
ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีง
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม ต�าบลยัง้เมนิ 
อ�าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่

สบืสานยาวนาน ต�านาน 
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นต้นแบบ
ของการสร้างความร่วมมือการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาวัด ตลอดจนวัดเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาสังคม โดยการใช้
หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค เป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้  
ค้นหาตัวตนของตนเอง เพื่อหาทางดับ

ดอยผาส้มหรือม่อนผาส้มนั้นมี
ยอดอยู ่สูงกว่าพื้นดินกว่ากิโลเมตร มี
ลกัษณะเป็นภเูขาหนิขนาดใหญ่ ดอยแห่งนี้
มีความส�าคัญกับชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ชาวบ้านเนื่องจากมีป่าต้นน�้าและมีตาน�้า
ที่มีน�้าออกให้ชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินและ
ท�าการเกษตรตลอดปี ที่ว่าได้ชื่อดอยผา
ส้มนั้น เนื่องจากน�้าที่ไหลผ่านชั้นหินออก
จากตาน�า้ มรีสชาตฝิาดออกเปรีย้ว ตาน�า้นี้
เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้เคารพบูชาและ 
ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากน�้าที่ออก
มาจากตาน�้านั้นสามารถใช้รักษาโรค
ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นกลาก เกลื้อน หูด 
หรือแผลพุพองต่างๆ ได้ อีกทั้งบนดอย
ผาส้มปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของวดัพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านอังคาย
รอยต่อต�าบลแม่สาบและต�าบลยั้งเมิน
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การเดิน-
ทางเข้าสูว่ดัสามารถเดนิทางโดยรถส่วนตวั

กลไกการขบัเคลือ่น กระบวนการ การแก้ไขปัญหา

บ้าน
ทุกข์ : มีภาระหนี้สิน 
ปัญหาสุขภาพ 

หลักพุทธธรรมและแนวทาง
พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
“ฟื้นฟู อนุรักษ์ ธรรมชาติ

เพื่อธรรมชาติดูแลคน”

ขบวนบุญ
คนดูแลธรรมชาติ 
ธรรมชาติดูแลคน

การพึ่งพาตนเอง
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

สร้างสุขให้ครอบครัว

ธุรกิจเพื่อสังคม
พัฒนาคน สร้างส�านึก

สาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ระบบสารสนเทศ  (Website)   
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ระบบสารสนเทศ  (Website) 

คนในเมือง
• ผู้บริโภค
• คนในเมือง
• ผู้บริโภค 

พัฒนาวิถีการ
พึ่งตนเอง

“ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
ก�าไรคือขบวนบุญ”

• ฐานคนมีน�้ายา
(ผลิตของใช้ในครัวเรือน
• ฐานคนเอาถ่าน 
(ลดค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังาน)
• ฐานพออยู่ พอกิน
(พึ่งตนเองด้านอาหาร)
• ฐานเลี้ยงสัตว์ 
(ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร)
• ฐานคนมีไฟ 
(พลงังานทดแทนไบโอดเีซล)
• ฐานการท�าเกษตรอนิทรย์ี

สมุทัย: เกษตรเชิงเดียว 
ใช้สารเคมีมาก ต้นทุนสูง

นิโรธ : ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

มรรค : ให้ความรู้-เปลี่ยนวิธี
คิด สร้างโอกาสให้ลงมือท�า-
เปลี่ยนวิถีสู่ความพอเพียง 

โรงเรยีน วดั

อริยสัจ 4

ดิน

น�้า

ป่า

และรถโดยสารประจ�าทางจากจังหวัด
เชยีงใหม่ ใช้เส้นทางเดนิรถสะเมงิ - ยัง้เมนิ 
(ถนนห้วยทรายขาว) ผ่านหมู่บ้านแม่สาบ 
- แม่ขาน - หาดส้มป่อย - อมลอง  
หลังจากนั้นจึงถึงวัดพระธาตุดอยผาส้ม 

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู ่ใน
อ�าเภอสะเมิงมาช้านานเมื่อครูบาศรีวิชัย
ได้จาริกมาที่สะเมิง ท่านได้ร่วมกับครูบา
อุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ในที่เดิมเมื่อ
ราวกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ต่อมาในปี พ.ศ. 
2548 คณะสงฆ์น�าโดยพระพุทธพจนวรา-
ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
ได้ร่วมกันบูรณะพุทธสถานแห่งนี้ให้มีชีวิต
ชีวาขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความศรัทธา
จากชาวบ้านอมลอง อังคาย และยั้งเมิน 
ทั้งยังมีศรัทธามาจากพุทธบริษัทจากทั่ว
สารทิศ ร่วมกันสร้างพระมณฑปจัตุรมุข
ครอบพระสถูปน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น 

พุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
พระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 
2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อปีพ.ศ. 
2549 ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
มีพระสรยุทธ ชยปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส 
และมีการบูรณะฟื้นฟูวัดพระธาตุดอยผา
ส้มอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ 
ทั้งแรงกาย แรงใจ ก�าลังทรัพย์ ชาวบ้าน
มาท�าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จาก
ชาวบ้านที่อยู ่ในบริเวณใกล้เคียงมาโดย
ตลอด

ต�าบลยั้งเมินและต�าบลแม่สาบ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับวัดพระบรมธาตุดอย
ผาส้ม ประชากรส่วนใหญ่ แต่เดิมพื้นที่
ต�าบลมีชาวไทยใหญ่ (ไต), ลั้ วะม ้ง 
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ปัจจุบันพื้นที่ที่ชาวไทย
ใหญ่และลั้วะอาศัยอยู ่ ได ้มีคนเมือง
อพยพมาจากอ�าเภอสันป่าตอง ประตู 
สวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ และจาก
จังหวัดน่าน เข้ามาตั้งรกรากอาศัยเมื่อ
หลายร้อยปีมาแล้ว มีภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูง ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน
ตามเนินเขา หุบเขา และบนภูเขาสูง 
วิถีชีวิตของชาวบ้านในต�าบลยั้งเมินและ
ต�าบลที่อยู่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ 
ปลูกสตรอเบอร์รี่ ปลูกดอกเก๊กฮวย และ
ปลูกพืชผักเมืองหนาว เพื่อส่งขายตลาด

ทกุข์ ทีส่ร้างสขุอย่างยัง่ยนื โดยองค์ความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพึง่ตนเอง การลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ 
โดยการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรม- 
ชาติ เมื่อคนดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติจะ
ดูแลคนในชุมชน ใช้กลไก “บวร” บ้าน 
วัด โรงเรียน และชุมชนเป็นหลักในการ

ขับเคลื่อน จนกระทั่งท�าให้เกิดการเชื่อม
โยงกันเป็นเครือข่าย “ขบวนบุญ” และ
พัฒนายกระดับสู ่ “ธุรกิจเพื่อสังคม” 
ท�าให้เกดิพลงัคณุธรรม ความรกั ความสขุ 
ความสามคัค ีสร้างส�านกึสาธารณะ ร่วมกนั
ของคนในชุมชนท ้องถิ่นในการดูแล 
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า 
เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงต่อไป 
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สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว ลักษณะ
การท�าการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการ
ใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงมาก ต้นทุนการ
ผลิตที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ซื้อ
เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างแรงงาน 
ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต�่า รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่นับวัน
จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�าวัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้
กบับตุรหลาน ค่าลงทนุการเกษตร เหล่านี้
ท�าให้ต้องมีการกู ้ยืมเงินทั้งจากกองทุน
หมู ่บ ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพาณชิย์ 
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพื่อ
การเกษตรและเป็นค่าใช ้จ ่ายในชีวิต
ประจ�าวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สิน
พอกพูนขึ้นทุกๆ ปีเป็นดินพอกหางหมู
และกลายเป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชน  
ในขณะทีท่รพัยากรธรรมชาต ิ ดนิ น�า้ ป่า 
ซึ่งเป็นฐานในการท�ามาหากินของชาว

