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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย ๒) เพ่ือศึกษา
แนวคิดและการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถาน สวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขาย และ ๓) 
วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดวยการศึกษาจากพระไตรปฎก หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ ภาคสนาม (Field Study) เพ่ือสัมภาษณ
กลุมเปาหมายเพ่ือนําไปวิเคราะหประกอบงานวิจัยเรื่องนี้ ดวยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา  

เกษตรแนวพุทธเปนเกษตรท่ีถือเอาแมแบบของมัชฌิมปฏิปทาหรือทางสายกลางในการทํางาน ไม
เบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืน ดําเนินกิจกรรมดวยหลักทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน คือ ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร 
เลี้ยงชีวิตชอบ และมีหลักธรรมท่ีมีความสําคัญอีก ๕ ประการ คือ ดานจิตใจ เปนท่ีพ่ึงของตนเอง ดานสังคม 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชและจัดการอยางฉลาด ดานเทคโนโลยีและดาน
เศรษฐกิจ ลดรายจายและเพ่ิมรายได โดยนําหลักธรรมมาประยุกตใช กับการแกปญหาเกษตรเชิงเดี่ยวเปน
เกษตรวิถีพุทธ เพ่ือใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

การพัฒนาเกษตรแนวพุทธของสํานักธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  พบวา สถานท่ีแหงนี้เปน
ศูนยการเรียนรูของชาวบาน เปนตนแบบท่ีดีของการดําเนินงานเกษตรวิถีพุทธของสังคม เพราะไดชวยเหลือ
ชุมชน ดวยการสรางเกษตรวิถีพุทธ ทําใหเปนท่ีพ่ึงทางดานจิตใจ และชวยแกปญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว
ชุมชนใหยั่งยืนได ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการเกษตรใหเขากับพ้ืนท่ีของตน เชน หลักศีล ๕ อิทธิ
บาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน การสวดมนตทุกครั้งในขณะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากการสวดเพ่ือขจัด
อันตราย และทําความคุมครองใหม่ันคงแลวก็ยังงอกงามเหมือนเดิม แตพิธีสวดมนตนี้ก็ยังสรางความม่ันใจและ
เกิดสมาธใินการท่ีจะปลูกพืชพันธุธัญญาหารตางๆ ใหมีความเจริญเติบโตข้ึนมาไดตามความประสงค การนําบท
สวดมนตมาประยุกตใชในทางการเกษตร จึงเปนการเหมาะสมกับยุคสมัย เพราะเปนการผสมผสานนวัตกรรม
รวมกับเกษตรวิถีพุทธ หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถดํารงชีพไดอยางพอเพียง และสามารถลดรายจาย เพ่ิม
รายไดภายในครอบครัวและสังคมได 

ดานผลสําเร็จของกลุมสมาชิกท่ีนําแนวคิดการเกษตรวิถีพุทธ เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
พบวา สมาชิกกลุมเครือขายเกษตรวิถีพุทธ และประชาชนท่ัวไปท่ีมาศึกษาดูงาน ไดนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติก็ไดประสบความสําเร็จ ทําใหพลังชุมชนในแหลงนั้น เกิดความเขมแข็ง สามารถปรับวิถีชีวิตของตนอยาง
เห็นไดชัด เปนท่ีนาพอใจ ดังตัวอยางชุมชนบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี, ชุมชนบานเพีย 
ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ, ชุมชนบานดอนคง ตําบลอุมจาน  อําเภอประจักษศิลปาคม และชุมชนบานปาปอ
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แดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นับไดวาเปนการเริ่มตนท่ีเปนแนวทางในการแกไขเศรษฐกิจ
ชุมชนไดในทางหนึ่ง ถึงแมวาจะเปนการเริ่มตนไดไมนาน คือ การลดคาใชจายในการบริโภคใหนอยลงไดอยาง
เหมาะสม มีการปลูกพืช ผลไมไวบริโภคในไรนาของตน อีกท้ังมีความตระหนักวาชีวิตของมีความปลอดภัย 
เพราะไมตองเสี่ยงภัยท่ีเกิดจากสารพิษตกคาง ทําใหมีความสุขสงบในการดํารงชีวิต เพราะไดอยูกับธรรมชาติ
มากข้ึน และมีการกอใหเกิดการชวยเหลือกันในชุมชน ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทําใหไมตองซ้ือหาพืชผักบาง
ชนิด เพราะคนในชุมชนจักปลูกพืชผักเพ่ือการบริโภคเองตามท่ีตนสามารถทําได ไมเดือดรอน เพราะตนเปนท่ี
พ่ึงของตนได   
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ABSTRACT 

The purposes of this research were; 1) to study the concept related to the 
Buddhist agriculture in Thai society 2) to study the concept and the Buddhist agriculture in 
the Center of Dhammasathan in Suanpa Tungnakamlaung and the network groups and 3) 
to analyze the Buddhist agriculture and to create the community power in Udonthani 
Province. This research was the qualitative research by studying from Tipitaka, books and 
related researches and field studies to interview the key informants for the data and to 
bring them for analysis in compiling this research with descriptive analysis. 

The results of the findings were found as follow:- 

The Buddhist agriculture took the model of apatipadaMajim  or the Middle way 
in working, not to harm oneself or others, to carry activities with the principle of 

ikatthaDittadhamm , that is, to be diligent to search for required things, to protect them 
well, to have good friends and to live with the right livelihood and to have five important 
principles of Dhamma, that is, in the aspect of spirituality, to be the self-refugee, in the 
aspect of society, to assist the others, in the aspect of the natural resources, to use and 
manage wisely, in the aspect of technology and economy, to decrease the payment and 
to increase the incomes by applying the principle of Dhamma for solving the problem of 
single agriculture to be Buddhist agriculture to make the community economy strong. 

The development of Buddhist agriculture of the center of Dhammasathana 
Suanpatungnakamloung was found that this place is the learning center of the villagers 
and the good model of Buddhist agriculture of the society because it assist the 
community to create the Buddhist agriculture and to be the spiritual refuge and to solve 
the economical problem in the family and community sustainably by applying the 
principle of Dhamma for agriculture with appropriation with their own locality such as the 
principle of Five Precepts, the Four Path of Accomplishment, and the Four principles of 
service and social integration etc. Every reciting mantra in the moment of planting the 
various seeds, besides reciting mantra for destroying the peril and for protecting for the 
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sake of sustainability still exists as the same manner but this ritual of reciting mantra 
creates the certainty and results in the meditation in planting seeds in order to make 
them grow in accordance with the objectives. The application of chant of mantra for an 
agriculture should be appropriate for this period because it is the mixed innovation with 
the Buddhist agriculture, if the practitioners pay attention to do, they can live sufficiently 
and can decrease the payment and increase the incomes in family and society. 

In the aspect of members’ groups who apply the Buddhist agriculture for solving 
the economical problems in the community, it was found that the Buddhist member 
network and general people who come to visit this place take this model for practice  and 
achieve the successfulness because of creating the community power in that area to be 
strong and to be able to adapt themselves as seen clearly and to be satisfied such as the 
community of  Bannakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, Udonthani Province and 
the community of Banpa Po Daeng, Champi Sub-district, Srithat District, Udonthani 
Province are considered as the beginning to be guideline for solving the community 
economy in one level, although it begins not so long it can decrease the payment in 
consumption appropriately, that is, to plant the seeds for consumption in their own 
farming lands and again to realize of their own lives with security because they must not 
risk of disaster that results in the existing toxic substance and to make them happy in 
living because they can live with the nature and they can assist each other in the 
community in accordance with the principle of the Dependent Origination. So they must 
not pay for the other plants because people in the community can plant seeds for their 
consumption as they can do, not to be troubled because the self is the self-refuge.  
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมนี้จะสําเร็จลงไมไดเลย ถาขาดทานเหลานี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดสนับสนุนใหทุนการวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตองานวิจัยทางดาน
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยทุก ๆ ทานท่ีไดชวยเหลือใหคําชี้แนะทุก ๆ อยาง และทาน
ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท่ีไดอานและตรวจงานวิจัยพรอมท้ังตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขตลอดระยะท่ีทําการวิจัยในเรื่องนี้ 

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท่ีไดเมตตาอนุมัติทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร เพ่ือ
ดําเนินงานวิจัย จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณ คณะผูวิจัยทุกทานท่ีตั้งใจทํางานวิจัยเลมนี้ สละเวลาใหความ
ชวยเหลือ ท้ังตั้งใจทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ จึงทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงได คณะผูวิจัยหวังเปน
อยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูท่ีเก่ียวของในการท่ีจะเปนแนวทางในการศึกษาเกษตรวิถีพุทธ 

ทายสุดนี้ คุณความดีท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาในการทํารายงานวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยซ่ึง
ประกอบดวย  พระธรรมวิมลมุนี, ดร. (สายพงศ อโนมปฺโญ /กองสินธุ) พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร.    
พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ดร. (เดชศักดิ์ โพธิ์ชัย)  พระมหาประหยัด ปฺญาวโร  (สุนนท) ดร.บุญสง  สินธุนอก 
และนายอินตอง  ชัยประโคม ขอตั้งมหากุศลเจตนาอยางแรงกลา อธิษฐานจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเปนท่ี
พ่ึงท่ีระลึก แลวแผสวนกุศลผลความดีท้ังหมดนี้ไปใหกับมารดาบิดา ครูบาอาจารย ทานผูมีอุปการคุณ ทาน
ผูสนับสนุนชวยเหลือ ขอใหทุกทานจงมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความสุข สมตามความมุงหวังปรารถนาทุก
เม่ือเทอญ 
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๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลีและพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยคัมภีรอรรถกถาภาษาไทยใชฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยการอางอิงระบุเลม/ขอ/หนาหลัง
อักษรยอชื่อคัมภีรใหใชอักษรยอตัวพ้ืนปกติเชนที.สี.(บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง
ทีฆนิกายสีลกฺขนฺธวคฺคปาลิภาษาบาลีเลม๙ขอ๒๗๖หนา๙๗ฉบับมหาจุฬาเตปฏก๒๕๐๐และทีฆนิกายสีล
ขันธวรรคภาษาไทยเลม๙ขอ๒๗๖หนา๙๘ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๙   

ก. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวิภังค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
     
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย) =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี. (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความสําคัญและที่มาของปญหา 

การพัฒนาของไทยท่ีผานมาสะทอนใหเห็นถึงความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจตามระบบทุน
นิยม ท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาดานวัตถุมากกวาสิ่งอ่ืนใด ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางขาดจิตสํานึก 
ขาดการจัดการท่ีดี ยิ่งไปกวานั้นคือเนนการพัฒนาเมืองมากกวาชนบท ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได ความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึนได
สรางความขัดแยงในสังคมมากข้ึน นอกจากนี้ความออนแอของสังคมไทยท่ีตกอยูในกระแสวัตถุนิยม        
ไดกอใหเกิดปญหาทางศีลธรรมและสังคมมากข้ึน 0

๑ การท่ีจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได
นั้น จะตองไดรับความรวมมือรวมแรงรวมใจจากทุกภาคสวนเปนอยางดี ในการท่ีจะเสริมสรางเศรษฐกิจฐาน
รากใหมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได ซ่ึงเปนรากฐานการพัฒนาประเทศชาติใหมีความม่ันคง            
มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจะตองไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรชุมชน และประชาชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
เปนรูปแบบการปกครองท่ีอยูใกลชิดและรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  

การท่ีจะพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดนั้น สิ่งท่ีจําเปนท่ีสุดคือ ตองมีความ
เขาใจพ้ืนฐานของชุมชน พ้ืนฐานของชาวบานท่ีอยู ในชุมชน ไมวาจะเปนดานชีวิตความเปนอยู                
ดานการประกอบอาชีพ  ดานการศึกษา ดานการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชน ดานสาธารณูปโภคท้ังท่ีรัฐ
จัดหาใหหรือท่ีชุมชนรวมกันจัดทําข้ึน รวมไปถึงการติดตอเชื่อมโยงกันเปนเครือขายระหวางชุมชน เพ่ือท่ีจะ
ไดทราบถึงศักยภาพของชุมชน วาสามารถพ่ึงตนเองไดในระดับใด และจะพัฒนาใหเปนการพ่ึงตนเองแบบ
ยั่งยืน เพราะสิ่งสําคัญในการสรางรากฐานท่ีม่ันคงนั่นคือ การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยเนน
การผลิตเพ่ือการบริโภคใหเพียงพอภายในชุมชน สนับสนุนใหประชาชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณกลุม
อาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาละวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคมูลคาของสินคาและบริการ 
และสรางความรวมมือภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดท่ีมีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปน
ธรรมแกชุมชน 

การทําการเกษตรโดยนําหลักธรรมะขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาปฏิบัติและใชเปนหลักหรือ
เปนแกนในการทําการเกษตรเปนสิ่งท่ีมนุษยเราเรียนรูและทําความเขาใจใหมากข้ึนกับเกษตรวิถีพุทธเพราะ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงเปนแหลงสําคัญในการเพาะปลูกพืชและผลิตอาหารเพ่ือหลอเลี้ยง

๑สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: กรมการปกครอง, 
๒๕๔๔).  

 

                                           



๒ 

ประชากรท้ังภายในและภายนอกประเทศ ทําใหมีการนําทรัพยากร ดิน น้ํา พลังงานและพ้ืนท่ีปาไมมาใชเพ่ือทํา
การเกษตรในปริมาณมาก พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณของไทยไดลดนอยลง เนื่องจากพ้ืนท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตรไดถูกเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือตอบสนองการเพ่ิมข้ึนของประชากร มีการกอสรางอาคาร
บานเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน และพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยูจํานวนมากเปนดินท่ีมีปญหาตอ
การนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินทราย ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร   
ทําใหผลผลิตต่ํา การปรับปรุงพ้ืนท่ีเหลานี้ใหเหมาะสมจะตองเสียคาใชจายในการปรับปรุงสูงมาก และตองใช
แผนระยะยาวในการแกไขปญหาท่ีผานมาการเกษตรกรรมของไทยถูกผลักดันเขาสูระบบเกษตรกรรมกระแส
หลัก (Mainstream agriculture)หรือเกษตรกรรมเคมี (Chemical agriculture) ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งตางๆ 
ทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก1๒  

(๑) ปญหาตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เชน ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษใน
สิ่งแวดลอม และปญหาการระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากการใชปุยเคมีเปนระยะเวลานานโดยไมมีการ
ปรับปรุงดิน ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป จนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทํา
ใหเกษตรกรตองใชปุยเคมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเพ่ิมผลผลิตตอการเพ่ิมของปุยเคมีกลับลดลง และการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาการตกคางในสิ่งแวดลอม เชน สะสมในดิน น้ํา และอากาศ 
นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงท่ีเปนประโยชนตอระบบนิเวศ เชน ผีเสื้อ ผึ้ง ทําใหความสมดุล
ของธรรมชาติเสียไป เกิดการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย  

(๒) ปญหาตอเศรษฐกิจ แมเกษตรกรรมแผนใหมจะมีเปาหมายในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนอาหารและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร แตในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันขาม เนื่องจาก
พบวาตนทุนการผลิตสูงกวารายไดทําใหเกิดปญหาหนี้สิน เกษตรกรตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ มากมาย 
นอกจากนี้ในระดับประเทศก็เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเขาปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช และเมล็ดพืชจากตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดดุลทางการคา  

(๓) ปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การใชสารเคมีในทางการเกษตร นอกจากจะ
ตกคางในสิ่งแวดลอมแลว และยังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรท่ีใชบริโภคดวย และ  

(๔) ปญหาทางศีลธรรม การใชสารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งมีชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนาถือวาเปนบาปขัดกับหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีลขอท่ี ๑ (ปาณาติปาต) ชาวพุทธ ผูเครงครัดใน
ศีลธรรมจะไมทําบาปนี้เด็ดขาด  

หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน วัดและพระสงฆจึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนพระสงฆหลายรูป
ไดพยายามรื้อฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบานในยุคภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในข้ัน
วิกฤตินี้ข้ึนมาใหมโดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบันซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนใหชัดเจนและตรงจุดพยายาม
คนหาแกนของพุทธธรรม เพ่ือนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยแลวนํามาเปนหลักในการแกปญหาและพัฒนา
ชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึนตัวอยางเชน พระสงฆจังหวัดอุดรธานีท่ีไดนําหลักธรรมใน
การทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรมชี้แนะประชาชน หรือกลุมเกษตรกรในบานนาคําหลวง ตําบลนาขา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดานการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเวลาหลายสิบปท่ีผานไป  
เชน การทําไรออย หรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืนๆ เสริมหรือหมุนเวียนเลย จึง
ทําใหสภาพดินมีปญหา ผลผลิตตกต่ําและท่ีซํ้ารายรายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย แทบจะไมมีเงินสําหรับ

๒กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ, เกษตรย่ังยืนอนาคตการเกษตรไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการเกษตร, ๒๕๓๖), หนา ๑๕๓. 

                                           



๓ 

เลี้ยงชีพ เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยางเหมาะสมแกพ้ืนท่ีและฤดูกาลนั่นเอง นอกจากนั้น พบวา ในสมัยอดีต
หลายปท่ีผานมาชาวบานในละแวกบานนาคําหลวง และหลายๆ หมูบานในจังหวัดอุดรธานีลวนมีสภาพ
เหมือนกับหมูบานอ่ืนๆในภาคอีสาน โดยประชาชนสวนใหญของชุมชน มีสภาพท่ีอดอยาก ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานดานการเกษตร การเปนหนี้สินลนตัวปลูกขาวแตไมมีขาวกินปลูกพืชก็ขายไมได
ราคาท่ีเปนธรรม แมจะเลี้ยงสัตวก็ถูกโรคระบาดคุณภาพชีวิตคอนขางต่ํา แลวยังชอบเลนการพนัน หวยใตดิน 
ไกชนและอบายมุขตางๆ ขาดการใสใจดานสุขภาพอนามัยท้ังของตนเองและบุตรหลานเยาวชนขาดการดูแลเอา
ใจใสพระสงฆบางกลุมในจังหวัดอุดรธานี  เม่ือเห็นประชาชนประสบกับปญหาเชนนี้จึงไดต้ังปณิธานไววาจะ
หาทางแกปญหาความยากจนปญหาหนี้สินและปญหาสุขภาพอนามัยใหกับชาวบานใหได ดวยการนําหลักธรรม
มาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการทําเกษตรแนวพุทธ2

๓ เพ่ือทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีความ
เขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

จากขอมูลดังกลาว จึงเปนท่ีมาของปญหาในการทําเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี คณะผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชนท้ังนี้ เพ่ือเปนการนําองค
ความรูใหมดานการเกษตรแนวพุทธท่ีคนพบนี้ ไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางยั่งยืนและถาวรตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธ อันจะนํามาซ่ึงความสุขใน
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตของประชาชนสืบไป 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา

คําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 

๑.๓.๑ แนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทยเปนอยางไร 
๑.๓.๒ แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 

และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานีเปนอยางไร 
๑.๓.๓ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมีแนวทางการดําเนินการ

อยางไร 

๓เกษตรแนวพุทธ ในท่ีน้ี คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วิริยอิทธิบาท (ความเพียรในอิทธิบาท
ธรรม) และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎีใหม หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน มาเปนฐานแนวคิดแบบบูรณาการแลวนํามา
สังเคราะห เปนอัตลักษณะเฉพาะในการทําเกษตรกรรมอยางเหมาะสมท่ีสุดสําหรับพ้ืนท่ี; ดูเพ่ิมเติมใน. พระเทพรัตนมุนี (สาย
พงศ อโนมปฺโญ), วิถีเกษตรแนวพุทธ, เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนวพุทธ (อุดรธานี: วัดมัชฌิมาวาส พระอาราม
หลวง ตาํบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๔ (เอกสารอัดสําเนา). 

                                           



๔ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการวิเคราะหเอกสาร 
(Document Analysis) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหพรอมกับการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษา
กลุมเปาหมายนํามาวิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูวิจัยไดศึกษา ๓ ดาน คือ  
๑) ศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  
๒) ศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา   คํา

หลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี   
๓) วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
สําหรับขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิด

และการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน เปนแนวคิดการเกษตรแนวพุทธ เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน 
รวมถึงประโยชนและคุณคาเกษตรแนวพุทธท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของเกษตรกร ในจังหวัดอุดรธานี ไดแก         
ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง กลุมเกษตรกรชาวบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี, สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี, สวนเกษตรบานดอนคง 
ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และสวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธาน ี

๑.๔.๓ ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการกําหนดกลุม เปาหมายแบบ

เจาะจง ไดแก  
๑. ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง กลุมเกษตรกรบานนาคําหลวง ตําบลนาขา 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
๒. สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
๓. สวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  
๔. สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
การจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง กลุมเครือขาย ๔ แหงใน

เขตจังหวัดอุดรธานี เกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนใน จังหวัดอุดรธานี จําแนกเปนดังนี้ 
๑) กลุมผูใหขอมูลเชิงนโยบายท่ีมีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัด

อุดรธาน ีแบงเปน 
๑.๑ ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๒ สวนเกษตรบานปาปอแดง อําเภอศรีธาตุ  จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๓ สวนเกษตรบานดอนคง อําเภอประจักษศิลปาคม จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๔ สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ  จํานวน ๑ รูป/คน 

๒) กลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน 
๒.๑ พระสงฆ     จํานวน   ๕ รูป 
๒.๒ ผูนําทองถ่ิน     จํานวน   ๕ คน 



๕ 

๒.๓ กลุมเกษตรกร     จํานวน ๒๐ คน 

รวมท้ังส้ิน     จํานวน ๓๔ รูป/คน 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

๑. เกษตรวิถีพุทธ หมายถึง การนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใชเปนหลักในการทํา
การเกษตร ท่ีไมทําลายสภาพแวดลอม โดยใชสวนประกอบท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคน สัตว สิ่งของ เชน ปุย
จุลินทรีย สารสกัดจากน้ําหมักเชื้อจุลินทรีย และพืชตางๆ 

๒. แนวคิด หมายถึง หลักการท่ีพระสงฆไดนํามาปรับอบรมสั่งสอนประชาชน ใหเขาถึงหลักธรรม
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหพัฒนาตนเองในการทําเกษตรแนวพุทธอยางถูกตอง และมีคุณธรรมควบคูไปกับ
การทําเกษตร เชน หลักอิทธิบาท ๔ เปนตน 

๓. การจัดการ หมายถึง การแกปญหาดานการประกอบอาชีพของชุมชนโดยเนนเรื่องเศรษฐกิจท่ี
เขมแข็งและยั่งยืนดวยการทําเกษตรวิถีพุทธ เพ่ือการจัดการเกษตรเชิงเดี่ยวของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษามาเปน
แบบบูรณาการในหลายมิติแนวคิดโดยมีพระสงฆเปนท่ีปรึกษาโดยมีสวนปาเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง ๑๐๐ กวาไรใหศึกษาดูงานไดตลอดเวลา ซ่ึงคณะสงฆในจังหวัดอุดรธานี ไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน 

๔. พลังชุมชน หมายถึง การสรางพลังชุมชน ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชน ไมเพียง
กอใหเกิดการเรียนรู แบบมีสวนรวมเทานั้น ยังตองการการมีสวนรวมของประชาชน อยางตอเนื่อง ในการรวม
คิด รวมทํา และพัฒนาชุมชน เทานี้ยังไมพอ ยังกอใหเกิดพลังการจัดการ และเกิดองคกรชุมชนข้ึน เพ่ือ
แกปญหาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงประโยชนและคุณคาเกษตรแนวพุทธท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของเกษตรกร ในจังหวัด
อุดรธานี ไดแกศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง กลุมเกษตรกรบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี, สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี, สวนเกษตรบาน
ดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และสวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยความสมัครใจ และมีการจัดการท่ีดี โดยสมาชิกชุมชน เปนผูบริหารจัดการกันเอง 
ซ่ึงเปนเสมือนสัญญาประชาคม ในการแสดงพลังชุมชน เปนศูนยกลางการประสานงาน ท้ังภายในชุมชนและ
เครือขายภายนอกชุมชน อีกท้ังยังเปนองคกรชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีตอเนื่อง และยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

๑.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
๑.๗.๒ ทําใหไดขอมูลสารสนเทศแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรม

สถานสวนปาทุงนาคําหลวง จังหวัดอุดรธานี 
๑.๗.๓ ทําใหไดองคความรูจากการเสนอแนวคิดการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนใน

จังหวัดอุดรธานี 
๑.๗.๔ นําผลท่ีไดจากการศึกษาไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน การนําเสนอบทความการวิจัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมนักวิชาการ ตลอดจนกลุมเกษตรกรและเครือขาย 
 

- ประโยชนและคุณคาของเกษตรวิถีพุทธท่ีมีผลตอวิถี
ชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี 
- ประโยชนและคุณคาดานการทําเกษตรวิถีพุทธ 
- คุณคาดานเศรษฐกิจ 
- คุณคาท่ีมีตอประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  
- คุณคาดานสังคมตอการพัฒนาบุคคลอยางยั่งยืน 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

- แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถี
พุทธแกชุมชนของศูนยปฏิบัติธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวงใน
จังหวัดอุดรธานี 
- บริบทของของกลุมเกษตรกรใน
จังหวัดอุดรธานี  
แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถี
พุทธ 
- หลักการทําเกษตรวิถีพุทธ 
- ความสําคัญของการปลูกพืชไม
ยื นต น ท่ี นํ ามาปลูก ในสวนป า
เกษตรวิถีพุทธ  
- แนวคิดการปลูกพืชเ พ่ือการ
แกปญหาเศรษฐกิจในชมชน  

เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชนกรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

แนวคิดการเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
๑. การเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 

- ความเปนมา/ความหมาย/ความสําคัญ  
๒. แนวคิดหลักการเกษตร 

- การผลติ/การตลาด/การบริโภค 
๓. เปาหมายของเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐาน 

- หลักการจําแนกระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
- พัฒนาการของระบบการเกษตร 
- ลําดับการพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศไทย  
- รูปแบบของระบบเกษตรท่ีสําคัญในประเทศไทย 

- กระบวนการสงเสรมิการเกษตรวิถีพุทธ 
- การเสนอแนวคิดการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลัง
ชุมชนของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 

 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเก่ียวกับเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชนกรณีศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับเกษตรวิถีพุทธการจัดการบนพ้ืนฐานของพลัง
ชุมชน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเกษตรวิถีพุทธ 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ 
๒.๓  รูปแบบของเกษตรวิถีพุทธ 
๒.๔  รูปแบบของระบบเกษตรท่ีสําคัญในประเทศไทย 
๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
๒.๖  แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธ 
๒.๗  แนวทางการพัฒนาชุมชนสูวิถีเกษตรแนวพุทธ 
๒.๘  สรุป 
๒.๙  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเกษตรวิถีพุทธ 

แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําให
เกษตรวิถีพุทธมีการปรับตัวใหเขากับยุคปจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพ่ือใหกาวหนาข้ึนแตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก เพ่ือมุงใหบรรลุถึง
เปาหมายท่ีกําหนดไว หรือเปาหมายท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒.๑.๑ แนวคิดพ้ืนฐานและความหมายของการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่งขององคกร
หนึ่งซ่ึงยังคงตัวอยูไดในปจจุบันไมมีใครปฏิเสธไดวาทุกสิ่งในโลกนี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีมีสภาพม่ันคง หากแตยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ไมมี
สังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยูกับท่ี โดยแทจริงตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเสมออันเปนลักษณะ
ธรรมดาของสังคมมนุษย3๑ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบความสัมพันธของบุคคล
ท่ีอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวกเดียวกัน เปนการเปลี่ยนแปลงในกรอบกําหนดขอบเขตสิทธิและหนาท่ีท่ีบุคคล
จะปฏิบัติตอกันได จากท่ีเคยกําหนดอยูกอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีท้ังในระดับจุลภาค ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนอยูเปนปกติ แตในอัตราและความมากนอยแตกตางกันตาม

๑สนิท สมัครการ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม, พิมพครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ, ๒๕๔๒), หนา ๒. 

