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1. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน

โดย ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน1

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรในแตละประเทศมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน กรณีของประเทศจีน
นําแนวคิดบนลงสูลางขณะท่ีญี่ปุนใหกฎเกณฑเปนตัวกํากับ สําหรับภูฏานใหดัชนีความสุขมวลรวม
ประชาชาติ หรือ GNH ในสวนของประเทศไทยน้ันไดมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปนแนวคิดท่ี
เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1974 หรือ พ.ศ.2517 ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีใหคนดํารงชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ โดย
เศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงไม
แตกตางจากแนวคิด GNH ของภูฏาน คือใหมีผลกระทบโดยตรงสุดทายตอการใชทรัพยากรนอย
ท่ีสุด โดยใหคนปรับตัว

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความมีคุณธรรม ประเด็นท่ีสําคัญเม่ือจะพูดถึง
ปรัชญาน้ี คือคุณธรรม ความรู เหลาน้ีเปนสิ่งท่ีจําเปนและตองมีเงื่อนไขของจริยธรรม ความซ่ือสัตย
ความขยัน เมตตากรุณา ซ่ึงเปนเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง แตไมใชเงื่อนไขท่ีจําเปน ซ่ึงอาจไม
สามารถเขาใจไดอยางลึกซ้ึงถึงเร่ืองคุณธรรม ยกเวนการท่ีมีความรูซ่ึงจะนําไปสูสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยูหัวไดทรงพระราชทานไว  คือ  ความพอเพียง เหลา น้ี เปนกระบวนแกน โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดดํารัสช้ีแนะไววา ตองมาจากตัวตนภายใน น่ันคือการมีสติในการ
เขาใจตนเอง และพยายามขยายความรูภูมิปญญาตนเอง หากเราไมสามารถเปลี่ยนกระบวนทัศนน้ีก็
จะไมมีทางท่ีจะสามารถบรรลุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได แนวคิดน้ีจะเช่ือมโยงไปสูหลักการของ
ทางสายกลาง ซ่ีงเปนหนทางสูการมีภูมิคุมกัน คือ หากจะมีชีวิตท่ีย่ังยืน ทามกลางความไมแนนอน
การสรางภูมิคุมกันจะสามารถกระทําไดโดยคนท่ีอาจจะไมเขาใจ แตสามารถนําสูการปฏิบัติได

เพื่อท่ีจะเขาใจแนวคิดน้ีจะตองมีลักษณะ  คือ พึ่งพาตนเอง มีความอดทน และสามารถกลับ
สูสภาพเดิม คือ ความสมถะ ประหยัด ซ่ึง เปนหลักการลุมลึกของธรรมชาติ หมายถึง หากตองมีการ
มีชีวิตท่ีดีตองสามารถรูวาอะไรท่ีมากเกินไปก็ไมดี หรือนอยเกินไปก็ไมดี คือตองอยูบนทางสายกลาง
หรือความพอเพียง เพราะคนเราเม่ือทํางานไประดับหน่ึงจะเกิดความโลภ และมีแนวโนมท่ีจะอยาก
ไดอยากมีมากกวาท่ีจําเปน ทําใหเขาสูระดับไมพอเพียง ซ่ึงยากตอการเขาวาพอเพียงเปนอยางไร
และเม่ือเขาใจจะตองฝกปฎิบัติและจะกลายเปนวิถีชีวิต และจะทําใหสามารถเขาใจโดยไมจําเปนตอง
มาอธิบาย เพราะยากท่ีจะมาอธิบายเปนภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีพูดถึงความพอเพียง สมเหตุสมผล
จะไมสามารถสะทอนถึงทางสายกลางน้ีได  ท้ังน้ีเพราะความสมเหตุสมผลข้ึนกับสถานการณ หรือ
คุณธรรม พอปฎิบัติไดถึงระดับหน่ึ ผลลัพธจะเปนนําไปสูเศรษฐกิจ สังคมท่ีสมดุล และกลายเปน
สังคมท่ีมีความสุข  แตในเร่ืองความเขาใจจะข้ึนกับปจเจกในการท่ีจะรับและเขาใจไดถึงระดับใด

1 ผูอํานวยการ สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (RASMI)
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วิธีการระเบิดจากภายใน เปนการเกิดจากขางในแลวออกสูภายนอก น่ันหมายถึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของผูคน เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของการเปลี่ยนแปลง แตสําหรับคนสวน
ใหญ จะยากท่ีจะเร่ิมจาก ความรู ภูมิปญญา ความซ่ือสัตย จริยธรรม และกระจายเปนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง สวนใหญแลวคนจะเร่ิมจากการใชภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล ตอไปคือ คุณธรรม ความรู และจะเกิดสังคมท่ีเต็มไปดวยสันติ ซ่ึงเรียกวาเปนการระเบิดและ
เติบโตจากภายนอก ท่ีจะทําใหคนสวนใหญเขาใจถึงเศรษฐกิจพอเพียง การเกิดระเบิดจากภายนอก
งายกวาการะบรรลุถึงการพัฒนาได เพราะเปนการเรียนรูจากการกระทํา แตอาจไปไมถึงระดับสูงสุด
แตการระเบิดจากภายในน้ันตองเร่ีมจากความคิดท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงจะไปถึงเปาหมายของความ
ย่ังยืน จนกลายเปนวิถีปฎิบัติเปนประจํา

แทจริงแลวมีการศึกษามากมายในประเทศไทย เม่ือเรามองหากระบวนการของการสราง
ภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เราพบวาอาจไมย่ังยืนเพราะคนท่ัวไปไมเขาใจ
ความหมายอยางลึกซ้ึง

การสรางภูมิคุมกันถือวาเปนการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสวนหน่ึง สามารถแบง
ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 3 ระดับ ระดับท่ีหน่ึง คือเขาขาย สามารถนําไปปฏิบัติได  สองคือ
ความเขาใจ คือเปนการปฏิบัติวิธีการดํารงชีวิต โดยจะกาวจากจุดน้ันไปสูระดับการเขาใจ งายสุดคือ
การทํา การปฏิบัติ เม่ือถึงข้ันเขาใจแลว จะเกิดการรวบรวมวิธีการกระทําและรวมวิธีคิด แตจะเขาไป
ถึงระดับเขาถึงน้ันตองทําไดท้ังหมด ซ่ึงคิดวาปรัชญาน้ีเหมาะสมในโลกยุคปจจุบัน เพราะการใช
ระบบนิเวศในการผลิตทรัพยากรเพื่อสนองความตองการของมนุษยกําลังเสื่อมโทรมลง ทําใหเกิดผล
กระทบสําคัญไดแก ปญหาโลกรอน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย เปนผลของระบบนายทุน ระบบ
บริโภคนิยม ท้ังน้ีหากพิจารณาถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน ท้ังสามประการน้ีเปนสิ่งท่ีมนุษยตองเผชิญ
คือ ความโลภท่ีมนุษยเผชิญซ่ึงติดมากับตัว การบริโภคนิยมแสดงใหเห็นถึงระบบทุนนิยม ซ่ึงเปน
ตนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอมนุษยในอนาคต เศรษฐกิจพอเพียงจะเปนวิธีเดียวท่ีจะจัดการกับปญหา
ได แตสําคัญคือจะปองกันไมใหเกิดความโลภไดอยางไร