บ้านเริ่มเสื่อมโทรม ป่าไม้ที่ลดลง แหล่ง
น�้าที่ไม่เพียงต่อต่อการท�าเกษตรกรรม
เป็นปัญหาสะสมที่ เริ่มส่งผลกระทบต่อ
การท�ามาหากินของชาวบ้านเริ่มมีความ
ยากล�าบากขึ้นเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา 
พระธรรมคุต หรือ พระสรยุทธ ชยปัญโญ
และพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ เป็น
เรี่ยวแรงส�าคัญในการฟื ้นฟูศาสนาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู ่
รอบๆ วัด กิจวัตรในการออกบิณฑบาต
ทุกเช้าท�าให้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับชาว
บ้านที่ท�าบุญใส่บาตร พระอาจารย์ทั้งสอง
ได้รับรู้ความทุกข์ที่เป็นปัญหารวมๆ ของ
ชาวบ้าน ทั้งการท�ามาหากิน เลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีเกษตร-
กรรม ที่ ส ่ วนใหญ ่ปลูกพืช เชิ ง เดี่ ยว 
เป็นการท�าเกษตรที่เน้นการใช้สารเคมี 
พึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก ราคา

ผลผลิตขึ้นอยู ่กับพ่อค้าคนกลาง เกิด
ปัญหาหนี้สินรุมเร้า ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ผ่อนทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากหนักให้เบา 
และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ จึงหากุศโลบายใน
การดึงให้ชาวบ้านออกจากทุกข์ โดย
น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “บวร” ซึ่ง
หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้เป็น
หลักในการฟื้นฟูและพัฒนาชาวบ้านที่มา
ท�าบญุในวดั ทัง้ได้อาศยัแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
โดยใช้หลักอริยสัจสี่เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคือ ทุกข์ : ค้นหาทุกข์ของ
ตนเองให้เจอ สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร  นิโรธ :  หาทางดับทุกข์  
มรรค : แนวทางการปฏิบัติที่น�าไปสู่เหตุ
แห่งทุกข์ และได้ท�ากิจกรรมเพื่อเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  4  ด้าน 
ดังนี้

1 2 3 4
การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ โดยรวมกนั
กับชาวบ ้านอนุรักษ ์ป ่ าไม ้ 
ต้นน�้าล�าธาร ด�าเนินการท�า
ฝายแฝก ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการรณรงค์สร้างฝาย
ต ้ นน�้ า  ล� า ธ า ร  และแฝก  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และกองก�าลงัจากกองทพัภาคที ่3 
และอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์ต้นน�้า
และรักษาความชุ่มชื้น

การพึ่งพาตนเองและใช้เป็น
แนวป้องกันไฟเปียก ในด้าน
เกษตรอินทรีย ์ จัดท�าน�้ายา
อเนกประสงค์โดยใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพและขยะวิทยา ได้ท�า
ปุ๋ยหมัก น�้ายาฮอร์โมนต่างๆ 
ยาขับไล่แมลง และการจัดการ
แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับ
การสนบัสนนุจากโครงการชวีถิี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ-
ไทย และชมรมเพือ่นช่วยเพือ่น

การอนุ รั กษ ์ พลั ง ง านและ
พลังงานทดแทน ผลิตไบโอ
ดเีซลจากเมลด็ทานตะวนั สบูด่�า 
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มโรง
น�้าตาลไทยรุ่งเรื่อง โครงการ
อนุรักษ์พลังงานในวัด ศูนย์-
วิจัยพืชไร ่นครราชสีมา วัด
พยัคฆาราม และมหาวิทยาลัย
นอร์ทเชียงใหม่

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
โดยการบรูณาการ 8 สาระการ-
เรียนรู ้เข้าสู ่บริบทชุมชนของ
ตนเอง ทั้งยังน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงและไอซที ีมาประยกุต์
ใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
อย่างแท้จริง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักพัฒนา
นวัตกรรม ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 
และมหาวทิยาลยันอร์ทเชยีงใหม่

แผนภาพแสดงการใช้ “บวร” กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

บ้าน
ทุกข์ : ค้นหาทุกข์
ของตนเองให้เจอ  

อนุรักษ์ป่าต้นน�้า
อนุรักษ์เหมืองฝาย

การพึ่งพาตนเอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

การจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่

สมุทัย : ค้นหาเหตุแห่งทุกข์
ว่าเกิดจากอะไร

นิโรธ :  หาทางดับทุกข์  

มรรค : แนวทางการปฏิบัติ
ที่น�าไปสู่เหตุแห่งทุกข์   

โรงเรยีน วดั

อริยสัจ 4

ศนูย์คณุธรรม : พลงัภาคหีนนุเสรมิพลงั “บวร” 
ขบัเคลือ่นศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

การก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาวัด
พระธาตุดอยผาส้ม เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548  โดยมีพระธรรมคุต และพระ
อาจารย์สงัคม ธนปัญโญ เป็นแกนน�าหลกั
ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนารวมทั้ง
การท�ากิจกรรมอื่นๆ ด ้านพัฒนาสิ่ ง
แวดล้อม  พระภิกษุทั้งสองรูปได้ตระหนัก
เห็นป ัญหาร ่วมของชาวบ้านจึงได ้น�า
แนวคิดเรื่องความพอเพียงแปลงเป็นวิธี
การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยช่วง
แรกเน้นการให้ความรู้ เรื่องใกล้ตัว ได้แก่ 
เรื่องการอนุรักษ์ป่า ฟื้นดิน ลดการพึ่งพา
ภายนอก และเปลี่ยนแปลงค่านิยมทาง
ทุนนิยม 

ต่อมาปี พ.ศ.2551 ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)  ได้ให้การสนับสนุน 

วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มในการท�า
โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การสร้างเสริมคุณธรรมน�าวิถี
ชวีติชมุชน และการประยกุต์ใช้หลกัพทุธ-
ธรรมและแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคนดี 
ในช่วงนั้นมีการท�ากิจกรรมต่างๆ โดยมี
กิจกรรมหลักคือการสร้างฐานเรียนรู ้ให้
คนในพื้นที่ใกล้เคียง 5 ต�าบล ได้แก่ 
ต�าบลแม่สาบ  ต�าบลสะเมิงใต้  ต�าบลยั้ง
เมิน ต�าบลบ่อแก้ว ต�าบลสะเมิงเหนือ 
และเยาวชนในโรงเรียน 9 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านอมลอง โรงเรียนบ้านปางขุม 
โรงเรยีนบ้านแม่ยางห้า โรงเรยีนบ้านแม่แว  
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ขะปู  
โรงเรยีนบ้านยัง้เมนิ โรงเรยีนบ้านแม่ตะละ 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ซึ่งฐานเรียนรู ้
ต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นนั้นมีทั้งหมด 9 ฐาน 
ได้แก่
 
ฐานที่ 1 ฐานรักษ์ป่า เป็นกิจกรรมการ
จัดท�าธนาคารต้นไม้ การปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง คือได้ประโยชน์จากป่า
เป็นรายวนั รายเดอืน หรอืรายปี เป็นกองทนุ
สะสมไว้ให้ลูกหลาน โดยพระอาจารย์
สงัคมเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติร่วมกันเป็นรูปธรรมในพื้นที่เกือบ 
100 ไร่ ที่อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ฐานที่ 2 ฐานรักษ์น�้า เป็นการสร้างฝาย 
ชะลอน�า้ ไม่ให้เกดิการพงัทลายของหน้าดนิ 
ลดการเกิดน�้าท่วมจากน�้าป่า สร้างการมี