 

                                           



๘ 

ทองท่ีแลวแตโอกาสหรือกาลเวลา เชน ในเรื่องคานิยมหรือคุณคาทางจริยธรรม การแตงกาย มารยาท และ
การใชภาษา การดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย 4 ๒ การดํารงชีวิตเกษตรแตกอนจะยึดครัวเรือนเปนหลัก 
หมายถึง ปูยา ตายาย พอแม ลูกเขย ลูกสะใภ ลูกหลาน เรียงตามลําดับ เปนครอบครัวใหญ แตกอน
ครอบครัวจะอยูกันหลายคนนาจะเกิดจากการทําเกษตรท่ีจะตองใชคนมาก เพราะการเพาะปลูกแตละครั้ง
จะใชเวลาและจะตองใชแรงงานคน หัวหนาครอบครัวจึงอาศัยสมาชิกในครอบครัวเปนแรงงาน ไม
จําเปนตองไปจางแรงงานคน พอมาถึงยุคปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม การเขามาเทคโนโลยี การใช
แรงงานคนจึงนอยลงไป ทําใหลูกหลานท่ีมีความรูความสามารถออกไปทํางานรับราชการ ทําใหเกษตรวิถี
พุทธลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ เพราะการทําเกษตรวิถีพุทธนั้นจะตองอาศัยความอดทน ประหยัด แตได
คุณภาพ และการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
โครงสรางและหนาท่ีของสังคม มักจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบของ
ความสัมพันธ และการปะทะสัมพันธกันทางสังคม ซ่ึงเก่ียวของกับบทบาท ระเบียบแบบแผน คานิยมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีซับซอนมาก และเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ในโครงสราง
สังคม รวมท้ังความสัมพันธกับปจจัยท่ีไมใชทางสังคมดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากร
และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนไดหลายระดับ ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกทฤษฎี
พ้ืนฐานท่ีใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบงออกไดเปนทฤษฎีใหญๆ หลายทฤษฎี ไดแก 

ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Evolutionary theories of social change) ใช
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแบบคอยเปนคอยไป ทฤษฎีพัฒนาการ 
(Developmental theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนาเขาสูการพัฒนา 
เกิดมาจากผลกระทบของโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกท่ีมีตอประเทศกําลังพัฒนา ทฤษฎีความ
ขัดแยงทางสังคม (Conflict theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา เปนผลมาจากการขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนระหวางชนชั้นหรือกลุมบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของสังคม (Structural 
functional theories) ซ่ึงโครงสรางของสังคม คือรูปแบบของความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุมสังคม 
หนาท่ีของสังคมกลาวถึง ผลท่ีไดจากรูปแบบของความสัมพันธเหลานั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญเทาใดความ
แตกตางทางดานโครงสรางและหนาท่ีของประชากรในสังคมนาจะมีมากข้ึนดวย ความแตกตางนี้หมายถึง
ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน 
และ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Social psychology theories) มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีความคิดวาการนําไปสูความทันสมัยจะทําสําเร็จได โดยผานการกลายเปนประเทศ
อุตสาหกรรม แนวความคิดสําคัญของกลุมนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล เชน บุคลิกภาพ 
คานิยม และทัศนคติ จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม5

๓ 

๒.๑.๑.๑ แนวคิดพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง  

มีความหมาย ดังนี้ 
(๑) สังคมมีการเปลี่ยนอยูเสมอ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดดุลยภาพหรือเกิดความสมดุล 

๒ผจงจิตต อธิคมนันทะ, การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), หนา ๑๑-๑๓. 

๓เทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: แอ็คทีฟ พริ้นท, ๒๕๔๖), 
หนา ๓-๕. 

                                           



๙ 

(๒) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก หรือเปลี่ยนแปลงให
กาวหนาข้ึนแตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก เกิดดุลยภาพข้ึนเชนเดียวกันและเปนการทําใหลด
ความกาวหนาลง 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใหกาวหนาข้ึน มักจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุงใหบรรลุถึงเปาหมายท่ี
กําหนดไว หรือเปาหมายท่ีพึงปรารถนา และมักจะมีการวางแผนมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง6

๔ 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม คือ การท่ีระบบสังคม กระบวนการ แบบอยางหรือรูปแบบทางสังคม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้
อาจจะเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอย เปนไปอยางถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเอง
และท่ีเปนประโยชนหรือใหโทษก็ไดท้ังสิ้น”7

๕ 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ไดใหความหมาย ของการเปลี่ยนแปลงไววา การเปลี่ยนคือการท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไดแปรสภาพจากท่ีเคยเปนอยูมาเปนสภาพใหม โดยมีองคประกอบของเวลาเปนเครื่องกําหนด ในขณะเดียวกัน
ก็ไดจําแนกธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเปน ๓ ประเภท คือ8

๖ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ เปนการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ผลของการเปลี่ยนแปลง

ไมสงผลถึงความรูสึก หรือวิถีชีวิตของคนมากนัก สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือไมไดตั้งใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวลวงหนา โดยมีการ
กําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กําหนดปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยนแปลงท่ี
ทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีดีกวาเดิม ผลของการเปลี่ยนแปลงนาจะเปนท่ียอมรับของสังคม หากไดวางแผนตามความ
ตองการของกลุมชนนั้น 

(๓) การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ เปนการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันจากระบบหนึ่งไปสูอีก
ระบบหนึ่ง โดยยกเลิกระบบเกาโดยสิ้นเชิงแลวมีการจัดระบบใหม และดําเนินการอยางรวดเร็วอาจมีการ
บังคับโดยใชกําลังการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สงผลกระทบตอความรูสึกและจิตใจของประชาชน 

ฑิตยา สุวรรณะชฎ ไดใหความหมายของคําวา “การเปลี่ยนแปลง” ไววา ความแตกตางซ่ึงเกิดข้ึน
ระหวางเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่ง นอกจากนั้นยังหมายถึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนทางวัตถุธรรมและนามธรรม 
จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงในนามธรรมเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในวัตถุธรรม9

๗ 

 

 

๔ดิเรก ฤกษหราย, การนําการเปลี่ยนแปลง: เนนกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑. 

๕พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อางในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหนาท่ี
พลเมือง รหัสวิชา สค ๑๐๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสังคมไทยสูสังคมโลก, (ม.ป.ท., ๒๕๔๓), หนา ๑.  

๖สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแนวทางการศึกษา วิเคราะหและการ
วางแผน, (ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๘), หนา ๒๐. 

๗ฑิตยา สุวรรณะชฎ, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาแนวคิดทฤษฎีสังคม, (ม.ป.ท., ๒๕๔๓), หนา ๖๒ - 
๖๖. 

                                           



๑๐ 

๒.๑.๑.๒ แนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในคัมภีรพระไตรปฎก มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และปญหาเศรษฐกิจตามแนว
พระไตรปฎกมีสาเหตุมาจากบุคคล ๒ ประเภท คือ ผูท่ีเปนใหญ (พระราชาหรือพระเจาจักรพรรดิ) และ
ประชาชนท่ีดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเองตามอัตตวิสัยจนเปนปญหาข้ึน เพราะฉะนั้น แนวทางใน
การแกปญหาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก    มีเนื้อหาท่ี
เก่ียวของกับเศรษฐกิจปรากฏในพระสุตตันตปฎก1 0

๘ วา “ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูในแควนมคธ 
ตรัสเลาเรื่องพระเจามหาวิชิตใหภิกษุท้ังหลายฟงวา ในอดีตกาลผูสมบูรณดวยทรัพยไดชัยชนะปฐพีมณฑล
อันยิ่งใหญใครจะบูชามหายัญ เพ่ือประโยชนและความสุขแกปวงชนจึงตรัสเรียกพราหมณปุโรหิตมาใหชวย
สอนวิธีบูชายัญ พราหมณปุโรหิตแนะนําใหปราบโจรผูรายกอนแตไมใชดวยวิธีฆาหรือจองจํา เพราะพวกท่ี
เหลือจากการถูกฆาหรอืจองจําจะเบียดเบียนชนบทในภายหลัง ควรถอนรากถอนโคนพวกโจรผูราย คือแจก
พืชแกกสิกรในชนบทท่ีอุตสาหะประกอบอาชีพใหทุนแกพอคาท่ีอุตสาหะในการคา ใหอาหารและคาจางแก
ขาราชการ พระราชทรัพยก็จะเพ่ิมพูนชนบทก็จะไมมีเสี้ยนหนาม มนุษยท้ังหลายก็จะรื่นเริงอุมบุตรใหฟอน
อยูท่ีอก ไมตองปดประตูเรือนใหทุกคนไมตองหวาดระแวงวาจะถูกปลนจี้ลักขโมย” โดยมีเรื่องเลาวา หลวง
พอนาน แหงวัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร ไดใชหลักธรรมขัดเกลาสั่งสอนชาวบาน เพ่ือใหเกิดความพรอมท่ีจะ
รวมกันทํางาน เพ่ือพัฒนา เพ่ือแกปญหาชีวิตและชุมชน โดยใชหลักอริยสัจ ๔ มาอธิบาย วา 

ทุกข คือ การท่ีชาวบานมีหนี้สินความยากจน เกิดอบายมุขฟุมเฟอยโดยกดข่ีขูดรีด 

สมุทัย คือ สาเหตุแหงทุกข เพราะไมไดเก็บรักษาทรัพยการเสียเปรียบนายทุนการโดนเอารัดเอา
เปรียบในชีวิตประจําวัน 

นิโรธ คือ ความดับทุกข โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิตและชุมชน ใหมีความสุขข้ึนมีจิตใจท่ี
สูงข้ึนโดยใชหลักกรรมฐานเปนตัวพ้ืนฐาน ท่ีทําใหจิตใจยอมรับตอปญหาและสามารถตอสูกับปญหาได 

มรรค คือ วิธีการโดยมีกิจกรรมสหบาลขาวรานคาชุมชน กลุมออมทรัพยท้ังกิจกรรมนําไปสู
มรรคควบคูกับกิจกรรมอ่ืน ซ่ึงตรงกับพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวเสริมอีกวา “ในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ในชนบทหลายแหง พระสงฆไดเปนผูนําในการพัฒนา และวัดไดเปนศูนยกลางของการพัฒนา
เนื่องจาก พระสงฆเปนผูนําทางจิตใจและทางปญญาของชุมชน11

๙…” 

๒.๒ แนวคิดการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ 

การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลาย การพัฒนา
ตามแนวคิดกระแสหลักนี้กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา ตามแบบ
แผนของตะวันตกนี้ก็ไดมีนักคิดตางๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออก คือการท่ี

๘ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๔-๓๔๐/๑๓๐-๑๓๔. 
๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานศาสนาประจําชาติ, พิมพครั้งท่ี ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๗๗. 

                                           



๑๑ 

จะตองพัฒนาดานจิตใจและวัตถุไปพรอมๆ กันดังท่ีพระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวไววา 1 2

๑๐ เปาหมาย
ของการพัฒนาคือการปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกข ท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยการให
ความสําคัญกับความสุขทางจิตใจ อันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพ่ึงตนเองได และความเขมแข็งของบุคคล
และสังคม ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

๑. พัฒนากาย มีการพัฒนาทางกายภาพ อันไดแก มีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ไม
ขาดอาหาร มีเสื้อผาท่ีอยูอาศัย ยาบรรเทารักษาโรค มีสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี 

๒. พัฒนาศีล มีการพัฒนาดานระเบียบกฎเกณฑกฎหมายอันเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคม
ท่ีใหความสงบสุข เปนธรรมแกทุกฝายสามารถขจัดขอขัดแยงและจัดสรรผลประโยชนไดอยางยุติธรรม 
โดยเฉพาะเปนกติกาท่ีอยูในจิตสํานึกของผูคนท่ีเรียกวาเปนการพัฒนาสังคม 

๓. พัฒนาจิต มีการพัฒนาจิตใจดวยการฝกอบรมจิตใจใหสมบูรณดวยคุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ 
คุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต 

๓.๑ คุณภาพจิต เปนจิตท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดีอันไดแกมีเมตตามีความรักความเปนมิตรความ
ปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืนมีความกรุณามีใจเสียสละแบงปนมีน้ําใจเผื่อแผโอบออมอารี 

๓.๒ สมรรถภาพจิต เปนจิตท่ีมีความสามารถเนื่องจากถูกฝกใหมีสติความพากเพียรสูงานมี
ความอดทนมีสมาธิแนวแนมีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ 

๓.๓ สุขภาพจิต เปนจิตท่ีมีสุขภาพดีมีจิตใจเปนสุขสดชื่นราเริงเบิกบานปลอดโปรงสงบผอง
ใสไมขุนมัว 

๔. พัฒนาปญญา มีการพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูความเขาใจในศิลปและศาสตรตางๆ 
อยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง รูเทาทันธรรมดาของสังขาร คือ โลกและ
ชีวิต ถึงข้ันทําจิตใหเปนอิสระหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ การพัฒนาเชิงพุทธศาสตรนี้ จึงเปนการ
พัฒนาท่ีสะทอนใหเห็นปญหาของการพัฒนาท่ีเนนทางดานวัตถุ โดยขาดการพัฒนาดานจิตใจ ซ่ึงการพัฒนา
เชิงพุทธนี้จะตองพัฒนาท้ังดานวัตถุกับจิตใจ ใหมีความสมดุลและสัมพันธกัน ดังท่ีทางคณะสงฆออกระเบียบ
มหาเถรสมาคม วาดวยการตั้งหนวยอบรมท่ีมีท้ังการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑ การพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ 

การพัฒนาท่ีเนนความจําเริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายได ระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลาย การพัฒนา
ตามแนวคิดกระแสหลักนี้กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแบบ
แผนของตะวันตกนี้ ก็ไดมีนักคิดตางๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออก คือ การ
ท่ีจะตองพัฒนาดานจิตใจและวัตถุไปพรอมๆ กันสอดคลองกับ สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ 1 3

๑๑ ไดกลาววา 
หลวงพอนานแหงวัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร ไดใชหลักธรรมขัดเกลาสั่งสอนชาวบาน เพ่ือใหเกิดความพรอมท่ี
จะรวมกันทํางาน เพ่ือพัฒนาเพ่ือแกปญหาชีวิตและชุมชน โดยใชหลักอริยสัจ ๔ มาอธิบายวา ทุกข คือ การ

๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙-๘๑.  
๑๑สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ, ศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: เจริญ

วิทยการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๒๔. 

                                           



๑๒ 

ท่ีชาวบานมีหนี้สิน ความยากจน เกิดอบายมุข ฟุมเฟอย โดยกดข่ีขูดรีด  นอกจากนี้หลวงพอนาน ยังคอยๆ 
สอนคนเปนกลุมเล็กๆ และใชวิธีการซึมซับตามธรรมชาติของคนแตละระดับ บางคนรับไดเร็วบางคนชา จึง
ตองอดทนไมใจรอน เนนใหชาวบานรูจักตัวเอง รูจักปญหา รูจักลดอบายมุข อยากพ่ึงตนเองจนนําไปสูการ
เขารวมในกิจกรรมการพัฒนารานคาชุมชนกลุมออมทรัพย ท้ังกิจกรรมนําไปสูมรรคควบคูกับกิจกรรมอ่ืนๆ 
ความหลากหลายของภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมพ้ืนบาน จะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาท่ีมี
ความเปนเอกลักษณของตนเอง 

๒.๒.๒ รูปแบบการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธของพระสงฆ 

รูปแบบการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธของพระสงฆ จะมีท้ังท่ีเปนทางการ คือ การรวมมือกับ
หนวยงานราชการบางหนวย และท้ังท่ีไมเปนทางการ คือ การไมยึดติดรูปแบบของราชการ คือ แบบแผนดั่ง
เดิมของวัด แตจะพัฒนาชุมชนไปตามสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีเปนอยูจริง จึงทําใหการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสรุปรูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆสังเขปได14๑๒ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆกับชาวบาน” คือ พระสงฆจะเขาไปรวมกับชาวบาน
ในการพัฒนาทองถ่ิน โดยไมอาศัยกลไกของรัฐไมวาจะเปนผูใหญบาน กํานัน หรือขาราชการอ่ืนๆ 

รูปแบบท่ี ๒ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆ ชาวบานและผูใหญบาน” การพัฒนาชุมชนรูปแบบ
นี้เกิดข้ึนจาก ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เกิดจากสภาพแวดลอมท่ีผูใหญบานมีความคิดเห็นสอดคลองกับ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน จึงใหความรวมมืออยางเต็มท่ี ลักษณะท่ีสอง เกิดจากสภาพแวดลอมท่ี
ผูใหญบานมีความคิดเห็นตอตานการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ เพราะตนเองตองเสียผลประโยชน ตอเม่ือทํา
ใจไดวาเหตุการณภายในชุมชนยอมเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา หรือมีความเขาใจพระสงฆในฐานะผูนํา
ชุมชนมากข้ึน ก็จะอาสาเขามาชวยเหลือพระสงฆในการพัฒนาชุมชนอยางจริงใจ 

รูปแบบท่ี ๓ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆ ชาวบานและกํานัน” การพัฒนารูปแบบนี้เกิดข้ึนใน
ลักษณะท่ีวา ในระยะแรกพระสงฆไดรวมมือกับชาวบานในการพัฒนาชุมชน โดยท่ีกํานันจะคอยดูอยูหางๆ 
เพราะไมแนใจวางานพัฒนาจะสําเร็จหรือไม ตอเม่ือพระสงฆกับชาวบานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว กํานันจึงเขารวมโครงการพัฒนากับพระสงฆ เพราะไมเชนนั้นกํานันท่ีไมทําอะไรจะดู
เหมือนถูกพระสงฆแยงชิงบทบาทชวยเหลือชุมชนไป 

รูปแบบท่ี ๔ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆ ขาราชการและชาวบาน” รูปแบบของการพัฒนา
ชุมชนนี้อยางนอยมี ๓ อยาง ประกอบดวย  

(๑) การรวมมือระหวางพระสงฆ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบาน 
(๒) การรวมมือระหวางพระสงฆ ผูนําทองถ่ิน และชาวบาน 
(๓) การรวมมือระหวางพระสงฆ ปราชญชาวบาน  

จากรูปแบบของการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ ดังท่ีกลาวมาทําใหเปนท่ีประจักษวา รูปแบบการ
พัฒนาชุมชน ควรเปนไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงของชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการ คือจะผูกพันกับระบบ
ราชการก็ได และไมเปนทางการ คือจะไมผูกพันกับระบบราชการก็ได เพราะขาราชการจากหนวยงานตางๆ 
เปนปจจัยรองของการพัฒนาชุมชนท่ีมีพระสงฆเปนผูนํา ปจจัยหลักของการพัฒนา คือ ตัวพระสงฆซ่ึงเปน

๑๒สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ, ศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่น, หนา ๑๔๓-๑๔๔. 

                                           



๑๓ 

ผูนําชุมชนท่ีมีความสามารถในการรางโครงการและแสวงหาแหลงเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน
ไดมากนอยเพียงใด และจะมีชาวบานเขารวมในกระบวนการพัฒนาของพระสงฆจํานวนเทาใด 

๒.๒.๓ บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ 

สถาบันสงฆเปนสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความสําคัญยิ่ง พระสงฆจากอดีตจนถึงปจจุบันมี
ความสัมพันธใกลชิดและมีบทบาทท่ีสําคัญในการชี้นําสังคม ซ่ึงแมบทบาทในดานการเปนผูนําจะลดนอยลง
ไปในปจจุบัน แตบทบาทดานการเปนผูนําทางศีลธรรมจรรยา พระสงฆยังไดรับความเคารพนับถืออยางสูง 
และเปนสถาบันสังคมท่ีขาดเสียไมไดในชีวิตประจําวันของชาวชนบทสวนใหญ ซ่ึงนอกจากเปนท่ีพ่ึงทางใจ
แลวยังเปนสถานท่ีเอ้ืออํานวยในดานบริการสังคมอ่ืนๆ ท่ีกลไกของรัฐบาลเขาไปใหบริการไมท่ัวถึง เพ่ือเปน
การสรางบูรณาการภายในชุมชน ดังท่ีพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต1 5

๑๓ ไดกลาวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ 
ไววา 

๑. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆ รับการฝกอบรมทางศีลธรรม
และเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามท่ีมีสอนในแตละยุคสมัย 

๒. เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจน ไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเลาเรียน
ดวยตลอดจนผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 

๓. เปนสถานพยาบาลท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิปญญาความรูของพระสงฆ 
๔. เปนท่ีพักของคนเดินทาง 
๕. เปนสโมสรท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรคพักผอนหยอนใจหาความรูเพ่ิมเติม 
๖. เปนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและงานมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน 
๗. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ 
๘. เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติเปนเหมือนพิพิธภัณฑท่ีเก็บ

รวบรวมศิลปวัตถุท่ีเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน 
๙. เปนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานไดใชรวมกันเม่ือมีงานท่ีวัดหรือยืมไปใชเม่ือ

ตนจัดงานข้ึน 
๑๐. เปนศูนยกลางการบริหารการปกครองท่ีกํานัน หรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุมกัน

เพ่ือแจงขาวทางราชการตางๆ 
๑๑. เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือบริการดานพิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของคนใน

ระยะเวลาตางๆ16

๑๔ 

จากประเด็นดังกลาว ทําใหทราบถึงประสบการณของพระสงฆท่ีเปนนักพัฒนา มีจิตวิทยาท่ี
เขาถึงชาวบานไดโดยตรง เพราะพระสงฆสวนใหญเปนผูมีพ้ืนเพเปนคนบานเปนลูกหลานของชุมชนอยูแลว 
เติบโตอยูชุมชนอยูแลว จึงมีความรูและเห็นสภาพปญหาความยากจนของประชาชนมาโดยตลอด การใชชีวิต
อยูในเพศบรรพชิตถึงแมจะสามารถตัดขาดจากเรื่องทางโลกไดในระดับหนึ่ง แตไมมีทางท่ีจะตัดขาดไดโดย
สิ้นเชิง จึงตองเขามาพัฒนาชุมชน ซ่ึงมองในอีกมุมหนึ่งก็คือการชวยเหลือพอแมญาติพ่ีนองของตนใน
ทางออมนั่นเอง พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนท่ีเหมาะสมจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมไดอีก 

๑๓พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:        
หางหุนสวนศิวพร, ๒๕๑๓), หนา ๑๖. 

๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑-๕๒. 

                                           



๑๔ 

ท้ังพระสงฆ คือผูท่ีชาวบานในชนบทใหความเคารพนับถือมีศักยภาพในการชักจูงชาวบานใหเขารวมกิจกรรม
ใดๆ ไดงาย ดังนั้นพระสงฆจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยแบงเบาภาระชาวชนบทไดดี อีกท้ังยังเปนการชวย
เสริมภาพพจนท่ีดีของพระสงฆตอชุมชนดวย 

๒.๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชีวิตชุมชน 

พระสงฆนักพัฒนา หรือพระสงฆท่ีสนใจงานพัฒนาชนบท จําเปนตองพยายามสรางการยอมรับ
จากประชาชน นั้นก็เพ่ือใชเปนสื่อในการชักจูงประชาชนเขารวมในงานพัฒนาชุมชนดวยความเต็มใจ มิใชเขา
รวมเพราะความเกรงใจหรือถูกบีบบังคับ ถาพระสงฆประสบความสําเร็จในการสรางความยอมรับ ความ
ศรัทธาเชื่อถือท่ีมีอยูเปนพ้ืนฐานแลว พระสงฆจะสามารถชักนําชาวบานใหเขารวมงานพัฒนาของทาน ไมวา
จะเปนงานพัฒนาดวยวัตถุหรือจิตใจ แตจะประสบผลสําเร็จเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูกับความเขาใจในหลักการ
พัฒนา และแนวทางการดําเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆแตละทาน ท้ังจากประชาชนในชุมชนและ
ขาราชการจากภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยอมรับและการเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประชาชน เพ่ือให
ประชาชนเขารวมในการพัฒนา อันเปนกลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาชนบท บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนามีหลายๆ ดาน ดานหนึ่งคือโครงการพัฒนาชนบทของพระสงฆ ชวยใหพระสงฆรักษา
สถานภาพและบทบาทของตนในสภาพการณท่ีสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาชนบทเหลานั้น ยังทําใหมีการพัฒนาความรูสึกนึกคิดท่ีมีความผูกพันตอสังคมของ
ประชาชน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาและความรูสึกในการมีสวนรวมทางการพัฒนาชนบทของ
ประชาชน สําหรับโครงการพัฒนาชนบทท่ีพระสงฆพัฒนาดําเนินการ เปนโครงการท่ีครอบคลุมเรื่องราวท้ัง
ทางโลกและทางธรรม ท้ังในดานสังคมเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาสวนใหญ
จะเก่ียวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ ท้ังในดานเกษตรกรรม การยกระดับรายได สุขภาพ
อนามัย การศึกษา ในขณะเดียวกันก็ไดพยายามสอดแทรกการพัฒนาจิตใจ เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในการ
ทํางาน และเกิดความสํานึกในประโยชนสุขของสวนรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีพระสงฆนักพัฒนาพยายามทํา
เหลานี้ เปนไปตามทัศนะท่ีมีตอการพัฒนาสังคมท้ังสิ้น และกอกําเนิดมาจากความพยายามปรับตัวใหเขากับ
สังคมปจจุบันของพระสงฆนั้นเอง บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆในปจจุบัน นับเปนความสําเร็จใน
การอาศัยคุณสมบัติของวัด และพระสงฆในฐานะเปนศูนยรวมความศรัทธานับถือของประชาชน มา
ประยุกตใชในการชักนําประชาชนรวมกันพัฒนาสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน แตเรื่องนาวิตก 
คือ พระสงฆจะมีทัศนะตอการพัฒนาชุมชนอยางไร จึงเหมาะสมสอดคลองกับปญหาของชุมชนในปจจุบัน
หรือไม และจะบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญไดหรือไม เพราะสภาพงานของพระสงฆท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ยังมีลักษณะท่ีตางคนตางดําเนินงานจะมีการประสานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
บางภายกลุมเล็ก 1ๆ7

๑๕  

การพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม เพ่ือตนเองและชุมชนของตน เทากับเปนการ
พัฒนาสํานึกการเปนพลเมือง และสํานึกของสังคมดวย บทบาทของพระสงฆในฐานะท่ีเปนผูนําในงานพัฒนา
ในปจจุบัน ไดเกิดยุทธวิธีใหมในแวดวงพระสงฆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุขท้ังปวง โดยการ
นํากิจกรรมนันทนาการเขามาทดแทนสิ่งท่ีหายไป มีกิจกรรมใหทําตลอดเวลาไมปลอยใหเวลาวาง ให
พระสงฆเปนผูนําพัฒนาจิตใจและผูนําโครงการตางๆ เนื่องจากชาวบานจะใหความไววางใจไดมากกวาให

๑๕สมบูรณ  สุขสําราญ , การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนัก พัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๓๐), หนา ๗. 

