สรุปองคความรู และการถอดบทเรียนจากโครงการบริการวิชาการ “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแส
โลกาภิวตั น: จากทองถิ่นสูป ระชาคมอาเซียน”
จากการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน: จากทองถิ่น
สูประชาคมอาเซียน” ทําใหรูวา การดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันสิ่งสําคัญคือการรูจักความพอประมาณในการ
ดําเนินชีวิต จากการใหความรูทําใหทราบถึงการคนหาจุดแข็งของตนเอง รวมถึงชุมชน สังคม ความพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนความพอเพียงที่มีหลักการอยางมีเหตุผล ความมีเหตุผลในการ
กระทํา การปองกันในการดําเนินการ และพอประมาณในสิ่งที่ทําหรือการประมาณการในการทํางานหรือสิ่ง
ตาง ๆ ลวนแลวแตตองมีเหตุผลในการทํา
ทฤษฎีพอเพียง
แหลงกําเนิด:พุทธธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
1.สภาพความเปนองครวมที่สมดุลของสรรพสิ่งของโลก HOLISM / The Same Oneness
2.หลักอิทัปปจจยตา เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามกระแสของเหตูปจจัยที่หนุนเนื่องอยางไมขาดสาย
อยางเปนพลวัต (Dynamic Interconnectedness)
3.เครือขายชีวติ (Web of Life)
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มนุษยเปนองคประกอบหนึ่งของเครือขายชีวิต

4.ธรรมชาติคือชีวิตมีระบบ Order Liness ธรรมชาติคือ ธรรมะเพราะสอนใหรจู ักชีวิตในธรรมชาติ
มีความสมดุลย ขาดสมดุลเมื่อไหรธรรมชาติจะแสดงอํานาจ**วิถีโลกาภิวัตนทําลายสมดุล
5.ดังนั้นมนุษยตองอยูรว มกับธรรมชาติมนุษยเอาชนะธรรมชาติไมได
6.ธรรม คือ
1.ธรรมชาติ
2.กฎธรรมชาติ
3.การปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ
4.ผลจากการปฏิบัตติ ามกฎธรรมชาติ
7.กฎไตรลักษณ กําหนดธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลก “เกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป”
8.ธรรมชาติสอนวา “ความหลากหลายคือความงาม ความอุดมสมบูรณ”
ทฤษฎีพอเพียง / ปรัชญาพอเพียง
1.Hilismองครวม/ความสัมพันธเปน The Same Oneness
2.Interconnectedness / Dynamic Interconnectedness เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามกระแสของเหตุ
ปจจัยที่หนุนเนื่องอยางไมขาดสาย อยางเปนพลวัต =อิทัปปทยตา
3.Web of Life เครือขายชีวติ มนุษยเปนสวนหนึ่งของWebนี้แตมนุษยกับหลงวามนุษยคือศูนยกลาง
สรรพสิ่งในโลกคือสิ่งแวดลอม
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4.ธรรมชาติ คือชีวิต ชีวิตในธรรมชาติมีระบบ Orderliness ธรรมชาติ คือ ธรรมะเพราะสอนใหรจู ัก
ชีวิต
ธรรมชาติ คือ ความสมดุล ขาดสมดุลเมื่อไหรธรรมชาติจะแสดงอํานาจ
***แตวิถีโลกาภิวัตนทําลายสมดุล

5.มนุษยตองอยูรว มกับธรรมชาติ มนุษยไมสามารถเอาชนะธรรมชาติได
6.กฎไตรลักษณ “เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป” แมพระธรณีคือแหลงรวมชีวิต แหลงกําเนิดของชีวิต
**การสรางสรรคที่เหมาะสม ยั่งยืนและพอเพียงตองอาศัยสติ ปญญา (การเขาใจในเนื้อแทของชีวิต)
กรุณาและศีลธรรม (การดํารงชีวิตที่เปนปกติ) คือไมเบียดเบียนใคร
พุทธองคสอนใหชาวพุทธและชาวโลกตระหนักในความสําคัญของธรรมชาติ แสดงใหเห็นวามนุษย
ตองอยูรวมกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือผูให มนุษยคอื ผูทําลาย ทําลายผูมีบุญคุณคือ ธรรมชาติ ทําลาย
แมพระธรณี ทําลายแมคงคา ทําลายรุกขเทวา ขณะนี้มนุษยกําลังไดรับผลจากการทําลายคือ ผลจากภาวะ
โลกรอนเมื่อสัปดาหที่ผานมาอุณหภูมใิ นบางสวนของประเทศปากีสถานสูงถึง 52 องศาเซลเซียส โลกกําลัง
เผชิญกับหายนะภัยตาง ๆ เชน Heat wave น้ําทวมรุนแรง แผนดินไหว สึนามิ **มนุษยตองสรางปญญา
สังคมฐานปญญา
หลักของพุทธองคและหลักชีวิตที่ควร ลด ละ เลิก (ในทีส่ ุด) Plain living but high thinking อยา
เห็นแกตัว ขาว ปลา อาหาร เปนของจริง เงิน ทอง เปนของปลอม ทรัพยากรธรรมชาติเปนทุนที่สําคัญเพื่อ
การมีชีวติ อยูจึงตองใชอยางมีสติเพื่อ SUSTAINABILITY ความยั่งยืน ผูใหญจะคิดทําอะไรตองคํานึงถึง
ลูกหลาน อนาคตของลูกหลาน
เศรษฐกิจพอเพียง
1.ระบบเศรษฐกิจ
2.ระบบทุน
3.ระบบการเงิน
4.ระบบการผลิต
5.ระบบการบริโภค
6.ระบบการตลาด
7.ระบบการจัดการทรัพยากร
8.ระบบการใชทรัพยากร
9.ระบบการจัดสรรแบงปนทรัพยากรและรายได
10.ระบบวิถีเลี้ยงชีพ
11.ระบบสวัสดิการ
12.ระบบสุขภาพ
13.ระบบการศึกษา
14.ระบบกฎหมาย
15.ระบบนอยใหญอื่นๆ ทั้งองคาพยศของสังคม