10 11



ส ่วนร ่วมทั้ งคนนอกชุมชนและคนใน
ชุมชนมาร่วมกัน ปัจจุบันมีฝายเล็กๆ 
ที่ช ่วยชะลอน�้าอยู ่ไม ่น ้อยกว่าพันฝาย 
และมีฝายขนาดใหญ่ดาดปูน 6 ฝายซึ่งจัด
สร้างโดยมีวิศวกรออกแบบและช่วยก�ากับ
ดูแล

ฐานที่ 3 ฐานรักษ์แม่ เป็นกิจกรรมสร้าง
การเรียนรู้การท�าน�้าหมักชีวภาพและการ
ท�าเกษตรอินทรีย์

ฐานที่ 4 ฐานคนมีน�้ายา เป็นกิจกรรม
สร ้ า งการ เ รี ยนรู ้ เ รื่ อ งการท� าน�้ า ยา
อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน 
ได้แก่ น�้ายาซักผ้า น�้ายาล้างจาน น�้ายา
ปรบัผ้านุม่ สบู ่เพือ่ให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
 
ฐานที่ 5 ฐานคนเอาถ่าน เป็นกิจกรรม
การเรียนรู ้ เรื่องการเผาถ ่านและเก็บ
ผลผลิตเป็นน�้าส้มควันไม้ โดยใช้ต้นไม้ 

กิ่งไม้มาเผาถ่าน น�้าส้มควันไม้ที่ได้น�าไป
ใช้ในการไล่แมลงที่มากัดกินพืชที่ปลูกได้
 
ฐานที่ 6 ฐานพออยู่พอกิน  เป็นกิจกรรม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกับการ
ปลูกพืชอินทรีย ์ เพื่อให ้ชุมชนได้เห็น
ว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก 
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความหลากหลาย
ของพืชที่ปลูก ดินไม่เสียเหมือนกับการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ฐานที่ 7 ฐานคนเลี้ยงสัตว์ เป็นกิจกรรม
การเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูแบบ
ประหยัด เลี้ยงด้วยเศษอาหารในครัว
เรือน มูลหมูสามารถน�าไปใช้เป็นปุ๋ยให้
กับพืช หรืออาจจะสามารถน�ามาใช้เป็น
ก๊าซหุงต้มในกรณีที่มีมาก
 
ฐานที่ 8 ฐานคนมีไฟ เป็นฐานเรียนรู ้
เกี่ยวกับการท�าไบโอแก๊ส โดยให้ชาวบ้าน
น�าน�้ามันที่ใช้แล้วในครัวเรือนมาเป็นวัสดุ

ศนูย์การเรยีนรูฯ้ เศรษฐกจิพอเพยีง : วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
“ฟื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ
เพื่อธรรมชาติดูแลคน”

พัฒนาวิถีการพึ่งตนเอง
“ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

ก�าไรคือขบวนบุญ”

• ฐานคนมีน�้ายา
(ผลิตของใช้ในครัวเรือน)
• ฐานคนเอาถ่าน 
(ลดค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังาน)
• ฐานพออยู่ พอกิน
(พึ่งตนเองด้านอาหาร)
• ฐานเลี้ยงสัตว์ 
(ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร)
• ฐานคนมีไฟ 
(พลงังานทดแทนไบโอดเีซล)
• ฐานการท�าเกษตรอนิทรย์ี

ฐาน
รักษ์แม่

ฐาน
รักษ์ป่า

ฐาน
รักษ์น�้า

แผนภาพแสดงความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ฯ 
วัดพระบรมธาตุวัดดอยผาส้ม 

ฐานเรียนรู ้ต ่างๆ ที่ ได ้ด�าเนิน
กิจกรรมมีผู้มาเรียนรู้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเนื่องจากทางวัดมีการฝึกอบรม
ให้กับผู ้ที่สนใจในแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงหลายรุ่น และนอกเหนือจากการฝึก
อบรมจากฐานเรียนรู้แล้ววัดจึงมี Home 
School เพื่อลดการพึ่งพิงระบบทุนนิยม 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนสูง 
วิชาที่เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้น�าไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ�าวัน  Home School จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ได้
เรียนรู ้สิ่งดีๆ ในชุมชนและอยู ่พัฒนา
ชุมชนตนเองมากกว ่าออกไปอยู ่นอก
ชุมชน นักเรียนต้องค้นหาความรู้จากการ
เรียนรู้และการปฏิบัติจริง น�าความรู้มา

พัฒนาตนเองและท้องถิ่น สามารถพึ่ง
ตนเอง และด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษได้   
ปัจจุบันเปลี่ยนจากชื่อ Home School  
เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม ”เปิดสอนในระดับมัธยมต้น
และระดับมัธยมปลายกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 
9 ฐาน มีการด�าเนินการมาเรื่อยๆ อาจจะ
มีน�้าหนักในแต่ละกิจกรรมไม่เท่ากันแล้ว
แต่สถานการณ์ของช่วงเวลาและความ
ต้องการเรียนรู ้ของชุมชนและเยาวชน 
รวมทั้งความต้องการของผู้ที่จะมาเรียนรู้ 

เ ป ิ ด ส อ น นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมปลาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง

และเรียนไปด้วยกันโดยแบ่งการเรียนรู ้
เป็น 3 ช่วง คือ “เปิดทางฝัน ”ซึ่งจะน�า
เด็กๆ ไปดูงานที่ต่างๆ เพื่อค้นหาตัวเอง
ช่วงที่ 2 เป็น“การก่อร่างสร้างฐาน” คือ
การน�าความสนใจจากความรู้ต่างๆ มา
หลอมรวมกับจินตนาการ 

สูก่ารปฏบิตักิารทดลองด้วยตนเอง 
ศูนย์การเรียนรู้ Home School ช่วงแรก
นั้นมีทั้งแปลงพืชอินทรีย์เล็กๆ และเลี้ยง
หมูหลุม 3-4 ตัว ส่วนช่วงสุดท้ายคือ 
“เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ ”เข้ากับสิ่งรอบตัว 
เป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลักสูตรนี้
ใช้มาตรฐานทาง ความรู้ ปณิธาน และ
ต้องไปสอบวัดระดับความรู ้ที่ เขตการ
ศึกษาจั งหวัด เชี ยงใหม ่ เป ็นระยะๆ 
นอกจากนี้ในตารางเรียนรอบสัปดาห์จะมี
สองวันเรียนวิชาสามัญเหมือนนักเรียนใน 
หลักสูตรปกติ ส่วนอีกสองวันเรียนเกษตร
กับเข้าฐานปฏิบัติงาน และจะต้องมีวัน
หนึ่งเรียนกับพระอาจารย์ ส�าหรับสถานที่
เรียนนอกจากเรียนที่ศูนย์การเรียนรู ้ใน
ชุมชนที่ชาวบ้านเป็นผู้บริจาคที่นาให้ บาง
ครั้ งก็ ไป เรี ยนตามร ่มไม ้และแม ่น�้ า  
ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนย์การเรียนกับส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนแห่งแรกใน
ประเทศไทยป ัจจุบัน มี เด็กนักเรียน 
ทั้งคนไทยและชนเผ่ารวม 13 คน 

ขยายองค์ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
จากวัดสู่ชุมชน 

ปี พ.ศ.2554 วัดพระบรมธาตุดอย
ผาส ้มได ้ รับการสนับสนุนจากศูนย ์
คุณธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือ
ข่าย (บวร) สู่การขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�าเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงชุมชน 9 
ชุมชน โดยวัดสนับสนุนงบประมาณกับ

ในการท�าไบโอแก๊ส ใช้กับเครื่องจักรชนิด
ต่างๆ เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร ซึ่ง
ฐานนี้ก็จะเชื่อมโยงกับฐานคนเลี้ยงสัตว์
คอื น�ามลูสตัว์มาท�าเป็นไบโอแก๊ส ใช้แทน
ก๊าซหุงต้ม
 