                                           



๑๕ 

ฆราวาสเปนผูนํา สวนในระดับลางนั้นใหพระสงฆคัดเลือกบุคคลท่ีอยากจะลดอบายมุข มาฝกหัดใหไดอยาง
ถูกตองตามหลักธรรม และดานท่ีสอง ฝกหัดใหมีลักษณะเปนผูนําและมีอุดมการณเพ่ือสวนรวมอยางแนนอน 
จนสามารถเปนผูนําชาวบานในดานการพัฒนาหมูบานในรูปแบบตางๆ และพระสงฆยังเปนผูนําทางดานจิต
วิญญาณอีกดวย ดังนั้น ถาชาวบานมีผูนําท่ีเสียสละและสามารถจัดการแกปญหาความยากจนไดบาง 
ชาวบานจะเชื่อใจหรือไววางใจผูนําชุมชนท่ีเปนพระและเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตางๆ ท่ีมี
พระสงฆเปนผูอํานวยการใหเกิดข้ึน และยังหวังกันวาผูนําพระสงฆท่ีไดรับการอบรมดีแลว ไมเพียงแต
สามารถชวยฝกอาชีพและผูนําชาวบานเทานั้น แตยังสามารถชวยเหลือในการปรับปรุงโครงการพัฒนาให
กาวหนายิ่งข้ึน เพราะลําพังฝายบรรพชิตอาจจะทํางานพัฒนาไมสะดวก และความตองการของชาวบาน การ
หาลูกมือใหพระสงฆเปนการเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนายิ่งข้ึน 

๒.๓ รูปแบบของเกษตรวิถีพุทธ 

รูปแบบในการทําการเกษตรวิถีพุทธในไรนาแตละแหงนั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป
เนื่องจากในแตละรูปแบบยอมมีเง่ือนไขหรือทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ บุคคลท่ีแตกตางกัน เกษตรกร
วิถีพุทธแตละครอบครัวอาจใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ แตละวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันเพ่ือใหมี
รายไดมากข้ึน และสามารถดําเนินกิจกรรมในไรนาไดอยางปลอดภัยสิ่งแวดลอมท้ังคนและสัตว มี
รายละเอียดดังตอไปนี1้8๑๖ 

๒.๓.๑ เกษตรวิถีพุทธผสมผสาน 

จากการศึกษา พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนแหงนี้ และมีความ
ม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเกษตรผสมผสานบานพระพุทธบาท มีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรผสมผสาน มีภาวะผูนําท่ีเขมแข็งโดยไดรับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนท้ังภายในชุมชนและภายนอกท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย เกิดจาก
กระบวนการสรางแกนนําในชุมชนซ่ึงเปนคนท่ีอยูในชุมชนอยางแทจริง ผูนํา ซ่ึงเปนแกนนําคนสําคัญให
ชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน ไดผานการเรียนรูมาหลากหลาย
กิจกรรม ซ่ึงในกระบวนการเรียนรูนั้น ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดตางไปจากเกษตรกรโดยท่ัวไป จาก
ความเชื่อและกระบวนการคิดนี้ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีมี
ความสอดคลองกับวิถีการผลิตและความเชื่อ ซ่ึงการปรับเปลี่ยนนี้มีความยากลําบาก ตองใชเวลา ตองใชพลัง
ใจ เพราะเปนการทวนกระแสหลัก  เปนการฝาและปะทะกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในปจจุบัน   

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน ชุมชนเกษตรผสมผสานบานพระพุทธบาท   
เปนสวนหนึ่งของประชาคมตําบลนาคํา ท่ีมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดยนายแพทย
อภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน รวมถึงเครือขาย
ปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน ท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางประสานงาน และสรางเวทีพบปะ

๑๖สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน,  
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๕-
๑๑๙. 

                                           



๑๖ 

แลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็น ทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายใน
ชุมชน เกิดโครงการเพ่ือชุมชนตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้การจัดทําวารสาร จดหมายขาวถึงสมาชิก
ภายในเครือขายไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู และสมาชิกสามารถรับทราบขาวสารการดําเนินงาน ของ
ประชาคมไดอยางท่ัวถึง 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรผสมผสาน มีความเชื่อและกระบวนการคิดในการพัฒนาตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือ ตลอดจนเครือญาติในชุมชนสังเกตไดจากสมาชิกในกลุมจะเปนผูท่ีตั้ง
บานเรือนอยูในละแวกเดียวกันหรือมีพ้ืนท่ีไรนาติดตอกัน ตลอดจนมีนามสกุลเดียวกัน หาอยูหากิน พ่ึงพิง
ธรรมชาติ ทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือการบริโภคในครอบครัว มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีผลผลิต
แจกจายพ่ีนอง พ่ึงพาอาศัยกัน สวนในดานความรู ทางการเกษตรกลุมเกษตรผสมผสานจะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันจากศูนยถายทอดเทคโนโลยีในชุมชนรวมกับเครือขายปราชญชาวบานซ่ึงมีเวทีในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูในระหวางกลุมทุกเดือน จึงสงผลใหสมาชิกของชุมชนแหงนี้มีพัฒนาการในสูการจัดการแปลงไรนาจน
สามารถพ่ึงตนเองได ทางเศรษฐกิจโดยการมีอยูมีกิน ลดรายจายดานอาหาร ตนทุนการผลิตลดลง มีรายได
พอสมควร ไมตองดิ้นรนรับจางนอกชุมชน ครอบครัวอยูรวมกันได และมีการออมเปนผลระยะยาว ท้ังนี้  
เนื่องมาจากเกษตรกรสามารถควบคุมปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการ ภูมิปญญาทักษะ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทรัพยากรดิน น้ํา ปา ไดในระดับหนึ่ง ในระยะหลังไดมีผูมาศึกษาดูงานมากมาย 
ผลผลิตในไรนาตางๆ เหลานี้จึงกลายเปนธุรกิจครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร และอาหารวางใน
การจัดเลี้ยงผูดูงาน ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนชวยสงเสริมฐานะความเปนอยูของแตละครอบครัวใหดีข้ึน
ตามลําดับ 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในไรนา โดยการผสมผสานความรู ทางนิเวศและ
การเกษตรหรือท่ีเรียกวา นิเวศการเกษตรดวยเรื่องตางๆ อาทิเชน 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิต
ในดินโดยเฉพาะอยางยิ่งไสเดือน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความสําคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในดิน เชน การ
ยอยดิน 

(๒) การรักษาธาตุอาหารโดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารมีการใชปุยหมัก ปุยคอก
อยางหมุนเวียน 

(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดินเชน 
หญาแฝก  ควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

(๔) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีปลอดภัย
ดวยการใชพืชสมุนไพรตางๆ เชน สะเดา เปนตน 

(๕) สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการเพ่ิมความหลากหลาย ของพันธุ
พืชและสัตว ซ่ึงเปนหลักการท่ีสําคัญของการทําการเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากเศษซากและผลพลอยได
จากการปลูกพืชจะเปนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว และในทางตรงกันขามผลผลิตท่ีไดจากการเลี้ยงสัตวก็จะเปน
ประโยชนตอพืชดวย 

การทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางไปพรอมๆ กัน โดยจัดการใหกิจกรรมการเกษตรแตละ
อยางนั้นสอดคลอง สงเสริมและเปนประโยชนมากกวาการทํากิจกรรมแตละอยางโดยลําพัง เชน กรณี
ตัวอยางการทําเกษตรผสมผสานของแมนิด หนูพวก ท่ีมีการเลี้ยงปลา และการทํานา ปลูกขาว เปนกิจกรรม
การเกษตรคนละอยางท่ีเม่ือทําพรอมกันกลายเปนการเลี้ยงปลาในนาขาว โดยปลาก็ไดอาหารจากนาขาว 
สวนตนขาวก็ไดปุยจากปลา ยิ่งกวานั้นปลายังชวยกําจัดศัตรูขาว เชนแมลง และวัชพืชอีกดวย สวนแมนิด 



๑๗ 

หนูพวก ก็ไดผลผลิตท้ังขาวเปลือกและปลา มากกวาการเลี้ยงปลาหรือปลูกขาวอยางเดียว เม่ือเปนเชนนี้ จึง
ถือไดวาเกษตรกรกลุมดังกลาวนี้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตร ท่ีสอดคลองตามหลักธรรมคําสอนแหง
พระพุทธศาสนา ในเรื่องของการปฏิบัติกับธรรมชาติ ดวยการไมเบียดเบียนธรรมชาติ สรรพพืชและสรรพ
สัตวท้ังปวง โดยการใหมีความสอดคลองกับวิธีการผลิต จึงเปนความรูจักความพอประมาณในการประกอบ
สัมมาอาชีพ ทําใหเกษตรกรกลุมนี้มีความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และดานปจจัยในการผลิต
ไดในระดับหนึ่ง 

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรกลุมท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสานมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ีประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรม จึงใชชีวิตสวนใหญอยูกับไรนา และยึดหลักธรรมคํา
สอนแหงพระพุทธศาสนา เปนกรอบปฏิบัติในการดําเนินชีวิต โดยเกษตรกรทุกคนมีการทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในโอกาสตางๆ เกษตรกรรอยละ ๖๐ มีการสมาทานรักษาศีลและรักษาศีลหาเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีการ
รูจักประมาณในการบริโภค โดยการลดรายจายในครัวเรือนดวยการท่ีมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการ
เลี้ยงปลา และปลูกผักในไรนา รวมถึงการลดลงหรือการไมมีคาใชจายเก่ียวกับ ปุยเคมี ปุยคอกหรือปุยหมัก 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทุกรายหรือรอยละ ๑๐๐ ทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงตนเองดาน
เศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง    

จะเห็นวาปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรผสมผสาน บานพระพุทธบาทไดแก  
การมีผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบาน อีกทานหนึ่ง การมีเครือขายชุมชนท่ี
เขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ กลาวเฉพาะการพ่ึงตนเอง  
หลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติเพ่ือการพ่ึงตนเองนี้ ในทางพระพุทธศาสนานับวามีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น การ
ท่ีเกษตรกรท่ีทําการเกษตรผสมผสานโดยมีเปาหมายสําคัญคือการพ่ึงตนเองไดนั้น จึงเปนการสมควรตอการ
ปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือการดําเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

๒.๓.๒ เกษตรอินทรียวิถีพุทธ 

จากการศึกษาพัฒนาการ และกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนเกษตรอินทรีย แหงนี้ 
ซ่ึงมีความม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองผือ มีปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรอินทรียวิถีพุทธ คือ พอทองใบ ตนโลห เปนผูท่ีมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง 
และมีประสบการณจากการเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลทุงโปง จึงทําใหไดรับการยอมรับนับ
ถือจากประชาชนท้ังภายในชุมชน ตลอดจนภายนอกชุมชนท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยง
เครือขาย เปนแกนนําคนสําคัญใหชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรอินทรียเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน ดวย
การลงมือปฏิบัติจริงสามารถนําผลมาปรับใชในวิถีชีวิตได โดยมีแนวคิดในการทํางานท่ีสําคัญคือ ๕ ดี คือ 
อากาศดี อาหารดี  อารมณดี การงานดี และการเงินดี สงผลใหสมาชิกในกลุมมีจิตสํานึกรักหวงแหนใน
ทองถ่ิน มีการทํางานรวมกันเกิดกิจกรรมตางๆเพ่ือชุมชนออกมาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญ
ชาวบานอีกทานหนึ่ง 

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน ชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองผือ เปน
สวนหนึ่งของประชาคมตําบลทุงโปง และมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดยนายแพทย
อภิสิทธ  และแพทยหญิงธารทิพย ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน ดวยเชนเดียวกันกับ



๑๘ 

ประชาคมอ่ืนๆ ในอําเภออุบลรัตน โดยเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน  รวมกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชน สรางความเขมแข็งในชุมชน และกอใหเกิดโครงการ
เพ่ือชุมชนตามมาอีก เชน กลุมผูสูงอายุบานหนองผือ ดําเนินการผลิตน้ําตาลออยเพ่ือสงเสริมเปนสินคาออก
ของหมูบานและไดรับการนําเสนอเปนสินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตามนโยบายของรัฐท่ี
สงเสริมใหแตละตําบลผลิตสินคา เพ่ือจําหนายและขยายตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑ โดยดําเนินการผลิต
และจําหนายใหแกบริษัทบางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือเปนอีกองคกรหนึ่งของเอกชน ในการเขา
มามีบทบาทรวมในการสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม เพ่ือทําธุรกิจในโครงการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน  เปนตน 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรีย สวนใหญจะเปนเครือญาติกันและเปนเครือญาติกันโดยมีพอ
ทองใบ ตนโลห ซ่ึงเปนปราชญชาวบานแหงบานหนองผือ ดังนั้น เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรียนี้จึงไดรับ
แนวคิดในการประกอบอาชีพตางๆ จากพอทองใบ ตนโลห โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิด ๕ ดี คือ อากาศดี 
อาหารดี  อารมณดี การงานดี และการเงินดี ซ่ึงเปนการนําความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ กอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เชนการทําการเกษตร
อินทรียท่ีเนนธรรมชาติ  การใชปุยคอก การใชสมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การทอผา ทําเครื่องจักรสาน 
เปนตน นอกจากนี้ การจัดตั้งศูนยคํ้าคูณข้ึน ยังเปนการบริการและเผยแพรการนวดแผนไทย การรักษาดวย 
สมุนไพรไทย การสงเสริมการเรียนรูเรื่องอาหารธรรมชาติ และเปนศูนยรวมในการจําหนายผลิตภัณฑ
พ้ืนบาน จึงกลาวไดวากลุมเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีทําการผลิตทางเกษตรโดยเนนความสําคัญ
ในการอนุรักษและเก้ือกูลตอธรรมชาติ ไดเปนสวนหนึ่งในการ ตอยอดทุนทางสังคมในทองถ่ิน ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการอนุรักษและเก้ือกูลตอธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาไปสูชุมชนพ่ึงตนเองตอไป 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในไรนา โดยการผสมผสานความรู นิเวศการเกษตร
ดวยเรื่องตางๆ เชน 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิต
ในดิน  เชน ไสเดือน วิธีปฏิบัติตอดินจึงเปนหลักประกันสําหรับผลลิตการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากดินท่ี
อุดมสมบูรณยอมทําใหไดพืชท่ีสมบูรณ และมนุษยจะไดรับธาตุอาหาร ท่ีมีคุณภาพครบถวนสมบูรณ 

(๒) การรักษาธาตุอาหารโดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารโดยการปลูกพืชหมุนเวียน 
การใชประโยชนจากเศษซากพืช มูลสัตว ปุยชีวภาพ และปุยพืชสด 

(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดินเชน 
หญาแฝก  ควบคุมการชะลางพังทลายของดินและทนตอสภาพความแหงแลงไดมากกวา จึงสมารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไดดีกวา 

(๔) การลดความเสี่ยง ในการกําจัดศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีปลอดภัยดวย
วิธีชีวภาพ หรือสกัดจากพืชท่ีเปนอันตรายตอมนุษยหรือมีผลกระทบตอแมลง ท่ีเปนประโยชน   

(๕) สงเสริมการเก้ือกูลกัน ระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการลดการทําลาย หรือเบียดเบียน
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ใหมากท่ีสุดการเนนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรทําใหสามารถมี
ภูมิคุมกันตอปญหาการระบาดของโรคและแมลง 

เม่ือเปนเชนนี้ จึงถือไดวาเกษตรกรกลุมดังกลาวนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรสอดคลอง
ตามหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติกับธรรมชาติ ตลอดจนการไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ  สรรพพืชและสรรพสัตวท้ังปวง โดยมีความสอดคลองกับวิธีการผลิตจึงเปนความรูจักพอประมาณ
ในการประกอบสัมมาอาชีพไดในระดับหนึ่ง 



๑๙ 

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรกลุมท่ีทําการเกษตรอินทรียนอกจากจะมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ีทําการเกษตรในไรนาแลว ในดานศาสนาไดยึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปน
กรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต โดยเกษตรกรทุกคนมีการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตางๆ เกษตรกร 
รอยละ ๖๐ และ ๔๐ มีการสมาทานรักษาศีลหา เปนประจํา และรักษาศีลหาในวันสําคัญตามลําดับ การ
รูจักประมาณในการบริโภค  การลดรายจายในครัวเรือนโดยมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลา 
และปลูกผักในไรนา  รวมถึงการลดลงหรือการไมมีคาใชจายเก่ียวกับเมล็ดพันธุ ก่ิงพันธุ ปุยเคมี สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ทุกรายหรือรอยละ ๑๐๐ ทําใหมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง ดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง 
ท้ังนี้ โดยการไมเบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตางๆ ระบบชีวิตจึงมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมใกลตัว  มีอาหารการกินท่ีเหลือเฟอ มีเวลาท่ีจะชวยเหลือกันสังสรรคกัน มีวัดเปนสถาบันของ
ชุมชนท่ีจะชวยพัฒนาจิตใจและเปนเครื่องชวยใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ   

จะเห็นวาปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองผือ ไดแก การมี
ผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง การมีเครือขายชุมชนท่ี
เขมแข็ง  สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถ ในการจัดการไรนา และมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ โดยเฉพาะการไม
เบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตางๆ หลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ 
พืช และสัตวนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญกับการท่ีคนตองอยูรวมกับธรรมชาติตางๆ ดวยความ
เคารพตอธรรมชาติ โดยมีหลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายซ่ึงสวนหนึ่งไดกลาวไวใน
เบื้องตนแลว ดังนั้น เกษตรกรท่ีทําการเกษตรอินทรียโดยมีเปาหมายสําคัญ คือการไมเบียดเบียนธรรมชาติ 
ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆจึงถือไดวาเปนการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตนท่ีสอดคลอง
กับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  หรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

๒.๓.๓ เกษตรทฤษฎีใหมแนววิถีพุทธ  

จากการศึกษา พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมแหง
นี้ ซ่ึงมีความม่ันคงและเขมแข็ง ท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมบานคําปลาหลายมีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรทฤษฎีใหม คือนายถาวร สรรสมบัติ 1 9๑๗เปนผูท่ีมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง และ
มีประสบการณจากการเปนผูใหญบานคําปลาหลาย จึงทําใหไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชนท้ังภายใน
ชุมชน ตลอดจนภายนอกชุมชนท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย เปนแกนนําคนสําคัญให
ชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน ดวยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนํา
ผลมาปรับใชในวิถีชีวิตไดซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง 

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชนชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม บานคําปลาหลาย 
เปนสวนหนึ่งของประชาคมตําบลนาดง และมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดย
นายแพทยอภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย  ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน ดวย
เชนเดียวกันกับประชาคมอ่ืนๆ ในอําเภออุบลรัตน จากการทํางานของเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคี
ภาคอีสาน  ตลอดจนศูนยคํ้าคูณ ทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชนเกิดโครงการเพ่ือชุมชน

๑๗สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๑๑๗-๑๑๙. 

                                           



๒๐ 

ตามมาอีกมากมาย  จนสามารถท่ีจะกลาวไดวาชาวบานในหมูบานแหงนี้ มีการพัฒนาตนเองจนสามารถ
ปลอดจากการเปนหนี้ธนาคารสหกรณการเกษตรไดทุกหลังคาเรือน 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาความรูจะเห็นไดจากการจัดเวที เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในระดับหมูบาน ขยายผลสูระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภูมิภาค  มีเวทีหลายระดับ
ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถายทอดประสบการณเพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง  รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือขายกับปราชญชาวบาน  มีโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานเกษตร  
ซ่ึงชาวบานมีความถนัดในการปฏิบัติดานการเกษตรเปนทุนเดิมอยูแลว จึงมีสวนเขามาชวยเสริมในจุดนี้  
ปจจุบันมีการเรียนรูในรูปแบบของงานวิจัยอันนําไปสูการขยายผลในการปฏิบัติงาน และขยายผลไปยัง
เครือขายอ่ืนๆ ทําใหบานคําปลาหลายกลายเปนชุมชนเขมแข็ง และมีความแกรงพอท่ีจะตอสูกับแรงกดดัน
ท่ีมาจากภายนอกชุมชนเพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองได บานคําปลาหลายจึงท่ีเปนท่ีสนใจของคน องคกร และ
หนวยงานราชการในการเขามาศึกษาวิจัย ดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะโครงการดานการเกษตรตางๆ เปนประจํา เชน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  โครงการเกษตร
พอเพียง เปนตน 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในไรนา ตามแนวทางของทฤษฎีใหม คือ การจัดการ
ใหมีน้ําสําหรับใชในการเกษตร โดยการขุดสระในพ้ืนท่ีเกษตรกร และการจัดแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ สวน คือ
พ้ืนท่ีแหลงน้ํา พ้ืนท่ีทําการเกษตร และท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีบริการตางๆ ในอัตราสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
อยางไรก็ตามเนื่องจากเกษตรกรบางรายมีท่ีดินทํากินนอยจึงตองมีการปรับสัดสวนแบบแผนการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามความเหมาะสม และเนื่องจากรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหมมีขอจํากัดในดานพ้ืนท่ีสําหรับขุด
สระน้ํา  เกษตรกรบางรายจึงไดผสมผสานรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ
ผสมผสานความรูนิเวศการเกษตรดวยเรื่องตางๆ อาทิเชน 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดิน 
(๒) การรักษาธาตุอาหารโดยการใชปุยหมัก  ปุยคอก 
(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดิน 
(๔) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีปลอดภัย

ดวยการใชพืชสมุนไพรตางๆ   
(๕)  สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการเพ่ิมความหลากหลายชนิดของ

พืชและสัตว   

ท้ังนี้ สิ่งท่ีพึงตระหนักก็คือ แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว
ท่ีพระราชทานไว เปนพระราชดํารัสท่ีอยูภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหความสําคัญกับการผลิต 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการอาหารในครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัย
การผลิตจากภายนอก 

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหมมีวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ี
ยึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต โดยเกษตรกรมีการทําบุญตัก
บาตรทุกวัน และเนื่องในโอกาสตางๆ เปนรอยละ ๔๐ และ ๖๐ ตามลําดับ เกษตรกร รอยละ ๒๐ และ ๘๐ 
มีการสมาทานรักษาศีลแปดเปนประจํา และรักษาศีลแปดในวันสําคัญตามลําดับ และปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานในวันสําคัญทางศาสนาทุกคนหรือรอยละ ๑๐๐ การรูจักประมาณในการบริโภค การลดรายจายใน
ครัวเรือนโดยมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลาและปลูกผักในไรนา รวมถึงการลดลงหรือการไม
มีคาใชจายเก่ียวกับเมล็ดพันธุ ก่ิงพันธุ ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกราย ทําใหมีความสามารถในการ



๒๑ 

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง กลาวคือ เปนการผลิตแบบใชเอง กินเอง มีความสมดุลธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้ จึงมีชีวิตท่ี
สงบสุข มีเวลา และไมทําลายสิ่งแวดลอม   

๒.๓.๓ เกษตรวิถีพุทธ 

การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน 2 0

๑๘ ไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูนความรูและสมาชิก
สามารถรับทราบขาวสารการดําเนินงานของประชาคมอยางตอเนื่องและท่ัวถึงทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึก
รวมภายในชุมชนและเกิดโครงการเพ่ือชุมชนตามมา เชน โครงการชุมชนเปนสุข ท่ีมีพันธะกิจรวมกันวาจะ 
“สรางคน สรางปา สรางชุมชน สรางชาติ และชวยโลกออกจากวิกฤติโลกรอน” เปนตน 

ในการทําวนเกษตรนั้น เกษตรกรตองรูจักหาความรวมมือกับทุกฝายท่ีมีจุดหมายใกลเคียงกัน
โดยเกษตรกรเหลานี้กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะองคกรท่ีกําลังพัฒนาระบบเกษตร
ทางเลือกตางๆ เชน ระบบเกษตรกรรมอินทรีย ไดแก สถาบันแมคเคน เชียงใหม ระบบเกษตรผสมผสาน 
ไดแกชมรมเกษตรผสมผสานจังหวัดสุรินทร เปนตน หรือหนวยงานราชการ ซ่ึงปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ี
สนใจรูปแบบการเกษตรซ่ึงพ่ึงตนเองได เชน สถาบันวิจัยระบบการทําฟารม       กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงไดศึกษาวิจัยระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem) ของแตละ
พ้ืนท่ีและมีขอมูลเผยแพรออกมาอยูเสมอมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแกน 
เปนตน 

สําหรับเกษตรกรกลุมนี้ไดรับแรงบันดาลท่ีสําคัญจากปราชญชาวบานรุนใหมจังหวัดขอนแกน 
คือ พอบุญเต็ม ชัยลา ซ่ึงเปนผูท่ีมีนิสัยชอบชวยเหลือผูอ่ืน และชวยเหลือสังคมมาตลอด ชอบเรียนรู ชอบ
ทํางานทุกอยางจึงทํางานไดท้ังชางไม ชางปูน ชางเหล็ก และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานดงบัง จนเปน
ท่ีรูจักของคนจํานวนมาก และมีผูมาศึกษาดูงานไมเวน ในแตละวัน ท้ังชาวบาน ผูนําชาวบาน สื่อมวลชน 
นักพัฒนาภาครัฐ นักพัฒนาองคกรเอกชน และนักวิชาการ โดยหลายรายไดกลายเปนเครือขายกับศูนย
เรียนรู ในลําดับตอมา 

๓. เกษตรกรกลุมวนเกษตร สวนใหญจะเปนเครือญาติกันและเปนเครือญาติ ฝายภรรยากับพอ
บุญเต็ม ชัยลา ซ่ึงเปนปราชญชาวบานท่ีมีศูนยเรียนรูอยูภายในหมูบานดงบัง ดังนั้น เกษตรกรกลุมวนเกษตร
นี้จึงไดรับแนวคิดในการประกอบอาชีพตางๆ จากพอบุญเต็ม ชัยลา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดท่ีสําคัญดวย
การประยุกตหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการพ่ึงตนเอง ผสมผสานกับการพ่ึงพาแมอีก ๓ แม 
คือแมธรณี แมคงคา และแมบาน ดวยการขุดสระซ่ึงเปนการชวยเหลือของแมธรณี ทําใหแมคงคาเริ่มเกิดข้ึน 
และดวยความชวยเหลือของแมบานจึงชวยใหมีอาหารการกินตางๆ ในไรนา มีสมุนไพรรักษาโรคภัยไขเจ็บ มี
ไมใชสอยไวสรางบาน  และเปนเชื้อเพลิงในเวลาตอมา ความเจริญเติบโตของไมยืนตนนอกจาก จะเปน
บํานาญชีวิตใหกับกลุมวนเกษตรนี้แลว ผลผลิตตางๆ ไมวาจะเปน ดอก ผล ยอด ใบ เนื้อไม และสมุนไพร 
สามารถนํามาใชอยูกิน  เหลือกินไดแจกจายใหเพ่ือนบานจึงทําใหไดเพ่ือน เหลือจากการแจกก็ไดขายทําใหมี
เงิน และเม่ือเหลือจากการขายยังนํามาแปรรูปเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และขยายผลจนเปน
อุตสาหกรรมในชุมชน ในระยะหลังไดมีผูมาศึกษา ดูงานมากมาย ผลผลิตเหลานี้จึงกลายเปนธุรกิจครอบครัว

๑๘สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๙๘-๘๘. 