261

2. การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

โดย ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย2

เหตุผลท่ีจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะในทางวิทยาศาสตรน้ันจากผลการ
ประชุมท่ีบาหลีพบวาหากเราไมสามารถหยุดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด(CO2) ท่ีมีเกินกวา
450 ppm โอกาสท่ีอุณหภูมิของโลกจะสูงข้ึนอีก 2 องศาเซลเซียสจะมีมากกวา 50 เปอรเซ็นต การ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกจะสงผลกระทบเสียหาย โดยไมสามารถยับย้ังโศกนาฎกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
เชน กรุงเทพมหานครจะจมนํ้า หมูเกาะตางๆ จะจมในมหาสมุทรแปซิฟก ท้ังน้ีหากมนุษยได
ดําเนินการแกไขปญหา ก็จะหมายความวามนุษยชาติจะไดรับผลกระทบ สําหรับปญหาสิ่งแวดลอม
สวนมากมักจะมีลักษณะที่ผูกอปญหาอาจไมใชผูไดรับ ผลกระทบโดยตรงในชวงแรก เชน การ
ปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงานมักจะไมใชคนในพื้นท่ีน้ัน จึงไมไดรับผล
โดยตรง หากเปนชุมชนท่ีโรงงานเหลาน้ันตั้งอยูท่ีเปนผูไดรับผลเปนตน นอกจากน้ียังมักจะมีปญหา
ดานความเปนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมักจะเปนผูท่ี
ดอยโอกาสหรือยากจนกวาผูท่ีกอปญหา กรณีปญหาโลกรอนก็ทํานองเดียวกัน คือ กาซเรือนกระจก
โดยเฉพาะ CO2 ท่ีกอใหเกิดปญหาอยูในปจจุบันเกิดจากการปลอยโดยประเทศอุตสาหกรรม
(OECD) ในอดีต ซ่ึงในปจจุบันก็ยังสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา กลาวคือ อัตราการปลอย CO2 เฉลี่ย
ของประเทศพัฒนาแลวอยูท่ีประมาณ 11.5 ton/capita ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาอยูท่ี 2.4
ton/capita สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีอัตราการปลอย CO2 สูงท่ีสุดในโลก คือ 20.6 ton/capita
โดยท่ีมลรัฐ Texas ของสหรัฐ ซ่ึงมีประชากร 23 ลานคนปลอย CO2 สูงเทากับทวีป Africa ซ่ึงมี
ประชากร 720 ลานคนท้ังทวีป แตผลกระทบและความรุนแรงท่ีจะตามมากลับจะกระทบคนยากจน
อยางใน Africa มากกวา เพราะจะทําใหเกิดภาวะขาดนํ้าและอาหารรุนแรงมากข้ึน ตลอดจนโรคภัย
ไขเจ็บจะทวีความรุนแรงในประเทศเขตรอนมากกวา อยางไรก็ดีเม่ือระดับของปญหาไปถึงจุดหน่ึง
แลว ทุกๆ ประเทศก็จะไดรับผลกระทบถวนหนากันหมด ซ่ึงทําใหไมวาจะเปนประเทศรํ่ารวยหรือ
ยากจนก็ตองหันมารวมกันหาทางออกกอนท่ีจะสายเกินไป

ขณะน้ีทางออกมีอยูทางเดียวคือ จะตองมีการลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีจะปลอยข้ึนสู
บรรยากาศลงใหได ซ่ึงจะเปนไปไดคือ ตองอาศัย 2 แนวทางหลักรวมกัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนวิถีชีวิต (life style) สําหรับแนวทางแรกคือ เทคโนโลยีน้ัน ขณะน้ีประเทศท่ีรํ่ารวยได
มีการพยายามพัฒนากันอยางตอเน่ือง แตขณะท่ีปริมาณการบริโภคของโลกยังดําเนินไปอยาง
ฟุมเฟอยถึงขนาดท่ี Global Environmental Outlook (GEO) ของ UNDP ในป 2003 ไดรายงาน
ขอมูลรอยเทานิเวศ (ecological footprint) วาตองใชโลก 1.4 ใบ ที่จะรองรับความตองการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย และรายงานของ World Watch Institute ในป ค.ศ. 2006 ไดระบุ

2 ประธานมูลนิธธิรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
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วาถาประชากรในประเทศจีนและอินเดียมีการบริโภคและวิถีชีวิตแบบตะวันตก คือมีการบริโภคและ
ปลอยมลภาวะในอัตราตอหัวเทาประชากรในสหรัฐในปจจุบัน จะตองใชโลกอีกถึง 2 ใบ เปนตน
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาการบริโภคของมนุษยท่ีเกินความสามารถที่โลกจะรองรับ
ไดแลว ซ่ึงแมวาจะใชเทคโนโลยีเขามาชวยก็คงไมทันตอปญหา และเทคโนโลยีเองอาจแกปญหา
หน่ึงไดแตก็อาจไปกอปญหาใหมท่ีคาดไมถึง ดังเชนในหลายกรณีท่ีผานมา ฉะน้ันแนวทางท่ีอาจหลีก
หนีไมพนคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภค โดยเฉพาะของประเทศท่ีม่ังคั่ง รวมท้ังประเทศท่ี
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ดังน้ันวิถีชีวิตท่ีมีอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดท่ีเนนบริโภคนิยม(Consumerism) ท่ีตองการ
ความม่ังคั่งทางวัตถุและการบริโภคท่ีเกินความจําเปน โดยปราศจากการลดความตองการและความ
โลภท่ีเกิดข้ึนฉะน้ันเม่ือการพัฒนาท่ีเปนอยูในปจจุบันเนนแตการยกระดับดานรายไดและความ
สมบูรณทางวัตถุ โดยไมมีการพัฒนายกระดับจิตใจใหลดความตองการหรือความโลภท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด
ของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอยูจํากัดของโลกก็ไมอาจตอบสนองความ
ตองการน้ันไดอยางไมมีขีดจํากัด ดั่งท่ีมหาตมะคานธี กลาวไววา “The World has enough for
everyone’s need but not enough for everyone’s greed.” ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การท่ีจะ
หยุดย้ังความหายนะท่ีจะมาถึงจากปญหาภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดังท่ีกลาวขางตน
จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดการบริโภคท่ีฟุมเฟอยลง และสิ่งท่ีชวยใหการเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดข้ึนไดจริง
โดยมีสันติสุขเกิดข้ึนดวยน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนวิถีคิด

ทางเลือกของการพัฒนาแบบใหมน้ีเปนแนวคิดการพัฒนาท่ีอาศัยภูมิปญญาตะวันออก
ที ่ม ีร ะ บบ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีพึ่งตัวเองและพอเพียง มีการอยูรวมกันในสังคมแบบ
เอื้อเฟอเผื่อแผ โดยเปาหมายใหมของชีวิตไมไดเนนเพียงแคความม่ังคั่งทางวัตถุ แตเนนทางดานจิต
วิญญาณ  เนนการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซ่ึงแนวคิดดังกลาวน้ีจะพบได
วาเปนแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดตะวันออก ซ่ึงบางกรณีก็ไดมาจากหลักทางศาสนาพุทธ

กรณีของประเทศไทยน้ัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานมาให โดยยึดหลักความสมดุลในมิติตางๆ มีภูมิคุมกันตนเอง ความพอประมาณ ไม
เบียดเบียนธรรมชาติ มีการเนนเร่ืองของคุณธรรม และการตระหนักรูไดดวยปญญา ซ่ึงเม่ือนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในมิติสิ่งแวดลอมน้ัน ก็คือการทําใหมนุษยอยูรวมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน

ดังน้ันการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกรณีศึกษา 5 กรณี สามารถสรุปไดดังน้ี
ระดับของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช คือระดับการเขาขาย ตองมีการสรางภูมิคุมกัน
ตนเอง ซ่ึงตองมีการเปลี่ยนระดับหน่ึง ดังน้ันจะเปนผลใหงานศึกษาน้ีนําไปสูประเด็นของการบริหาร
จัดการอยางพอเพียงโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อไมใหเกิดการใชประโยชนเกินความสามารถท่ีจะ
รองรับไดของระบบนิเวศ จึงตองมีการเรียนรู แตยังไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูความย่ังยืน จนกวาจะ
เขาสูระดับท่ีสอง คือการเขาใจและมีความรูในหลักการแหงเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันจะตองเขาใจ
carry capacity ของธรรมชาติ คือ ตองมีระเบียบชุมชนในการใชทรัพยากร เปนการนําภูมิปญญา
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ทองถิ่นมาใช อยางไรก็ตามเม่ือปญหาเกิดข้ึน เชน การเกิดปญหาภาวะโลกรอน การแกไขปญหา
น้ันจะตองอาศัยระดับท่ีสาม คือ ระดับการเขาถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดการดํารงชีวิต
อยางสมดุลกับธรรมชาติเกิดความเขาใจและตระหนักวา คนเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ การมี
คุณธรรมจะทําใหลดความโลภลง หากคนสามารถบรรลุทางจิตใจ จะเห็นผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําท่ีทําใหเห็นวาการบริโภคท่ีเกินความจําเปนไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ซ่ึงจะมีสันติไดตอง
มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ตอสิ่งมีชีวิต เหลาน้ีอาจเปนนามธรรม แตการมองภาวะทางจิต
อาจถูกมองวาไมเปนวิทยาศาสตร แตเปนไปในทางจิตวิญญาณ ซ่ึงเปนรอยเช่ือมท่ีขาดหายไป แต
ปญหาคือเราจะสงเสริมใหมีวิธีคิดน้ีอยางไรในสังคมวัตถุนิยม ซ่ึงจะทําอยางไรใหเกิดเปน
แนวนโยบายสงเสริม ซ่ึงอาจเปนเร่ืองยาก
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3. การสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยภูมปิญญาตะวันออก

โดย รศ.ดร.อดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนเร่ืองแนวความคิด 5 ประการ คือ ความมีเหตุผล ความ
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน บนเงื่อนไขความรู และคุณธรรม โดยจะแบงแนวความคิดเหลาน้ีออกเปน 3
ระดับ กลาวคือ ระดับหน่ึง เขาขาย หมายถึงการใชหรือการปฏิบัติท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับ
ตนเอง ครอบครัวหรือชุมชน ระดับสอง เขาใจ เปนระดับท่ีสูงข้ึนไป หมายถึงการเขาใจใน
แนวความคิด ซ่ึงอาจหมายถึงการปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีการใชองค
ความรูใหมๆ มาใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือเขาใจลึกซ้ึง ข้ันตอไปคือ ระดับสาม เขาถึง ซ่ึงหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มีการใชหลักคุณธรรมมาใชในวิถีชีวิต ซ่ึงระดับการเขาถึงจะเปนเปาหมาย
สูงสุดในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกลาว สามารถนํามา
อธิบายกับกรณีศึกษาตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท้ัง 5 กรณี กลาวคือ ในระดับท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง เรียกวา เขาขาย ซ่ึงเปนวิธีการท่ี
มีการปฏิบัติไดบางสวน เชน การสรางเครือขายความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ การสราง
กฎเกณฑ หรือกติกาของชุมชนท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถาหากชุมชนมี
กฎเกณฑตางๆ ก็จะสามารถปกปองทรัพยากรธรรมชาติใหรอดพนจากปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนการ
สรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนน่ันเอง ระดับท่ีสอง เรียกวา เขาใจ ซ่ึงหมายถึงการรูจักพอประมาณบวก
กับการใชองคความรูใหมๆ ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การใชภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือ องคความรูใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เชน
ธนาคารตนไม บํานาญตนไม สวนระดับท่ีสาม เรียกวา เขาถึง ซ่ึงเปนเร่ืองของความมีเหตุมีผลบวก
กับความมีคุณธรรม ซ่ึงในระดับน้ีถือเปนวิถีชีวิตท่ีตองมีความเขาใจและยอมรับในกฎธรรมชาติโดยมี
การสรางกฎเกณฑหรือการปรับวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ

กรณีศึกษาท้ัง 5 กรณีท่ีคณะผูศึกษาไดทําการศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี คือ
1. กรณีการจัดการลุมนํ้าพะโตะ จ.ชุมพร ซ่ึงมีปญหาเร่ืองการบุกรุกทําลายปา ซ่ึงมี

เจาหนาท่ีปาไม (คุณพงษา ชูแนม) พยายามเขาไปฟนฟู
2. กรณีศึกษา ธุรกิจรีสอรตชุมพรคาบานา เปนตัวอยางของธุรกิจขนาดกลางท่ีประสบ

ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ โดยไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกปญหา
3. ปาชายเลน บานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ท่ีประสบปญหาการบุกรุกทําลายปาชายเลน

การทํานากุง

3 รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ,รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นางสาวยุวดี
คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ,นายธนิต เจริญสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอม
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4. ปาชุมชนบานละหอกกระสัง ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ท่ีประสบปญหาการบุก
รุกทําลายปา การสัมปทานเผาถาน

5. ปาชายเลนบานเปร็ดใน จ.ตราด และกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงไดรับเกียรติจากทานพระ
อาจารยสุบิน มาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของบานเปร็ดใน ซ่ึงทานเปนผู ท่ีริเร่ิมในการหา
ทางแกไขปญหาความยากจนใหกับชุมชน รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1 .กรณีศึกษา ป าตน นํ้าพะโต ะ  เ ร่ิมจากปญหาการลักลอบตัดไม ทําลายป าโดย
บุคคลภายนอก ชุมชนเอง และนักธุรกิจท่ีตองการพื้นท่ีเพื่อทําเกษตรกรรมตางๆ ตอมาคุณพงษา ชู
แนม ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีปาไม สังกัดกรมปาไม ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลสงวนรักษาปาในบริเวณปาพะโตะ เม่ือ
คุณพงษาเขาไปทําหนาท่ีไดริเร่ิมโครงการตางๆ ท่ีนาสนใจคือ ธนาคารตนไม ซ่ึงเปนการปลูกตนไม
โดยใหประโยชนคือใชเปนเครดิตหรือเงินสะสมใหกับผูปลูก ซ่ึงจะสามารถนํามาใชชําระหน้ีกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)ได ซ่ึงหวังวากรมปาไม จะโอนเงินท่ีเปนงบสนับสนุน
สําหรับการปลูกปาไปใหกับ ธกส. เน่ืองจากไดจํานวนปาเพิ่มข้ึนน่ันเอง เพราะฉะน้ันจะเห็นวาเปน
ความรูใหมท่ีคุณพงษาไดสรางข้ึนมาและรับมาใชประสบความสําเร็จพอสมควร สุดทายปาก็ฟนฟู
ข้ึนมาใหม ชาวบานเองก็จะสามารถใชผลิตภัณฑจากปา และยังเปนการเสริมสรางระบบนิเวศ ซ่ึงทีม
วิจัยไดสังเคราะหกรณีน้ีตามกรอบแนวคิดสามระดับท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตน สามารถแบงเปน 3
ประเภท ไดแก

หน่ึง เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) จะเห็นวาชุมชนสามารถจัดตั้งกฎเกณฑข้ึนมา และมีการทํา
ขอตกลงภายในชุมชน ถึงระเบียบการใชประโยชนจากปาของสมาชิก  ประการท่ีสอง คือ ผลิตภัณฑ
ท่ีไมใชไมสัก สามารถนํามาใชสําหรับชีวิตประจําวัน และยังสามารถปองกันผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก เชน กลไกตลาดท่ีสินคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบานก็จะไมรับผลกระทบจากกลไก
ดังกลาว นอกจากน้ียังทําใหเกิดการตระหนักถึงการรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สอง เขาใจ (ความพอประมาณ+องคความรู) ในแงของความพอประมาณ จะเห็นวาในกรณีน้ี
ชาวบานไดกําหนด จํากัดพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร และจัดสรรพื้นท่ีบางสวนสําหรับปาเพื่อใหปามี
ความอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถอนุรักษปาไวได สําหรับเร่ืององคความรูใหมๆ เชน โครงการ
ธนาคารตนไมมีประโยชนและประสบความสําเร็จ

สาม เขาถึง ในแงของการเขาใจอยางลึกซ้ึงและเขาถึง จะเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพื้นท่ีดังกลาว คุณพงษา เนนวาในการรักษาปา และฟนสมดุลของระบบนิเวศ ก็จะตอง
ฟนฟูคนและฟนฟูปาดวย

2.กรณีศึกษา ธุรกิจชุมพรคารบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร ซ่ึงเร่ิมแรกเปนการ
ทําธุรกิจท่ีเนนในเชิงพาณิชย แตชวงวิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจตางๆ ก็ไดรับผลกระทบและประสบปญหา
เปนหน้ีสินรวมท้ังประสบภาวะขาดทุน รวมถึงธุรกิจชุมพรคารบานา ก็ประสบกับปญหาเชนเดียวกัน
เจาของธุรกิจ คือ คุณวริสร รักษพันธ ไดตัดสินใจนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและนํา
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แนวความคิดดังกลาวมาฟนฟูธุรกิจของเขา  ซ่ึงกรณีน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีการท่ีคุณวริสรสามารถ
ฟนฟูธุรกิจโรงแรมใหกลับมาดังเดิมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีของชุมพรคาบานา
รีสอรตเผชิญกับภาวะหน้ีสินมากมาย สิ่งท่ีคุณวริสรทําเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ คือ ซ้ือสิ่งของจากขาง
นอกและนํามาขายใหกับลูกคาในโรงแรม แตหลังจากท่ีไดเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและประสบ
กับภาวะวิกฤติ ก็พยายามตัดรายจายลงและสนับสนุนพนักงานของเขา โดยใหทําสิ่งของบางอยาง
เองแทนท่ีจะตองซ้ือจากขางนอก เชน สบู ยาสระผม การปลูกผักผลไมพื้นเมืองปลอดสารพิษ เปน
ตน ซ่ึงนอกจากจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกันยังสามารถประหยัดคาใชจาย
บางสวนได ท่ีสําคัญยังเปนการสรางตราสินคา หรือช่ือเสียงของรีสอรตไดอีกดวย อาทิ การสนับสนุน
ใหชุมชนปลูกขาวพันธุเหลืองปะทิวซ่ึงเปนขาวพันธุพื้นเมืองท่ีผลิตเองสําหรับแขกท่ีมาพักในชุมชน
นอกจากน้ียังผลิตสินคาบางอยางข้ึนเอง การใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ซ่ึงหลังจากท่ีใชวิธีเชนน้ี
แลว ธุรกิจก็คอยๆ ดีข้ึน และสามารถทําเงินไดเปนจํานวนมากในแตละป ในขณะเดียวกันสามารถ
สรางงานและรายไดใหกับพนักงานไดตลอดท้ังป โดยในชวงนอกฤดูทองเท่ียว พนักงานก็จะไดรับ
การสนับสนุนใหทําอยางอื่นในบริเวณรอบๆ โรงแรม ทําใหไมจําเปนจะตองไลคนงานออก และทุก
คนก็ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีงานทําตอไป ในกรณีน้ีเม่ือนํามาวิเคราะหตาม
กรอบแนวคิดท้ังสามระดับ ไดดังน้ี

เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) คือ เปนการสรางงานใหกับคนในชุมชนในการผลิตสินคาตางๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ นอกจากน้ียังเปนการสรางเครือขายท้ังระหวางชุมชนกับโรงแรม
ระหวางชุมชนดวยกันเอง ระหวางจังหวัด ท้ังยังสามารถสรางเครือขายในระดับประเทศดวย เชน
ขยายเครือขายไปประเทศกัมพูชา เปนตน

เขาใจ (พอประมาณ+องคความรู) เปนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ และสงเสริมการปลูก
ขาวสายพันธุพื้นเมือง ท้ังยังมีกิจกรรมมากมายท่ีเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม

เขาถึง ในระดับน้ีพบวา วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หมายความวา ธุรกิจรีสอรตสามารถ
ผสมผสานเขากับสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมพื้นเมืองมากข้ึน ทําใหสามารถฟนฟูธุรกิจไดจากปญหา
ท่ีเผชิญ ประการสุดทาย เจาของธุรกิจเห็นความสําคัญของสมดุลธรรมชาติ ความสมดุลของชีวิต
แทนท่ีจะมุงเนนแสวงหาผลกําไรในระยะสั้น แตเขาสามารถท่ีจะอยูไดดวยความสมบูรณในระยะยาว

3.กรณีศึกษา ชุมชนบานแหลม ท่ีลุมนํ้าปะเหลียน ซ่ึงชุมชนบานแหลมอยูทางตอนใตของ
ประเทศไทยใกลกับมาเลเซีย เปนพื้นท่ีติดชายฝงและบางสวนเปนพื้นท่ีปาชายเลน มีพื้นท่ีประมาณ
32,300 ไร ไดประสบปญหาเร่ืองความยากจน ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง
เชน กัน สวนปาชายเลน ซ่ึงอยูในพื้นท่ีน้ีก็ถูกทําลายโดยนักลงทุนจากภายนอกท่ีเขามาลงทุน
เปลี่ยนพื้นท่ีปาชายเลนเปนการทํานากุง การทําสวนปาลมนํ้ามัน นอกจากน้ี ชาวบานยังประสบ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการทําประมงมากเกินไป เชน หอยตางๆ ท่ีเปนสัตวพื้นเมือง นอกจากน้ี
ยังมีปญหาจากการจับสัตวนํ้ามากเกินไปจากการทําโรงงานปลากระปอง หรือ หอยกระปอง เปนตน
ซ่ึงจากปญหาดังกลาว ทําใหมีกลุมอนุรักษท่ีมีความพยายามท่ีจะรักษาความสมดุลระบบนิเวศ คือ
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กลุมสมาคมหยาดฝนท่ีพยายามเขามาแนะนําวิธีการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืนใหแกชาวบาน และ
พยายามฟนฟูทรัพยากรตางๆ ท่ีไดสูญเสียไป ซ่ึงกรณีน้ีสามารถสรุปไดตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท้ังสามระดับไดวา

ระดับเขาขาย ชุมชนบานแหลมไดมีการทํากิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกฎ กติกาชุมชน ไมให
มีการทําการประมงมากเกินไป

ระดับเขาใจ ไดมีการสรางองคความรู และยังมีกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
อยางย่ังยืนสําหรับชุมชน และพยายามนํารูปแบบดังกลาวไปใชโดยบรรจุใหอยูในหลักสูตรของชุมชน
แตมีขอสังเกตวา

ชุมชนน้ีอาจจะยังไมอยูในระดับเขาถึงเน่ืองจากยังมีปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรง ท้ังยังมี
ปจจัยคุกคามจากภายนอกอยูเปนระยะๆ เชน มีนายทุนเขาไปลงทุนอยางตอเน่ือง ซ่ึงไมแนใจวาวา
รูปแบบอนุรักษของชุมชนบานแหลมจะสามารถย่ังยืนไดแคไหน และทําอยางไรท่ีจะไมใหนักลงทุน
เขามาลงทุน หรือใหชุมชนสามารถรับภาวะกดดันจากปจจัยภายนอกได ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งท่ี
จะตองดูตอไปในอนาคต

4.กรณีศึกษา ปาชุมชนบานละหอกกระสัง จ.บุรีรัมย ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
เห็นไดวาเรามีกรณีศึกษาทุกภาคของประเทศไทย กรณีน้ีเปนการอนุรักษปาของชุมชนบานละหอก
กระสัง ซ่ึงพื้นท่ีปาตรงน้ีเสื่อมโทรมเน่ืองจากการถูกสัมปทานตางๆ เชน การผลิตไมและถาน และ
การลักลอบตัดไมทําลายปา ในการแกปญหาตรงน้ี ไดมีกลุมอนุรักษชุมชนบานละหอกกะสัง โดยให
ชาวบานเร่ิมจากการแลกเปลี่ยนความรูตางๆ กับเครือขายอื่นๆ ท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน จะเห็น
วา ไดมีการสรางเครือขายข้ึนมา โดยเรียนรูจากประสบการณของชุมชนอื่นๆ บวกกับความรูดั้งเดิม
ท่ีเปนสวนสําคัญท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการปา ดังน้ันจะเห็นไดวามีการใชโอกาสในการเรียนรูไป
เปนเคร่ืองมือในการฟนฟูปาข้ึนมาใหม ปจจุบันชุมชนอนุรักษบานละหอกกระสังมีบทบาทท่ีสําคัญใน
การอนุรักษทรัพยากรจากปาและภูมิปญญาทองถิ่น มีการสรางเครือขาย ท้ังในระดับชุมชน ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ความสําเร็จน้ีเกิดจากการนําโดยคุณประมวลซ่ึงทํางานใน
ลักษณะเปนการบริหารจัดการปาแบบทางเลือก จะเห็นไดวาเปนการนําความรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางถูกตองเหมาะสม และในการฟนฟูปาจะทําใหคนในชุมชนเขามามีสวน
รวม ซ่ึงเปนการสรางเครือขาย มีการตั้งกฎกติกาชุมชน เชน หามบุกรุกพื้นท่ีเขตอภัยทานโดย
เด็ดขาด ถาละเมิดจะมีการปรับ 10,000 บาท เปนตน ซ่ึงถามาดูในสามระดับของการดําเนินการท่ี
ประสบความสําเร็จในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองจะเห็นวาชุมชนมีขอตกลงรวมกัน ปาใหมสามารถสนองตอ
ความตองการของชาวบานได ซ่ึงชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากปา เชน หนอไม เห็ด สัตวเล็ก
สัตวนอย เพื่อนําไปรับประทาน
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ความพอประมาณบวกกับความรู เห็นไดวาชุมชนสามารถฟนฟูความรูดั้งเดิมหรือภูมิปญญา
ชาวบานดั้งเดิมนํามาใช ในสวนของความพอประมาณมีการกําหนดขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกใหเพียง
พอท่ีจะสนองความตองการโดยเนนวิธีธรรมชาติ

การเขาถึง เปนการอยูรวมกันอยางสอดคลองสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน

5.กรณีศึกษาบานเปร็ดใน จ.ตราด ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนพื้นท่ีท่ี
อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย อาทิ ปาชายเลน แหลงทรัพยากรทางทะเล ซ่ึงในชวง 30 ปท่ี
ผานมา ผูคนท่ีอยูในพื้นท่ีประสบกับปญหานักลงทุนในพื้นท่ีจากภายนอก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นท่ีปาชายเลน มาเปนพื้นท่ีทํานากุง ทําใหมีปญหาในดานความสมดุลในดานนิเวศวิทยาของพื้นท่ี
ซ่ึงผลก็คือ พื้นท่ีปาชายเลนถูกทําลายไปเปนจํานวนมากทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางชาวบาน
และนักลงทุนจากภายนอกในชวงน้ัน ซ่ึงมีพระท่ีชาวบานเคารพนับถือ คือ พระสุบิน ปณีโต ได
รวมมือกับชาวบานในการปรับปรุงแกไขปญหาและทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน สําหรับกิจกรรมบางอยาง
ในพื้นท่ี ไดแก การทําสินเช่ือขนาดเล็กรายยอย แนวคิดการอนุรักษ เชน คําขวัญ หยุดจับรอยคอย
จับลาน ทําใหเกิดผลดีในระยะยาว เทคโนโลยีเตายาง ซ่ึงเปนการนํายางรถยนตเกาท่ีไม ใชแลวมา
สรางเปนปะการังเทียม โดยนํามาผูกรวมกันและใสซีเมนตไวตรงกลาง แลวนําไปวางตามพื้นท่ี
ชายฝง เพื่อเปนปะการังเทียม และกันไมใหคลื่นเขามาซัดทําลายพื้นท่ีริมฝง ขณะเดียวกันยังเปน
พื้นท่ีท่ีใหสัตวนํ้าไดเติบโตดวย  ซ่ึงถาจะสรุปกิจกรรมตรงน้ีตามสามระดับขางตน

การสรางภูมิคุมกัน จะเห็นวามีการกําหนดกฎระเบียบท่ีจะใชในชุมชน นอกจากการทํางาน
ภายในชุมชนดวยกันเอง ยังมีการสรางเครือขายดวยเชนกัน

ความพอประมาณบวกองคความรู มีการรับเอาวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรแบบองครวม
หมายถึงนอกจากทําการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังมีการทําในเร่ืองของสินเช่ือราย
ยอย มีการตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลน การทองเท่ียวเชิงนิเวศน และมีโครงการใหมๆ เชน การทําเตา
ยางเพื่อปองกันการกัดเซาะดิน การทําบํานาญตนไม หมายถึงการปลูกตนไมสะสมไวเหมือนกับการ
สะสมเงินเอาไวใชในบ้ันปลาย

โดยสรุปแลว สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีปลูกฝงอยูในวิถีชีวิตแบบชนบท และสามารถท่ีจะเปลี่ยน
วิถีชิวิตของคนในชุมชน และอยูโดยท่ีใชชีวิตอยางสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติไดมากข้ึน ซ่ึงจะ
นําไปสูความย่ังยืนในระยะยาว ท้ังหมดท้ัง 5 กรณีศึกษา เปนสิ่งท่ีไดทําการศึกษามาและสามารถ
เห็นไดวา ปรัชญาในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันสามารถท่ีจะเอาไปใชปฎิบัติไดจริง
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4. แนวคิดองครวม(บนฐานพุทธศาสนา) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

Holistic Approach (based on Buddhism) for Natural Resource Management

โดย พระอาจารย สุบิน ปณีโต4

โครงการท่ีเปนเร่ืองของการแกปญหาของโลกไมใชเปนปญหาสวนตัวอยางเดียว เปน
ปญหาใหญเพราะวาความกวางใหญไพศาลของความเดือดรอนของประชากรโลกมีมาก ทําใหเกิด
จากพิษภัยธรรมชาติท่ีมนุษยพยายามเขาไปเปนครูของธรรมชาติ แตท่ีจริงมนุษยพยายามทําสิ่งท่ี
เกงกวาธรรมชาติ แตธรรมชาติไมยอม เม่ือธรรมชาติไมยอม ธรรมชาติก็ลงโทษ เรียกวาสรางเปน
พิษเปนภัยข้ึนมาใหแกมนุษย ถาหลักทางพุทธ เรียกวา สิ่งท่ีจะทําใหเกิดความหายนะ กับเกิด
ประโยชน ก็มีอยูสองอันเปนปากทาง เพราะฉะน้ัน ภัยท่ีเกิดจากหายนะก็มาจาก การเห็นผิด เม่ือคน
เห็นผิด ก็ชวนกันทําผิด เม่ือชวนกันทําผิด ในท่ีสุดก็จะพากันคิดผิดและทําผิด เม่ือทําผิดธรรมชาติก็
ลงโทษ น่ีก็เปนขอโดยวาคราวๆ วาเปนปากทางท่ีพากันเสื่อม ทีน้ีเรากําลังจะหาทางไปสูความเจริญ
แลวนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช ทางพุทธเราใชคําวา มัชฌิมา หรือ
ทางสายกลาง แตทางสายกลางไมไดหมายความวา เปนทางแบบเปลาๆ หวนๆ ไมใชทํานองน้ัน แต
เปนทางสายกลางแบบถูกตอง ตองมีองครวมสมบูรณแบบ โดยหลักพุทธบอกวาตองมีองครวมอยาง
นอยเหมือนกับรถท่ีจะเคลื่อนได ตองมีองครวม รถหน่ึงคัน แตตองมีองคประกอบเปนจํานวนมาก
กวาท่ีจะเคลื่อนไดสําเร็จ ทีน้ีมัชฌิมา หรือทางสายกลางก็ตองมีองครวม หรือองคประกอบ
พระพุทธเจาใชคําวา ท่ีจะพาไปสูเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนรูปขององครวม หน่ึง จะตองเห็นชอบ คํา
วาเห็นชอบในท่ีน้ี พระพุทธเจาทานบอกวาหมายถึงตองเห็นโทษ เห็นโทษท่ีเกิดจากภัยตางๆ ภัย
จากธรรมชาติ ภัยจากมนุษยทําข้ึนมา ภัยจากรวมกันทําข้ึนมาก็ตาม เม่ือเห็นโทษ เห็นทุกขแลว
ขณะเดียวกันทานบอกวาตองหาทางออก ทุกอยางยอมมีทางออกข้ึนอยูกับวาใครจะพบไดเร็วชา แต
ทุกอยางตองมีทางออกในตัวมันเอง ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนแลวตองมีทางออก เม่ือมีเหตุก็ตองมีผล ฉะน้ัน
ถาเราจะใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะตองหาทางออกดวยการเห็นใหถูกดวย ขอท่ีสอง ทานพูดวา
ถาเห็นชอบ ทานอุปมาไววา เหมือนกับรุงอรุณในยามเชา ถาแสงเงินแสงทองรุงอรุณในยามเชา ถา
ใครเห็นแลวรีบเดินทางทานบอกวาน่ันแหละใหไปทันที โอกาสแสงอาทิตยกลางวันมาแนนอน ตาง
จากคนเดินทางตอนใกลดวงอาทิตยจะตกดิน เรียกวา อัสดงคต ถาไปก็คือ เจอภัยมืด ซ่ึงบอกไว
ชัดเจนวาน่ีกําลังไปสูภัยแหงหายนะหรือภัยอะไรท่ีอยูขางหนาท่ีมองไมเห็น ดังน้ัน ในเบ้ืองตนท่ีเรา
มาคุยกันเพื่อหาทางออกน้ัน ตองหาทางทําแสงสวางเหมือนรุงอรุณในยามเชาในจิตใจของแตละคน
ใหได เพราะถาเราไมพัฒนาทางความเห็นใหมันถูก อยางอื่นๆ ก็จะเกิดลําบาก ถาเราเห็นถูก
พระพุทธเจาทานบอกวาจะพาใหเศรษฐกิจพอเพียงเดินไปรอดก็ตองดําริชอบดวย คําวาดําริชอบ
ดําริอยางไรท่ีจะเรียกวาดําริชอบท่ีจะไปสูแสงสวางได ทานบอกวาการดําริชอบคือการท่ีไม