ฐานที่ 9 ฐานนาอินทรีย์เป็นฐานเรียนรู้
การปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนได้รู้ถึง
ประโยชน์ของการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ให้
ระบบนิเวศเป็นผู้จัดการกับแมลงศัตรูพืช
ตามห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ท�าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย บริโภคอย่างปลอดภัย
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แต่ละชุมชนเพื่อท�ากิจกรรมในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท�าปุ ๋ย
ชีวภาพ สหกรณ์ข้าวกับปกาเกอะญอ  
ธนาคารชวีติ น�า้ยาอเนกประสงค์ การผลติ
น�้ามันพืช ธนาคารขยะ การท�าปุ๋ยอินทรีย์  
การท�ากสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า
ชุมชน 1 ไร่คุณธรรม แต่ละกิจกรรมมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมี
ผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันบาง
กิจกรรมก็ยังมีการด�าเนินการอยู่แต่บาง
กิจกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ส�าหรับกิจกรรม
ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น การท�าข้าว
อินทรีย์ ธนาคารขยะรีไซเคิล การปลูกป่า
และท�าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า การ
สร้างฝายชะลอน�้า การท�าปุ ๋ยอินทรีย์  
การท�าน�้ ายาอเนกประสงค ์ ส�าหรับ
กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติมขึ้นเพื่อปรับให้
เข ้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมคือการปลูก
กล้วย เพื่อน�ามาท�ากล้วยทอดกรอบเป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่ และการสร้าง
ศูนย์อโรคยา บริเวณศูนย์เรียนรู้เดิม เพื่อ
ช่วยเหลือคนในชุมชนด้านสุขภาพโดยใช้

ยาสมุนไพรเป็นหลัก มีแพทย์ทางเลือกให้
คนในชุมชนได้ใช้บริการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายพหุชุมชนเชื่อม
โยงสู ่การพึ่งตนเอง สร้างรายได้ 
สร้างขบวนบุญดูแลธรรมชาติ

ป ี  พ.ศ .2555 ศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ
ให้วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มด�าเนิน
โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นก ้าวหน้าระดับเครือข ่ายพหุชุมชน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร ้างแหล่งเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะสามารถถอดองค์
ความรู้ในระดับพหุชุมชนที่เชื่อมร้อยกัน

เป็นเครือข่าย โดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน และขั้น
ก้าวหน้าในการด�าเนินงาน พัฒนาความ
ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ดิน น�้า ป่า 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน มิให้เงินไหลออก
นอกระบบ และด้านสังคม คือความ
สัมพันธ์รู ้รักสามัคคีอุ้มชูกันภายในเครือ
ข่าย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และสร้างความเข้ม
แข็ ง ให ้กับ เครือข ่ าย จนถึ งขั้ นที่ จะ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีนี้ 
วัดได้สร้างการเรียนรู ้ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียงขั้นก้าวหน้าให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง 
5 เขต ได้แก่ 1) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 2) ชุมชนบ้านแม่ยาง
ห้า ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะนอก ร.ร. ตชด. 
รั ปปาปอร ์ ต  ต .บ ่ อแก ้ ว  อ .สะ เมิ ง   
ต .แม ่ แดดน ้ อย และต .บ ้ านจันทร ์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา 3) ชุมชนบ้านแม่เลย 
ชุมชนบ้านนาฟาน ชุมชนบ้านแม่ปะ 
ต.สะเมิงเหนือ ชุมชนบ้านใหม่ต้นผึ้ง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 4) ชุมชนเทศบาลสะ
เมิงใต้ร.ร.สะเมิงพิทยาคม ต.สะเมิงใต้ 
อ.สะเมิง  5) ชุมชนบ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน 
อ.แม่วางชุมชนบ้านป่าคานอกและห้วย
หญ้าไทร ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง

การพึง่ตนเอง : การท�ากจิกรรมหลกัร่วมกนั
ของเครือข่ายพหุชุมชนคือ การพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับชุมชนเรื่องการพึ่งตนเอง 
ในการท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืช
ผักพื้นบ ้านไว ้กินเอง การผลิตน�้ ายา
อเนกประสงค์ สบู่ แชมพู การถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้ งท�าการเก็บข ้อมูลการอุปโภค 
บริโภคภายในพื้นที่ เช่น การใช้น�้ายาล้าง
จาน น�้ายาซักผ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการผลิต 
ใช้เองในชุมชน

เศรษฐกจิชมุชน : ในรปูแบบ “ขบวนบญุ”  
การผลิตของใช้ที่จ�าเป ็นในครอบครัว 
ส่วนที่ เหลือขายในราคาไม่แพงให้กับ
คนในชุมชนที่ไม่ได้ผลิตใช้เองเพื่อลดราย
จ่ายให้กับคนในชุมชน โดยใช้รูปแบบ
ธุรกิจที่เรียกว่า“ขบวนบุญสร้างรายได้ให้
ค รอบครั วที่ เ หลื อ เผื่ อ แผ ่ กลั บคื นสู ่
ธรรมชาติ” คือขายสินค้าชุมชนในราคา
ต ้นทุน ให ้คนในเครือข ่ายใช ้สินค ้า
คณุภาพด ีราคาประหยดัให้กบัคนในชมุชน

ขบวนบุญดูแลคนและดูแลธรรมชาติ :    
มีการจัดสรรเงินก�าไรจากการจ�าหน่าย
สินค้าน�าไปสบทบกองทุนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ใช้ในภารกิจปลูกป่า 
สร้างฝายชะลอน�้า ท�าแนวกันไฟป่า แต่
ปัญหาที่พบคือ สมาชิกคนในเครือข่าย 
ยังนิยมซื้อสินค้าที่มียี่ห้อคุ้นเคย และเป็น
สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตจ�านวนมากได้
ในราคาถูก โมเดลการใช้สินค้าเป็นสื่อให้
คนเกิดตระหนักถึงความส�าคัญของ
ธรรมชาติอย่าง “ขบวนบุญ” กลับไม่ได้
รบัความสนใจส�าหรบัคนในพืน้ที ่คนต้นน�้า 
ซึ่งเป็นคนอยู่ใกล้ป่าไม้แหล่งทรัพยากร
ส�าคัญของชีวิต

ในขณะเดียวกันมีกลุ่มคนในเมือง 
ได้รับรู้เรื่องราวโมเดลธุรกิจ “ขบวนบุญ” 
จากการบอกต่อและการมาร่วมกันท�า
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าและเกิดความ
เข้าใจในวิถี “ขบวนบุญ” ที่ช ่วยดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ ปลอดภัยส� าหรับตนเอง
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด 
“กิ จกรรมบุญ” คื อ คนในเมื องรับ
จ�าหน่ายสินค้าของคนต้นน�้า อย่างเช่น 

ผักปลอดสาร ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และ
น�้ายาอเนกประสงค์  และถ่ายทอดเจตนา
ของคนต้นน�้าในวงกว้าง เกิดการระดม
กองบุญรักษาป่าและขยายตัวขบวนบุญ
เชิญชวนคนในเมืองเข้ามาเป็นอาสา-
สมัครช่วยสร้างฝายเกิดเป็นเครือข่ายคน
ปลายน�้า (คนเมือง) ช่วยเหลือคนต้นน�้า 
(คนชนบท) จึงเป็นที่มาของโครงการที่
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ
วดัพระบรมธาตดุอยผาส้มในปี พ.ศ. 2556 