                                           



๒๒ 

และชุมชนในการประกอบอาหาร และอาหารวางในการจัดเลี้ยงผูดูงาน ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปนกอบเปนกํา
ชวยสงเสริมฐานะความเปนอยูของแตละครอบครัวใหดีข้ึนตามลําดับ 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในไรนา มีการจัดการควบคูไปกับการดํารงชีวิต ไมได
จัดการแบบแยกสวน ทําใหเห็นความสําคัญของธรรมชาติ เกษตรกรกลุมนี้เชื่อวา ถาหากคนอยูกับธรรมชาติ
อยางมีเมตตา อยางเอ้ืออาทร ธรรมชาติก็จะตอบสนองและเอ้ืออาทรตอคนเชนเดียวกัน คนเคารพธรรมชาติ  
ธรรมชาติก็ใหอาหาร ใหสิ่งดีๆ ใหคนมีความสุข ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีสมาชิกของกลุมมีการแบงพ้ืนท่ีไรนา ใน
การสรางสวนปา นอกจากนี้ยังเปนการสรางหลักประกันดานอาหารเบื้องตนอยางเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี โดย
สรางฐานอาหารท่ีหลากหลายใหกับครอบครัวและชุมชน      ท้ังจากฐานการผลิตในระบบไรนา และการหา
อาหารจากปา โดยเปนวิธีการเกษตรกรรมท่ีนําเอาหลักการความยั่งยืนถาวรภาพ ของระบบปาธรรมชาติมา
เปนแนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญเปนอยางสูงกับการปลูกไมยืนตน ไมผล และไมใชสอยตางๆ 
เชน ตนยางนา ตนประดู และตนมะคา เปนตน เพ่ือใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการ
ปลูกพืชชั้นลางท่ีไมตองการแสงแดดมาก หรือไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการท่ีมีพืชชั้นบนข้ึนปกคลุม 
เชน ปลูกผักหวานในแปลงปลูกปาสะเดา เปนตน รวมท้ังโดยจัดองคประกอบการผลิตทางการเกษตรใหมี
ความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว  

จะเห็นวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนวนเกษตรบานดงบัง ไดแก การมีผูนํากลุม
ท่ีมีความสัมพันธทางเครือญาติกับปราชญชาวบาน มีเครือขายชุมท่ีเขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกัน
ดี  และมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถี การดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอน
แหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ กลาวเฉพาะการไมเบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจนสรรพพืชและสรรพ
สัตวตางๆ มีหลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ พืช และสัตวนี้ในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงให
ความสําคัญกับการท่ีคนตองอยูรวม กับธรรมชาติตางๆ ดวยความเคารพตอธรรมชาติ โดยมีหลักธรรมคํา
สอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายโดยสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว ดังนั้น เกษตรกรท่ีทําวนเกษตร 
โดยมีเปาหมายสําคัญคือการไมเบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตางๆ จึงถือไดวาเปน
การปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน       ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือ
การดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

๒.๔ รูปแบบของระบบเกษตรที่สําคัญในประเทศไทย 

รูปแบบในการทําการเกษตรในไรนาแตละรูปแบบนั้น  จะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป เนื่องจากใน
แตละรูปแบบยอมมีเง่ือนไขหรือทรัพยากรทางกายภาพ  ชีวภาพ บุคคลท่ีแตกตางกัน  เกษตรกรแตละ
ครอบครัวอาจใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันเพ่ือใหมีรายไดมากข้ึน  
ลดความเสี่ยง  และสามารถดําเนินกิจกรรมในไรนาไดอยางตอเนื่องตอไป   สําหรับรูปแบบการเกษตรแนว
พุทธในท่ีนี้นั้น  จึงเปนการนําเสนอรูปแบบเกษตรกรรมการผลิตทางการเกษตรในแนวพุทธ  ซ่ึงเกษตรกร
สามารถนําไปประยุกตปรับใชตามความเหมาะสมกับไรนาของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี ดังจะยกตัวอยาง
ดังตอไปนี้21๑๙ 

 

๑๙สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๑๑๕-๑๑๙. 

                                           



๒๓ 

๒.๔.๑ เกษตรผสมผสาน 

จากการศึกษา พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนแหงนี้ และมีความ
ม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น  พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเกษตรผสมผสานบานพระพุทธบาท  มีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรผสมผสานมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็งโดยไดรับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนท้ังภายในชุมชนและภายนอกท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย  เกิดจาก
กระบวนการสรางแกนนําในชุมชนซ่ึงเปนคนท่ีอยูในชุมชนอยางแทจริง ผูนํา ซ่ึงเปนแกนนําคนสําคัญให
ชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน  ไดผานการเรียนรูมาหลากหลาย
กิจกรรม  ซ่ึงในกระบวนการเรียนรูนั้น  ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดตางไปจากเกษตรกรโดยท่ัวไป  จาก
ความเชื่อและกระบวนการคิดนี้ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต  และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีมี
ความสอดคลองกับวิถีการผลิตและความเชื่อ  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนนี้มีความยากลําบาก  ตองใชเวลา  ตองใช
พลังใจ  เพราะเปนการทวนกระแสหลัก  เปนการฝาและปะทะกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน   

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชนชุมชนเกษตรผสมผสานบานพระพุทธบาท 
เปนสวนหนึ่งของประชาคมตําบลนาคํา ท่ีมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดยนายแพทย
อภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน  รวมถึงเครือขาย
ปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน ท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางประสานงาน และสรางเวทีพบปะ
แลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็น  ทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายใน
ชุมชน เกิดโครงการเพ่ือชุมชนตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้การจัดทําวารสาร  จดหมายขาวถึงสมาชิก
ภายในเครือขายไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู และสมาชิกสามารถรับทราบขาวสารการดําเนินงาน ของ
ประชาคมไดอยางท่ัวถึง 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรผสมผสาน มีความเชื่อและกระบวนการคิดในการพัฒนาตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือ  ตลอดจนเครือญาติในชุมชนสังเกตไดจากสมาชิกในกลุมจะเปนผูท่ีตั้ง
บานเรือนอยูในละแวกเดียวกันหรือมีพ้ืนท่ีไรนาติดตอกัน ตลอดจนมีนามสกุลเดียวกัน  หาอยูหากิน พ่ึงพิง
ธรรมชาติ ทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือการบริโภคในครอบครัว มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีผลผลิต
แจกจายพ่ีนอง พ่ึงพาอาศัยกัน สวนในดานความรู ทางการเกษตรกลุมเกษตรผสมผสานจะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันจากศูนยถายทอดเทคโนโลยีในชุมชนรวมกับเครือขายปราชญชาวบานซ่ึงมีเวทีในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูในระหวางกลุมทุกเดือน จึงสงผลใหสมาชิกของชุมชนแหงนี้มีพัฒนาการในสูการจัดการแปลงไรนาจน
สามารถพ่ึงตนเองได ทางเศรษฐกิจโดยการมีอยูมีกิน ลดรายจายดานอาหาร ตนทุนการผลิตลดลง มีรายได
พอสมควร ไมตองดิ้นรนรับจางนอกชุมชน  ครอบครัวอยูรวมกันได  และมีการออมเปนผลระยะยาว ท้ังนี้ 
เนื่องมาจากเกษตรกรสามารถควบคุมปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการ ภูมิปญญาทักษะเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ทรัพยากรดิน  น้ํา  ปา ไดในระดับหนึ่ง ในระยะหลังไดมีผูมาศึกษาดูงานมากมาย  ผลผลิตในไรนา
ตาง ๆ เหลานี้จึงกลายเปนธุรกิจครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร  และอาหารวางในการจัดเลี้ยงผูดู
งาน  ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนชวยสงเสริมฐานะความเปนอยูของแตละครอบครัวใหดีข้ึนตามลําดับ 

๔.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  ในไรนา โดยการผสมผสานความรู ทางนิเวศและ
การเกษตรหรือท่ีเรียกวา  นิเวศการเกษตรดวยเรื่องตาง ๆ อาทิเชน 



๒๔ 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิต
ในดินโดยเฉพาะอยางยิ่งไสเดือน  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความสําคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในดิน เชน 
การยอยดิน 

(๒) การรักษาธาตุอาหารโดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารมีการใชปุยหมัก ปุยคอก
อยางหมุนเวียน 

(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดินเชน 
หญาแฝกควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

(๔) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีปลอดภัย
ดวยการใชพืชสมุนไพรตาง ๆ  เชน  สะเดา  เปนตน 

(๕) สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการเพ่ิมความหลากหลายของพันธุพืช
และสัตว  ซ่ึงเปนหลักการท่ีสําคัญของการทําการเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากเศษซากและผลพลอยได
จากการปลูกพืชจะเปนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว  และในทางตรงกันขามผลผลิตท่ีไดจากการเลี้ยงสัตวก็จะเปน
ประโยชนตอพืชดวย 

การทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางไปพรอมๆ กัน  โดยจัดการใหกิจกรรมการเกษตรแตละอยาง
นั้นสอดคลอง สงเสริมและเปนประโยชนมากกวาการทํากิจกรรมแตละอยางโดยลําพัง เชน  กรณีตัวอยางการ
ทําเกษตรผสมผสานของแมนิด หนูพวก ท่ีมีการเลี้ยงปลา และการทํานา ปลูกขาว เปนกิจกรรมการเกษตรคน
ละอยางท่ีเม่ือทําพรอมกันกลายเปนการเลี้ยงปลาในนาขาว โดยปลาก็ไดอาหารจากนาขาว สวนตนขาวก็ไดปุย
จากปลา ยิ่งกวานั้นปลายังชวยกําจัดศัตรูขาว เชน แมลง และวัชพืชอีกดวย สวนแมนิด หนูพวก ก็ไดผลผลิตท้ัง
ขาวเปลือกและปลามากวา การเลี้ยงปลาหรือปลูกขาวอยางเดียว เม่ือเปนเชนนี้  จึงถือไดวาเกษตรกรกลุม
ดังกลาวนี้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตร  ท่ีสอดคลองตามหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนา ในเรื่อง
ของการปฏิบัติกับธรรมชาติ ดวยการไมเบียดเบียนธรรมชาติ  สรรพพืชและสรรพสัตวท้ังปวง โดยการใหมีความ
สอดคลองกับวิธีการผลิต  จึงเปนความรูจักความพอประมาณในการประกอบสัมมาอาชีพ ทําใหเกษตรกรกลุมนี้
มีความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และดานปจจัยในการผลิตไดในระดับหนึ่ง 

๕.  วิถีชีวิตของเกษตรกร  เกษตรกรกลุมท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสานมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ีประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรม จึงใชชีวิตสวนใหญอยูกับไรนา และยึดหลักธรรมคําสอน
แหงพระพุทธศาสนา  เปนกรอบปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  โดยเกษตรกรทุกคนมีการทําบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ เกษตรกรรอยละ ๖๐ มีการสมาทานรักษาศีลและรักษาศีลหาเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีการรูจัก
ประมาณในการบริโภค โดยการลดรายจายในครัวเรือนดวยการท่ีมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลา 
และปลูกผักในไรนา รวมถึงการลดลงหรือการไมมีคาใชจายเก่ียวกับ ปุยเคมี ปุยคอกหรือปุยหมัก สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทุกรายหรือรอยละ ๑๐๐ ทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง    

จะเห็นวาปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรผสมผสาน บานพระพุทธบาทไดแก 
การมีผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง การมีเครือขายชุมชนท่ี
เขมแข็ง  สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ  กลาวเฉพาะการพ่ึงตนเอง 
หลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติเพ่ือการพ่ึงตนเองนี้ ในทางพระพุทธศาสนานับวามีความสําคัญยิ่ง  ดังนั้น  การท่ี
เกษตรกรท่ีทําการเกษตรผสมผสานโดยมีเปาหมายสําคัญคือการพ่ึงตนเองไดนั้น จึงเปนการสมควรตอการ
ปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือการดําเนินชีวิต
ตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 



๒๕ 

๒.๔.๒ เกษตรอินทรีย 

จากการศึกษาพัฒนาการ  และกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนเกษตรอินทรีย  แหงนี้ 
ซ่ึงมีความม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองผือ  มีปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรอินทรีย คือพอทองใบ ตนโลห เปนผูท่ีมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง และมี
ประสบการณจากการเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลทุงโปง จึงทําใหไดรับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนท้ังภายในชุมชน ตลอดจนภายนอกชุมชนท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย  เปน
แกนนําคนสําคัญใหชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรอินทรียเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน ดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงสามารถนําผลมาปรับใชในวิถีชีวิตได โดยมีแนวคิดในการทํางานท่ีสําคัญคือ ๕ ดี คือ อากาศดี  อาหารดี  
อารมณดี การงานดี และการเงินดี สงผลใหสมาชิกในกลุมมีจิตสํานึกรักหวงแหนในทองถ่ิน  มีการทํางาน
รวมกันเกิดกิจกรรมตางๆเพ่ือชุมชนออกมาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง 

๒.  การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน ชุมชนเกษตรอินทรีย บานหนองผือ  เปน
สวนหนึ่งของประชาคมตําบลทุงโปง  และมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดยนายแพทย
อภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย  ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน  ดวยเชนเดียวกัน
กับประชาคมอ่ืน ๆ  ในอําเภออุบลรัตน  โดยเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน  รวมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชน  สรางความเขมแข็งในชุมชน และกอใหเกิด
โครงการเพ่ือชุมชนตามมาอีก เชน กลุมผูสูงอายุบานหนองผือ  ดําเนินการผลิตน้ําตาลออย เพ่ือสงเสริมเปน
สินคาออกของหมูบาน และไดรับการนําเสนอเปนสินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตามนโยบาย
ของรัฐท่ีสงเสริมใหแตละตําบลผลิตสินคา เพ่ือจําหนายและขยายตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑ   โดย
ดําเนินการผลิตและจําหนายใหแกบริษัทบางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน)  ซ่ึงถือเปนอีกองคกรหนึ่งของ
เอกชน ในการเขามามีบทบาทรวมในการสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม เพ่ือทําธุรกิจในโครงการเชื่อมโยง
ธุรกิจชุมชน  เปนตน 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรีย  สวนใหญจะเปนเครือญาติกันและเปนเครือญาติกันโดยมีพอ
ทองใบ ตนโลห  ซ่ึงเปนปราชญชาวบานแหงบานหนองผือ ดังนั้น เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรียนี้จึงไดรับ
แนวคิดในการประกอบอาชีพตาง ๆ จากพอทองใบ  ตนโลห โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิด ๕  ดี  คือ อากาศดี 
อาหารดี อารมณดี การงานดี และการเงินดี ซ่ึงเปนการนําความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ กอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เชนการทําการเกษตร
อินทรียท่ีเนนธรรมชาติ การใชปุยคอก การใชสมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การทอผา ทําเครื่องจักรสาน 
เปนตน  นอกจากนี้ การจัดตั้งศูนยคํ้าคูณข้ึน  ยังเปนการบริการและเผยแพรการนวดแผนไทย  การรักษา
ดวย สมุนไพรไทย การสงเสริมการเรียนรูเรื่องอาหารธรรมชาติ และเปนศูนยรวมในการจําหนายผลิตภัณฑ
พ้ืนบาน จึงกลาวไดวากลุมเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีทําการผลิตทางเกษตรโดยเนนความสําคัญ
ในการอนุรักษและเก้ือกูลตอธรรมชาติ   ไดเปนสวนหนึ่งในการตอยอดทุนทางสังคมในทองถ่ิน ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการอนุรักษและเก้ือกูลตอธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาไปสูชุมชนพ่ึงตนเองตอไป 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในไรนา โดยการผสมผสานความรู นิเวศการเกษตร
ดวยเรื่องตาง ๆ  เชน 



๒๖ 

 (๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิต
ในดิน เชน ไสเดือน วิธีปฏิบัติตอดินจึงเปนหลักประกันสําหรับผลลิตการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  เนื่องจากดินท่ี
อุดมสมบูรณยอมทําใหไดพืชท่ีสมบูรณ  และมนุษยจะไดรับธาตุอาหารท่ีมีคุณภาพครบถวนสมบูรณ 

(๒) การรักษาธาตอุาหารโดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การ
ใชประโยชนจากเศษซากพืช  มูลสัตว  ปุยชีวภาพ  และปุยพืชสด 

(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด  อากาศ  และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดินเชน 
หญาแฝกควบคุมการชะลางพังทลายของดินและทนตอสภาพความแหงแลงไดมากกวา จึงสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไดดีกวา 

(๔) การลดความเสี่ยง ในการกําจัดศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีปลอดภัยดวยวิธี
ชีวภาพ หรือสกัดจากพืชท่ีเปนอันตรายตอมนุษยหรือมีผลกระทบตอแมลง ท่ีเปนประโยชน   

(๕) สงเสริมการเก้ือกูลกัน ระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการลดการทําลาย หรือเบียดเบียน
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ใหมากท่ีสุดการเนนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรทําใหสามารถมี
ภูมิคุมกันตอปญหาการระบาดของโรคและแมลง 

เม่ือเปนเชนนี้  จึงถือไดวาเกษตรกรกลุมดังกลาวนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรสอดคลอง
ตามหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติกับธรรมชาติ  ตลอดจนการไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ  สรรพพืชและสรรพสัตวท้ังปวง  โดยมีความสอดคลองกับวิธีการผลิตจึงเปนความรูจักพอประมาณ
ในการประกอบสัมมาอาชีพไดในระดับหนึ่ง 

 ๖. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรกลุมท่ีทําการเกษตรอินทรียนอกจากจะมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ีทําการเกษตรในไรนาแลว ในดานศาสนาไดยึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบ
ปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต  โดยเกษตรกรทุกคนมีการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตางๆ  เกษตรกร รอยละ ๖๐ 
และ ๔๐ มีการสมาทานรักษาศีลหา เปนประจํา  และรักษาศีลหาในวันสําคัญตามลําดับ การรูจักประมาณใน
การบริโภค การลดรายจายในครัวเรือนโดยมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลา และปลูกผักในไรนา 
รวมถึงการลดลงหรือการไมมีคาใชจายเก่ียวกับเมล็ดพันธุ  ก่ิงพันธุ  ปุยเคมี  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทุกรายหรือ
รอยละ ๑๐๐ ทําใหมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง  ดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง  ท้ังนี้  โดยการไม
เบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆ ระบบชีวิตจึงมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใกล
ตัว  มีอาหารการกินท่ีเหลือเฟอ  มีเวลาท่ีจะชวยเหลือกันสังสรรคกัน มีวัดเปนสถาบันของชุมชนท่ีจะชวย
พัฒนาจิตใจและเปนเครื่องชวยใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ   

จะเห็นวาปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองผือ ไดแก การมีผูนํา
กลุมท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง การมีเครือขายชุมท่ีเขมแข็ง  สมาชิก
กลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถ ในการจัดการไรนา และมีวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ี
ยึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ โดยเฉพาะการไมเบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจน
สรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆ หลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติ กับธรรมชาติ พืช และสัตวนี้  ในทาง
พระพุทธศาสนา ใหความสําคัญกับการท่ีคนตองอยูรวมกับธรรมชาติตาง ๆ ดวยความเคารพตอธรรมชาติ โดยมี
หลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายซ่ึงสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว ดังนั้น เกษตรกรท่ีทํา
การเกษตรอินทรียโดยมีเปาหมายสําคัญ คือการไมเบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตว
ตาง ๆ จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตนท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา  หรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

 



๒๗ 

๒.๔.๓ เกษตรทฤษฎีใหม  

จากการศึกษาพัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชน เกษตรทฤษฎีใหมแหง
นี้ ซ่ึงมีความม่ันคงและเขมแข็ง ท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น  พบวา  ปจจัยท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมบานคําปลาหลาย มีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรทฤษฎีใหม คือ พอถาวร สรรสมบัต2ิ2

๒๐ เปนผูท่ีมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง และ
มีประสบการณจากการเปนผูใหญบานคําปลาหลาย  จึงทําใหไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชนท้ัง
ภายในชุมชน ตลอดจนภายนอกชุมชนท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย เปนแกนนําคน
สําคัญใหชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน  ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  
สามารถนําผลมาปรับใชในวิถีชีวิตไดซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง 

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม บานคําปลา
หลาย เปนสวนหนึ่งของประชาคมตําบลนาดง และมีจุดกําเนิดในการจัดการสรางประชาคมพ่ึงตนเองโดย
นายแพทยอภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย ธํารงวรางกูร จากโรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน  ดวย
เชนเดียวกันกับประชาคมอ่ืน ๆ ในอําเภออุบลรัตน จากการทํางานของเครือขายปราชญชาวบานและพหุ
ภาคีภาคอีสาน ตลอดจนศูนยคํ้าคูณ  ทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชนเกิดโครงการเพ่ือชุมชน
ตามมาอีกมากมาย จนสามารถท่ีจะกลาวไดวาชาวบานในหมูบานแหงนี้ มีการพัฒนาตนเองจนสามารถ
ปลอดจากการเปนหนี้ธนาคารสหกรณการเกษตรไดทุกหลังคาเรือน 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาความรูจะเห็นไดจากการจัดเวที เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในระดับหมูบาน ขยายผลสูระดับตําบล  อําเภอ จังหวัด และภูมิภาค  มีเวทีหลายระดับ
ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถายทอดประสบการณเพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือขายกับปราชญชาวบาน มีโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานเกษตร  
ซ่ึงชาวบานมีความถนัดในการปฏิบัติดานการเกษตรเปนทุนเดิมอยูแลว จึงมีสวนเขามาชวยเสริมในจุดนี้  
ปจจุบันมีการเรียนรูในรูปแบบของงานวิจัยอันนําไปสูการขยายผลในการปฏิบัติงาน และขยายผลไปยัง
เครือขายอ่ืน ๆทําใหบานคําปลาหลายกลายเปนชุมชนเขมแข็ง  และมีความแกรงพอท่ีจะตอสูกับแรงกดดัน
ท่ีมาจากภายนอกชุมชนเพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองได บานคําปลาหลายจึงท่ีเปนท่ีสนใจของคน องคกร และ
หนวยงานราชการในการเขามาศึกษาวิจัย ดูงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการประกอบ
อาชพีโดยเฉพาะโครงการดานการเกษตรตาง ๆ  เปนประจํา เชน  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โครงการเกษตร
พอเพียง  เปนตน 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในไรนา ตามแนวทางของทฤษฎีใหม คือ  การ
จัดการใหมีน้ําสําหรับใชในการเกษตร  โดยการขุดสระในพ้ืนท่ีเกษตรกร  และการจัดแบงพ้ืนท่ีออกเปน  ๔ 
สวน  คือพ้ืนท่ีแหลงน้ํา  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  และท่ีอยูอาศัย  และพ้ืนท่ีบริการตาง ๆ  ในอัตราสวน  ๓๐ : 
๓๐ : ๓๐ : ๓๐  อยางไรก็ตามเนื่องจากเกษตรกรบางรายมีท่ีดินทํากินนอยจึงตองมีการปรับสัดสวนแบบ
แผนการเกษตรทฤษฎีใหมตามความเหมาะสม  และเนื่องจากรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหมมีขอจํากัดในดาน
พ้ืนท่ีสําหรับขุดสระน้ํา  เกษตรกรบางรายจึงไดผสมผสานรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหมกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการผสมผสานความรูนิเวศการเกษตรดวยเรื่องตาง ๆ  อาทิเชน 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดินโดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดิน 

๒๐สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๑๑๗. 

                                           



๒๘ 

(๒) การรักษาธาตุอาหารโดยการใชปุยหมัก  ปุยคอก 
(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ําโดยการปลูกพืชคลุมดิน 
(๔)  การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืชโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีปลอดภัย

ดวยการใชพืชสมุนไพรตาง  ๆ   
(๕)  สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการเพ่ิมความหลากหลายชนิดของ

พืชและสัตว   
ท้ังนี้ สิ่งท่ีพึงตระหนักก็คือ แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี

พระราชทานไว เปนพระราชดํารัสท่ีอยูภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหความสําคัญกับการผลิต  เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการอาหารในครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยการผลิต
จากภายนอก 

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหมมีวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึด
หลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต  โดยเกษตรกรมีการทําบุญตักบาตร
ทุกวัน และเนื่องในโอกาสตาง ๆ เปนรอยละ ๔๐  และ ๖๐  ตามลําดับ  เกษตรกร รอยละ ๒๐ และ ๘๐ มีการ
สมาทานรักษาศีลแปดเปนประจํา และรักษาศีลแปดในวันสําคัญตามลําดับ และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในวัน
สําคัญทางศาสนาทุกคนหรือรอยละ ๑๐๐ การรูจักประมาณในการบริโภค การลดรายจายในครัวเรือนโดยมี
แหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลาและปลูกผักในไรนา  รวมถึงการลดลงหรือการไมมีคาใชจาย
เก่ียวกับเมล็ดพันธ  ก่ิงพันธ  ปุยเคมี  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทุกรายหรือรอยละ ๑๐๐ ทําใหมีความสามารถใน
การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง กลาวคือ  เปนการผลิตแบบใชเอง กินเอง มีความสมดุลธรรมชาติ
กับสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้ จึงมีชีวิต
ท่ีสงบสุข มีเวลา และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

จะเห็นวาปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมบานคําปลาหลาย ไดแก 
การมีผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนปราชญชาวบานอีกทานหนึ่ง การมีเครือขายชุมท่ี
เขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ กลาวเฉพาะการพ่ึงตนเอง และ
การรูจักประมาณในการบริโภค หลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติท้ัง ๒ ประการนี้  ในทางพระพุทธศาสนา
นับวามีความสําคัญยิ่ง  ซ่ึงหลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมาย  และสวนหนึ่งไดกลาวไวใน
เบื้องตนแลว  ดังนั้น  เกษตรกรท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีเปาหมายสําคัญคือการพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจจึงสมควรถือไดวา เปนการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา หรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยเชนเดียวกัน 

๒.๔.๔ วนเกษตร 

จากการศึกษา พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนวนเกษตรแหงนี้   ซ่ึงมี
ความม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรวิถีพุทธไดนั้น  พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนวนเกษตรบานดงบัง มีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี2้3๒๑ 

๒๑สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๙๘. 