4 วัดไผลอม อ.เมือง จ.ตราด
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เบียดเบียนกัน ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมเบียดเบียนเพื่อนสัตว ไมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และไม
พยายามเบ่ียงเบนกฏเกณฑของธรรมชาติ น่ีเรียกวาดําริชอบ ดําริไมเบียดเบียนก็หมายความวา
ดําริท่ีจะชวยกันน่ันเอง นอกจากดําริไมทํารายแลวยังดําริตองชวยดวย จึงจะหาทางออกรอด อันน้ี
เรียกวา จะพาไปสูความพอเพียงได เหมือนกันดําริชอบในการชวยเหลือก็คือการแบงปน ในการ
ทํางานอาตมาพยายามจะใชฐานทางพุทธศาสนาเปนทฤษฎี เชน ทําเร่ืองปา อาตมาก็ทํากับชุมชนก็
บอกวา เอาปามาเปนครูไมใชเราไปเปนครูใหปา เพราะเราเกงสูธรรมชาติไมได ธรรมชาติเกงกวา
เรา ไมเช่ือสังเกตดูอยางน้ีก็ได ดูปาท่ีงอกข้ึนมาตามภูเขา โดยท่ีไมมีมนุษยมาจัดการเลย ปาน้ันจะ
งอกงามและสมบูรณมาก แตถาปาไหนท่ีมีมนุษยท่ีพยายามเขาไปจัดการปาน้ันไมคอยสมบูรณ ทีน้ี
ปาจะเปนครูไดอยางไร เปนธรรมะไดอยางไร อาตมาก็บอกกับชุมชนวาเปนครูตรงท่ีวามันมีธรรมะ
มากพอควร ตนไมในปาไมเคยทะเลาะกันเลย ไมวาตนเล็กตนใหญ ไมวางอกใหมงอกเกา แลวไม
เคยแยงอาหารกันดวย ตนใหญจะแบงใหตนเล็ก ตนเล็กก็จะแบงใหตนใหญ ใบท่ีตกลงมาก็ปกคลุม
แบงปนกันไปตามธรรมชาติ แมจะมีเถาวัลยข้ึนมาพันตน ตนไมใหญก็ไมเคยวามาเบียดเบียน ถือวา
เปนหลักแหงการโยงใย เม่ือพายุมาชวยกันดึงไว เพราะธรรมชาติตนไมสูง แตถาไมมีอะไรโยงใยจะ
หักงาย กลายเปนพึ่งพาอยางปองกันซ่ึงกันและกัน ฉะน้ัน ตนไมมีแตใหกับให ธรรมชาติเหลาน้ีเรา
บอกวาเปนครู เปนบริวาร เปนลูกนอง ท่ีจงรักภักดีตอเพื่อมนุษยอยางมหาศาล ชวยไดอยางไร
เพราะธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือปา พยายามชวยกันกรองอากาศตางๆใหกับมนุษย ท่ีเรา
พยายามสรางโรงงานมีกาซพิษตางๆ มากมาย หาอะไรกรองไมได คิดเคร่ืองกรองอากาศมากมาย
ตองลงทุนมหาศาล ตนไมจะพยายามกรองอากาศใหพวกเรา กลัววามนุษยจะลําบากเพราะไมมีนํ้า
ดื่มนํ้าใช ธรรมชาติพยายามสรางความช้ืนข้ึนมาเพื่อพยายามสรางสมดุลแลวทําเปนมวลฝนตกลงมา
เพื่อเลี้ยงมนุษย ตกลงมาตนไมก็ทําหนาท่ีคอยรับใชมนุษย เก็บกักนํ้าไวไมใหไหลลงทะเลท้ังหมด
ใหคอยๆ ซึมลงไป โดยอาศัยใบและรากเก็บเอาไวใตลางเพื่อใหมนุษยไดกินใชโดยท่ีไมใหยากลําบก
สูการยังชีพพอเปนไปไดตามความเหมาะสมตามกลไกของธรรมชาติ และเห็นวามนุษยเกิดข้ึน
มาแลวจะลําบาก เม่ือฤดูกาลเปลี่ยนแปลงเกิดโรคภัยไขเจ็บ ในปาจะพยายามสรางสมุนไพรไวให
เสร็จไวเพื่อแกปญหาความทุกขยากลําบากของมนุษยเอง แตโดยตนไมเองไมไดนําไปเปนสมุนไพร
เพื่อรักษาตัวเองเลย ยกตัวอยางวา เวลาอาตมาทํางานกับชุมชนจะตองนําธรรมชาติมาเปนครูสอน
ใหเขาเห็นประโยชน เขาก็จะไดรับสิ่งท่ีจงรักภักดีตอเขา แตตอนน้ีเราจะเอาแตประโยชนจากเขา
ดังน้ันสิ่งเหลาน้ันก็เลยกลับมาใหโทษแกเรา เราแกปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม แตเรากลับไปทําลาย
บริวารของเรา คนใชของเรา สิ่งท่ีจงรักภักดีตอเรา ในท่ีสุดเราเองจะพยายามไปสรางมาชดเชยก็ยาก
เพราะตีดวยคาราคาเงินไมได เม่ือแตละประเทศเดือดรอน ในหลวงก็มีกระแสพระราชดํารัส และ
คิดคนวิจัยจนกระท่ังทําฝนเทียม พอเราทําลายปาหมด ฝนก็ไมตก การเกษตรก็ยากลําบาก นํ้าก็
แหง บริโภคใชสอยไมคอยมี ทําฝนเทียมแตละคร้ังก็หมดงบมหาศาล เห็นไดวา เม่ือเราทําลาย
ธรรมชาติ เราจะสรางมาชดเชยไมทันกัน น่ีก็เลยเรียกวาดําริชอบ คือ ดําริไมเบียดเบียน ชาวพุทธ
บอกวาสายกลาง ตองไมเบียดเบียนกัน ระหวางมนุษยกับมนุษย ระหวางสัตวกับสัตว ระหวางมนุษย
กับธรรมชาติ หาทางสรางความกลมกลืนเพื่อใหเกิดความสมดุล ธรรมชาติชวยมนุษย มนุษยก็ตอง
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ชวยธรรมชาติดวย ฉะน้ัน ปาไมชวยคน คนก็ตองชวยปาไม คนจะเอาแตไดอยางเดียวไมได เพราะ
ตนไมใหทุกอยาง ใหท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ใหพลังงาน และอีกหลายๆอยางมากมาย ถาเรา
สามารถช้ีใหชุมชนเห็นประโยชนดวย นอกจากเห็นโทษ เพื่อจะนําไปเปรียบเทียบระหวางจนกับรวย
มีกับจน อันไหนลําบากมากกวากัน น่ีก็เปนเร่ืองการดําริเพื่อท่ีจะไมเบียดเบียนธรรมชาติ และไม
เบียดเบียนมนุษยดวยกัน เพราะตอนน้ีเราเห็นภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ นอกจากท่ีมีสาเหตุมาจากการ
ทําลายแลว ยังมาจากความยากจนดวย ความยากจนเหลาน้ีเปนปญหาใหญท่ีจะมาทําลายธรรมชาติ
เพราะคนจนไมมีอะไรจะกินก็ไปโคนไมมาขาย มาใชกิน หรือนํามาแปรรูปดวยวิธีการตางๆ หน่ึงขาย
เอาไม สอง เอาท่ีดิน ในท่ีสุดภัยเหลาน้ีก็จะลุกลามอยางไมจบสิ้น ถาเรายังไมแกความเห็นผิดของ
เขา ไมช้ีใหเห็นโทษท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมีปญหามาจากภาครัฐสวนหน่ึง เน่ืองจากปาตรงไหนท่ี
อุดมสมบูรณ รัฐก็ใหสัมปทานหมด เสร็จแลวความเดือดรอนก็กลับมาอีก เพราะสัมปทานน้ัน คนฐาน
รากท่ีดูแลและใชประโยชนไมได เพราะคนจากภายนอกไปใชประโยชนหมด น้ีเรียกวา ออก
กฎหมายเพื่อเบียดเบียนคนฐานราก เพราะดําริผิด คนท่ีดูแลไมใหใช คนท่ีใชไมไดดูแล แถมยังไมรู
วามีใครใช ประโยชนตกอยูกับใครก็ไมรู อันน้ีเรียกวา ถูกการทําลายจากการเบียดเบียนทาง
กฎหมาย และยังถูกเบียดเบียนจากนายทุน ท่ีเขาไปพยายามใชเงินไปซ้ือปา เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
อาหารหรือความสะดวกสบายของคนฐานรากท่ียากจน และพยายามตัดไมมาเพื่อใหนายทุนมาทํา
ธุรกิจ หรือไปทําเปนท่ีอยูอาศัย เพราะวาคนฐานรากเขาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีสัมมาทิฐิ ไมมี
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ เพราะคิดแควาทําอยางไรม้ือน้ีจะมีอาหารกิน ฉะน้ันสิ่งเหลาน้ีจะตอง
โยงใยกันไปหมด ไมมีอะไรท่ีจะข้ึนมาโดด เดี่ยว มันมีองคประกอบของมัน