จากเศรษฐกิจ “ขบวนบุญ” พัฒนา
สู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ด�าเนินการมา
ย่างเข้าปีที่ 6 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) สนับสนุนให ้มีการพัฒนา 
ยกระดับจากการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็น
ขบวนบุญ ก้าวเข ้าสู ่พัฒนาธุรกิจเพื่อ
สังคม ปี พ.ศ.2556 เพื่อสร้างช่องทาง 
การตลาดของสินค้าจากชุมชนสู่สื่อและ
เว็ปไซค์โดยมีการพัฒนากิจกรรมจากฐาน
เรียนรู้ต่างๆ การผลิตสินค้าให้ชุมชนได้
ใช้เองในราคาถูกออกสู ่สังคมภายนอก 
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
คนบุญด้วยช่องทางสังคมออนไลน์ ซึ่ง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งขั้นพื้นฐาน
และก้าวหน้าบนโลกไซเบอร์ คือเว็บไซต์ 
(Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ กิจกรรม บทเรียน และบุคคล
ต้นแบบ ในการเสริมสร้างเครือข่ายคน
บญุให้ขยายเป็นวงกว้างเกดิการขบัเคลือ่น
แนวคิดและภาคปฏิบัติของขบวนบุญ 
(Soc ia l Ente rp r i se) ที่น�าบุญและ
คุณธรรมความกตัญญูต ่อทรัพยากร-
ธรรมชาติเป็นตัวตั้งในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อสังคม และเสริมหนุนเครือข่ายเดิมให้
เข ้มแข็งและขยายเครือข ่ายใหม ่ให ้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส�าหรับ
แนวคิดหลักในส ่วนของขบวนบุญคือ  
ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้
มากทีส่ดุ ใช้และกนิในสิง่ทีส่ามารถท�าได้เอง 
ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ไม่เน้นการตลาด
หรือผลผลิตเชิงปริมาณหรือก�าไรที่ได้จาก
การร่วมบุญในขบวนบุญ ดังนั้นผลก�าไรที่
ได้จึงน�ามาใช้เป็นกองทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยชุมชน นักเรียนของ
ศูนย์การเรียนวัดดอยผาส้ม เป็นหลักใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการจริง 

เป้าหมายของการขายสินค้าของ
ขบวนบุญ ไม่ได้อยู ่ที่ปริมาณยอดขาย 
หรือจ�านวนการผลิตที่มากมาย แต่เน้น
เรื่องการท�าเองใช้เอง และขยายแนวคิด 
การท�าเองใช้เองไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้ได้ใช้
ของใช้ในชีวิตประจ�าวันที่มีราคาไม่แพง
และไม่ติดกับยี่ห้อซึ่งเป็นระบบทุนนิยม 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้น
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ขบวนบุญ จึงไม่ได้วางแผนด้านการตลาด
หรือเน้นการขาย แต่เน้นการประชา-
สมัพนัธ์แนวคดิ วธิกีาร ช่องทางทีจ่ะขยายผล
เพื่อให้เกิดแนวคิดท�าเองใช้เองมากขึ้น
เนื่องจาก “ขบวนบุญ”เน้นเรื่องการท�าเอง
ใช้เอง เน้นการผลิตสิ่งที่เป็นปัจจัย 4 ที่ใช้
ในชีวิตประจ�าวัน เสื้อผ้า ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ผลิตจากหม้อห้อมใช้เอง ปลูกผักกินเอง 
แบ่งปันกัน เหลือจึงจะขาย ผลิตภัณฑ์
เด่นของขบวนบุญคือ กล้วยทอดกรอบ  
แชมพู สบู่ กระเทียม สมุนไพร หรือข้าว
อินทรีย์ มีรูปแบบในการด�าเนินการโดย
การรวมกลุ่มกันตามความสนใจ ช่วยกัน
ระดมเงินหุ้นเพื่อน�าเงนิมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทนุท�าผลติภณัฑ์
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ปัจจบุนัวดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม
เป็นเครือข่ายกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง ชลบุรี (มหาลัยคอกหมู) ที่เป็น
ศูนย์เรียนรู้เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เช่นเดียวกัน แต่ส�าหรับในชุมชนของ
ต�าบลแม่สาบและต�าบลยั้งเมินนั้นเริ่มเกิด
ความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันในทางดีขึ้น 
วัดมีเครือข่ายเพิ่ม ชุมชนก็เริ่มเปิดใจที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น จนกลายเป็นความ
ภูมิใจของขบวนบุญเมื่อชาวบ้านเริ่มเข้า
มาช่วยกิจกรรมในวัดมากขึ้น ช่วยเหลือ
งานต่างๆ ในวัดมากขึ้น แต่สิ่งที่จะต้อง
ฝ่าฟันต่อไปคือ ปรับทัศนคติให้คนใน
ชมุชนเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัให้มากขึน้ 
บนความศรัทธาต ่ อค� าสอนในหลัก
พระพุทธศาสนาและความศรัทธาต่อพระ
อาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ ที่คอยชี้แนะ
แนวทางที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาด้านการบรหิารจดัการ
การเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์สินค้า
ขบวนบุญ ซึ่งแบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่หนึ่งจะน�ามาใช้ในการลงทุน
ต่อยอดท�าผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย ส่วนที่
สองเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบของค่า
จ ้างและเงินป ันผล ส ่วนที่สามมีการ

จัดสรรเงินก�าไรที่ได ้จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปท�าบุญกับวัดพระบรม
ธาตุดอยผาส้ม เพื่อน�ามาสร้างเป็นกอง
ทุนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ใช้ในการสร้างฝาย ท�าแนวกันไฟและ
พัฒนาวัดด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันขบวน
บุญก็เป็นเหมือนจุดรวมเงินที่จะให้ชาว
บ้านยืมเงินไปลงทุนในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่มีการแบ่ง
ก�าไรจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายแล้ว ก�าไร 50 % จะคืนสู่
ขบวนบุญโดยการท�าบุญ ส�าหรับเงินที่คืน
กลับไปสู ่ขบวนบุญในรูปแบบของการ
ท�าบุญจะมีการตกลงกันระหว่างสมาชิก
แล้วโดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน

โครงสร้างชัดเจน บริหารเข้มแข็ง
ของศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรม-
ธาตุดอยผาส้ม 

การบริหารจัดการโครงการตลอด
ระยะเวลาที่ด�าเนินโครงการกับศูนย ์
คุณธ ร รม  ( อ งค ์ ก า รมหาชน )  นั้ น  
วัดพระบรมธาตุดอยผาส ้มมีการจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะท�างานซึ่งมาจากศูนย์ปฏิบัติการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ 
(บวร.) และเครือข่าย บ-ว-ร ในพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งต�าแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้าง
ยังคงอยู่เช่นนี้ทุกปี แต่รายชื่อคณะท�างาน
ก็ จ ะ เปลี่ ยน ไปตามความถนั ดของ
กรรมการแต่ละคนในแต่ละปี

ส�าหรับกระบวนการท�างานจริงนั้น
แต่ละคนก็ช่วยเหลือกัน ท�างานเป็นทีมไม่
ได ้ยึดติดในต�าแหน ่ ง รวมทั้ ง เมื่ อมี
กิจกรรมต่างๆ คนในชุมชนที่ไม ่ได ้มี
ต�าแหน่งตามโครงสร้างก็จะมาช่วยกัน
ท�างานด้วยเช่นกัน เมื่อมีการท�ากิจกรรม 
พระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ จะนัด
หมายผู้เกี่ยวข้องมาร่วมท�าความเข้าใจใน
การท�ากิจกรรม เนื่องจากวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้มเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น
จุดรวมคน ถือเป็นทุนทางสังคมที่มีอยู ่
เดิม ดังนั้นการท�างานทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างฝาย ปลกูต้นไม้  การท�าแนว
กันไฟ การท�าน�้ายาอเนกประสงค์ ฯลฯ 
ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น รวมทั้งสามารถดึง
เครือข่ายจากภายนอกที่สนใจกิจกรรม
ต่างๆ ของวดัเข้ามาในชมุชนอกีด้วย