                                           



๒๙ 

๑. แกนนํากลุมวนเกษตร  คือ พอวิเชียร  จันทาทุม24

๒๒ ซ่ึงเปนเครือญาตินางหนูเรียน (นามสกุล
เดิม จันทาทุม)  ภรรยาของพอบุญเต็ม ชัยลา ปราชญบานดงบัง ดังนั้น เกษตรกรกลุม      วนเกษตรนี้จึง
ไดรับแนวคิดในการประกอบอาชีพตางๆ จากพอบุญเต็ม  ชัยลา บทบาทในการนํากลุมของพอวิเชียร  จันทา
ทุม จึงไมเดนชัดนัก  แตอยางไรก็ตามระบบเครือญาติ  นับวาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีพัฒนามาจากฐาน
ความสัมพันธของคนในชุมชนท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการชุมชนได  ไมวาจะใชในการไกลเกลี่ยความ
ขัดแยง  หรือแมกระท่ังการลงโทษ  ดังนั้นกลุมวนเกษตรจึงมีพัฒนาการในการจัดการไรนาไปในทางเดียวกัน 
ทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงและสามารถพ่ึงตนเองไดในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ 

๒.  การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน ชุมชนวนเกษตรบานดงบังเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมตําบลดอนฉิม  โดยนายแพทยอภิสิทธ และแพทยหญิงธารทิพย  ธํารงวรางกูร  จาก
โรงพยาบาลประจําอําเภออุบลรัตน  รวมถึงเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสานไดทําหนาท่ีเปน
สื่อกลางประสานงาน  และสรางเวทีพบปะแลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็นกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
นอกจากนี้การจัดทําวารสาร  ตลอดจนจดหมายขาวถึงสมาชิกภายในเครือขาย  ไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูน
ความรูและสมาชิกสามารถรับทราบขาวสารการดําเนินงานของประชาคมอยางตอเนื่องและท่ัวถึงทําให
ประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชนและเกิดโครงการเพ่ือชุมชนตามมา เชน โครงการชุมชนเปนสุข  ท่ีมี
พันธะกิจรวมกันวาจะ“สรางคน สรางปา สรางชุมชน สรางชาติ และชวยโลกออกจากวิกฤตโลกรอน”  เปน
ตน 

ในการทําวนเกษตรนั้น เกษตรกรตองรูจักหาความรวมมือกับทุกฝายท่ีมีจุดหมายใกลเคียงกัน
โดยเกษตรกรเหลานี้กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะองคกรท่ีกําลังพัฒนาระบบเกษตร
ทางเลือกตาง ๆ เชน ระบบเกษตรกรรมอินทรีย  ไดแก  สถาบันแมคเคน เชียงใหม  ระบบเกษตรผสมผสาน  
ไดแก ชมรมเกษตรผสมผสานจังหวัดสุรินทร เปนตน หรือหนวยงานราชการ  ซ่ึงปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ี
สนใจรูปแบบการเกษตรซ่ึงพ่ึงตนเองได เชน  สถาบันวิจัยระบบการทําฟารม กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงไดศึกษาวิจัยระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem) ของแตละพ้ืนท่ีและมี
ขอมูลเผยแพรออกมาอยูเสมอมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแกน  เปนตน 

สําหรับเกษตรกรกลุมนี้ไดรับแรงบันดาลท่ีสําคัญจากปราชญชาวบานรุนใหมจังหวัดขอนแกนคือ 
พอบุญเต็ม ชัยลา ซ่ึงเปนผูท่ีมีนิสัยชอบชวยเหลือผูอ่ืน และชวยเหลือสังคมมาตลอด  ชอบเรียนรู ชอบ
ทํางานทุกอยางจึงทํางานไดท้ังชางไม ชางปูน ชางเหล็ก และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานดงบัง จนเปน
ท่ีรูจักของคนจํานวนมาก และมีผูมาศึกษาดูงานไมเวนในแตละวัน ท้ังชาวบาน ผูนําชาวบาน สื่อมวลชน 
นักพัฒนาภาครัฐ  นักพัฒนาองคกรเอกชน  และนักวิชาการ โดยหลายรายไดกลายเปนเครือขายกับศูนย
เรียนรูของพอบุญเต็ม ชัยลา ในลําดับตอมา 

๓.  เกษตรกรกลุมวนเกษตร สวนใหญจะเปนเครือญาติกันและเปนเครือญาติ ฝายภรรยากับพอ
บุญเต็ม ชัยลา ซ่ึงเปนปราชญชาวบานท่ีมีศูนยเรียนรูอยูภายในหมูบานดงบัง ดังนั้น เกษตรกรกลุมวนเกษตร
นี้จึงไดรับแนวคิดในการประกอบอาชีพตาง ๆ จากพอบุญเต็ม ชัยลา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดท่ีสําคัญดวย
การประยุกตหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการพ่ึงตนเอง  ผสมผสานกับการพ่ึงพาแมอีก ๓ แม 
คือแมธรณี แมคงคา และแมบาน ดวยการขุดสระซ่ึงเปนการชวยเหลือของแมธรณี  ทําใหแมคงคาเริ่ม

๒๒สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 
หนา ๑๒๐.  

                                           



๓๐ 

เกิดข้ึน  และดวยความชวยเหลือของแมบานจึงชวยใหมีอาหารการกิน   ตางๆ ในไรนา  มีสมุนไพรรักษา
โรคภัยไขเจ็บ มีไมใชสอยไวสรางบาน และเปนเชื้อเพลิงในเวลาตอมา  ความเจริญเติบโตของไมยืนตน
นอกจาก  จะเปนบํานาญชีวิตใหกับกลุมวนเกษตรนี้แลว ผลผลิตตาง ๆ ไมวาจะเปน ดอก ผล ยอด ใบ เนื้อ
ไม และสมุนไพร สามารถนํามาใชอยูกิน  เหลือกินไดแจกจายใหเพ่ือนบานจึงทําใหไดเพ่ือน  เหลือจากการ
แจกก็ไดขายทําใหมีเงิน และเม่ือเหลือจากการขายยังนํามาแปรรูปเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และขยาย
ผลจนเปนอุตสาหกรรมในชุมชน ในระยะหลังไดมีผูมาศึกษาดูงานมากมาย  ผลผลิตเหลานี้จึงกลายเปนธุรกิจ
ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร  และอาหารวางในการจัดเลี้ยงผูดูงาน  ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน
เปนกอบเปนกําชวยสงเสริมฐานะความเปนอยูของแตละครอบครัวใหดีข้ึนตามลําดับ 

๔.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆในไรนา มีการจัดการควบคูไปกับการดํารงชีวิต ไมได
จัดการแบบแยกสวน  ทําใหเห็นความสําคัญของธรรมชาติ  เกษตรกรกลุมนี้เชื่อวา  ถาหากคนอยูกับ
ธรรมชาติอยางมีเมตตาอยางเอ้ืออาทร  ธรรมชาติก็จะตอบสนองและเอ้ืออาทรตอคนเชนเดียวกัน คนเคารพ
ธรรมชาติ ธรรมชาติก็ใหอาหาร ใหสิ่งดี ๆ ใหคนมีความสุข ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีสมาชิกของกลุมมีการแบง
พ้ืนท่ีไรนา ในการสรางสวนปา นอกจากนี้ยังเปนการสรางหลักประกันดานอาหารเบื้องตนอยางเปนรูปธรรม
ในพ้ืนท่ี โดยสรางฐานอาหารท่ีหลากหลายใหกับครอบครัวและชุมชน ท้ังจากฐานการผลิตในระบบไรนา 
และการหาอาหารจากปา โดยเปนวิธีการเกษตรกรรมท่ีนําเอาหลักการความยั่งยืนถาวรภาพ  ของระบบปา
ธรรมชาติมาเปนแนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญเปนอยางสูงกับการปลูกไมยืนตน  ไมผล และ
ไมใชสอยตางๆ เชน ตนยางนา ตนประดู และตนมะคา เปนตน เพ่ือใหเปนองคประกอบหลักของไรนา 
ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นลางท่ีไมตองการแสงแดดมาก หรือไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการท่ีมีพืช
ชั้นบนข้ึนปกคลุม เชน ปลูกผักหวานในแปลงปลูกปาสะเดา เปนตน รวมท้ังโดยจัดองคประกอบการผลิตทาง
การเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว  

๕.  วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรท่ีทําการวนเกษตรมีวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึด
หลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต  โดยเกษตรกรทุกคนมีการทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสตาง ๆ  เกษตรกรทุกรายหรือรอยละ  ๑๐๐  มีการสมาทานรักษาศีลหาเปนประจํา 
และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน ๑ คนหรือรอยละ  ๒๐  การรูจักประมาณใน
การบริโภค การลดรายจายในครัวเรือนโดยมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงปลา  และปลูกผักในไร
นารวมถึงการไมมีคาใชจายเก่ียวกับเมล็ดพันธ  ก่ิงพันธ  ปุยเคมี ปุยคอกหรือปุยหมัก  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ทุกรายหรือรอยละ  ๑๐๐  ทําใหมีความสามารถในการพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง  ท้ังนี้  โดย
การไมเบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆ 

จะเห็นวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนวนเกษตรบานดงบัง ไดแก การมีผูนํากลุม
ท่ีมีความสัมพันธทางเครือญาติกับปราชญชาวบาน  มีเครือขายชุมท่ีเขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกัน
ดี  และมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถี การดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอน
แหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ กลาวเฉพาะการไมเบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนสรรพพืชและสรรพ
สัตวตาง ๆมีหลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ พืช และสัตวนี้ในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงให
ความสําคัญกับการท่ีคนตองอยูรวม  กับธรรมชาติตางๆ ดวยความเคารพตอธรรมชาติ โดยมีหลักธรรมคํา
สอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายโดยสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว ดังนั้น เกษตรกรท่ีทําวนเกษตร 
โดยมีเปาหมายสําคัญคือการไมเบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนสรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆ จึงถือไดวาเปน
การปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตนท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  หรือการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 



๓๑ 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

ความหมายของการพัฒนาชุมชนไดมีนักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมายไวมากมายจึงขอ
นํามากลาวไว ณ ท่ีนี้พอสังเขปดังนี้ 

สุเทพ เชาวลิต 2 5

๒๓ กลาววา การพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนาความคิดและความสามารถของ
ประชาชน ในการทํางานรวมมือกันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐบาลประชาชน และระหวางประชาชนดวย
กันเอง เพ่ือปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสูความเจริญกาวหนา ท้ังในทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาอนามัย
และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันจะนําไปสูความม่ันคงของประเทศในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

นิรันดร จงวุฒิเวศย26๒๔ การพัฒนาชุมชน หมายถึง ความเพียรพยายามอยูรวมกันของประชาชน 
เพ่ือปรับปรุงความสามารถของประชาชนในการมีสวนรวม การกําหนดวิถีชีวิตของตนเองและการผนึกระดม
ความเพียรพยายามในการทํากิจกรรมของชุมชน 

อภิชัย พันธเสน 2 7

๒๕ ใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไววา คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีตั้งใจกระทําใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือวัตถุประสงคในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีข้ึน จากสภาพคลองการพัฒนามีการกินดีอยูดีมีการสงใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได มี
การปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากรและสภาพแวดลอม มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองกับสังคมภายนอกชุมชนของตน ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนเปน
สําคัญ 

จากแนวคิดและความหมายของการพัฒนาชุมชน ซ่ึงตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
(Popular Participation) ในกระบวนการเพ่ือสรางความเจริญใหแกชุมชนของตน ซ่ึงสรุปเปนวัตถุประสงค
หลักของการพัฒนาได28๒๖ ดังนี้ 

๑. สรางความม่ันคงเปนปกแผนของหมูบานและตําบล สงเสริมใหประชาชนมีความเชื่อม่ันตอ
ตนเองและมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

๒. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิม จากอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมภายในครอบครัว 
๓. สงเสริมการศึกษาสภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือการดํารงชีวิตอันดีงาม

ของประชาชน 
๔. สงเสริมใหประชาชนเรียนรูและเขาใจการปฏิบัติตน เก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง 
๕. สงเสริมใหประชาชนยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม 

๒๓สุเทพ เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๔), หนา ๑๘. 
๒๔ นิรันดร จงวุฒิเวศน, กลวิธี-แนวทาง-วิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา, ๒๕๒๗), หนา ๑๗๗. 
๒๕อภิชัย พันธเสน, แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนท

พับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๑๓๕. 
๒๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๕. 

                                           



๓๒ 

ดังนั้น จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการทํางานพัฒนานั้น ก็เพ่ือท่ีจะลดชองวางระหวางบุคคล ๒ 
กลุมใหญๆ ในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีใกลเคียงกัน ถึงแมเราจะยอมรับวาเปนไดยากก็ตาม แตการพัฒนา
ชุมชนเปนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของชุมชน ท่ีตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนกับทรัพยากรท่ีชุมชนนั้นมี
อยูเปนหลัก เพ่ือท่ีจะชวยใหชุมชนมีความตระหนักวาตนเองเปนเจาของโครงการพัฒนานั้นดวย 

ในการพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึนกวาเดิมชุมชน คือ กลุมคนท่ีดําเนินชีวิตอยูดวยกันเปน
เวลานานระยะหนึ่ง โดยมีแบบแผนแนวทางการใชชีวิตรวมกัน การพัฒนาชุมชนจึงเปนการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนหรือกลุมรวม ท้ังสภาพแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน ความดีข้ึนอาจจะไดจากความรูสูงข้ึน การเปนอยูดี
ข้ึน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีระเบียบวินัยและมีการสื่อสารคมนาคมท่ีสะดวก ซ่ึงการพัฒนาชุมชนจะ
เนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือมนุษยใหเจริญ29

๒๗ 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนเปนการสรางความเขมแข็งภายในสังคม และทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของสมาชิกภายในชุมชน ซ่ึงแนวคิดการพัฒนาไดมีนักวิชาการทางสังคมศาสตรไดใหแนวคิดไว ดังนี้ 

สนธยา พลศรี30๒๘ ใหแนวคิดการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้ 
๑) คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมากท่ีสุดของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนตองเชื่อม่ันและศักยภาพ

ของมนุษย เพราะมนุษยสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนจนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๒) การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาชุมชนเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมแสดง

แนวคิดรวมปฏิบัติ และรับผิดชอบรวมกัน ทําใหการพัฒนาชุมชนเปนหนาท่ีของประชาชน เพราะการพัฒนา
เปนของประชาชน เพ่ือประชาชนโดยประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและสังคม 

๓) การชวยเหลือตัวเองและชุมชนในการพัฒนา เปนการเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนและชุมชน ใหสามารถพัฒนาตัวเองและชุมชน การขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนตองเปน
สิ่งท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชนในชุมชน 

๔) การใชทรัพยากรในชุมชน การพัฒนายอมเกิดประโยชนแกชุมชน โดยการใชทรัพยากรใน
ชุมชน เชน คน เงิน วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีมีอยูในชุมชนของตนเอง โดยไม
หวังพ่ึงพาจากภายนอกชุมชนเพราะชุมชนอ่ืนๆ ก็ตองมีการนําทรัพยากร เพ่ือพัฒนาชุมชนเชนกัน และเปน
การผลักดันเพ่ือปลูกจิตสํานึกการเรียนรูท่ีนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตน 

๕) การริเริ่มของประชาชนในชุมชนการพัฒนา เปนสิทธิเสรีภาพของคนในการพัฒนาชุมชน ตอง
เกิดจากความตองการพัฒนาอยางแทจริง โดยประชาชนไดริเริ่มในการจัดการโครงการตางๆ เพ่ือเสริมสราง
ใหชุมชนสามารถท่ีจะคิดเปนทําเปน และแกปญหาของชุมชนตนเองโดยมิหวังจะพ่ึงพาอาศัยองคกรจากรัฐ 
หรือชุมชนภายนอก 

๖) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลการพัฒนาชุมชน มุงเนนพัฒนาคนและทรัพยากรใน
ทองถ่ินเพราะรัฐบาล มีความจํากัดดานขีดความสามารถท้ังบุคลากรงบประมาณ หรือทรัพยากรสวน
ขีดจํากัดของชุมชน ในเรื่องความไมพรอมของคนและทรัพยากรไมเพียงพอ 

๒๗สัญญา สัญญาวิวัฒน, พุทธสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจาพระยาการพิมพ, ๒๕๓๓),      
หนา ๑๐๐. 

๒๘สนธยา พลศรี, ทฤษฎแีละหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, 
๒๕๔๕), หนา ๔๔. 

                                           



๓๓ 

๗) การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจําเปนท่ีจะตองมีการประสานงาน
ในระหวางชุมชนและรัฐบาล เพ่ือจะใหการพัฒนาประสบความสําเร็จโดยไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่ง
รับผิดชอบงานเพียงฝายเดียว เพราะรัฐบาลและชุมชนตางมีขีดจํากัดความสามารถในการพัฒนาท่ีแตกตาง
กัน 

๘) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จการพัฒนาชุมชน ตองดําเนินการไปพรอมกันหลายดานจะมุงเพียง
ดานใดดานหนึ่งไมได เพราะการพัฒนามีหลายกิจกรรมทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตองสอดคลองและ
เปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดแรงงานงบประมาณและเวลาท่ีใชการพัฒนา จึงตองประสานงานกัน
หลายดานท้ังตัวบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆ 

๙) การสมดุลในการพัฒนา การพัฒนามีกิจกรรมตองทําอยูหลายดาน ไมใชมีเพียงกิจกรรมเดียว
ทําใหการดําเนินการตองเปนไปพรอมกันทุกดาน ไมใหเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะกิจกรรมมีความ
เก่ียวของกันอยางใกลชิด จึงตองคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาดวย เชน ความสมดุลระหวางคนกับชุมชน
ชุมชนกับสิ่งแวดลอม และความสมดุลระหวางรูปธรรมและนามธรรม 

๑๐) การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชน มีลักษณะท่ีใหการศึกษาแกประชาชนในชุมชนทุกเพศ
ทุกวัยอยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต การพัฒนาชุมชนจึงตองมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องตอ
ปฏิกิริยาของชุมชน เปนวิธีการท่ีนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เปนโครงการ
ท่ีมีแผนงานมุงเนนความคิดของชุมชน เพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนขบวนการทางสังคม ท่ีคอย
กระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนตลอดเวลา 

วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน31

๒๙ ไดใหความเห็นในการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้ 

“การพัฒนาชุมชน คือ ขบวนการท่ีมุงสงเสริมประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกดาน โดย
ประชาชนเปนผูริเริ่มและมีสวนรวม ในการพัฒนาดวยการพ่ึงพาตนเองใหมากท่ีสุด และเสริมดวย การ
ชวยเหลือจากภายนอกเทาท่ีจําเปน” 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ32

๓๐ ไดใหความเห็นในการพัฒนาชุมชน แบงออก ๑๐ อยาง ดังตอไปนี้ 
๑) คนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 
๒) การชวยเหลือตนเอง 
๓) ความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 
๔) ความคิดริเริ่มของชุมชน 
๕) ความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน 
๖) ความสมดุลของการพัฒนา 
๗) การใชทรัพยากรในชุมชน 
๘) การดําเนินงานตั้งอยูบนรากฐานของหลักประชาธิปไตย 
๙) การประสานงาน 
๑๐) การผสมผสาน 

๒๙วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๑), หนา ๖. 

๓๐วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ      
โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๓๒), หนา ๒๐. 

                                           



๓๔ 

สุวิทย ย่ิงวรพันธ 3 3 ๓๑ ไดใหความหมายวา การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีมุงสงเสริมความ
เปนอยูของประชาชนใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้โดยประชาชนเขารวมมือริเริ่มดําเนินงานเอง และสรุปความสําคัญของ
การพัฒนาชุมชน ไวดังนี้ 

๑) การปรับปรุงสงเสริมใหชุมชนหนึ่งดีข้ึน หรือมีวัฒนาการดีข้ึนโดยมีวิวัฒนาการดีข้ึน คือ เจริญ
ดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จะตองพัฒนาดานวัตถุและพัฒนาดานจิตใจ 

๒) การพัฒนาชุมชนนั้น เปนการสงเสริมความเปนอยูของประชาชน ท้ังนี้โดยประชาชนเขา
รวมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง 

สมพร เทพสิทธา 3 4

๓๒ ใหแนวคิดในการพัฒนา ดังตอไปนี้ “การพัฒนาเปนการทําใหเกิดความ
เจริญข้ึนหรือดีข้ึน ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจจึงจะเรียกไดวาเปนการพัฒนาท่ีสมบูรณ เพราะชีวิต
ประกอบดวยกายและจิตใจ ฉะนั้น หากไดรับการพัฒนาจะขาดสวนหนึ่งไปก็ไมสามารถท่ีจะเรียกวาเปนการ
พัฒนาท่ีดีหรือเปนชีวิตท่ีสมบูรณ” 

พระมหาณรงค จิตฺตโสภโณ 3 5

๓๓ ไดกลาวถึงการพัฒนาของพระสงฆท่ีกําลังปฏิบัติอยูพอจะสรุป
ดังนี้ พัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยดวยการมีสํานักปฏิบัติธรรม ทําหนาท่ีใหการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแก
ประชาชน และการเปนผูนําในการพัฒนาชนบทในรูปแบบตางๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินใหมี
ความเจริญกาวหนา 

การพัฒนาชุมชน คือ การเนนศักยภาพความรูความสามารถทางทรัพยากรทองถ่ินท้ังตัวบุคคล
เงินอุปกรณและทรัพยากรอ่ืนๆ ภายในชุมชน โดยเชื่อม่ันในศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาโดยการรวมมือ
กันคิดริเริ่มสรางประโยชน เพ่ือความผาสุกและแกไขปญหาเครื่องกีดขวางท่ีกอใหเกิดความวุนวาย โดย
ดําเนินการงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสรางความสมดุลระหวางบุคคลกับบุคคลบุคคลกับ
ชุมชนและชุมชนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความรูแกทุกเพศทุกวัยในชุมชน และเปนการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตของชุมชน 

๒.๖ แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธ 

การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลาย การพัฒนา
ตามแนวคิดกระแสหลักนี้ กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแบบ
แผนของตะวันตกนี้ ก็ไดมีนักคิดตางๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออก คือ การ
ท่ีจะตองพัฒนาดานจิตใจและวัตถุไปพรอมๆ กัน ดังท่ีพระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตฺโต) กลาวไววา 3 6

๓๔ 

๓๑สุวิทย ยิ่งวรพันธ, การพัฒนาในชุมชน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://comdev.ricr.ac.th [ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

๓๒สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสมชายการพิมพ, ๒๕๓๖),  หนา ๓. 
๓๓พระมหาณรงค จิตฺตโสภณ, พระพุทธศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๒๗-๒๘  
๓๔พระธรรมปฏก, (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ, หนา ๗๙-

๘๑. 

                                           



๓๕ 

เปาหมายของการพัฒนา คือ การปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกขท้ังทางกาย และทางจิตใจ โดยการ
ใหความสําคัญกับความสุขทางจิตใจ อันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพ่ึงตนเองได และความเขมแข็งของบุคคล
และสังคม ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

๑. พัฒนากาย มีการพัฒนาทางกายภาพ อันไดแก มีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ไม
ขาดอาหาร มีเสื้อผาท่ีอยูอาศัย ยาบรรเทารักษาโรค มีสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี 

๒. พัฒนาศีล มีการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมาย อันเปนกติกาในการอยูรวมกันใน
สังคมท่ีใหความสงบสุข เปนธรรมแกทุกฝาย สามารถขจัดขอขัดแยงและจัดสรรผลประโยชนไดอยางยุติธรรม 
โดยเฉพาะเปนกติกาท่ีอยูในจิตสํานึกของผูคนท่ีเรียกวา เปนการพัฒนาสังคม 

๓. พัฒนาจิต มีการพัฒนาจิตใจดวยการฝกอบรมจิตใจใหสมบูรณ ดวยคุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ 
คุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต 

๓.๑ คุณภาพจิต เปนจิตท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดี อันไดแก มีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร ความ
ปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีความกรุณา มีใจเสียสละแบงปน มีน้ําใจเผื่อแผโอบออมอารี 

๓.๒ สมรรถภาพจิต เปนจิตท่ีมีความสามารถเนื่อง จากถูกฝกใหมีสติความพากเพียรสูงาน มี
ความอดทน มีสมาธิแนวแน มีสัจจะเอาจริงเอาจัง มีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ 

๓.๓ สุขภาพจิต เปนจิตท่ีมีสุขภาพดีมีจิตใจเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบ 
ผองใส ไมขุนมัว 

๔. พัฒนาปญญา มีการพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูความเขาใจในศิลปและศาสตรตางๆ 
อยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิต ตามความเปนจริงรูเทาทันธรรมดาของสังขาร คือ โลกและ
ชีวิตถึงข้ันทําจิตใหเปนอิสระหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ 

การพัฒนาเชิงพุทธศาสตรนี้ จึงเปนการพัฒนาท่ีสะทอนใหเห็นปญหาของการพัฒนาท่ีเนน
ทางดานวัตถุ โดยขาดการพัฒนาดานจิตใจ ซ่ึงการพัฒนาเชิงพุทธนี้จะตองพัฒนาท้ังดานวัตถุกับจิตใจใหมี
ความสมดุลและสัมพันธกัน ดังท่ีทางคณะสงฆออกระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการตั้งหนวยอบรมท่ีมีท้ัง
การพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๖.๑ การพัฒนาเชิงพุทธ 

การพัฒนาท่ีเนนความจําเริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรมจนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลายการพัฒนา
ตามแนวคิดกระแสหลักนี้กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และในทามกลางความตีบตันของการแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแบบ
แผนของตะวันตกนี้ก็ไดมีนักคิดตางๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออกคือการท่ี
จะตองพัฒนาดานจิตใจและวัตถุไปพรอมๆ กันสอดคลองกับ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดเสนอ
แนวคิดเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคม ท่ีเกิดจากความเห็นแกตัวของมนุษยเปนพ้ืนฐานสมาชิกของสังคมทุก
คนตองปฏิบัติหนาท่ีของตนใหถูกตอง เพ่ือสวนรวมโดยอาศัยพุทธธรรมเปนแนวทาง เพ่ือขจัดความเห็นแก
ตัวเชนพอคาก็ปฏิบัติหนาท่ีของตนในการคาขายอยางสุจริต ไมเอาเปรียบลูกคาและไมหลอกลวงลูกคา 



๓๖ 

ผูปกครองก็ปกครองตามหนาท่ีของตนโดยใหความยุติธรรมแกประชาชนและไมเอาเปรียบประชาชน 3 7

๓๕ เปน
ตน 

สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ3 8

๓๖  ไดกลาววา หลวงพอนานแหงวัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร ไดใช
หลักธรรมขัดเกลาสั่งสอนชาวบาน เพ่ือใหเกิดความพรอมท่ีจะรวมกันทํางานเพ่ือพัฒนา เพ่ือแกปญหาชีวิต
และชุมชนโดยใชหลักอริยสัจ ๔ มาอธิบายวา 

๑. ทุกข คือ การท่ีชาวบานมีหนี้สินความยากจนเกิดอบายมุขฟุมเฟอยโดยกดข่ีขูดรีด 
๒. สมุทัย คือ สาเหตุแหงทุกข เพราะไมไดเก็บรักษาทรัพยการเสียเปรียบนายทุนการโดนเอารัด

เอาเปรียบในชีวิตประจําวัน 
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิตและชุมชนใหมีความสุขข้ึนมีจิตใจท่ี

สูงข้ึนโดยใชหลักกรรมฐานเปนตัวพ้ืนฐานท่ีทําใหจิตใจยอมรับตอปญหาและสามารถตอสูกับปญหาได 
๔. มรรค คือ วิธีการโดยมีกิจกรรมสหบาลขาว รานคาชุมชน กลุมออมทรัพยท้ัง ๓ กิจกรรม 

นําไปสูมรรคควบคูกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

นอกจากนี้หลวงพอนานยังคอยๆ สอนคนเปนกลุมเล็กๆ และใชวิธีการซึมซับตามธรรมชาติของ
คนแตละระดับ บางคนรับไดเร็วบางคนชา จึงตองอดทนไมใจรอนเนนใหชาวบานรูจักตัวเองรูจักปญหารูจัก
ลดอบายมุข อยากพ่ึงตนเองจนนําไปสูการเขารวมในกิจกรรมการพัฒนา 

ปรีชา เปยมพงศสานต 3 9 ๓๗ กลาววาเม่ือเกิดวิกฤตการณทางความคิด และความอับจนของการ
พัฒนาตามแบบจําลองของตะวันตก ผลักดันใหหลายกลุมหวนไปหาปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พุทธปรัชญาในบางประเทศ ไดมีการนําเอาแนวความคิดบางอยางของพุทธปรัชญามาประยุกตใชในการ
พัฒนาสังคม ท่ีตองเก่ียวของกับวัฒนธรรมหลายมิติ คือ 

๑. การพัฒนาตองอาศัยวัฒนธรรมพ้ืนฐานของตนเอง โดยนําเอาพุทธปรัชญามาปรับปรุงใชให
เกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนในชนบท 

๒. การพัฒนาโดยการปฏิวัติวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิเสธวัฒนธรรมแบบทุนนิยม เชน การ
บูชาวัตถุ การลุมหลงความเจริญในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมท้ังวัฒนธรรมแหงการบริโภคท่ัวๆ ไป 
เปนตน วัฒนธรรมแบบนี้ทําใหมนุษยหลงลืมความหมายของชีวิตอยางสิ้นเชิง 

๓. ความหลากหลายของภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมพ้ืนบาน จะเปนพ้ืนฐานสําคัญของ
การพัฒนาท่ีมีความเปนเอกลักษณของตนเอง 

๔. สิ่งท่ีเราไดจากความหมายใหญของการพัฒนาแบบพุทธ คือ “จริยธรรมในการพัฒนา” 
จริยธรรมเปนเรื่องท่ีจะบอกเราวาอะไรเปนสิ่งท่ีดีงาม อะไรเปนสิ่งชั่วราย นอกจากนี้จริยธรรมยังบอกเราอีก
ดวยวาอะไรควรทําและเราควรทําอยางไร เพ่ือท่ีจะใหสังคมและชีวิตของมนุษยอยูในสภาพท่ีดีงาม 

การพัฒนาตามเชิงพุทธนี้ ถึงแมจะมิไดเปนการแกปญหาในยุคหลังสังคมอุตสาหกรรมไดอยาง
สิ้นเชิง แตก็เปนทางออกหรือเปนแนวทางในการพัฒนาในระดับหนึ่ง คือ การพัฒนาท่ีมีรากฐานทางดาน

๓๕พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), รากฐานท่ีมั่นคงแหงความเปนมนุษย, หนา ๑๓. 
๓๖สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ, ศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:  

เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๒๔. 
๓๗ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ, วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหมแหงการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:  

เอดิสันเพรสโปรดักสการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๒๑. 

