิ่งห่างจากพ่อจากแม่	 ห่างจาก 
พระธรรมค�าสอน	อย่างน้อยๆ	ท่านอยากจะ

ชีช้วนให้เดก็ๆ	รูจ้กัว่าวดัมหีน้าตาเป็นอย่างไร	
กุฏิพระเป็นแบบไหน	 โบสถ์ใช้ท�าอะไรบ้าง
เท่านั้น	
	 เมื่อตั้งใจจะท�าโครงการ	 หลวงพ่อก็มี
การบริหารจัดการโดยมีสถานีวิทยุเป็นสื่อ	
รวมท้ังมีผู้ช่วยท่ีอาสามาช่วยกันท�างานท่ีนี่
หลายคน	 หลายกลุ่ม	 กลุ่มแรกคือพระที่มา
บวชที่วัดแห่งนี้	 ซึ่งทราบเป็นอย่างดีว่าถ้า
มาบวชที่นี่ทุกรูปต้องท�างาน	 กลุ่มที่สองคือ	
ญาติโยมท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดและพักอาศัย
อยู่ที่นี่	 กลุ่มที่สามคือ	 เด็กวัด	 ที่ทางวัดส่ง 
ให ้ เรียนจนจบปริญญาตรีและหลวงพ่อ
ชักชวนให้มาท�างานควบคุมดูแลสถานีวิทย	ุ
กลุ่มท่ีสี่	 คือญาติโยมท่ีอาสามาช่วยงานเป็น
ครั้งคราวไป	 ทั้งหมดนี้คือจิตอาสาที่มาช่วย
ท�างานให้วดัด้วยจติศรทัธา	ศรทัธาว่าหากท�า
ในสิ่งที่ดี	สิ่งดีๆ	ก็จะเกิดตามมานั่นเอง
	 ในแต่ละปีจะมเีดก็ๆ	มาปฏบิตัธิรรมทีน่ี่
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	ราว	8,000-10,000	คน	 
รุ่นละราว	 200-300	 คน	 เมื่อถามหลวงพ่อ
ว่าเงินค่าใช้จ่าย	 อย่างค่าน�้าค่าไฟ	 ค่ากินอยู	่
ท่ีท่านบอกว่าราว	 40,000	 บาทต่อเดือน	 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ	 
ซึง่รวมแล้วราว	100,000	บาทต่อเดอืนนัน้	ได้
จัดหามาอย่างไร	 ท่านตอบอย่างอารมณ์ดีว่า	 
มาจากความศรัทธาของชาวบ้าน	
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	 ที่วัดแห่งนี้	 “ต้ังใจ”	 ให้มีกล่องรับ
บริจาคแต่เพียงน้อย	 แต่กลับได ้รับเงิน
บริจาคในแต่ละเดือนเป็นจ�านวนมาก	 นั่น
เป็นเพราะส่วนหนึ่งเมื่อผู้คนได้รับทราบข่าว
คราวของโครงการต่างๆ	ผ่านสถานวีทิย	ุหาก
มีจิตศรัทธาก็จะเดินทางมาท�าบุญที่วัดเพื่อ
สนบัสนนุการท�างานของวดัโดยไม่ต้องร้องขอ	

ร่วมเป็นองค์กรคณุธรรมกบัศนูย์คณุธรรมเมือ่	 
4	 ปีก่อน	 ท่านเล่าว่าวัดแห่งนี้ได้ท�างานโดย
ยึดคุณธรรมด้านจิตอาสามาตั้งแต่ต้น	 โดย
ตั้งใจให้วัดแห่งนี้เป็นที่บ�าบัดกายบ�าบัดใจ
ของชาวบ้าน	
	 บ� า บัดกายก็ด ้ วยการใช ้อาคาร ท่ี 
โรงพยาบาลควนขนุนมาสร้างไว้ในวัด	 ซ่ึงใน
อดีตใช้เป็นสถานที่สอนนวด	มาใช้เป็นคลินิก
สมุนไพรส�าหรับครอบครัว	 เปิดบริการทั้ง
นวดสมุนไพร	 และอบตัวด้วยสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรค	 โดยทางวัดได้แบ่งพื้นที่ส�าหรับ
ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในคลินิกอีกด้วย	 คลินิก
สมุนไพรฯ	 แห่งนี้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีมี
ความรูม้าให้บรกิารนวดและสอนให้กบัเพือ่น
ที่อยากมีอาชีพนี้ไปด้วย	เป็นการสร้างรายได้	
และสร้างความสุขในการเป็นผู้ให้ไปในเวลา
เดียวกัน
	 ส่วนบ�าบัดใจก็ด้วยการท่ีทางวัดจะจัด
พระภิกษุทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง	 มาจัดรายการ
ธรรมะให้ญาติโยมฟังทางสถานีวิทยุ	 โดย
หลวงพ่อจะตื่นตั้งแต่ตี	 4	 มาจัดรายการ
ท�าวัตรเช้า	 ระหว่างวันก็จะมีพระภิกษุมา
บรรยายธรรมะสลับกันไป	 และปิดรายการ
ตอน	4	ทุ่ม	ท่านบอกว่าความตั้งใจในการท�า
รายการวทิย	ุกด้็วยนกึถึงคนท่ีไม่มคีวามพร้อม
ในการมาวัด	 เช่น	 คนเฒ่าคนแก่ท่ีชราภาพ	
ผู้พิการทั้งหลาย	 ท่านว่า	 เหมือนยกวัดไป
ไว้ท่ีบ้าน	 ส่วนผลตอบรับที่ได้นั้นดีเกินคาด	
นอกจากจะเป็นการบอกกล่าวกจิกรรมต่างๆ	
ของวดัแล้ว	ยงัก่อให้เกดิความสบายใจกบัคน
ที่ไม่มีโอกาสไปวัด	 หลวงพ่อเล่าว่า	 คนไข้ติด
เตียงคนหนึ่งบอกกับท่านว่า	“ได้ฟังรายการ
ธรรมะแล้วสบายใจเหมือนได้ข้ึนสวรรค์” 
เรียกได้ว่ารายการธรรมะของท่ีวัดลานแซะนี้