ระบบโครงสราง (STRUCTURE)
ความสัมพันธของระบบทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ทั้งระดับมหภาคและระดับชุมชนฐานราก ทั้ง
สวนกลางและสวนทองถิ่น ระบบโครงสรางที่แสดงความสัมพันธชัดเจน ระบบโครงสรางที่เปนธรรมให
โอกาสผูคนไดจัดการชีวติ ของตนเอง และดํารงชีวิตอยางพอเพียง
การพัฒนาชาติโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองเปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวนของสังคมมี
สวนรวม
รวมคิด
Radical Change
รวมทํา
รวมสรางสํานึกใหม
ปญหา
ประเทศไทยผูกติดระบบเศรษฐกิจโลกนายทุนเขามาบริหารจัดการ กําหนดวิถีชีวติ คนไทยจน
จัดการชีวิตของตนเองไมได
สิ่งที่ตองการ
ประชาชนไดเรียนรูการจัดการ การกิน การอยู การผลิต การบริโภค การคาขายของตนเอง ของ
ชุมชนของตนเองเพื่อสราง SUFFICIENCY ECONOMY ของชุมชนที่ยึดหลัก “อัตตาหิอัตโน นาโถ”
ชุมชนติดหนี้ เชนบานสามขา เกิดปญญาสํารวจหนี้สินครัวเรือน แลวหาวิธีอุดรูรั่ว
1.ทําบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจาย
2.อุดรูรั่วเงินทองรั่วไหล ตัดรายจายทีไ่ มจําเปน เพิ่มรายได ประหยัด อดออม
3.สรางธนาคารสมองประชาชนเขาถึงแหลงทุน
4.พัฒนาระบบการศึกษา ระบบสวัสดิการ ระบบอาชีพ/การทํางาน ระบบการจัดการทรัพยากร
ชุมชน
ชุมชนพึ่งตนเองอยางสมบูรณ
1.ชุมชน “สันติอโศก” ทัว่ ประเทศ หลัก “บุญนิยม” เผื่อแผคนอื่น หลักครบวงจร
2.ชุมชน “ไมเรียง” ลุงประยงค รณรงค “รอยละ80ของสิ่งที่เรากินเราใชในหมูบานเราสามารถทํา
เองได แตเราไมทํา”
**ปจจุบันมีที่ดนิ มีเงินไมพอตองมีความรู รูว ิธีการจัดการทุกอยางและที่จําเปนสูงสุดคือรูวิธีจดั การอยางมี
“ปญญา” **หาทาง “รอด” เลิกหาทาง “รวย”
ฐานคิดใหมในการพัฒนาดวยความกลาหาญทางจริยธรรม
GDP
VS
GDH

เริ่มที่สัมมาทิฐิ
คิดดี คิดถูก คิดชอบ มรรคมีองค 8
หาทาง “รอด” กอนหาทาง “รวย”

ตองมีหลัก คือ
หลักคุณธรรม
พอประมาณ

หลักภูมิปญญา
หลักความเรียบงาย พอเพียง

ความมีเหตุมีผล
เกิดจากการเรียนรู -คนหาภูมิปญญาทองถิ่น -เรียนรูภูมิปญญาสากล -การจัดการ
ชีวิตตนเอง -การจัดการทรัพยากร -การจัดการผลผลิต อาชีพ -การจัดการทุน -การดูแลสุขภาพ -การ
พัฒนาชุมชนเขมแข็งยั่งยืน
การมีภูมคิ ุมกันดี
-การเขาใจหลักสัจธรรมชีวิต -มีความรู มีปญญา มีวิธีคิดทีด่ ี -พึ่งตนเอง พึ่งพา
กันและกัน -มีการบริหารจัดการทรัพยากร -ระบบการศึกษาทีด่ ี -ระบบสวัสดิการทีด่ ี -สราง/พัฒนา
ระบบคุณคาที่ดขี องชุมชน -มีหลักธรรมกํากับชีวิต “จุดเทียนมาคนละเลม ดีกวานั่งดาความมืด”
3 ขั้นของการแกปญ
 หาความยากจน
ขั้นที่ 1 “รอด” (SURVIVE)=ปญญาเกิด “รอด” ไมใช “รวย”
ขั้นที่ 2 “พอเพียง” (SUFFICIENT) อยูพอดี กินพอดี จะดําเนินชีวิตดวยทางสายกลาง
พัฒนาระบบคุณคาทีด่ ีของสังคม-ระบบการจัดการของทองถิ่น BACK TO THE ROOTS
กรอบชีวิตทีด่ ี
ขั้นที่ 3 “ยั่งยืน” (SUSTAINABLE)
รอด

ยั่งยืน

พอเพียง
Pyramid of Life

ชุมชนเขมแข็งเพราะเรียนรูและพัฒนา
1.หลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพามาพึ่งตนเอง
2.หลุดพนจากวัฒนธรรมอุปถัมภ เขาสูว ัฒนธรรมขอมูลความรูและการใชปญ
 ญา
3.หลุดพนจากวิธีคิดและวิธีจดั การแบบแยกสวน มาคิดแบบเชื่อมโยง บูรณาการ และการจัดการ
แบบผนึกกําลัง (SYNERGY)
4.สรางระบบเศรษฐกิจทองถิ่นที่พึ่งตนเอง
-Interaction
-Cluster
-Synergy