                                           



๓๗ 

วัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะไดปรับตัวใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมในปจจุบัน การพัฒนาเชิง
พุทธศาสตรนี้ จึงเปนการพัฒนาท่ีสะทอนใหเห็นปญหาของการพัฒนาท่ีเนนทางดานวัตถุ โดยขาดการพัฒนา
ดานจิตใจ ซ่ึงการพัฒนาเชิงพุทธนี้จะตองพัฒนาท้ังดานวัตถุกับจิตใจ ใหมีความสมดุลและสัมพันธกัน ดังท่ี
ทางคณะสงฆออกระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการตั้งหนวยอบรมท่ีมีท้ังการพัฒนาวัตถุและการพัฒนา
จิตใจ 

๒.๖.๒ รูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ 

รูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ จะมีท้ังท่ีเปนทางการ คือการรวมมือกับหนวยงาน
ราชการบางหนวย และท้ังท่ีไมเปนทางการ คือการไมยึดติดรูปแบบของราชการ คือแบบแผนดั่งเดิมของวัด 
แตจะพัฒนาชุมชนไปตามสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีเปนอยูจริง จึงทําใหการพัฒนาชุมชนของพระสงฆนั้น 
มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสรุปรูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆสังเขปได40๓๘ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆกับชาวบาน” คือพระสงฆจะเขาไปรวมกับชาวบาน
ในการพัฒนาทองถ่ินโดยไมอาศัยกลไกของรัฐไมวาจะเปนผูใหญบานกํานันหรือขาราชการอ่ืนๆ 

รูปแบบท่ี ๒ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆชาวบานและผูใหญบาน” การพัฒนาชุมชนรูปแบบ
นี้เกิดข้ึนจาก ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเกิดจากสภาพแวดลอมท่ีผูใหญบาน มีความคิดเห็นสอดคลองกับ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน จึงใหความรวมมืออยางเต็มท่ีลักษณะท่ีสองเกิดจากสภาพแวดลอมท่ีผูใหญบาน
มีความคิดเห็นตอตานการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ เพราะตนเองตองเสียผลประโยชนตอเม่ือทําใจไดวา
เหตุการณภายในชุมชนยอมเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา หรือมีความเขาใจพระสงฆในฐานะผูนําชุมชนมาก
ข้ึน ก็จะอาสาเขามาชวยเหลือพระสงฆในการพัฒนาชุมชนอยางจริงใจ 

รูปแบบท่ี ๓ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆชาวบานและกํานัน” การพัฒนารูปแบบนี้เกิดข้ึนใน
ลักษณะท่ีวา ในระยะแรกพระสงฆไดรวมมือกับชาวบานในการพัฒนาชุมชน โดยท่ีกํานันจะคอยดูอยูหางๆ 
เพราะไมแนใจวางานพัฒนาจะสําเร็จหรือไม ตอเม่ือพระสงฆกับชาวบานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว กํานันจึงเขารวมโครงการพัฒนากับพระสงฆ เพราะไมเชนนั้นกํานันท่ีไมทําอะไรจะดู
เหมือนถูกพระสงฆแยงชิงบทบาทชวยเหลือชุมชนไป 

รูปแบบท่ี ๔ เปนการพัฒนาแบบ “พระสงฆขาราชการและชาวบาน” รูปแบบของการพัฒนา
ชุมชนนี้อยางนอยมี ๓ ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก เปนการรวมมือระหวางพระสงฆ ครูใหญ และชาวบาน 

ลักษณะท่ีสอง เปนการรวมมือระหวางพระสงฆ ขาราชการฝายปกครอง และชาวบาน ซ่ึงพัฒนา
ชุมชนในลักษณะนี้ จะใหงานพัฒนาชุมชนเปนไปอยางกวางขวาง เพราะไดรับความชวยเหลือจากขาราชการ
ฝายปกครองของอําเภอ 

ลักษณะท่ีสาม เปนการรวมมือระหวางพระสงฆขาราชการท่ีนอกเหนือจากฝายปกครองและ
ชาวบาน 

จากรูปแบบของการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ ดังท่ีกลาวมาทําใหเปนท่ีประจักษวารูปแบบการ
พัฒนาชุมชนควรเปนไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงของชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการคือจะผูกพันกับระบบ

๓๘ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ, วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหมแหงการพัฒนา, หนา ๑๔๓-๑๔๔. 

                                           



๓๘ 

ราชการก็ได และไมเปนทางการ คือจะไมผูกพันกับระบบราชการก็ได เพราะขาราชการจากหนวยงานตางๆ 
เปนปจจัยรองของการพัฒนาชุมชนท่ีมีพระสงฆเปนผูนําปจจัยหลักของการพัฒนา คือตัวพระสงฆซ่ึงเปนผูนํา
ชุมชนท่ีมีความสามารถในการรางโครงการ และแสวงหาแหลงเงินทุนมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนได
มากนอยเพียงใด และจะมีชาวบานเขารวมในกระบวนการพัฒนาของพระสงฆจํานวนเทาใด 

๒.๖.๓ บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนาชุมชน 

สถาบันสงฆเปนสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความสําคัญยิ่ง พระสงฆจากอดีตจนถึงปจจุบันมี
ความสัมพันธใกลชิด และมีบทบาทท่ีสําคัญในการชี้นําสังคม ซ่ึงแมบทบาทในดานการเปนผูนําจะลดนอยลง
ไปในปจจุบัน แตบทบาทดานการเปนผูนําทางศีลธรรมจรรยา พระสงฆยังไดรับความเคารพนับถืออยางสูง 
และเปนสถาบันสังคมท่ีขาดเสียไมไดในชีวิตประจําวันของชาวชนบทสวนใหญ ซ่ึงนอกจากเปนท่ีพ่ึงทางใจ
แลวยังเปนสถานท่ีเอ้ืออํานวยในดานบริการสังคมอ่ืนๆ ท่ีกลไกของรัฐบาลเขาไปใหบริการไมท่ัวถึง เพ่ือเปน
การสรางบูรณาการภายในชุมชน ดังท่ีพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต 4 1

๓๙  ไดกลาวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ
ไววา 

๑. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆ รับการฝกอบรมทางศีลธรรม
และเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามท่ีมีสอนในแตละยุคสมัย 

๒. เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจน ไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเลาเรียน
ดวย ตลอดจนผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 

๓. เปนสถานพยาบาลท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิปญญาความรูของพระสงฆ 
๔. เปนท่ีพักของคนเดินทาง 
๕. เปนสโมสรท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรคพักผอนหยอนใจหาความรูเพ่ิมเติม 
๖. เปนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและงานมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน 
๗. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ 
๘. เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติ เปนเหมือนพิพิธภัณฑท่ีเก็บ

รวบรวมศิลปวัตถุท่ีเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน 
๙. เปนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานไดใชรวมกันเม่ือมีงานท่ีวัด หรือยืมไปใชเม่ือ

ตนจัดงานข้ึน 
๑๐. เปนศูนยกลางการบริหารการปกครองท่ีกํานันหรือผูใหญบาน จะเรียกลูกบานมาประชุมกัน

เพ่ือแจงขาวทางราชการตางๆ 
๑๑. เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือบริการดานพิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของคนใน

ระยะเวลาตางๆ 

นอกจากบทบาทเหลานี้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมข้ึนในชวง ๓  ทศวรรษท่ี
ผานมา ทําใหพระสงฆถูกชักนําเขาสูกระบวนการพัฒนามากข้ึน ซ่ึงมีท้ังท่ีทํางานโดยอิสระและรวมกับรัฐบาล
ดังท่ีสมบูรณ สุขสําราญ สรุปไววา42

๔๐ 

๓๙ พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:       
หางหุนสวนศิวพร, ๒๕๓๑), หนา ๑๖. 

๔๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑-๕๒. 

                                           



๓๙ 

๑. ความเปนผูมีจิตใจท่ีรักการทํางาน เพ่ือประโยชนของสวนรวมและชอบเสียสละ ดังนี้ เม่ือ
พระสงฆไดออกธุดงคไปในพ้ืนท่ีตางๆ หรือเม่ือไดไปอบรมประชาชนตามนโยบายพระธรรมทูตในหมูบาน
ตางๆ ของประชาชน จึงปลุกเราพ้ืนฐานทางจิตใจดังกลาวแลวและพยายามผลักดันใหเกิดการพัฒนาชนบท
เพ่ือประโยชนสุขของชุมชน 

๒. จากประสบการณของพระสงฆนักพัฒนาท่ีไดพบเห็นชุมชนอ่ืนดีกวา ประชาชนไดรับการ
พัฒนาจนมีสภาพการดํารงชีวิตท่ีสุขสบายมากกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบสภาพปญหาและความทุกขยาก
ของคนภายในชุมชน จึงตองการเขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนใหทัดเทียมกับชุมชนท่ีพัฒนา
แลว 

๓. เหตุผลทางดานจิตวิทยาเนื่องจากพระสงฆนักพัฒนาสวนใหญ เปนผูมีพ้ืนเพเปนคนหมูบาน
หรือชุมชนนั้นเปนผูเกิดหรือเติบโตอยูชุมชนนั้น จึงมีความรูและเห็นสภาพปญหาความยากจนของประชาชน
มาโดยตลอด การใชชีวิตอยูในเพศบรรพชิตถึงแมจะสามารถตัดขาดจากเรื่องทางโลกไดในระดับหนึ่ง แตไมมี
ทางท่ีจะตัดขาดไดโดยสิ้นเชิง จึงตองเขามาพัฒนาชุมชนซ่ึงมองในอีกมุมหนึ่ง ก็คือการชวยเหลือพอแมญาติพ่ี
นองของตนในทางออมนั่นเอง 

๔. เล็งเห็นความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน ถาหากชุมชนขาดแคลนมีความทุกขยากหรือดอย
พัฒนา วัดจะดํารงอยูไดสวยงามหรือเจริญอยูไดอยางไร เม่ือชาวบานไมมีกินพระสงฆจะมีฉันสมบูรณได
อยางไร ดังนั้นวัดหรือพระสงฆกับชาวบานจึงตองพัฒนาไปควบคูกัน บานพ่ึงวัดและวัดพ่ึงบาน เปน
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นเม่ือพบเห็นหมูบานไมเจริญประชาชนทุกขยากมี
ความลําบากพระสงฆและชาวบาน จึงตองรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาตางๆของชุมชน 

๕. เห็นวาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนท่ีเหมาะสม จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
สังคมไดอีก ท้ังพระสงฆคือผูท่ีชาวบานในชนบทใหความเคารพนับถือ มีศักยภาพในการชักจูงชาวบานใหเขา
รวมกิจกรรมใดๆ ไดงาย ดังนั้นพระสงฆจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยแบงเบาภาระชาวชนบทไดดี อีกท้ังยัง
เปนการชวยเสริมภาพพจนท่ีดีของพระสงฆตอชุมชนดวย 

ในปจจุบันพระสงฆไดสงเคราะหประชาชนท้ังทางดานขวัญและกําลังใจ และทางดานวัตถุดังท่ี  
ชําเลือง วุฒิจันทร ไดสรุปไวดังนี4้3๔๑ 

๑. การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชน ตามประเพณีเก่ียวกับชีวิต เชน ในพิธี
ทําบุญเก่ียวกับการเกิด การแตงงาน การทําบุญอายุ 

๒. การใหท่ีพักอาศัยแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตางทองถ่ินท่ีมาศึกษาเลาเรียนอยูในเมือง การ
ใหท่ีพักอาศัยแกบุคคลท่ีมารักษาศีล เชน อุบาสก อุบาสิกา หรือคนชราทุพพลภาพ การใหท่ีดินหรือใหเชา
ท่ีดินในราคาถูกใหประชาชนท่ีขัดสนปลูกบานพักอาศัย 

๓. การดูโชคชะตาราศีการประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยามแมบางกิจการพระภิกษุ
บางรูปดําเนินการอยู จะเปนท่ีติเตียนแตก็มีคนจํานวนไมนอยท่ีเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงเปนการสงเคราะห
ประชาชนทางดานขวัญและกําลังใจ 

๔. การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานท่ีของวัด เชน ศาลาการเปรียญ ลานวัด บริเวณวัด 
ประชุมราษฎรเปนหนวยเลือกตั้ง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะหประชาชนดานตางๆ จัดงานรื่นเริงจัดงาน
หารายได เ พ่ือสาธารณกุศลตลอดจนการใช ท่ีดินของวัดสรางสาธารณสถานตางๆ เชน โรงเรียน 
สถานพยาบาล หองสมุด หรือท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน เปนตน 

๔๑ชําเลือง วุฒิจันทร, การพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ, หนา ๓๙. 

                                           



๔๐ 

๕. การชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บการใหคําปรึกษาในหนาท่ีการงานการเปนผูนําในการกอสรางสิ่ง
สาธารณประโยชนในทองถ่ิน 

๖. การใหท่ีพักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวมสิ่งของ
ตลอดจนเงินทองจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสบภัยตางทองถ่ิน 

๒.๖.๔ แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา 

พระสงฆนักพัฒนาหรือพระสงฆท่ีสนใจงานพัฒนาชนบท จําเปนตองพยายามสรางการยอมรับ
จากประชาชนนั้น ก็เพ่ือใชเปนสื่อในการชักจูงประชาชนเขารวมในงานพัฒนาชุมชนดวยความเต็มใจ มิใชเขา
รวมเพราะความเกรงใจหรือถูกบีบบังคับ ถาพระสงฆประสบความสําเร็จในการสรางความยอมรับความ
ศรัทธาเชื่อถือท่ีมีอยูเปนพ้ืนฐานแลว พระสงฆจะสามารถชักนําชาวบานใหเขารวมงานพัฒนาของทานไมวา
จะเปนงานพัฒนาดวยวัตถุหรือจิตใจ แตจะประสบผลสําเร็จเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูกับความเขาใจในหลักการ
พัฒนาและแนวทางการดําเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆแตละทาน ท้ังจากประชาชนในชุมชนและ
ขาราชการจากภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยอมรับและการเชื่อถือโดยเฉพาะอยางยิ่งจากประชาชน เพ่ือให
ประชาชนเขารวมในการพัฒนาอันเปนกลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาชนบท บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนามีหลายๆ ดาน ดานหนึ่งคือโครงการพัฒนาชนบทของพระสงฆ ชวยใหพระสงฆรักษา
สถานภาพและบทบาทของตนในสภาพการณท่ีสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาชนบทเหลานั้น ยังทําใหมีการพัฒนาความรูสึกนึกคิดท่ีมีความผูกพันตอสังคมของ
ประชาชน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาและความรูสึกในการมีสวนรวมทางการพัฒนาชนบทของ
ประชาชน 

สําหรับโครงการพัฒนาชนบทท่ีพระสงฆพัฒนาดําเนินการ เปนโครงการท่ีครอบคลุมเรื่องราวท้ัง
ทางโลกและทางธรรม ท้ังในดานสังคมเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาสวนใหญ
จะเก่ียวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ ท้ังในดานเกษตรกรรมการยกระดับรายไดสุขภาพ
อนามัย การศึกษา ในขณะเดียวกันก็ไดพยายามสอดแทรกการพัฒนาจิตใจเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในการ
ทํางาน และเกิดความสํานึกในประโยชนสุขของสวนรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีพระสงฆนักพัฒนาพยายามทํา
เหลานี้เปนไปตามทัศนะท่ีมีตอการพัฒนาสังคมท้ังสิ้น และกอกําเนิดมาจากความพยายามปรับตัวใหเขากับ
สังคมปจจุบันของพระสงฆนั้นเองบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆในปจจุบันนับเปนความสําเร็จในการ
อาศัยคุณสมบัติของวัดและพระสงฆในฐานะเปนศูนยรวมความศรัทธานับถือของประชาชนมาประยุกตใชใน
การชักนําประชาชนรวมกันพัฒนาสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนแตเรื่องนาวิตกคือพระสงฆจะ
มีทัศนะตอการพัฒนาชุมชนอยางไรจึงเหมาะสมสอดคลองกับปญหาของชุมชนในปจจุบันหรือไมและจะ
บริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญไดหรือไมเพราะสภาพงานของพระสงฆท่ีเปนอยูในปจจุบันยังมีลักษณะท่ี
ตางคนตางดําเนินงานจะมีการประสานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกันบางภายกลุม
เล็กๆ ดังนั้น ทิศทางและแนวทางของงานพัฒนาของพระสงฆจึงไมชัดเจนนัก ตองข้ึนอยูกับศักยภาพความรู 
ความสามารถทัศนะคติและอุดมการณ การพัฒนาชุมชนของพระสงฆแตละทานเปนสําคัญ44

๔๒ 

๔๒สมบูรณ สุขสําราญ , การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๓๐), หนา ๗. 

                                           



๔๑ 

แนวทางกิจกรรมท่ีเหมาะสมของงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆในปจจุบัน การนําหลักธรรมมา
ใชกับงานพัฒนาเริ่มมีปรากฏเห็นเดนชัดมากข้ึน แตเม่ือพิจารณาหลักธรรมจะพบวา มีหลักการและปรัชญา
การพัฒนาชนบทแฝงอยูดวย ดังท่ีไดสรุปหลักการดังกลาวไวดังนี้ 

๑. ศาสนามุงท่ีจะขจัดทุกขของมนุษย หรือใหมนุษยไดรูจักขจัดทุกขของตนใหมากท่ีสุด ดังนั้น 
ในการพัฒนาจะมุงไปท่ีการมองใหเห็นปญหาของตนเองในแตละทองถ่ินในชุมชน (ทุกข) มองหาเหตุปจจัย
ของปญหา (สมุทัย) ตั้งเปาหมายท่ีจะขจัดปญหาเหลานี้ (นิโรธ) และรวมกันหาทางออกของปญหานั้น 
(มรรค)  

๒. เปาหมายของการพัฒนาควรเนนท่ีหลักการพ่ึงตนเอง (อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ) มิใชหลักการ
พัฒนาท่ีตองอาศัยทรัพยากรจากท่ีอ่ืน ผูเชี่ยวชาญจากท่ีอ่ืน ความชวยเหลือจากภายนอกควรจะเปนเรื่องรอง
ท่ีจะชวยเสริมใหการพ่ึงตนเองของชุมชนเปนไปได 

๓. การพัฒนาควรแกไขปญหาความยากจน และขาดปจจัยในการดํารงชีพใหเกิดความอยูดีกินดี
เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานอ่ืนๆ ท้ังทางรางกายและจิตใจตอไป 

๔. การพัฒนาควรเนนท่ีความคอยเปนคอยไป หรือวิวัฒนาการอยางเปนลําดับมากกวาท่ีจะเปน
การกระโดดจากสภาพหนึ่งโดยทันที หรือหลุดจากสภาพเกาสูสภาพใหมโดยทันที 

๕. การพัฒนาจักตองไมเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หากรูจักความพอดีในการเอา
ทรัพยากรมาใชอยางรอบคอบ 

๖. การพัฒนาไมควรเนนระบบการพัฒนาท่ีใหญโตแตควรเนนท่ีจุดเล็กๆ ควรเนนใหแตละชุมชน
มองใหเห็นปญหาของตนแกปญหาของตน ดวยความพยายามของตนเองใหมากท่ีสุด 

๗. การพัฒนาควรปรับการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพชุมชนใหมากท่ีสุด หลักสูตรการศึกษา
ควรเปนหลักสูตรท่ีเกิดจากสภาพความเปนจริงในหมูบานแตละแหง 

๘. การพัฒนาไมควรปฏิเสธวิทยาการสมัยใหมแตก็ควรนํามาใชในระดับกลางใหเครื่องมือ
เครื่องจักรเหลานั้นเก้ือกูลการทํางานของมนุษยมิใชทําลายคุณคาของมนุษย 

๙. การพัฒนามิใชมุงผลทางวัตถุแตควรมุงท่ีผลทางจิตใจเพ่ือการพัฒนาความเปนมนุษยใหสูงข้ึน
กอใหเกิดความชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกันและกันและระหวางทองถ่ินใหมากข้ึน 

พุทธศาสนากับวิถีชีวิตของชุมชนในฐานะท่ีเปนสถาบันสําคัญสถาบันหนึ่งของสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับภัยธรรมชาติปญหา และความเปนอยูท้ังปจเจกชนและสังคมโดยสวนรวมกลาวคือ
ทําหนาท่ีเปนพลังสรางสรรค  บูรณาการของสังคมเปนสถาบันท่ีถายทอดและปลูกฝงวัฒนธรรมและ
จริยธรรมทางสังคมกอใหเกิดความรูสึกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและความรูสึกเปนชาติ
พุทธศาสนามีอิทธิพลตอทัศนคติและคานิยม และมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางความสัมพันธ และ
การกระทําตอกันระหวางสมาชิกในสังคมทําหนาท่ีเปนกลไกลคอยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอีก
ดวย พุทธศาสนาไมเพียงจะมีหลักการเก่ียวกับธรรมชาติและปญหาทางศีลธรรมเทานั้น ยังเก่ียวของกับความ
เทาเทียมกันในโอกาสทางสังคม ท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง พระสงฆในฐานะเปนศูนยรวมทางจิตใจเปน
กลุมพลังทางสังคมท่ีสําคัญ ในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ พระสงฆสามารถเปนท่ีพ่ึง
ทางจิตใจและรางกายของชาวชนบทท่ียากไรและท่ีหางไกลจากการพัฒนาของรัฐ นอกจากนั้นวัดยังเปนศูนย
พิธีกรรมทางประเพณีท่ีสําคัญของหมูบาน จึงไมเปนเพียงแตศูนยรวมทางจิตใจเทานั้น แตยังเปนศูนยรวม
ดานนันทนาการและความบันเทิงอีกดวย พระสงฆในชนบทเปนท่ีเคารพของชาวบาน ถาพระสงฆเปนแกน
นําในการพัฒนาจิตใจและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องนั้นมักไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจาก
ชาวบานอยางมีจิตศรัทธา และสามารถประสบความสําเร็จไดโดยงาย และเสียคาใชจายนอย ดังนั้นพระสงฆ
จึงไดรับการอบรม 



๔๒ 

ความรูดานโภชนาการและการสุขอนามัยการพัฒนาชนบท โดยพระสงฆเปนผูนํานาจะประสบ
ความสําเร็จ เปนลําดับดังนี้คือ45

๔๓ 
ก. กิจกรรมพัฒนาสามารถยกระดับรายไดของชาวบานได 
ข. เม่ือชาวบานมีรายไดเพ่ิมข้ึนพอเพียงกับคาใชจาย สามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน

ดานตางๆได 
ค. เม่ือชาวบานมีคุณภาพก็จะมีสวนรวมและสวนเก่ียวของกับกิจกรรมทางสังคมตางๆตอไป 
ง. การมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคมนาจะนําไปสูการมีความสามัคคีในหมูคณะได และ

กอใหเกิดความมีเสถียรภาพในระดับตําบล และถาทุกตําบลสามารถมีเสถียรภาพไดจะนําไปสูการมีความ
ม่ันคงในระดับชาติไดในท่ีสุด 

จ. ในกระบวนการพัฒนานั้นประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม เพ่ือตนเองและชุมชนของตน
เทากับเปนการพัฒนาสํานึกการเปนพลเมือง และสํานึกของสังคมดวย บทบาทของพระสงฆในฐานะท่ีเปน
ผูนําในงานพัฒนาในปจจุบัน ไดเกิดยุทธวิธีใหมในแวดวงพระสงฆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุข
ท้ังปวง โดยการนํากิจกรรมนันทนาการเขามาทดแทนสิ่งท่ีหายไป มีกิจกรรมใหทําตลอดเวลาไมปลอยให
เวลาวางให พระสงฆเปนผูนําพัฒนาจิตใจและผูนําโครงการตางๆ เนื่องจากชาวบานจะใหความไววางใจได
มากกวาใหฆราวาสเปนผูนํา สวนในระดับลางนั้นใหพระสงฆคัดเลือกบุคคลท่ีอยากจะลดอบายมุขมาฝกหัด
ใหไดอยางถูกตองตามหลักธรรม และดานท่ีสองฝกหัดใหมีลักษณะเปนผูนําและมีอุดมการณ เพ่ือสวนรวม
อยางแนนอนจนสามารถเปนผูนําชาวบานในดานการพัฒนาหมูบานในรูปแบบตาง ๆ เปนตนวาการสหกรณ
การสุขาภิบาลการโภชนาการ 

ถาชาวบานมีผูนําท่ีเสียสละและสามารถจัดการแกปญหาความยากจนไดบาง ชาวบานจะเชื่อใจ
หรือไววางใจผูนําชุมชนท่ีเปนพระ และเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตางๆ ท่ีมีพระสงฆเปน
ผูอํานวยการใหเกิดข้ึน และยังหวังกันวาผูนําพระสงฆท่ีไดรับการอบรมดีแลวไมเพียงแตสามารถชวยฝก
อาชีพ และผูนําชาวบานเทานั้น แตยังสามารถชวยเหลือในการปรับปรุงโครงการพัฒนาใหกาวหนายิ่งข้ึน 
เพราะลําพังฝายบรรพชิตอาจจะทํางานพัฒนาไมสะดวก และความตองการของชาวบานการหาลูกมือให
พระสงฆเปนการเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนายิ่งข้ึน 

๒.๗ แนวทางการพัฒนาชุมชนสูวิถีเกษตรแนวพุทธ 

จากกรณีวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหชุมชนเกษตรท้ัง ๔ แหง จัดการตนเองไปสูชุมชน
เกษตรวิถีพุทธ ตามรายละเอียดขางตนนั้น ทําใหสามารถสรุปเปนแนวทาง วิธีการท่ีชุมชนใชในการจัดการ
ตนเองของชุมชนเกษตรสูชุมชนเกษตรวิถีพุทธ ซ่ึงสามารถอธิบายและนํามาสรางเปนแนวทางในการจัดการ
ตนเองของชุมชนได โดยเม่ือไดถอดบทเรียนรูเปนแนวทางการจัดการตนเองสูชุมชนเกษตรวิถีพุทธ  สามารถ
สรปุเปนองคประกอบตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี4้6๔๔ 

๒.๗.๑ การเกษตรแนวพุทธ 

ในการทําการเกษตรท้ัง ๔ วิธีดังกลาวขางตน ไดแก เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย   เกษตร
ทฤษฎีใหม และวนเกษตร ลวนแลวแตมีหลักการท่ีไมใชความรุนแรง และยึดหลักอหิงสาในการปฏิบัติจะเนน

๔๓สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี:ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา, หนา ๒๐. 
๔๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๘. 

