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บทนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาว
ไทย มาครบ 40 ปี ใน พ.ศ. 2557 นับเนื่องแต่ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความสําคัญตอนหนึ่งว่า “...
ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมี
ใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐาน
เกิ ด ขึ้ น มั่ น คงพอควรแล้ ว จึ ง ค่ อ ยสร้ า งเสริ ม ความเจริ ญ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ต่ อ ไป...การ
ช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น
เป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าหากมีการน้อม
นําไปประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจ ด้วยความเพียรแล้ว จะประสบความสําเร็จและนําไปสู่ความสุขอย่าง
ยั่งยืนแน่นอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและพออยู่
พอกินว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่ทรงใช้คํา
ภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ดังแนวพระราชดําริ ดังนี้
• เป้าหมายของการพัฒนา คือ การทําให้ประชาชนพออยู่พอกิน และประเทศมีความ
สงบ ซึ่งหากสามารถรักษาไว้ได้ ก็จะมีส่วนนําพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทรงใช้คําว่า “พออยู่พอกิน” เป็น
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517
• ในระยะต่ อ มา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความพอเพี ย งหรื อ
ความพออยู่พอกินว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยทรงเตือนสติ ประชาชนให้มีความพอเพียง พออยู่พอกิ น พอดี พอเหมาะตามอัตภาพ ด้วยทรง
ชี้ให้เห็นว่าความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนเป็นจุดที่ควรเริ่มต้นก่อน และเมื่อมีพื้นฐานมั่นคงแล้ว
จึ ง สร้ า งความเจริ ญและฐานทางเศรษฐกิ จ ที่สูง ขึ้ น ซึ่ ง หมายถึ ง การทํ า ให้ ป ระชาชนในชนบทที่ เ ป็ น
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อื่นๆ ต่อไป

วัดกับโอกาสในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” จะพบว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียง เป็น ปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายใน ทั้ ง นี้ จะต้ อ งอาศั ย ความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความอดทนความเพี ยร มี สติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ดั ง นั้ น วั ด จึ ง เป็ น หนึ่ ง ภาคส่ ว นที่ จ ะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้
จากข้อมูลการสํารวจเกี่ยวกับจํานวนพระสงฆ์ จํานวนวัดทั่วประเทศของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) พบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 วัดที่มีพระสงฆ์ มีจํานวน 37,713 วัด ส่วนปี พ.ศ. 2557 มี
จํานวน 39,276 วัด มีวัดเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 จํานวน 1,563 วัด ส่วนใหญ่มาจากการที่สํานักสงฆ์
ขอจดทะเบียนเป็นวัด ส่วนจํานวนพระสงฆ์ และสามเณรที่ พศ. ดําเนินการสํารวจ พบว่าในปี พ.ศ.
2556 พระสงฆ์ และสามเณรทั่วประเทศ มี 355,295 รูป ส่วนปี พ.ศ. 2557 จากการสํารวจเมื่อถึง
มกราคม (2557) มีจํานวน 349,659 รูป เชื่อว่าหากสรุปจํานวนพระสงฆ์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557
น่าจะเพิ่มจากปีที่ผ่านมา
ในด้ า นบทบาทของวั ด กั บ การพั ฒ นานั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
พระราชดําริหลักการ “บวร” ให้นําบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เป็น
สายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยดํารง
อยู่อย่างสันติสุขมาช้านาน มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อ
ร่วมมือบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน
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สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วยเจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ่ม
หรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กร หรือสถาบันทางศาสนา
ต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ ด้วย
สถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ อาจารย์ใหญ่
ครูใหญ่ คณะครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และองค์กรทางการศึกษาอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขตําบล เกษตรตําบล เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐใน
รูปอื่นๆ
หลัก “บวร” จึงหมายถึงการนําสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง ทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเอง และชุมชน กําหนดแผน
แม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็น
ผู้ ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม อั น เป็ น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ สู ง สุ ด ของการดํ า เนิ น การตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านจิตใจของบุคคล ให้บุคคลทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่
เข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง
ดังกระดแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาคน ความว่า “...บุคคล
ต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือ ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้จนสําเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพร้อม
ด้วย จึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...” ตัวอย่าง
การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
• ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ละความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพอย่าง
จริงจัง ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า “...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไป
ในทางที่ถูกต้อง...”
• ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีพก็ตาม ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า “...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิด
จากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสําคัญ...”
• ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ในทางค้าขาย การประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่าง
รุนแรง ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า “...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง
ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไม่ใช่
ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...”