ตอนน้ีไปทํากับบานเปร็ดใน มีคนตั้งคําถามวาทําไมตองเอางบไปลงบานเปร็ดในดวย
อาตมาก็ตอบกับคนท่ีใหทุนวา อาตมาไมตอบ แตขอถามวาคนเปร็ดใน เขามีความเสียสละสูงมาก
โดยท่ีมีความพยายามทุมเทไปดูแลปา และปลูกปาเสริมเติมลงไป ถามจริงๆ วาคนท่ีใหทุนคิด
อยางไร คนเปร็ดในไมเคยคิดจะขอคาตอบแทนแมแตเงินเดือนคานํ้ามัน คาแรงก็ไมคิด กลางคืนตอง
นอนกอดปน เพราะนายทุนพยายามจะเก็บชีวิตพวกเขา แตขอทุนเพื่อท่ีจะนําไปอนุรักษ อาตมาให
ขอคิดวา การท่ีชุมชนบานเปร็ดในอนุรักษปาไวเปนหม่ืนๆ ไร ถาสามารถกรองอากาศเสีย ฝุนละออง
ตางๆ แลวทําใหอากาศดีข้ึนใหกับมนุษย ถามวาหายใจกันเฉพาะหมูบานเปร็ดในหรือไม คนเปร็ดใน
ไมไดเห็นแกตัว ๆไมไดกักกันเอาอากาศดีๆ ไวหายใจเฉพาะคนในหมูบานเทาน้ัน ประการท่ีสอง
ถามวาถาปาสมบูรณข้ึน เวลาฝนตก ตกเฉพาะหมูบานเปร็ดในหรือวาตกกระจายท่ัวไปหมูบานอื่นๆ
ดวย ฉะน้ันเขาไดรักษาแหลงนํ้าไวใหกับคนอยางมหาศาล ทําไมเราไมคิดสนับสนุน เพื่อใหสามารถ
กระจายนํ้าฝนไปชวยหลอเลี้ยงคนอีกเปนจํานวนมากดวยความเสียสละของคนในชุมชน ประการท่ี
สาม อาตมาบอกวา คนเปร็ดในท่ีพยายามปลูกตนไมเสริมเติมลงไปเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณเปน
แหลงท่ีเพาะพันธุสัตวนํ้า จากขอเขียนวา “หยุดจับรอยคอยจับลาน” หมายความวา ปูจะมีชวง
ระยะเวลาการวางไข ใหหยุดจับในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหปูสามารถแพรขยายพันธุไดเปนลานๆ
ตัวตอแมหน่ึงตัว แตถาเราจับหน่ึงตัวหมดไปแลวเปนลานตัว จะเห็นไดวาจริงๆแลวพื้นท่ีปาชายเลน
บานเปร็ดใน เปนแหลงเพาะพันธุท่ีใหญมหาศาลโดยท่ีมนุษยไมตองเขาไปจัดการอะไรมากมาย ไม



272

ตองจางนักวิจัยวาจะตองขยายพันธุอยางไร ธรรมชาติจะซอมแซมดูแลใหเบ็ดเสร็จ ในท่ีสุดสัตวตางๆ
ก็จะลงทะเลลึกเพื่อไปเลี้ยงคนท่ีเปนจํานวนมากมหาศาล น่ีเปนเพราะคนบานเปร็ดใน เกิดเห็นชอบ
กอน แลวจึงดําริท่ีจะปกปองธรรมชาติ เม่ือธรรมชาติไดรับการปกปองกอใหเกิดอาหาร เรียกวาใน
ขณะท่ีเกิดเห็นเชนน้ีแลว ก็พากันคุยพากันพูดไปสูทิศทางเดียวกัน คนหมูบานน้ีก็มีปญหาตรงท่ีทํา
นากุงแลวลมละลาย เกิดภาวะยากจน ขัดสน นายทุนบุกรุก ก็เลยไปชวนคุยเร่ืองการเงิน เพราะวา
การเงินก็เปนตัวแปรอยางหน่ึงท่ีจะใชประกอบอาชีพ คุยกันวาใครมีทุนก็ใหนํามาชวยกัน ในท่ีสุดก็
ตั้งการเงินข้ึนมา แลวตอนน้ีก็ใชการเงินพยายามไปปลดหน้ีท่ีมีปญหากับขางนอก อาตมาก็บอกวา
ถาใครเปนหน้ีอยูในชุมชน กอนท่ีเราจะไปทํามีหน้ีอยูประมาณ 22 ลานบาท ประมาณรอยหลังคา
เรือน อาตมาบอกวาถาหน้ี 22 ลานลาท อัตราดอกเบ้ียรอยละบาท ตองเสียดอกเบ้ียเดือนละสองแสน
กวาบาท เปนอันวาเราทํางานท้ังหมดไปเลี้ยงใครก็ไมรู เราบอกวาน่ีมันผิดตามกติกาของมัชฌิมา
หรือเศรษฐกิจพอเพียง โดยปกติถามวาพี่นองของเรามี 5 คน รวยจนเทากันหรือไม คําตอบก็คือไม
ถาพี่รวยแลวเอาเงินเอาไวตรงไหน คําตอบคือ สถาบันการเงิน  แลวถานองตองการจะลงทุน เอาเงิน
จากไหน คําตอบคือ สถาบันการเงิน พี่ไปฝากรอยละเจ็ดสิบหาสตางค นองไปกูกลับมารอยละสิบ
สอง แตเวลาพี่ปวยใครไปเฝา นองไปเฝา ถามวาน่ีพี่กับนองรักกันจริงหรือ อยางน้ีไมใชเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมใชมัชฌิมา ฉะน้ันเราปรับความคิดเสียใหม ใหพี่ชวยนอง นองชวยพี่ เพื่อนชวยเพื่อน
เอาเงินมารวมกันเขาเพื่อจะจัดการแบบใหม แลวกําไรเหลาน้ีเอามาชวยกันยามปวยยามแกของคน
ในหมูบาน เหมือนกับตนไมท่ีมีใบ ดอก ลูกท่ีหลนมาเลี้ยงตัวมันเอง ฉะน้ันตนไมท้ังหมดไมเคยตอง
ไปหาอาหารจากท่ีอื่นนอกจากจะผลิตข้ึนมาเอง ดวยตัวของมัน น่ีเรียกวาตนไมพึ่งพาตัวเอง ชุมชนก็
ตองคิดเชิงโครงสรางเพื่อพึ่งพาตนเอง จัดการชุมชนใหเกิดความสมดุล