                                           



๔๓ 

การพ่ึงตนเองท่ีสอดคลองกลมกลืนระหวาง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร ธรรมชาติ  จิตใจ  และสังคม
วัฒนธรรม  สรางความสามารถในการจัดการและการสรางเครือขายหรือพันธมิตรในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของเกษตรกร ท่ียึดหลักธรรม คําสอนเปนกรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต 
เชน การทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตาง ๆ การสมาทานศีล ความรูจักพอประมาณในการบริโภค  ตลอดจน
การไมเบียดเบียนธรรมชาติ  สรรพพืชและสรรพสัตวตาง ๆ ท้ังนี้  ก็เพ่ือการพ่ึงตนเองซ่ึงเปนเปาหมายแหง
พระพุทธศาสนา  จึงถือไดวาเกษตรกรดังกลาวนี้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามหลักธรรมคําสอนแหง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักคําสอนเรื่องความรูจักพอประมาณซ่ึงตรงกันขามกับการเบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบอันเปนสาเหตุแหงความรุนแรง ผลท่ีเกิดข้ึนจึงแตกตางจากผลของเกษตรกรรมท่ีปฏิบัติอยูโดย
เกษตรกรสวนใหญในปจจุบัน นั่นคือ  แทนท่ีจะทําใหระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ถูกทําลายลางจนเสื่อม
โทรมลงทุกที  กลับทําใหเกิดการฟนฟูระบบนิเวศจนคืนสูความอุดมสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน และรักษาความอุดม
สมบูรณนั้นไวไดอยางยั่งยืน ซ่ึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการเกษตรดังกลาว ก็คือการปฏิบัติธรรม
ควบคูกันไปในขณะเวลาเดียวกันนั่นเอง ดังนั้น  ชุมชนเกษตรดังกลาวจึงมีกระบวนการปรับเปลี่ยนสูเกษตรแนว
พุทธ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของเชื่อมโยงเปนเหตุปจจัยซ่ึงกันและกันกับความรูและความสามารถในการพัฒนา
ความรู  และการพ่ึงตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งในเบื้องตน  จะเปนการพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ โดยมีการการ
ผลิตแบบใชเอง กินเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจได
สมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้ จึงมีชีวิตท่ีสงบสุข มีเวลาและไมทําลายสิ่งแวดลอม47

๔๕ 

จะเห็นไดวา ชุมชนเกษตรยั่งยืนมีกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเปนพุทธกระบวนทัศนสู
เกษตรแนวพุทธโดยยึดหลักธรรมคําสอนในเรื่อง ความรูจักพอประมาณ ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวไมได
เกิดข้ึนไดเองลอย ๆ หากแตเกิดข้ึนโดยมีสัมพันธเก่ียวของเชื่อมโยงเปนเหตุปจจัย  ซ่ึงกันและกันกับความรู 
ความสามารถในการพัฒนาความรู และการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ   

๒.๗.๒ กระบวนการผลิตเกษตรแนวพุทธ  

จากการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหชุมชนเกษตรท้ัง ๔ แหง จัดการตนเองไปสูชุมชนเกษตร
วิถีพุทธ และการถอดบทเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองสูชุมชนเกษตรวิถีพุทธ  สามารถพบวาวิธีการผลิต 
เปนไปในลักษณะท่ีกิจกรรมในไรนา สามารถรักษาระบบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีพึงปรารถนาไวได  
โดยเฉพาะสังคมท่ีเกษตรกรหรือผูผลิตเปนเจาของปจจัย  การผลิตคนละเล็กละนอย  เชน  ท่ีดิน และผูผลิต
แบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความอาทร ตอกันและกัน  รักษาตัวใหครอบครัวและชุมชนอยูรอด  การ
ผลิตจึงมีลักษณะเปนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เพ่ือขายก็ไดแตก็เพ่ือใหไดเงินมาซ้ือสินคาให
ครอบครัวดํารงชีวิตอยูและเลี้ยงดูบุตรไดมากกวาท่ีจะคิดขยายกิจการผลิตใหใหญโต  ใหมีกําไรสูงสุด  ให
ร่ํารวย ความเชื่อและกระบวนการคิดดังกลาว  จึงเปนสิ่งท่ีกําหนดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตใน  ๓  
ประการหลัก คือ 

๑. การปรับโครงสรางการผลิตใหเหมาะสม อาทิเชน  ปรับปรุงบํารุงดินใหฟนความอุดมสมบูรณ
โดยใชปุยอินทรีย  และปุยพืชสด  ปรับแปลงนาใหมีกระทงนาใหญข้ึน  สรางแหลงน้ํา ในไรนา  ขุดสระหรือ
เจาะน้ําบาดาล  และทําการลอมรั้ว 
 ๒. การลดหรือเลิกการใชสารเคมีท้ังปุยเคมี  และสารเคมีปราบศัตรูพืช  มาใชปุยอินทรียและ
การใชน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรในการกําจัดหรือไลศัตรูพืช 

๔๕สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา, หนา ๑๒๔. 

                                           



๔๔ 

 ๓.  การผลิตหลากหลายและเก้ือกูลกัน  โดยการปลูกพืชผัก พืชกอนและหลังนา ไมยืนตน ไมผล
บนคันนาหรือหัวไรปลายนา  เลี้ยงสัตวเพ่ิมข้ึน   

จะเห็นวา เกษตรกรแนวพุทธมีลักษณะเปนผูผลิตอิสระ และเปนการประกอบสัมมาอาชีพ  จึงได
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตใน ๓ ระการหลัก คือ  ๑) ปรับโครงสรางการผลิต  ๒) การลดหรือเลิกการใชสารเคมี 
และ ๓) การผลิตหลากหลายและเก้ือกูลกัน   

๒.๗.๓  รูปแบบเกษตรกรรมแนวพุทธ 

จากกรณีวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหชุมชนเกษตรท้ัง ๔ แหง จัดการตนเองไปสูชุมชน
เกษตรวิถีพุทธ  ซ่ึงเม่ือไดถอดบทเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองสูชุมชนเกษตรวิถีพุทธ  ทําใหสามารถ
จําแนกรูปแบบเกษตรกรรมของการทําการเกษตรแนวพุทธหรืออาจเรียกวา “พุทธเกษตร”  ไดเปน ๕ 
รูปแบบ (Farm model) โดยแตละรูปแบบจะมีสวนประกอบหลักคลายกัน แตมีสวนประกอบอ่ืนท่ีทําให
แตกตางกันออกไป ตามลักษณะทางกายภาพของแตละพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในภาคอีสาน   ท่ีมีการ
คิดคนและดัดแปลงภูมิปญญาจัดการน้ําเพ่ือใชประโยชนในแตละระบบนิเวศตาง ๆ ไดแก ระบบนิเวศภู  
ระบบนิเวศโนนหรือเชิงเขาระบบนิเวศดอนหรือโคก  เปนตน   ซ่ึงเม่ือประกอบกับการท่ีคนไทยบริโภคขาว
เปนอาหารหลักซ่ึงทําใหรูปแบบการทําการเกษตรในแนวพุทธท้ัง ๕ รูปแบบมีจุดเดนของแตละรูปแบบดังนี้
48

๔๖ 

๑. รูปแบบนา (ขาว + ไมยืนตน + ไมลมลุก +วัวควายเปดไก + ปลาเลี้ยงและปลาธรรมชาติ)  
เปนรูปแบบท่ีมีการเพาะปลูกตั้งแตการปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก สมุนไพร ปลูกหญาสําหรับเลี้ยงสัตว  
ปลูกพืชกอนและหลังนาในแปลงนานอกฤดูทํานา เชน  ถ่ัวลิสง ขาวโพด  เปนตน  สวนการเลี้ยงสัตวจะใช
ฟางขาว  และใชพ้ืนท่ีบนคันนา  และหัวไรปลายนาเลี้ยงวัวควาย ในฤดูฝน  สวนในฤดูอ่ืนจะเลี้ยงวัวควาย
ตามทุงนา  เลี้ยงเปดไกพ้ืนบาน ขุดสระเลี้ยงปลาและขุดสระดักปลาธรรมชาติ ปลูกผักเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน  หรือปลูกผักตามขอบบอเพ่ือขายเปนรายไดเสริมประจําวัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งรายท่ีมีแหลงน้ํา
เพียงพอ  

รูปแบบเกษตรกรรมรูปแบบนานี้โดยท่ัวไปจะมีความเหมาะกับระบบนิเวศพ้ืนท่ีทุงราบ(ทุงนา) 
ซ่ึงเปนลักษณะภูมิประเทศสวนใหญในภาคอีสาน  ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบและมีความลาดชันนอย  มีลํา
หวยขนาดเล็กไหลผาน และมีพ้ืนท่ีปาผสมอยูประปราย พ้ืนท่ีทุงจึงกลายเปนแหลงเพาะปลูกขาว  เลี้ยงสัตว  
และเปนท่ีตั้งถ่ินฐานของผูคนจํานวนมาก   

๒.  รูปแบบนาและปา (ขาว + ปา + ไมยืนตน + ไมลมลุก + วัวควายเปดไก + ปลาเลี้ยงและ
ปลาธรรมชาติ) มีรูปแบบนาเชนกัน ปาท่ีปลูกเชน  สะเดา  ยางนา ประดู เปนตน ปลูกไมยืนตน  ไมลมลุก 
โดยอาศัยรมเงาจากไมปา เชน ปลูกผักหวานผสมผสานและอาศัยรมเงาจากตนสะเดา เปนตน ทําใหสามารถ
เก็บผักหวานเปนอาหารและขายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวไดอีกทางหนึ่งดวย  

รูปแบบเกษตรกรรมรูปแบบนาและปาโดยท่ัวไปจะมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศโนนหรือเชิง
เขา ซ่ึงเปนระบบนิเวศท่ีเชื่อมตอจากท่ีสูง ลักษณะเปนพ้ืนท่ีเชิงเขา สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาไมประเภท
ไมเต็งรัง หรือบางแหงเรียกวา ตีนภู ลําหวยมีขนาดเล็ก  บริเวณนี้เปนท่ีตั้งหมูบานและเปนพ้ืนท่ีทํานาของ
ชาวบาน   

๔๖สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี:ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา, หนา ๑๒๕ 

                                           



๔๕ 

๓. รูปแบบนาไรและวัวควาย(ขาว + พืชไร + วัวควาย + พืชอาหารสัตว + ไมยืนตน  + 
ไมลมลุก + ปลาเลี้ยง)  เปนรูปแบบท่ีพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีดอนหรือโคกท่ีใชเลี้ยงสัตว  ปลูกพืชอาหารสัตว
ทําไร เชน มันสําปะหลัง และทํานาในท่ีลุม  ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกผักและสมุนไพรเพ่ือบริโภค ในครัวเรือน
และใชในการเกษตร ปลูกไมผลบนคันนา  เปนตน 

รูปแบบเกษตรกรรมรูปแบบนาไรและวัวควายโดยท่ัวไปจะมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศดอน
หรือโคก(ลอนคลื่น) สวนใหญจะเปนท่ีตั้งของชุมชน  เพราะสภาพท่ีเนิน  ปลอดภัยจากน้ําทวม  ชาวบานใช
ประโยชนในการทําขาวไร  ทํานา  ทําไร  เลี้ยงสัตว  และปาหัวไรปลายนา  ปาสาธารณะของหมูบาน 

๔.  รูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผัก (สวนผัก + ขาว + พืชไร + วัวควาย + พืชอาหารสัตว + 
ไมยืนตน + ไมลมลุก + ปลาเลี้ยง)  มีกิจกรรมเชนเดียวกับรูปแบบนาไรและวัวควาย แตมีสวนผักเปนงาน
หลักท่ีเพ่ิมเติมเขามา  รูปแบบสวนผักจะทําเพ่ือการขายเปนรายไดตรง  เพราะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการทําสวน
ผัก  เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูติดกับแหลงน้ํา 

รูปแบบเกษตรกรรมรูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผักโดยท่ัวไปจะมีความเหมาะสมกับระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีทาม (ท่ีราบลุม)  หรือพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง  จึงทําใหพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก   

๕.  รูปแบบนาไรเนนวัวควาย (วัวควาย + พืชอาหารสัตว +ขาว +พืชไร + ไมยืนตน + ไมลมลุก 
+ ปลาเลี้ยง)  มีกิจกรรมเชนเดียวกับรูปแบบนาไรและวัวควาย แตมีสัตวเลี้ยง  เชน  วัว  ควาย  เปนงาน
หลักท่ีเพ่ิมเติมเขามา เพราะมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการเลี้ยงสัตว  และอาจเห็นวาสัตวเลี้ยงเปนท่ีตองการของ
ตลาด  สามารถกําหนดราคาขายไดเอง 

รูปแบบเกษตรกรรมรูปแบบนาไรเนนวัวควาย  โดยท่ัวไปจะมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศภู  
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตนน้ํามีลักษณะภูเขาสลับซับซอน  มีระบบนิเวศยอย เชน  พ้ืนท่ีหุบเขา โหลน แป ตาด ดง ควน 
น้ําผุด และลําหวยเล็กเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณมากทําใหในอดีตชุมชนเขาไปตั้งถ่ินฐานทํามาหากิน 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวารูปแบบของกิจกรรมทางการเกษตร  ในไรนาแตละรูปแบบจะมีลักษณะท่ี
แตกตางกัน เนื่องจากแตละรูปแบบยอมมีเง่ือนไขหรือทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ  บุคคลท่ีแตกตางกัน 
เกษตรกรแตละครอบครัวอาจใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันหลาย
อยางเชน  ผลิตเปนอาหาร เสนใย เสื้อผา และผลิตภัณฑอ่ืนๆ รวมท้ังยาสมุนไพร  เพ่ือชวยใหเกษตรกรมี
รายไดมากข้ึน  ลดความเสี่ยง และสามารถดําเนินกิจกรรมในไรนาไดอยางตอเนื่องตอไป ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติครอบครัวเกษตรกรมักไมไดอาศัยการทําการ เกษตรเลี้ยงชีพอยางเดียว แตยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ  ท่ีสรางรายไดใหกับครอบครัวของเกษตรกรดวย จึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนองคประกอบของ
รูปแบบเกษตรกรรมไดตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีในแตละราย 

จะเห็นวา การถอดบทเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนสูชุมชนเกษตร
วิถีพุทธ ทําใหรูปแบบการเกษตรแนวพุทธสามารถจําแนกไดเปน ๕ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบนา (๒) รูปแบบนา
และปา (๓) รูปแบบนาไรและวัวควาย (๔) รูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผัก และ  (๕) รูปแบบนาไรเนนวัวควาย
ท้ังนี้ความสําเร็จของเกษตรกรแนวพุทธจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางนิเวศ  ตลอดจนรูปแบบในการผลิตรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งใน  ๖ รูปแบบ หรือผสมผสานกันตามความเหมาะสมของแตละบุคคลในแตละสภาพพ้ืนท่ี  และ
เศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรแตละราย    

๒.๗.๔ การรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอมตามหลักเกษตรแนวพุทธ 

ในการทําการเกษตรท่ีตองรักษาสมดุลกับธรรมชาติ  เปนการทําการเกษตรโดยหลักการนิเวศ
เกษตรซ่ึงในการประกอบอาชีพเกษตรกรอาจจะมีพ้ืนฐานความตองการท่ีแตกตางกันแตโดยรวมจะมีฐาน



๔๖ 

ความคิดรวมกัน อาทิเชน ประสิทธิภาพในการผลิต ความม่ันคงในการผลิต ความตอเนื่อง  และความ
กลมกลืนทางสังคม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไข โอกาส และขอจํากัดในทองถ่ิน เกษตรกรจึงตองมีการปรับตัวเอง
ตลอดเวลา เพ่ือใหกิจกรรมทางการเกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและ
กลมกลืน โดยกิจกรรมในการรักษาความสมดุลกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมตาง ๆในการทําการเกษตรกรรม
แบบยั่งยืนท้ัง ๔ รูปแบบมีความสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตอ
ธรรมชาติตางๆ ไดแก ดิน น้ํา ตลอดจนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในไรนาดวยเชนเดียวกัน  ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ือใหพืชสามารถเจริญเติบโตและมีความ
แข็งแรง โดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิตในดิน เชน การใสอินทรียวัตถุ
ใหกับดินโดยตรงซ่ึงอาจใสบนผิวดินเพ่ือคลุมดิน  หรือคลุกกับดินก็ไดหรือการทําปุยหมัก  เปนตน  สําหรับ
ในการเตรียมพืชท่ีปลูกการไมไถพรวนอาจเปนวิธีการจัดการดินท่ีเหมาะสมท่ีสุด(ปลอยใหการไถพรวนเปน
หนาท่ีของสิ่งมีชีวิตในดิน)  อยางไรก็ตามการไมไถพรวนก็มีขอจํากัดท่ีควรพิจารณาความเหมาะสมให
สอดคลองกับสภาพของไรนาและพืช ท่ีปลูก 

สําหรับในทางพระพุทธศาสนา สมัยนั้นชาวบานสําคัญวาดินมีชีวะ การขุดดินจึงเปนการ
เบียดเบียนชีวะ  ดังปรากฏในมุสาวาทวรรค ปฐวีขณนสิกขาบทวาดวยการขุดดิน วา “สมัยนั้นพระผูมีพระ
ภาคพุทธเจาประทับ  ณ  อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี สมัยนั้น พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีชวยกันกอสราง  
ขุดบาง  ใชใหขุดบางซ่ึงดิน  พวกชาวบานจึงพากันตําหนิ  ประณามโพนทะนาวา  ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตรจึงขุดบาง  ใชใหขุดบางซ่ึงดินเลา พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเบียดเบียนชีวะซ่ึงมีอินทรีย” 4 9

๔๗ ซ่ึง
ในลําดับตอมา พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงตําหนิ  แลวรับสั่งใหภิกษุท้ังหลายยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงวา 
“ภิกษุใดขุด  หรือใชใหขุดซ่ึงดิน  ตองอาบัติปาจิตตีย”50

๔๘ 
เม่ือเปนเชนนี้  ยอมแสดงใหเห็นแลววาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีหามไมใหภิกษุ

ขุดดินนั้น  แทจริงแลวนอกจากจะไมเปนการเบียดเบียนอินทรียวัตถุในดินแลวยังเปนการอนุรักษคุณภาพ
ความอุดมสมบูรณของดิน  พรอมกันไปดวยในเวลาเดียวกัน 

๒. การจัดการวงจรธาตุอาหารอยางเหมาะสม  เนื่องจากธาตุอาหารจะมีความสัมพันธกับสภาพ
ของดิน  สิ่งมีชีวิตในดิน  และการจัดการอินทรียวัตถุ  ดังนั้น  จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการเสริมธาตุ
อาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งไรนาจะมีความยั่งยืนไดก็ตอเม่ือปริมาณธาตุ
อาหารท่ีดินเสียไปมีปริมาณนอยกวาหรือเทากับปริมาณธาตุอาหารท่ีดินไดรับ  หรืออีกในหนึ่งคือตองมีสมดุล
ของการหมุนเวียนของธาตุอาหาร  ซ่ึงอาจทําโดยการใสอินทรียวัตถุใหกับดิน  การนําเศษซากอินทรียวัตถุมา
หมุนเวียนใชหรือการเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน  จากอากาศเพ่ือชวยรักษาความ
อุดมสมบูรณ  ของผืนดินนั้นไวในทางพระพุทธศาสนานอกจากการขุดดิน  หรือเผาดินจะมีความผิดแลวภิกษุ
สําคัญวาเปนดิน  ขุดหรือใชใหขุด  ทําลายหรือใชใหทําลาย  เผาหรือใชใหเผาตองอาบัติปาจิตตียดังปรากฏ
ในพระวินัยปฎก  มุสาวาทวรรค  ปฐวีขณนสิกขาบท 5 1

๔๙  ซ่ึงในการจัดการดินท่ีเหมาะสมวิธีการหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอความอุดมสมบูรณของดินคือ  การไมเผาซากพืชในพ้ืนท่ีไรนาเนื่องจากจะเปนการทําลาย
ไสเดือนตลอดจนอินทรียวัตถุตาง ๆ ท่ีมีอยูในดิน 

๔๗วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๕/๒๗๓. 
๔๘วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๕/๒๗๔. 
๔๙วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๗/๒๗๕. 

                                           



๔๗ 

๓. การจัดการน้ํา เนื่องจากพืชและสัตวแตละชนิดตองการน้ํา ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสวาง
ท่ีแตกตางกันโดยการจัดการภูมิอากาศยอย  ดวยการปลูกไมยืนตนเพ่ือลดอุณหภูมิความรอน  ลดแรงปะทะ
จากลม  ลดการระเหยน้ํา ตลอดจนลดพ้ืนท่ีผิวดินท่ีรับแสงอาทิตยโดยตรง นอกจากนี้  การใชอินทรียวัตถุ
คลุมดินสําหรับแปลงท่ีเพ่ิงปลูกใหม  หรือปลูกพืชคลุมดินเพ่ือลดรังสี และความรอน  ชวยรักษาความชื้น
และควบคุมการชะลางพังทลายของดินการไหลของน้ําและลมอาจมีผลตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 
ซ่ึงจะมีผลตอการสูญเสียการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในการเกษตร 

ในทางพระพุทธศาสนา พระผูมีพระภาคไดกําหนดขอท่ีควรสําเหนียกวาดวยวิธีการวางกิริยาทาง
กายและวาจาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนการอนุรักษน้ําหรือแหลงน้ําเพ่ือประโยชน  ในการใชในการอุปโภคบริโภค
ของชาวบานและภิกษุสงฆ  ดังปรากฏในเสขิยกัณฑ ปาทุกาวรรคสิกขาบทท่ี ๖ วา  “พึงทําความสําเหนียก
วา  เราจักไมเทน้ําลางบาตรท่ีมีเมล็ดขาวในละแวกบาน” 5 2

๕๐ และสิกขาบทท่ี  ๑๕  วา “พึงทําความ
สําเหนียกวา  เราจักไมถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือบวนน้ําลาย  ลงในน้ํา”53

๕๑ 

๔. การสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาโดยการเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรร
รม  การปลูกพืชมากกวาหนึ่งชนิดในท่ีดินแปลงหนึ่งไมวาจะปลูกพรอมกันหรือปลูกชนิดหนึ่งหลังจากอีกชนิด
หนึ่งรวมเรียกวา “การปลูกพืชแบบหลากหลาย” (multiple cropping)  กรณีท่ีมีการจัดการแบบเดียวกัน
ประสิทธิภาพของการปลูกพืชหลากหลายอาจสูงกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะวาพืชมีการเจริญเติบโตท่ี
ดีกวาผลผลิตสูญเสียจากโรค แมลง และวัชพืชนอยกวา และมีการใชประโยชนจากน้ํา แสงแดด และธาตุ
อาหารอยางมีประสิทธิภาพมากกวา การผสมผสานดวยการเลี้ยงสัตว  การเลี้ยงปลาและสัตวน้ําอ่ืน  เปนการ
เพ่ิมความม่ันคงในการยังชีพโดยการเพ่ิมความหลากหลายของแหลงอาหารสําหรับครอบครัว และกระจาย
ความเสี่ยงในการผลิตและเม่ือมีการหมุนเวียนธาตุอาหารอยางครบวงจรมากข้ึนโดยการการเลี้ยงปลา เลี้ยง
สัตว ปลูกตนไม  ผักและพืชไรรวมกันในไรนา  จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของดินใหสูงสุด เศษของ
เหลือหรือผลพลอยไดจากการใชทรัพยากรหนึ่ง จะถูกเปนปจจัยในการผลิตของการผลิตอ่ืน ซ่ึงทําใหเศษซาก
จากการเกษตรท้ังหมดถูกนําไปใชประโยชนเพ่ือการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

พุทธศาสนาถือวาตนไมมีชีวิต  มีอินทรียหนึ่ง  พระผูมีพระภาคทรงอนุโลมตามสมมุติชาวโลกจึง
ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุผูทําใหภูตคามหรือตนไมตายดังปรากฏในภูตคามสิกขาบท
วา “ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะพรากภูตคาม”54

๕๒ 

สําหรับสังคมไทย มีความคิดความเชื่อท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศดังจะเห็นไดจากวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถ่ินกับปา และแมน้ํา ท่ีดําเนินควบคูกันไปดวยความผูกพันและเอ้ืออํานวยตอกันมาชานาน การ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมในการดํารงอยูรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันอันเปนพ้ืนฐานของสังคมวัฒนธรรมท่ีเห็น
ไดชัดเจน ในเรื่องของปาบนพ้ืนฐานความเชื่อ เชน ความเชื่อเรื่องดอนปูตาไดกอใหเกิดประเพณีการใชปาอยาง
ออนนอมยําเกรงในบุญคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยูในปา สายน้ํา  และปาไมท่ีรวมกันเปนระบบนิเวศของ
ชุมชนและเปนหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิต เม่ือเปนเชนนี้ การเกษตรแนวพุทธจึงเปนระบบนิเวศท่ีมนุษยออกแบบ
ข้ึนมาจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความยั่งยืนของระบบจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับความสัมพันธของ
ธรรมชาติ  ซ่ึงในทางพุทธศาสนาถือวา  ความจริงของธรรมชาติก็คือ ไตรลักษณหรือ อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา 

๕๐วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๓๒/๗๑๐. 
๕๑วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๓/๗๓๓. 
๕๒วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๐/๒๗๘. 