 
วดั ชมุชน  หน่วยงานและสิง่แวดล้อม
เชื่อมร้อยกันอย่างไร

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ
สามารถเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างเข้า
ด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธรรมชาติ 
วัด และคนนอกชุมชน

 
สิ่งแวดล้อม :  เชื่ อมโยงชุมชน คน
ภายนอกชุมชน หน่วยงานที่สามารถ
สนับสนุนงบประมาณหลายๆ หน่วยงาน 
จากการท�ากจิกรรมการสร้างฝายชะลอน�้า
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมๆ แล้ว
นับเป็นพันฝาย มีผู้คนซึ่งมีจิตอาสาสลับ-
สบัเปลีย่นกนัเข้ามาช่วยสร้างฝายชะลอน�า้
ไม่เคยขาดตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 
เป็นต้นมา ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างฝาย 
คือ ป่าไม้เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ป่ามีความ

ฝ่ายนโยบาย
และบริหาร
โครงการ

ฝ่ายติดตาม
และประเมนิผล

ผู้ประสาน
โครงการ

น.ส.ธชาพร 

ที่ปรึกษา
ศูนย์

คุณธรรม

ประธาน
คณะท�างาน

ฝ่ายแผนงาน
และกิจกรรม

พระบุญ

ชุ่มชื้นมากขึ้นการซึมซับน�้าของดินดีขึ้น
ปริมาณ ของน�้าในการใช้เพื่อการเกษตร
เริ่มเพียงพอในบางพื้นที่ซึ่งเดิมนั้นไม่มีน�้า
เพียงพอ รวมทั้งการเกิดไฟป่าในบางพื้นที่
น ้อยลง เนื่อง จากป่ามีความชุ ่มชื้น  
แหล่งอาหารในป่าเพิ่มขึ้น ยังประโยชน์ให้
กับคนรอบป่าได้อาศัยใช้ประโยชน์ได้ 
โดยไม่หวังแต่ใช้ประโยชน์จากป่าเพียง
อย่างเดยีว แต่ยงัรูจ้กัการอนรุกัษ์ให้ป่าคงอยู่
ไปยงัลกูหลานต่อไป

ชุมชน : เป ็นกลไกในการสร ้างความ
สัมพันธ์ต ่างๆ เพราะชุมชนเป็นผู ้ขับ
เคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น จากการ
เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม ท�าให้
ชุมชนเข้ามาท�ากิจกรรม 1 ไร่ คุณธรรม
ปลูกพืชผักสวนครัว โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์  
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมทั้ง
มีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนด้วยการร่วมกันสร้างฝาย 
ร่วมกันท�าแนวกันไฟป่า รอบๆ บริเวณป่า
ชุมชนในอ�าเภอสะเมิง และส�าหรับคน
ชุมชนนั้น ไม่เพียงแค่เฉพาะคนในพื้นที่
สะเมิงเท่านั้น ยังมีจากชาติพันธุ์อื่น เช่น 
ปกาเกอะญอ ซึ่งน�าข้าวมาขายให้กับ
ขบวนบุญและมาช่วยใช้แรงงานในการ
สร้างฝายชะลอน�า้ และการท�าแนวกนัไฟป่า
 
หน่วยงานภายนอก : เป็นหน่วยงานที่
เข ้ ามาร ่วมสนับสนุนกิจกรรมต ่างๆ
ของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งมักจะมาช่วย
สนับสนุนงบประมาณและก�าลังคนในการ
สร้างฝายชะลอน�้าและการสร้างแนวกัน
ไฟ เช่น บรษิทั เทพผดงุพรมะพร้าว จ�ากดั
กลุ่มจิตอาสา VeryGood บริษัท Mektec 
Manufacturing  สโมสรโรตารี่คลับ และ
โรตารี่จังหวัดเชียงใหม่ กองพันสัตว์ต่าง 
(ค่ายตากสิน) กรมการสัตว ์ทหารบก  
ค่ายกาวิละ กรมทหารราบที่ ๗ เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สาบและ 
ยั้งเมิน True Learning Center สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  กลุ่มแม่วังออฟโรด  

ชมรมจิตอาสารุ่งอรุณ ชมรมธุรกิจภาค
เ ห นื อ  ส ห พั น ธ ์ ช ม ร ม ภ า ค เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยต ่างๆ และอีกหลายๆ  
กลุ ่มที่เป็นกลุ ่มจิตอาสาซึ่งมีศรัทธากับ
แนวทางการพัฒนาชุมชนของวัดพระบรม
ธาตุดอยผาส้ม

วัด : เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นพื้นที่สร้างการ
เรียนรู้ให้กับชุมชน เยาวชน และรวมผู้คน
ที่มีจิตอาสาให้มาร่วมกันท�าประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม เป็นโรงเรียน เป็นบ้านหลัง
ที่สองส�าหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ 
ในการท�าพธิทีางศาสนา มผีูน้�าทางความเชือ่ 
ความศรัทธา คือเจ้าอาวาส ที่คอยช่วย
ดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชนให้เป็นไป
ตามวิถีพอเพียงตามแนวทางและบริบท
เดิมของชุมชน

ความส�าเร็จที่เพียงพอกับชีวิตที่
พอเพียง 

จากการเชื่อมโยงหลักค�าสอนของ
พุทธศาสนา น�าหลักของอริยสัจ 4 มาเป็น
แนวทางในการแก้ไปปัญหาและพัฒนา
ตนเองของพระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ
และพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ซึ่งมี
ความพยายามทีจ่ะพฒันาชาวบ้านในพืน้ที่

ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วม
กันพัฒนาวัด ท�าบุญ ทั้งในวันส�าคัญและ
วันพระ เมื่อชาวบ้านได้มาวัด มีการพูด
คุยกับพระอาจารย์ทั้งสอง เล่าสู่กันฟังถึง
ป ัญหาและวิถีการด�า เนินชี วิต เมื่ อ 
พระอาจารย์ได้ฟังปัญหาของชาวบ้านและ
คิดวิเคราะห์ร่วมกัน พบปัญหารวมๆ คือ 
ปัญหาวิกฤติหนี้สินจากการท�าเกษตร
เชิงเดี่ยวโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปัญหาการแข่งขัน
กันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และ
ป ัญหาสุขภาพที่ ได ้รับจากการใช ้ยา 
ฆ่าแมลง เมื่อมีการวิเคราะห์และสรุป
ป ัญหาร ่วมกันแล ้วจึ งช ่ วยกันคิดหา
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็น
เครื่องมือในการหลอมรวมชาวบ้านใน
การท�ากิจกรรมให ้ เป ็นแกนน�า เป ็น
ตัวอย่างให้คนอื่นๆ ในชุมชนได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง เมื่อชาวบ้านได้มาท�ากิจกรรม
ต่างๆ ได ้รับการเพิ่มพูนความรู ้จาก
การพาไปศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการในแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในที่ต ่างๆ และสามารถน�า
แนวคิดมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง
การใช้จ่ายเงิน  ลดความฟุ่มเฟือย ใช้และ
กนิในสิง่ทีท่�าเองปลกูเอง เช่น น�า้ยาล้างจาน 
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น�้ายาซักผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม ปลูกผักสวน
ครัวกินเอง เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 
เลี้ยงปลา ท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากมูลสัตว์
ที่เลี้ยง ชีวิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น หนี้สินที่สะสมก็ลดลงโดยใช้
เวลาไม่มาก รวมทั้งชุมชนได้โอกาสจาก
โรงงานน�้าพริกในพื้นที่จ ้างคนในพื้นที่
ปลูกกระเทียมส่งวัตถุดิบให้กับโรงงาน
ผลิตน�้าพริก จึงท�า ให้ชุมชนมีอาชีพที่
สร้างรายได้ทีม่ัน่คงอกีทาง  