บ�ำบัดกำย บ�ำบัดใจ…เชิญมำที่วัด
 “เวลาท�าอะไรเราอย่าไปคิดเรื่องเงิน 
แต่ให้ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ผลออกมา
ก็จะเป็นธรรมชาติ”	 หลวงพ่อพูดถึงกิจการ
งานต่างๆ	 ที่ชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันท�าว่า
จะเกิดผลดีเมื่อไม่มีเงินมาเป็นที่ตั้ง	 ก่อนจะ
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เป็นทีรู่จ้กัและมชีือ่เสยีงในหมูผู่ฟั้งชาวพทัลงุ
เลยทีเดียว	
	 นอกจากนี้	หลวงพ่อยังได้เตรียมการไว้
เพ่ือให้เกดิความย่ังยนื	แม้ในเวลาทีท่่านไม่อยู่
แล้ว	ไม่ว่าจะเป็นทายาททางธรรม	หรอืระบบ
การบริหารจัดการซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในการ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน	
	 หากถามหลวงพ ่ อ ว ่ า 	 อะ ไรคื อ
กระบวนการในการชกัชวนชาวบ้านมาท�างาน
จติอาสา	ท่านว่าสิง่แรกคอืการท�าความเข้าใจ
และท�าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะ
ท�าว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขาหรือชุมชน	และ
ทีส่ดุจะส่งผลต่อสงัคมทีเ่ราอยูไ่ด้อย่างไร	หลงั
จากน้ันพระต้องท�าเป็นแบบอย่าง	 ถ้าอยาก
ให้วัดสะอาด	 พระทุกรูปก็ต้องจับไม้กวาด 
มากวาดลานวัด	อยากให้เกดิอะไรกต้็องท�าให้
เห็น	 ไม่ใช่การพูดแต่เพียงอย่างเดียว	 เมื่อ
พุทธศาสนิกชนเห็นว่าท�าจริง	 ก็จะเกิดความ
ศรัทธาให้ความร่วมมือในที่สุด	
	 อย่างไรก็ตาม	 หลวงพ่อเล่าว่าไม่ใช ่
ทกุคนจะเหน็ด้วยกบัสิง่ทีท่่านท�า	บางคร้ังอาจ 
มีเสียงต�าหนิติเตียน	 รวมถึงบางครั้งก็มีการ
แสดงให้เหน็ถงึความอจิฉารษิยาตามธรรมดา
ของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่	 แต่หลวง
พ่อบอกว่า	“มารไม่มี บารมีไม่เกิด”	 ถ้าคิด
ว่าสิ่งนั้นดี	 จงท�าต่อไปและใช้สิ่งนี้กระตุ้นให้
เราท�าสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ส�าเร็จ	 ส�าหรับหลวงพ่อ
อุปสรรคปัญหาจึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นใน
การท�างาน	ยิ่งเมื่อผลดีประจักษ์	คนที่ไม่เห็น
ด้วยก็จะเข้าใจ	โดยไม่ต้องอธิบาย	
	 เมือ่ไปทีว่ดัแห่งนี	้เราจะสงัเกตได้ว่าทกุ
คนช่วยกันท�างาน	พระช่วยกันกวาดลานวัด	
เด็กวัดช่วยงานท้ังในห้องบันทึกเสียง	 และ
รอบๆ	วัด	อุบาสกอุบาสิกาไม่มีใครนั่งปล่อย

เวลาไปเปล่าประโยชน์	 สมกับที่หลวงพ่อ 
บอกว่า	“ทุกคนต้องท�างาน ไม่มีใครได้อะไร
มาฟรีๆ 
 ท่ีนี่เราเน้นอยู ่ด ้วยกันด้วยความรัก
ความเข้าใจเหมือนคนในครอบครัว เด็กวัดที่
เราส่งเรยีน เราให้ความรกัความอบอุน่ ทกุคน 
รู ้หน้าท่ีช่วยกันท�างาน เมื่อเรียนจบแล้ว 

บางส่วนเรากช็กัชวนมาช่วยงาน มาเป็นก�าลงั
หลักของวัดต่อไป”
	 ท้ังหมดนี้	 คงเป็นค�าตอบได้ดีว่าท�าไม 
วัดแห่งนี้จึงมีความส�าเร็จในการสร้างพลัง
ศรัทธาให้คนหลากหลายวัย	หลากหลายเพศ
มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสรรค์สร้างสิ่งดีๆ	 ให้
เกิดขึ้นที่นี่
	 ค�าตอบท่ีได้…	 ไม่ได้มาจากพระรูปใด 
รูปหนึ่ง	แต่เป็นเพราะผลดีที่ทุกคนรู้ว่าท�าไป
เพื่ออะไรนั่นเอง