ฉะน้ันการงานท่ีชอบได จะตองอาศัยการเผื่อแผแบงปนกันได ในรูปของความรัก ความ
เอ็นดู ความสงสาร เหลาน้ีเปนหนทางของการท่ีจะไปสูเศรษฐกิจพอเพียง ถาเรามีเร่ืองของการงาน
ชอบ ก็คือ การแบงปนกัน ชวยกันทํา แลวเอาประโยชนมาชวยกัน อยางน้ีเรียกวา เลี้ยงชีวิตชอบ
คือ เลี้ยงชีวิตถูกตองน่ันเอง คือสิ่งท่ีเกิดในชุมชน ก็ตองนํามาเลี้ยงชีวิตในชุมชน และทําใหชุมชน
พึ่งพากันได ทําใหคนในชุมชนไมอยากพลัดถิ่น เพราะเห็นจากท่ีไดเขารวมประชุมแลวพูดกันบอย
คือ ใตสะพานลอยทางรถไฟ สวนสาธารณะ ลวนแตเกิดสลัมเกิดข้ึนสูงตามลําดับ เน่ืองจากคน
เหลาน้ันถูกยึดท่ีทํากินจากฐานราก ทําใหไมมีท่ีอยูตองเขาเมืองเพื่อไปตายเอาดาบหนา เหมือนกับ
ออกทีวีของคนพมาเม่ือวาน ก็คือ หนีไปตายดาบหนา แลวก็มาตายจริงๆ  ท่ีวามาน้ีอยากใหเห็น
ภาพวาการท่ีเราจะอยูในสังคมโลกไดอยางสันติสุข จะตองเปนสังคมแหงการเผื่อแผ เหมือนกับสังคม
ตนไม ยึดตนไมเปนครู ไมแยงกัน แบงปนกันได จะสามารถอยูรวมกันได ถาทุกคนพยายาม
พากเพียรอยางน้ี เรียกวา พากเพียรชอบ  อันน้ีจะไปสูคําวา มัชฌิมา ถาเราพากเพียรชวยกันทํา
เชนน้ี จะเปนเร่ืองของการระลึกชอบดวย คือระลึกเร่ืองดีๆ ไมใชระลึกเร่ืองรวยอยางเดียว ขอให
ตัวเองรวยแลวใครจะหายนะชางมัน อยางน้ีไมใชวิธีท่ีชอบ ถาคนพยายามทําดวยความระลึกถึง
ความเผื่อแผถึงความรัก ความสงสาร อยางน้ีก็เกิดกระบวนการ ใครจะชวนใหไปอยางอื่นไมไป
เรียกวาตั้งใจม่ันชอบ คือใครจะชวนใหเอาเปรียบก็ไมไป ใครก็ชวนทําลายก็ไมไป ถือวาผิดหลักการ
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ผิดอุดมการณ อันน้ีก็จะเปนการนําพาไปสูเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ขอโยงมา
อีกนิด หลักธรรมะอยู แตท่ีเราพูดกันสวนมากเปนหลักกายภาพ อยาลืมวาคนเรามีอยูสองสวน เรา
ไมคอยไดพูดถึงเร่ืองจิตใจ ปญหาท้ังหมดมาจากจิตใจ พระพุทธเจาทานตรัสไววา ฝนตกลงมาทุก
เม็ดเปนทองคํา แตฝนทุกเม็ดท่ีตกลงมาเปนทองคําก็ยังไมพอกับความตองการของมนุษยอยูดี ท่ี
ทานบอกวาไมพอ เพราะวาใจของเราเอาอะไรไปใสไมมีทางเต็ม กายแบกไดนิดเดียว แตใจใสไปสิบ
ตัน รอยตันก็ยังไมเต็ม มีเงินทองเทาไหรก็ไมเคยลน ทานบอกวาภูเขาท้ังลูกใหกลายมาเปนทองคําก็
ยังไมพอกับความตองการของมนุษย หรือทานบอกวานํ้าในทะเล ทานอุปมาทางใจวานํ้าฝนจะตก
ขนาดไหน ไหลมาจากทิศทางไหนก็แลวแต นํ้าไมเคยลนทะเล ทานบอกวาความโลภของมนุษย
เหมือนกับทะเล ใสเทาไหรไมมีทางลน ถาคนน้ันยังมีมิจฉาทิฐิ คือ ยังเห็นผิดอยูซ่ึงจะรวบรวมไวท่ี
ตัวเองมากท่ีสุดจนกระท่ังคนอื่นขาดแคลน ในท่ีสุดจะพากันตายท้ังคู ท้ังคนท่ีมีก็ถูกปลนตาย ถูกภัย
ธรรมชาติทําลาย สวนคนท่ีไมมีก็ขาดแคลนตาย ถาพูดถึงเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใหชัดข้ึนอีก ขอ
เสนอใหเปนหลักปฏิบัติ เพราะไมเปนปรัชญาหรือหลักแนวคิด แตเปนหลักปฏิบัติท่ีจะตองทํา
อาหารท่ีจะใชแกความหิวไดไมไดมีเอาไวดู ฉะน้ันอาหารท่ีจะใชแกความหิวไดจะตองทาน ถาเรา
ทานเช่ือวาจะหายหิว แตบางคนบอกวายามท่ีปวยกินไมลง อยากจะกินแตกินไมลง แตน่ีคงกินไม
ยากและคงไมเหลือบากวาแรง รางกายพอท่ีจะรับได แตตองฝนเล็กนอยแมยามปวย อาตมาคุยกับ
ชุมชนอยางน้ีวา มนุษยเราจะเอาอยางไร โดยธรรมชาติของคนชอบหายใจเอง หรือชอบใหเอาสาย
ออกซิเจนมาใสจมูกเพื่อชวยหายใจ ตองชอบหายใจเองมากกวา ถาใชเคร่ืองชวยหายใจมันผิด
ธรรมชาติ เราชอบทานเอง หรือชอบใหเอาเคร่ืองปน แลวใชเข็มฉีดยามาฉีดใส ชอบทานเองใช
หรือไม ท้ังๆท่ีรูวาทานเองกับเอาเข็มฉีดยามาฉีดใสมันตางกัน เอาเคร่ืองฉีดมาใสไมมีเศษอาหารติด
ฟน แตถาทานเองอาจจะมีเศษอาหารติดฟน มีกางแทงเหงือก หรืออาจจะมีอะไรมารบกวน โดย
ธรรมชาติเราชอบเดินเองหรือน่ังรถเข็น เดินเองบางทีก็เม่ือย แตเราก็ชอบเดินเอง แสดงวาโดย
ธรรมชาติตองการพึ่งพาตัวเอง ก็ขอฝากเปนมุมมอง ฉะน้ันเศรษฐกิจพอเพียงท่ีศึกษามาท้ังหมด
เปาหมายของการศึกษาท้ังหมดเราเรียนเพื่อใคร จะบอกวาเพื่อคนอื่นไมใช แตเรียนเพื่อตัวเอง
เพราะฉะน้ันอยากเรียนเพื่อตัวเอง เพื่อแกปญหาภาพรวมของโลก ก็ตองเร่ิมแกท่ีตนเองกอน เม่ือแก
ท่ีตนเองไดคอยแกท่ีคนอื่น แตถาแกตัวเองยังไมได ก็เปนการยากท่ีจะไปแกท่ีคนอื่น ฉะน้ันหลักการ
วิจัยท้ังหมด พุทธศาสนาสรุปรวมแลววาตองเร่ิมตนท่ีตัวเอง ปจจัตตัง สันทิฏฐิโก ตองศึกษาตัวเอง
ใหเขาใจจึงจะพาไปรอด ฉะน้ันการทําขอมูลของงานวิจัยท้ังหมดตองเร่ิมท่ีตัวเรากอน หัดเก็บขอมูล
และจะสูเศรษฐกิจพอเพียงวารายรับ รายจายเปนเทาไหร เกิดการขาดดุลอะไร เม่ือเราไดตรงน้ีก็จะ
พาไปสูเศรษฐกิจมหภาคได เพราะทุกคนจะรูวาตองการอะไร ขาดอะไร อะไรเกิน แตท่ีเราทํางาน
แลวไมสําเร็จเพราะไมมีขอมูล เหมือนกับหมอรักษาคนไขไมรูอาการของคนไข ใหยาไปเทาไหรก็ไม
วันหาย น่ีคือหลักสําคัญ การทํางานท้ังหมดจะตองเร่ิมท่ีเรา บนวิถีของชาวพุทธใหเร่ิมดวยการ
เห็นชอบ คืออยาเห็นคนอื่นผิดท้ังหมดหรือโทษแตคนอื่น มองท่ีตัวเองกอน มัวแตโทษคนอื่นแลวเรา
ไมทําไมได เพราะสิ่งดีหรือไมดีท้ังหมดเร่ิมท่ีเรา ถาเราเร่ิมเห็นถูกตอง แลวชวนคนท่ีสองสามตอไป
ทุกอยางก็เร่ิมจากทีละนอยแลวคอยเร่ิมเปนใหญ น่ีก็ขอสรุปเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนแนวพระ
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ราชดํารัสของในหลวงใหเปนแนวทาง เดี๋ยวโยมจะไปมองเศรษฐกิจพอเพียงในภาพของทฤษฎีหรือ
ภาพของปรัชญาจะทําใหไมสามารถนําไปใชได อยากใหเนนการนําไปสูการกระทํา ดวยวิธีการ
เพราะวาเศรษฐกิจพอเพียง เรากินขาวมีทองเปนตัววัด วิ่งรถมีความเร็วเปนเคร่ืองวัด ตัดเสื้อผามี
ตลับเมตรเปนตัววัด ปวยไขก็มีเคร่ืองวัด แตเศรษฐกิจพอเพียงตองวัดดวยการบันทึกของแตละคนให
ได เพราะฉะน้ันจะเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันขาดหรือเกิน

กลุมสัจจะสะสมทรัพย มีสมาชิกอยูประมาณ 58,000 คน ออมเงินไดถึง 700 ลานบาท
นอกจากน้ีธนาคารโลกบอกวาใหประหยัดหรือออมหน่ึงดอลลารตอวัน แตของทานบอกวาหน่ึงบาท
ตอวันสามารถออมไดถึงสิบสองลานบาท ซ่ึงสามารถขอสรุป กลาวคือ สําหรับภูมิคุมกันของ
เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นตัวอยางของกิจกรรมการอนุรักษปาหรือทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนการ
ปกปองชุมชน ซ่ึงจะเห็นตัวอยางของชุมชนท่ีสามารถจัดตั้งกฎเกณฑเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรได
อยางย่ังยืน และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการใหความคุมครองปองกัน
ผลกระทบจากภายนอก การใชความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเปนกุญแจสําคัญในการทําใหเกิด
ความสําเร็จในชุมชน นอกจากน้ียังมีกรณีของเปร็ดใน วิธีการทําแบบองครวม เชน การอนุรักษปา
ชายเลน การออมทรัพย  สวนในเร่ืองทางสายกลางจะเห็นวา กุญแจสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จก็
คือการยอมรับวาชุมชนจะตองมีความสามารถในการท่ีจะดําเนินการรักษาสมดุลระบบนิเวศใหสมดุล
เอาไว เศรษฐกิจพอเพียงน้ันมุงท่ีจะปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองหรือเขากับธรรมชาติใหได น่ีเปนดัชนีท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีแสดงถึงความสําเร็จ คือ คนในชุมชนน้ันจะไมเนนผลประโยชนในระยะสั้น โดยหวังวา
จะดําเนินชีวิตท่ีมุงไปสูการบริโภคแบบพอเพียงในอนาคต