ผลส�าเรจ็ทีเ่หน็ชดัเจน คอื ชาวบ้าน
แกนน�าในชุมชนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ หนี้สิน
ลดลง มีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  
เกิดความร่วมมือกันในชุมชน จากการท�า
กิจกรรมส่วนรวม เช่นการสร้างฝายชะลอ
น�้า การสร้างแนวกันไฟ เพื่อช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ไว้ให้ลูกหลานและ
คนปลายน�้าที่ต้องใช้ประโยชน์ พื้นที่เกิด
ภาคีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งในส่วน
ของรัฐและเอกชน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน
ทั้ ง เงินและแรงงานในการสร ้างฝาย  
สร้างแนวกันไฟ และสนับสนุนสินค้า
ต่างๆ ในขบวนบุญ โดยทั้งหมดนี้มีวัด
พระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นจุดศูนย์รวม
และเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใน
ความส�าเร็จของโครงการและหลายๆ 
กิจกรรม จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม ที่มีผู้สนใจในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

การต่อสู้อะไรก็ ไม่ยิ่งใหญ่เท่าสู้กับ
ใจตนเอง

การเปลี่ ยนแปลงแนวคิดและ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติเป็นสิง่ทีย่ากหากใจไม่
กล้าพอ หรอืไม่มแีรงบนัดาลใจอนัแรงกล้า
ที่ต้องการจะเปลี่ยนชีวิต จากแนวทางใน
แบบทุนนิยมมาเป็นแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
ในสมยัรุน่ปู ่ย่า ตายาย แต่ดอยผาส้มกย็งัมี
คนกล้าที่เป็นแกนน�ามาจากชุมชนต่างๆ 
ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่น้อย
กว่า 15 ชุมชนในอ�าเภอสะเมิง แม้จะ
ไม่ใช่ทั้งหมดของคนในชุมชน แต่ก็ถือได้
ว ่าแกนน�าเหล่านี้เป็นผู ้กล้าหาญ และ
ต้องการจะออกจากระบบทุนนิยม และ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจนสามารถฝ่าฟัน
ความล�าบาก ความยากจนไปได้ อยู่บน
แนวทางของความพอเพียง ส�าหรับคนที่
ประสบความส�าเร็จแล้ว ต้องการขยายผล
ไปสู่คนอื่นๆ ในชุมชน การบอกเล่าความ
ส�าเร็จของตนเองให้กับเพื่อนฟังเป็นเรื่อง
ยาก การสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน
โดยที่ไม่ได้เป็นผู้น�าทางความคิดในชุมชน
นั้น ยิ่ ง เป ็น เรื่ องยาก ดั งนั้นการท�า
กิจกรรมในชุมชนจะไม่มีการบังคับ ใคร
สนใจเข้าร่วมได้ตามสมัครใจ ไม่มีการ
แบ่งหรือกีดกัน แต่เนื่องจากการด�าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่
เห็นผลช้า อีกทั้งยังต้องปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากง่ายๆ เช่น อยากกินก็ซื้อกิน  
มาเป็นกินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กิน 

ท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อรับรู้รายรับรายจ่าย
ของตนเอง เหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะสร้าง
วินัยในตนเอง ดังนั้นการขยายกลุ่มคนที่
จะมาเข ้าสู ่ขบวนบุญจึงเป ็นเรื่องยาก 
กุศโลบายในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหน่วย
งานและคนนอกชุมชน ที่ต้องการแสวงหา
วถิชีวีติทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ หรอืหาผูก้ล้า
หรือคนรุ ่นใหม่ที่ต ้องการปรับเปลี่ยน
ตนเอง โดยมาใช้แนวคิดแนวปฏิบัติของ 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เยาวชนในพื้นที่สามารถเข้า
มาเรียนรู ้แบบเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ใน  
“ศูนย์การเรียนวัดพระบรมธาตุดอยผา
ส้ม” ซึ่งเปิดให้เรียนรู้ในระดับมัธยมต้น
และมัธยมปลาย และในปี 2556 ได้มีการ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อในสังคม
ออนไลน์ไปยงัคนกลุม่ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
เพื่อให้เป็นจักรกลหนึ่งในการร่วมกันขับ
เคลื่อนขบวนบุญ และขบวนบุญจะขับ
เคลื่อนไปถึงไหนอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ศรัทธาบุญที่จะเกิดขึ้น

 
พ่อจันสี : เดิมเคยปลูกสตรอว์เบอร์รี่ 
เพราะเป็นอาชีพเดิมของคนในหมู่บ้าน 
ช่วงแรกปลูกราคาดี แต่พอปลูกมาเรื่อยๆ
โดยใช้ปุ๋ยเคมี สภาพของดินก็เสื่อมโทรม
ลงจนผลผลิตเริ่มไม่มีคุณภาพและได้
ปริมาณไม่มากพอ ปลูกสตรอว์เบอร์รี่มา
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยปลูกตามเพื่อน
บ้านเนื่องจากราคาดี แต่ปลูกไปเรื่อยหนี้
สินก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความ
โลภ ขยายพื้นที่ปลูกโดยการกู้เงินมาปุ๋ย 
ซื้อยา จ้างคนมาช่วย แต่เมื่อปลูกมากขึ้น 
ผลผลิตกลับลดลง ต้นไม่โต เริ่มเป็นหนี้
จากการกู้สหกรณ์การเกษตร กู้กองทุน
ต่างๆภายในหมู่บ้าน เป็นหนี้ประมาณ 3 
แสนบาท เมื่อเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น แต่
ก็ได้มาช่วยงานที่วัด ได้พูดคุยกับพระ 
อาจารย์สรยุทธ ถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น
และหาทางออกไม่ได้ พระอาจารย์จึงได้
ชักชวนให้มาร่วมโครงการ 1 ไร่คุณธรรม 
ในปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ในปี 2554 ตอนนั้นเริ่มปรับ
เปลี่ยนการปลูกพืช เริ่มปลูกกล้วย ปลูก
พืชอย่างอื่น และปลูกสตรอว์เบอร์รี่โดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลหมู) ที่ได้จากการเลี้ยงหมู
หลุมซึ่ งได ้รับการสนับสนุนจากศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปลูกแฝกเพื่อ
น�ามาจักเป็นตับๆ ขายใช้มุงหลังคา อีก
ทั้งหยุดกู้เงิน และปัจจุบันในปี 2556 นี้ 
หนี้สินที่มีก็หมดลงจากการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต แต่ก็ถือว่าได้รับโอกาสจากการปลูก
กระเทียมส่งโรงงานน�้าพริกที่เข้ามาติดต่อ
ให้ชาวบ้านปลูกกระเทียมเพื่อส่งโรงงาน  
และยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องของ
การสีข้าวที่เป็นสินค้าในขบวนบุญ
 
แม่อมร : แม่อมรเคยปลูกดอกเก๊กฮวย 
แต ่ก็ เลิกเนื่องจากพื้นที่การปลูกดอก
เก๊กฮวยนั้นต้องถางป่า เป็นการท�าลายป่า 
ต่อมาปลูกหญ้าหวาน สตรอว์เบอร์รี่ก็เคย
ปลูกเหมือนพ่อจันสี แต่ก็เลิกแล้วเพราะ
เป็นหนีเ้หมอืนกนั ตอนนีก้ป็ลกูข้าว ปลกูผกั 
สมยัทีย่งัไม่ได้เข้าโครงการ 1 ไร่ คณุธรรม 
ตอนนั้นก็เป็นหนี้อยู่ แต่ปัจจุบันนี้หนี้สิน 
ก็ไม่มีแล้ว รวมทั้งหยุดกู ้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) หยุดกู้
เงินในหมู่บ้าน ตอนนี้มาเข้าขบวนบุญ ก็
เริม่เข้ามาหาสมนุไพรในป่า ปลกูสมนุไพร
ในบริเวณบ้าน ปลูกแฝก เข้ามาร่วมใน
โครงการ 1 ไร่คุณธรรม เนื่องจากต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตอนนั้นเลี้ยงหมูกับ 
เลี้ยงวัว เลี้ยงเพื่อเอาลูกไว้และให้แม่พันธุ์
กับคนอื่นๆ ที่จะเลี้ยงต่อไป
 