-4• ไม่หยุดนิ่งที่ใฝ่หาความรู้อย่างสม่ําเสมอ ให้เกิดรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็น
เป้าหมายสําคัญ ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งที่ให้ความหมายชัดเจนว่า “...การที่ต้องการ
ให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเองมี
ความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือ ให้มีเกียรติว่า
ยืนได้ด้วยตัวเอง ...”
• ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให้หมด ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลง เพราะยัง
มีบุคคลจํานวนมิใช่น้อยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอาย ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอน
หนึ่งว่า “...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทําลายตัวทําลายผู้อื่น พยายามลดพยายามละ
ความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่
มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น...”
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ ดร. (2557:4) เจ้าอาวาสวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 และกรรมการ
มหาเถรสมาคม ได้กล่าวไว้ว่า “...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรง
กับหลักการดํารงชีวิตในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะซึ่งเน้นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสาย
กลางระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ตามหลักภาวนา ๔ ซึ่งไม่มุ่งการสนอง
ตัณหาที่ไม่มีวันเต็มอิ่ม แต่มุ่งสร้างความรู้จักพอหรือสันโดษที่สัมพันธ์กับความสุขทั้งสี่ประการ เช่น
การรู้จักพอประมาณในการบริโภค โดยมีความสุขมวลรวมของประเทศเป็นดรรชนีชี้วัดการพัฒนา
สัง คมที่พั ฒ นาตามแนวปรั ช ญานี้ จ ะเป็ น สั ง คมพอเพี ย งเพราะสามารถพึ่งตนเองได้ ไ ม่ เ ป็น หนี้ สิ น
สมาชิกของสังคมนี้เป็นผู้ร่ํารวยด้วยทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์จึงไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันเบียดเบียน
กัน มีแต่ความรักสมัครสมานสามัคคีจึงเป็นสังคมแห่งสันติสุข ดังพุทธภาษิตที่ว่า

“สุขา สังฆสัสะ สามัคคี ความสามัคคีของหมู่คณะนําความสุขมาให้”
[ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.mcu.ac.th/site/theme/rector21042557.pdf]

ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของวัดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัดเป็ นสถาบัน ทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาอย่างยาวนาน ดังนั้ น จึ งเป็ น
โอกาสในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะหลักของปรั ชญาฯ นั้น มี ความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดี ยวกันกั บหลักธรรมในพระพุท ธศาสนา
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อบทบาทของวัดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงกับ
หลัก “บวร” ดังนี้

-51. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
ทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ โดยเฉพาะในมิติ
ของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลัก
ของทางสายกลาง การเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ สํ านึกในคุณธรรม ความซื่อสัต ย์สุ จ ริ ต
ความรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ดํ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญาและความ
รอบคอบ ไม่ประมาท รู้จักแบ่งปัน พึ่งตนเองและเอื้อเฟื้อเมตตา กรุณาช่วยเหลือกันและกัน
เป็นต้น
2. พระภิกษุ สามเณร มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านมี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีวิตของแต่ละคน
ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่หนึ่ง – เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
3. เชื่ อ มโยง บ้ า น-วั ด -โรงเรี ย น/ราชการ (บวร) ในระดั บ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น ถื อ เป็ น
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่สอง – เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียง
เป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัว ทั้งความคิด ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์
ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน การจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน มุ่งเน้นความ
สามัคคีและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
4. เชื่ อ มโยง บ้ า น-วั ด -โรงเรี ย น/ราชการ (บวร) ในระดั บ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น กั บ ชุ ม ชน/
หมู่บ้านอื่นๆ ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ระหว่างจังหวัด เพื่อการขยายผลการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไป ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่สาม –
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร
ฯลฯ โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

กรณีศึกษาความสําเร็จ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่านาคํา
“หลุ ม พอเพี ย ง เครื่ อ งมื อ ทรงพลั ง สู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการทํ า เกษตรแบบพอเพี ย งของ
จังหวัดกาฬสินธุ์” ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่านาคํา ได้นําเอาเครื่องมือที่มีชื่อว่า
“หลุมพอเพียง” มาใช้ในการทําการเกษตรแบบพอเพียง 1 ไร่ไม่ยากไม่จน ประสบผลสําเร็จอย่างงาม
ขณะนี้ได้ขยายผลไปยังชุมชนและสถานศึกษารวมกว่า 4,000 รายแล้ว
พระมหาสุ ภ าพ พุ ท ธวิ ริ โ ย เจ้ า คณะตํ า บลจุ ม จั ง ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
วัดป่านาคํา หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าของแนวคิดหลุม
พอเพียง โดยได้ดําเนินการทดลองให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
“จุมจังโมเดล” ของนายผจญ ธุระพันธุ์ บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 ตําบลจุมจัง ซึ่งเป็นแปลงเกษตรประณีต 1