พี่อานง  พุทธโส : ก่อนที่จะเข ้าร ่วม
โครงการ 1 ไร่ คุณธรรมนั้น เป็นคนกลาง
ในการรบัสนิค้าในชมุชนไปขาย โดยเฉพาะ 
สตรอว ์ เบอร ์ รี่่  ตอนนั้ น เป ็นหนี้ อยู ่
ประมาณ 5 แสน เนื่องจากไปกู้เงินมาให้
ลูกสวนใช้ก่อน เมื่อเป็นหนี้สะสมมากขึ้น 
ก็ได้มีการพูดคุยกับพระอาจารย์สรยุทธ  
ก็หยุดทุกอย่าง และเข้าเป็นสมาชิก 1 ไร่ 
คุณธรรม ปัจจุบันปลูกกล้วย เลี้ยงหมู  

กล้วยที่ปลูกก็น�ามาทอดขายเป็นสินค้าใน
ขบวนบุญ ท�าปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันเหลือหนี้
อยู่ประมาณ 1 แสนบาท การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากความไม่
ยอมรับในวิถีชีวิตแบบพอเพียงว่าจะพอ
กินหรือไม่ การที่จะปรับนั้นต้องอาศัยใจ
เป็นหลัก ต้องมีใจที่หนักแน่น เพราะต้อง
มาเก็บผักขายทีละ 10 บาท 20 บาท เคย
เก็บสตอเบอรี่ขายกิโลละเป็นร้อยสองร้อย 
ระยะเวลาที่จะท�าใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่ถ้า
ความเป็นอยู่หรือถ้าจะเปลี่ยนชีวิตไปเลย 
ประมาณ 5 ปี
 
พี่ชนัตฎา สาธุจิตร : ก ่อนเข ้ าร ่ วม
โครงการ 1 ไร่คุณธรรม เป็นคนกลางรับ
ซื้อสตรอว์เบอร์รี่จากชาวบ้านไปขายต่อ 
ตอนนั้นเป็นหนี้ประมาณล้านกว่าบาท 
โดยกู้เงินมารับซื้อสตรอว์เบอร์รี่และปลูก
สตรอว์เบอร์รี่ ช่วงปี 2553 มีการอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพที่วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม เลยได้เข้ามารู้จักโครงการ 1 
ไร่คุณธรรม ปัจจุบันท�าเรื่องขยะรีไซเคิล 
และปลูกผักกินเอง ปลูกแฝกขาย ปัจจุบัน
หนี้เหลือ ประมาณ 5 แสนบาท เนื่องจาก
หยุดกู้เพิ่ม และค่อยๆ ใช้หนี้ไปตามก�าลัง 
เนื่องจากกู้ภายในหมู่บ้าน เช่น เงินใน
กองทุนหมู่บ้าน
 
นักเรียน Home School รุ่น 1 : ได้มี
โอกาสขึ้นมาที่วัดตอนที่เป็นเด็ก ขึ้นมากับ
ป้าๆ ได้มาเจอกับหลวงพ่อ ท่านก็สอน 
ท�านั่นท�านี่หลายอย่าง พาไปท�าปุ๋ย ไป
ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ หลังจากจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 หลวงพ่อก็ชวนมาเรียนใน
หลักสูตร Home School เราอยากเรียน
อะไรก็ได้เรียน จบมาเราก็ท�างานได้สิ่งที่
เรียนก็ช่วยเหลือพ่อแม่และช่วยเหลือทาง
บ้านเราได้ ก็คิดว่าน่าจะสนุกดี ก็ชวน
เพื่ อนๆ มาเรี ยน พ ่อแม ่  ก็ เข ้ า ใจ 
สนับสนุน เนื่องจากมีประสบการณ์จากพี่
ชายที่ไปเรียนนอกชุมชน ทุกเดือนก็จะมา
ขอเงินพ่อแม่ใช้ ซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัว

ล�าบาก ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจเรื่อง
ค่าใช้จ่ายหากต้องไปเรียนนอกชุมชน ถ้า
เรียนอยู่ที่นี่ก็จะลดค่าใช้จ่ายและช่วยงาน
ที่บ ้านได ้ด ้วย การเรียนจะเรียนเป ็น
โครงการของตนเอง อย ่างเช ่น การ
แปรรูปข ้าว ก็จะมีการทดลองท�าไป
เรื่อยๆ 

สิ่งที่แต่ละคนท�า คนในชุมชนไม่
เห็น เนื่องจากยังไม่เปิดใจและไม่เข้าใจ
ว่าปลูกแค่นี้ อยู ่แบบนี้จะมีกินมีใช้ได้
อย่างไร จะร�่ารวยได้อย่างไร นี่คือมุมมอง
ของคนในชมุชน แต่ส�าหรบักจิกรรมต่างๆ 
ที่ด�าเนินการภายในชุมชนก็ยังคงด�าเนิน
ต่อไป มีการผลิตสินค้าต่างๆ ขายใน
ขบวนบุญ โดยมีคนภายนอกเข้ามาช่วย
เหลอื สนบัสนนุสนิค้าต่างๆ ได้แก่ แชมพู 
สบู่  ข้าวอินทรีย์ กล้วยทอด  และสตอเบ
อรี่ตามฤดูกาล สินค้าเหล่านี้ สมาชิกใน
ขบวนบุญจะใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งจากเงิน
หุ ้นที่สมาชิกร่วมกันลงหุ ้น เมื่อขายได้
ก�าไรเท่าใดก็จะแบ่งกลับมาที่ขบวนบุญ
เป็นการท�าบุญครึ่งหนึ่งของก�าไร ส่วนที่
เหลืออีกครึ่งก็จะกลับสู่ระบบการผลิตต่อ
ไป ซึ่งระบบนี้ก็เป ็นระบบที่ช ่วยสร้าง
ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบให้กับ
สมาชิกด้วยเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ชุมชนอาจ
จะไม่รู ้ตัวว่าก�าลังร่วมกับขบวนบุญ คือ 
การที่ ขบวนบุญรับซื้ อผลผลิตต ่างๆ  
ในชุมชนของชาวบ้าน เช่น ข้าว กล้วย  
กระเทียม กลุ่มขบวนบุญก็มีรายได้จาก
การขายปุ๋ยให้กับชาวบ้านที่ปลูกกระเทียม 

นอกจากกิจกรรมเดิมที่ได้ท�าแล้ว
ในปัจจุบันยังมีการเพิ่มเติมเรื่องกิจกรรม
เพื่อสุขภาพชื่อว่า บ้านอโรคยา ซึ่งเปิด
บริการการดูแลสุขภาพทางเลือกแบบใหม่ 
ให้บรกิารนวดผ่อนคลาย กดจดุ ครอบแก้ว 
ยาสมุนไพรต่างๆ เช่น หญ้าหวาน เม็ด
มะรุมแห้ง ยาเขียวส�าหรับนวด น�้าหมัก
ลูกยอ ท�าลูกประคบ ผู้ให้บริการก็ได้รับ
การสอนจากที่ต ่างๆ ให ้สามารถให ้
บริการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
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