-6ไร่ไม่ยากไม่จน ที่นําเอาเครื่องมือที่มีชื่อว่า “หลุมพอเพียง” มาใช้ในการทําการเกษตรแบบพอเพียงจน
ประสบผลสํ า เร็ จ อย่ า งงดงาม และที่ โ รงเรี ย นจุ ม จั ง พลั ง ราษฎร์ ซึ่ ง เป็ น อี ก สถานศึ ก ษาหนึ่ ง ที่ นํ า
โครงการฯ ไปขยายผลจนประสบผลสําเร็จเช่นกัน
พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ได้เริ่มโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ด้วยการลองผิดลองถูกแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ จนมาในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มาค้นพบจุมจังโมเดล 1 ไร่
ยากไม่จน และในปี พ.ศ. 2552 จึงได้ตกผลึกมาเป็น “หลุมพอเพียง” ซึ่งหลุมพอเพียงเป็นนวัตกรรม
และเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังเท่าที่เคยพบมา ซึ่งโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่วัด
ป่านาคํา และได้ขยายผลไปยังชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ ปัจจุบันมีเกษตรและสถานศึกษาใน
ตําบลจุมจัง ทําการเกษตร 1ไร่ไม่ยากไม่จนแล้ว 700 กว่าราย และขยายผลไปยังตําบลอื่นของอําเภอ
กุฉินารายณ์ 1,000 กว่าราย รวมทั้งได้ขยายไปสู่อําเภอเขาวง และอําเภออื่นๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์รวม
แล้วกว่า 4,000 ราย
การทําเกษตร 1 ไร่ยากไม่จนด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่าหลุมพอเพียงทําได้ไม่ยาก ด้วยพืช 4 ชนิด
มาผสมผสานกัน มีกล้วยซึ่งเป็นไม้พี่เลี้ยง มีพืชอ่อนแอหรือที่สอนชาวบ้านว่าพืชปัญญาอ่อนเช่น พริก
มะเขือ ผักต่างๆ มีพืชฉลาดก็คือพืชที่เข้มแข็ง เช่น มะละกอ ผักพื้นเมืองต่างๆ เป็นต้น และพืชที่สี่ คือ
ไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นความคาดหวังจริงๆ ของหลุมพอเพียง เป็นไม้ยืนต้นเพื่อการใช้สอย เช่น ยางนา ไม้สัก
ทอง สะเดา ยางพารา มะพร้าว มะนาว ส้มโอ เป็นต้น ทั้งนี้ถ้ารอผลผลิตจากไม้ยืนต้นอย่างเดียวต้องรอ
3-10 ปี จึงจะได้ผล ในขณะเดียวกันถ้าปลูกแต่พืชอ่อนแออย่างเดียวซึ่งมีอายุส้ันก็จะปลูกตลอดไป แต่
ถ้าปลูกผสมผสานกันโดยมีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงก็จะทําให้พืชทั้ง 4 ชนิดโตขึ้นได้พร้อมกันอย่างสมดุล
และที่สําคัญทําให้มีอยู่มีกิน มีรายได้จากหลุมพอเพียงตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มปลูก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.youtube.com/watch?v=vb1xWb3vNs8
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พระมหาสุภาพ พุทธวริโย เจ้าคณะตําบลจุมจัง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ วัดป่านาคํา ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลธัญญารัก ษ์
อวอร์ด ประจําปี พ.ศ. 2553 ในระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบําบัดรักษาและป้องกันปัญหายา
เสพติด นับว่าเป็นพระนักพัฒนาที่มีความคิดก้าวไกลและมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการเด่น ๆ ที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มและดําเนินการประกอบด้วย โครงการพัฒนา
คุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน โครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จน ตาม
ปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ทํางานร่วมกับทางราชการจนประสบ
ผลสําเร็จ

บทส่งท้าย
ประเทศไทยมีทุนทางสังคม โดยเฉพาะวัดซึ่งมีอยู่ จํานวน 39,276 วัด ซึ่งครอบคลุมเกือบทุก
หมู่บ้านทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสสําคัญที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของ

-8เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนและชุมชน โดยผ่านกลไกของวัด เชื่อมโยงกับหลัก “บวร” ซึ่งจะเป็นการ
เชื่อมโยงทั้งหลักธรรมสู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนมี
ความเข้มแข็งเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน แล้วขยายผลในวงกว้างออกไปสู่สังคมและประเทศชาติให้มีความ
เข้มแข็งตามไปด้วย เป็นความเข้มแข็งที่มั่นคง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า
“...เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เสมื อ นรากฐานของชี วิ ต รากฐานความมั่ น คงของแผ่ น ดิ น
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารได้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่
ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป...”*
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