                                           



๔๘ 

การเขาใจใหถึงไตรลักษณจะทําใหคนหลุดพนจากการยึดม่ันในตัวตน  หรือธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดคือความวาง 
หรือ สุญญตา  การเขาใจใหถึงไตรลักษณหรือความวางก็เปนการพัฒนาจิตวิญญาณถึงข้ันสูงสุดนั่นเอง 

จะเห็นวา  เกษตรกรแนวพุทธตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา  เพ่ือใหกิจกรรมทางการเกษตร
เขากับสภาพแวดลอมหรือนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืนดวยการใชหลักธรรมคําสอนเรื่อง
ปฐวีขณนสิกขาบท  ประยุกตใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ  และการจัดการวงจรธาตุ
อาหารอยางเหมาะสมคําสอนเรื่องเสขิยวัตร  สิกขาบทท่ี ๖  และ ๑๕  ประยุกตใชในการจัดการน้ํา  และคํา
สอนเรื่องภูตคามสิกขาบทประยุกตใชในการสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนา ซ่ึงการเกษตร
แนวพุทธเปนระบบนิเวศท่ีมนุษยออกแบบข้ึนมาจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ   และการเขาใหถึงธรรมชาติ
หรือไตรลักษณจึงเปนการพัฒนาจิตวิญญาณข้ันสูงสุด 

๒.๗.๕ วิถีชีวิตเกษตรแนวพุทธ   

ในการทําการเกษตรแนวพุทธนั้น เกษตรกรตองทํางานกับของจริงกับธรรมชาติซ่ึงตองอาศัยทักษะ
และความเขาใจอีกมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําเกษตรเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได และไมทําลายระบบ
นิเวศก็จะยากยิ่งกวาการเกษตรท่ีเนนเครื่องจักรกลและสารเคมี เนื่องจากตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ี ฤดูกาล และระบบนิเวศหรือธาตุตนกําเนิดตาง ๆ ซ่ึงไดแกธาตุ ดิน น้ํา ลม  และไฟ อยางสมดุล เกษตรกร
แนวพุทธ จึงมีวิถีชีวิตท่ีมีการปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองกับวิถีการผลิตใน ๕ ลักษณะ  คือ 

๑. วิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือกินนอยลงมีอาหารการกินในไรนาของตนเองเพ่ิมข้ึน ท้ังมีความรูสึกชีวิต
ปลอดภัย เพราะไมตองเสี่ยงภัยเพราะสารพิษ 

๒. วิถีชีวิตท่ีขยันและใชเวลาอยูกับแปลงไรนามากข้ึน มีกิจกรรมในแปลงตอเนื่อง เกิดความขยัน 
เพราะรูสึกสบายใจ และมีงานในไรนาทําตลอดวัน 

๓. วิถีชีวิตท่ีมีความเอ้ือเฟอตอญาติมิตร  เปนเสมือนวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเคยแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ระหวางกัน  มีความเอ้ือเฟอดังเชนอดีตท่ีคอยๆ ฟนกลับมา  ซ่ึงภาพเชนนี้ไดหายไป จากชนบทเม่ือชาวบาน
ตองซ้ือกินเปนสวนใหญ แตเม่ือหันกลับมาปลูกกิน เลี้ยงกิน ก็ทําใหสามารถแจกจายใหแกกันไดงาย  และยัง
เปนการยืนยันถึงความมีอยูมีกินดวย 

๔. วิถีชีวิตท่ีมีจิตใจสงบและมีความสุขในครอบครัว  สมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมในไรนา
รวมกันมากข้ึน ไดอยูกันพรอมหนา มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน  ทําให
ครอบครัวอบอุน ชีวิตความเปนอยูดีข้ึนและมองเห็นอนาคตของตนเอง 

๕. วิถีชีวิตท่ีมีเพ่ือนมีชุมชน การมีความเชื่อและวิถีชีวิตเดียวกัน รวมถึงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชื่อมรอยเครือขายกับเกษตรกรตางถ่ิน กอใหเกิดความเชื่อม่ันในอาชีพมากยิ่งข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู
เทคนิค เมล็ดพันธุ ผลผลิต  ตลอดจนกําลังใจ 

จะเห็นไดวา เกษตรกรแนวพุทธ จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนท่ีเห็นไดชัด คือ การมีวิถีชีวิตท่ีมีการ
ซ้ือกินนอยลง มีอาหารการกินในไรนาของตนเอง ท้ังมีความรูสึกชีวิตปลอดภัย เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ  
ใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน  และเกิดความขยัน  อยากอยูในไรนา เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในไรนาตลอด
วัน มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนหมากรากไม รวมถึงรูสึกมีเพ่ือนมีชุมชนของตนเอง 

๒.๗.๖ การพ่ึงตนเองตามหลักเกษตรแนวพุทธ 

การพ่ึงตนเอง  เปนแนวทางการจัดการท่ีเปนการพัฒนาแบบองครวมท่ีมองเห็นคุณคาของคนและ
สรรพสิ่งท้ังหลายอยางเปนระบบ เปนการพัฒนาแบบรอบดาน ครบถวน เปนธรรม เสมอภาค  เนนการพัฒนาท่ี
ยึดคุณคา คือ ตองมองเห็นคุณคาของคนและสรรพสิ่ง ไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน  ระบบ



๔๙ 

เทคโนโลยีตางๆ  ควบคูไปกับการมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เนนการบริหารและพัฒนาท่ีมีคนเปน
แกนกลางในการพัฒนา เม่ือเปนเชนนี้ การท่ีเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนว
พุทธ จึงสามารถเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเองไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ โดย
มีการผลิตแบบใชเอง  กินเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย ทําให
เศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้  จึงมีชีวิตท่ีสงบสุข  มีเวลา  และไมทําลายสิ่งแวดลอม
ความสําเร็จของเกษตรแนวพุทธนั้น ไมใชเพียงแคข้ึนอยูกับเง่ือนไข ทางนิเวศและเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของ
เกษตรกรในแตละรายเทานั้น แตแทจริงแลวเกษตร แนวพุทธยังมีเปาหมายการผลิตท่ีสอดคลองกับหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเปาหมายในการบรรลุความสุขทางดานจิตใจอีกดวย ดังนั้น เกษตรกรแนว
พุทธจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางเหมาะสม กับสภาพนิเวศในแตละ
ชุมชนทองถ่ิน คือ เปนวิถีท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินดวย55

๕๓   

เกษตรแนวพุทธ อาจไมสามารถเสนอทางออกใหกับปญหาสิ่งแวดลอมและการเกษตรไดทุก
ประการ  แตอยางนอยก็นาจะชวยเสนอแงคิดและวิธีการบางสวนในการบรรเทาความรุนแรงของปญหาได  โดย
การทําการเกษตรแนวพุทธจะสามารถประสบผลสําเร็จไดจริงก็ตอเม่ือ มีการพัฒนาสถาบันของชุมชนทองถ่ิน 
และโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีสอดคลองเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน การเมืองท่ีเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรมทางสังคม  สันติภาพ องคกรพ้ืนฐานของ
ประชาชนในทองถ่ิน  รวมถึงเศรษฐกิจพ่ึงตนเองและวัฒนธรรมชุมชน 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  เกษตรกรรมในฐานะท่ีมนุษยใชดําเนินไปสูความสมบูรณของชีวิต  จึง
ตองเปนเกษตรกรรมท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ  และกฎของธรรมชาติ  รวมท้ังความสัมพันธระหวางสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ  ซ่ึงรวมเรียกวา “ระบบนิเวศ” การท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรในแนวพุทธ  อาจจะ
เนื่องมาจากหลายสาเหตุ  แตทีสําคัญประการหนึ่งคือปญหาความลมเหลวของภาคเกษตร และปญหาความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรมยั่งยืนจึงไดถูกเผยแพรไปโดยเกษตรกรท่ีมีภูมิ
ปญญา  โดยองคกร และเครือขายตาง ๆท่ีมีกิจกรรมเก่ียวของกับเกษตรยั่งยืน  การเกษตรยั่งยืนจึงไดเติบโตข้ึน 
จากการเชื่อมโยงตลอดจนการสังเคราะหประสบการณและภูมิปญญา  ของปจเจกเกษตรกร เปนหลัก  ดังนั้น  
แนวทางการเกษตรยั่งยืนนี้จึงจํากัดอยูในหมูเกษตรกรซ่ึงสวนใหญมีเง่ือนไขดานตาง ๆ  ท่ีเกษตรกรสวนใหญท่ี
ประสบปญหาจากเกษตรกรรมกระแสหลัก  ไมอาจดําเนินการตามไดในทํานองเดียวกัน  กับการเกษตรแนว
พุทธท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรซ่ึงในเบื้องแรกอาจจะเกิดข้ึนแตเฉพาะกับปจเจกเกษตรกรท่ีถึง
พรอมดวยปญญาและประสบการณเกษตรกรรม  จนสามารถวิเคราะห  และคนพบคําตอบไดดวยตนเองแต
อยางไรก็ตามเกษตรกรกลุมนี้ก็คือแกนกลางท่ีสําคัญของเกษตรแนวพุทธท่ีจะเติบโตขยายสรางเครือขายตอไป 

จะเห็นวา เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ สามารถ
สังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  โดยมีการผลิต
แบบใชเอง กินเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  กับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจได
สมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้ จึงมีชีวิตท่ีสงบสุขมีเวลาและไมทําลายสิ่งแวดลอมความสําเร็จของ
เกษตรแนวพุทธนั้น  ข้ึนอยูกับเง่ือนไข ทางนิเวศและเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรในแตละราย  และการ
ผลิตท่ีมีขอจํากัดท่ีถูกควบคุมโดยหลักการพ้ืนฐานของธรรมชาติในเรื่องความแปรปรวนของปจจัยตาง ๆ ในการ
ผลิต ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีถือวาความจริงของธรรมชาติคือไตรลักษณหรือ

๕๓สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา, หนา ๑๓๒. 

                                           



๕๐ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนั้น การเขาใจถึงธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรแนวพุทธจึงเปนการบรรลุความสุข
ทางดานจิตใจดวย โดยเกษตรกรท่ีถึงพรอมดวยปญญาและประสบการณเกษตรกรรมจนสามารถวิเคราะห และ
คนพบคําตอบไดดวยตนเอง คือเกษตรกรแนวพุทธผูท่ีจะเติบโตและขยายสรางเครือขายตอไป 
 จากการศึกษาวิเคราะห  และสังเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหชุมชนเกษตรยั่งยืนท่ีกําลังพัฒนา
ตนเอง ทําใหคนพบองคประกอบท่ีสําคัญของชุมชนเกษตรยั่งยืนในการกาวไปสูชุมชนเกษตรวิถีพุทธแบงไดเปน  
๔  สวน ไดแก  สวนท่ี ๑ การรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหลักธรรมคําสอนเรื่องปฐวีขณ
นสิกขาบท  ประยุกตใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ  และการจัดการวงจรธาตุอาหารอยาง
เหมาะสมคําสอนเรื่องเสขิยวัตร  สิกขาบทท่ี  ๖  และ ๑๕  ประยุกตใชในการจัดการอนุรักษน้ํา  และหลักคํา
สอนเรื่องภูตคามสิกขาบท  ประยุกตใชในการสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาสวนท่ี ๒  พุทธ
กระบวนทัศนเรื่องความรูจักพอประมาณ ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีสําคัญอีก ๒ สวนดวยกันคือ (๑) วิธีการผลิต และ
(๒)  รูปแบบการผลิตทางการเกษตร  สวนท่ี ๓ วิถีชีวิต ซ่ึงท้ัง ๓ สวน จะเปนเหตุปจจัยในการขับเคลื่อน
เกษตรกรแนวพุทธใหนําไปสูเปาหมายการประกอบอาชีพทางการเกษตรในสวนท่ี ๔ คือ  การพ่ึงตนเอง  ซ่ึง
การเกษตรแนวพุทธเปนระบบนิเวศท่ีมนุษยออกแบบข้ึนมาจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยในเบื้องตนจะเปน
การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ    

๒.๘ สรุป 

พระพุทธศาสนานั้นมีความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในดานเกษตรมาเปนเวลาชานาน 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร ไดสืบทอดกันมาเปนเวลา
กวา ๒,๕๐๐ ป โดยปรากฏในคัมภีรชั้นปฐมภูมิหลายแหง เชน ในคัมภีรวินัยปฎก  มหาวิภังค  ภูตคามวรรค 
เปนตน จะเก่ียวเนื่องทําใหทราบชนิดของพืชและวิธีการขยายพันธพืช ประเภทตาง ๆ  โดยมีหลักคําสอนท่ี
สอดคลองกับชีวิตและความเปนอยูท่ีเปนจริงของสังคมและมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริย  ซ่ึงมีพระราช
กรณียะกิจสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงพุทธศาสนาในฐานะทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกมาตลอดอิทธิพล
ของคําสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมิไดสอนแตเรื่องชีวิต ท่ีใหเก่ียวของกับความเปนจริงตามกฎธรรมชาติอยาง
ถูกตองเทานั้น แตรวมไปถึงการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมซ่ึงเปน “สัมมาอาชีวะ” หรือ  เลี้ยงชีพชอบ อัน
เปนกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ อยางถูกตองตามหลักธรรมชาติ และกฎของธรรมชาติ  ซ่ึงก็คือวิถีชีวิตของคนสวน
ใหญในชนบท  สวนรูปแบบตาง ๆ ของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  มีความแตกตาง หลากหลายตามลักษณะของ
สภาพนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  แนวทางของแบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีไดรับการยอมรับจาก
ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศเทศไทยนั้น สามารถจําแนกไดเปนกลุมหรือรูปแบบใหญ ๖ รูปแบบ
สําคัญ ๆ ดังนี้ ระบบไรหมุนเวียน วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย  เกษตรธรรมชาติ  และเกษตร
ทฤษฎีใหม 

ดังนั้น เกษตรกรแนวพุทธตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา  เพ่ือใหกิจกรรมทางการเกษตรเขากับ
สภาพแวดลอมหรือนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืนดวยการใชหลักธรรมคําสอนเรื่องปฐวีขณนสิกขา
บท  ประยุกตใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ  และการจัดการวงจรธาตุอาหารอยางเหมาะสม
คําสอนเรื่องเสขิยวัตร สิกขาบทท่ี ๖ และ ๑๕ ประยุกตใชในการจัดการน้ํา และคําสอนเรื่องภูตคามสิกขาบท
ประยุกตใชในการสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาซ่ึงการเกษตรแนวพุทธเปนระบบนิเวศท่ีมนุษย
ออกแบบข้ึนมาจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ  และการเขาใหถึงธรรมชาติหรือไตรลักษณจึงเปนการพัฒนาจิต
วิญญาณข้ันสูงสุด องคประกอบของเกษตรแนวพุทธประกอบดวย (๑) กระบวนทัศนแนวพุทธ (๒) วิถีชีวิต
เกษตรแนวพุทธ (๓) การรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดลอมตามหลักเกษตรแนวพุทธ และ (๔) การพ่ึงพาตนเอง 



๕๑ 

เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ สามารถสังเกตเห็นไดจาก
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ โดยมีการผลิตแบบใชเองกินเอง 
มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม กับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไม
ขาดทุน  ไมเปนหนี้  จึงมีชีวิตท่ีสงบสุขมีเวลาและไมทําลายสิ่งแวดลอมความสําเร็จของเกษตรแนวพุทธนั้น 
ข้ึนอยูกับเง่ือนไข ทางนิเวศและเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรในแตละราย  และการผลิตท่ีมีขอจํากัดท่ีถูก
ควบคุมโดยหลักการพ้ืนฐานของธรรมชาติในเรื่องความแปรปรวนของปจจัยตางๆ ในการผลิต  ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีถือวา  ความจริงของธรรมชาติคือไตรลักษณหรืออนิจจัง ทุกขัง  
อนัตตา ดังนั้น การเขาใจถึงธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรแนวพุทธจึงเปนการบรรลุความสุขทางดานจิตใจ
ดวย โดยเกษตรกรท่ีถึงพรอมดวยปญญาและประสบการณเกษตรกรรมจนสามารถวิเคราะห และคนพบคําตอบ
ไดดวยตนเอง คือเกษตรกรแนวพุทธผูท่ีจะเติบโตและขยายสรางเครือขายตอไป 

๒.๙ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลัง
ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เปนการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆนักพัฒนาท่ีทํากิจกรรมการเกษตร
วิถีพุทธในชุมชนการใชอุบายในการนําหลักธรรมมาเปนแนวทํางานกิจกรรมในชุมชนจนทําใหกิจกรรมดําเนิน
ไปอยางผสมกลมกลืนมีระเบียบแบบแผนและพ่ึงตนเองไดในท่ีสุดจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประกอบเปนแนวทางการศึกษาดังนี้ 

๒.๙.๑ ดานตํารา/เอกสาร 

กระทรวงมหาดไทย5 6

๕๔ ไดกลาวถึงวิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยเผชิญอยูขณะนี้วา
เปนปญหาท่ีซับซอนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพัฒนาท่ีผานมาท่ีมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ 
(Economic Growth) เปนหลักสําคัญจึงทุมเทขยายการผลิตไปในดานอุตสาหกรรมมากกวาดานเกษตรกรรม 
(ซ่ึงเปนการผลิตท่ีเนนวัฒนธรรมประจําชาติตั้งแตครั้งอดีต) และภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทํา
ใหคนไทยหลงกระแสเกิดความเชื่อและมีคานิยมบริโภคสินคาตะวันตกวาเปนของดีจนหลงลืมพ้ืนฐานทุนทาง
สังคมสภาพแวดลอมและวิถีไทยของตนเองทําใหความสามารถในการพ่ึงตนเองซ่ึงเปนทุนทางสังคม (Social 
Capital) ดั้งเดิมออนแอทรุดโทรมลง 

พระสุบิน ปณีโต5 7

๕๕ ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับการออมทรัพยวาหลักการของการระบบสัจจะสะสม
ทรัพยอาศัยการผสมผสานหลักการจากระบบตางๆหลายรูปแบบอาทิธนาคารหมูบานการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถ่ินและหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตของชุมชนอยางเปนองครวมโดยเริ่มตนจากชุมชน
เพ่ือนําไปสูความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจของสังคมท้ังสามารถชวยเหลือตนเองได 

๕๔กระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตรการพ่ึงตนเองและเศรษฐกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวน
ทองถ่ิน, ๒๕๔๑), หนา ๑–๒. 

๕๕พระสุบิน ปณีโต, สัจจะสะสมทรัพย: สะสมทุนสังคม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชน
ทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑), หนา ๑๑. 

                                           



๕๒ 

ไพทูรย มีกุศล5 8

๕๖ ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววา ไมเนนเอาเงินเปนตัวตั้ง แตเนนท่ีความเปนผู
เจริญทุกดาน เชน การพ่ึงตนเอง ความเพียร ความประหยัด ความมีเหตุผล ความพอประมาณ หรือ
มัชฌิมาปฏิปทา การตองใชความรู การมีสติ การมีปญญา โดยสรุป ตองมีความถูกตองในทุกๆ ดาน แมใชคําวา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ไมใชเรื่องเศรษฐกิจอยางเดียว แตเปนวิถีชีวิต แหงความพอเพียง เปนเศรษฐกิจ
ธรรมนิยม เปนเศรษฐกิจวัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตท่ีมีศีลธรรมอันนําไปสูสุขภาวะ ความสมดุลเปนธรรมและความ
รมเย็นเปนสุข อนึ่ง ในการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคภายนอก เชน ถนนหนทาง ไฟฟา เข่ือน เปนตน 
ซ่ึงเปนการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงแงดอยของการพัฒนา เชน ดานทรัพยากร วัฒนธรรม เงินออม รายได และ
ผลกระทบดานจิตใจตอวัตถุท่ีสรางข้ึนมานั้นในแงลบก็ตามมาเชนเดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ลักษณะเชนนั้นไดตองทําลายท้ังสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ระบบครอบครัว และโครงสรางทางสังคม
ชนบท แตมิไดทําใหชนบทเจริญข้ึน คนยากจนก็ไมไดม่ังมีข้ึน แตกลับยากจนลง ตองสูญเสียท่ีทํากิน 

อภิชัย พันธเสน5 9

๕๗ ไดใหความหมายของ “พุทธเศรษฐศาสตร” ไววา หมายถึง การนําคําสอนของ
พระพุทธเจามาประยุกตเขากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตรท่ีพัฒนาข้ึนมาจากอารยธรรมตะวันตกท้ังนี้เพราะ
เศรษฐศาสตรท่ีพัฒนามาจากตะวันตกนั้น “เปนวิชาท่ีวาดวยการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะทําใหปจเจก
บุคคลไดรับความพึงพอใจสูงสุดภายใตทรัพยากรท่ีมีจํากัดและสามารถทําใหสังคม ไดบรรลุถึงสวัสดิการทาง
สังคมสูงสุดภายใตเง่ือนไขเดียวกัน” ในขณะท่ีพุทธเศรษฐศาสตรเปน “วิชาท่ีวาดวยการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะทําใหปจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซ่ึง    ศานติสุข จากการมีชีวิตอยูในโลกของวัตถุภายใตเง่ือนไข
ของการมีทรัพยากรท่ีจํากัด” 

๒.๙.๒ ดานงานวิจัย/บทความ/วารสาร 

สมโภชน ย่ิงสังข 6 0

๕๘ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชน
เกษตรยั่งยืนจังหวัดขอนแกน” ผลจากการศึกษาพบวาในพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึงการเกษตรไว ปรากฏใน
คัมภีรชั้นปฐมภูมิหลายแหง ไดแก เรื่องชนิดของพืชและการขยายพันธุพืชมีในคัมภีรวินัยปฎก มหาวิภังค ภูต
คามวรรค สิกขาบทวิภังค การทํานาในคัมภีรขุททกนิกาย   สุตตนิบาต กสิภารทวาชสูตร วิธีการจัดการโค ใน
คัมภีรมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก มหาโคปาลสูตร เปนตน โดยคําสอนเรื่องการเกษตรนี้ ไดสอดแทรกอยูในพระ
ธรรมเทศนา คําบรรยายหรืออธิบายธรรม ท่ีตรัสยักเยื้องใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และเรื่องราวท้ังหลาย
เนนเรื่องสัมมาอาชีวะ สวนคัมภีรชั้นรองหรืออรรถกถา เรื่องการเกษตรมีปรากฏในคัมภีรวินัยปฎก สมันตปา
สาทิกา มหาวิภังค อรรถกถา และในคัมภีรปรมัตถโชติกา อรรถกถาอุรควรรคสุตตนิบาต โดยไดอธิบายความ
เพ่ิมเติมดวยการหยิบยกนําตัวอยางมาประกอบ เพ่ืออธิบายเรื่องใหเขาใจไดดียิ่งข้ึน 

ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นอีกวาชุมชนเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรยั่งยืนจํานวน ๔ 
หมูบาน ไดแก บานพระพุทธบาท ตําบลนาคํา บานหนองผือ ตําบลทุงโปง บานคําปลาหลาย ตําบลบานดง 
อําเภอเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน และบานดงบัง ตําบลดอนฉิม อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน มีวิถี
ชีวิตในการทําการเกษตรท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเหมือนๆ กัน โดยมีเปาหมายใน

๕๖ไพฑูรย  มี กุศล ,  ลักษณะสั งคมไทยสมัยการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชา ติ , 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓), หนา ๓๓๑-๓๓๔. 

๕๗อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร ๒๕๔๔),       หนา ๒๕. 
๕๘สมโภชน ยิ่งสังข, การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน, 

หนา ก-ข. 

                                           



๕๓ 

การบรรลุความสุขทางดานจิตใจ ซ่ึงในเบื้องตนเกษตรกรมีความสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
เกษตรกรไดปรับวิถีการผลิตตั้งแตการปรับโครงสรางการผลิต การลดหรือเลิกการใชสารเคมี การผลิตท่ี
หลากหลายและเก้ือกูลกันรวมท้ังการรักษาสมดุลยของธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอน 
ทางพระพุทธศาสนา เชน การปรับปรุงบํารุงดินและการจัดการวงจรธาตุอาหารพืชอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับหลักคําสอนปฐวีขณนสิกขาบท การอนุรักษน้ําสอดคลองกับหลักคําสอน ในเสขิยกัณฑ การสงเสริมการ
เก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาสอดคลองกับหลักคําสอน ในภูตคามวรรค และเกษตรกรยังมีวิถีชีวิตท่ีมีการ
ซ้ือกินนอยลงมีความขยันและใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึนเอ้ือเฟอตอญาติมิตร จิตใจสงบและมีความสุขใน
ครอบครัว   

สําหรับรูปแบบในการทําการเกษตรในแนวพุทธนั้น จําแนกไดเปน ๕ รูปแบบ ตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีทํา
การเกษตร คือ (๑) รูปแบบนา รูปแบบนี้ลักษณะจะเปนพ้ืนท่ีทุงราบและมีความลาดชันนอย  (๒) รูปแบบนา
และปา รูปแบบนี้ลักษณะจะเปนพ้ืนท่ีเชิงเขา สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาไม(๓) รูปแบบนาไรและวัวควาย  
รูปแบบนี้ลักษณะจะเปนสภาพท่ีเนิน ปลอดภัยจากน้ําทวม (๔) รูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผัก รูปแบบนี้
ลักษณะจะเปนพ้ืนท่ีราบลุม น้ําทวมถึง และ (๕) รูปแบบนาไรเนนวัวควายรูปแบบนี้ลักษณะจะเปนภูเขาพ้ืนท่ี
ตนน้ํา ท้ังนี้ เกษตรกรอาจทําการเกษตรดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน ๕ รูปแบบ หรือผสมผสานกันตามความ
เหมาะสมกับเง่ือนไขทางนิเวศ และเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรแตละราย 
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๕๙ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการ
บริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” วัตถุประสงคการวิจัย 
คือ ๑) สงเสริมการทําเกษตรอินทรียดวยกระบวนการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และ ๒) ศึกษา
สภาพปญหาการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียดวยกระบวนการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานใหแก
เกษตรกร ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม การวิจัยทํากับกลุมเกษตรกรท่ีตองการรับการสงเสริมการทํา
การเกษตรอินทรียดวยกระบวนการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน จํานวน ๕๑ คน/ครัวเรือน ซ่ึงเปน
เกษตรกรในตําบลตางๆ ๑๒ ตําบล โดยเขารับการสงเสริมทําเกษตรอินทรีย และรับกระบวนการเรียนรูการ
บริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เก่ียวกับดิน, พันธุพืช, พัฒนาการของพืช, ระบบนิเวศนในแปลงปลูกพืช
, ปุย, สัตวศัตรูขาว, แมลงศัตรูพืช, โรคพืชและการกําจัด, วัชพืช, น้ํา, และสารเคมี รวมท้ังกําหนดใหเกษตรกร
ทดลองทําการผลิตเกษตรอินทรียในแปลงปลูกของตนเองท้ังท่ีมีอยูกอนหนาแลวหรือเพ่ิงเริ่มผลิตใหมพรอมๆ 
กับการรับการสงเสริมทําการประเมินความรูจากการสงเสริม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการทําการเกษตร
ระหวางกอนกับหลังรับการสงเสริม พบวา 

๑. หลังรับการสงเสริม เกษตรกรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
แตกตางจากกอนรับการสงเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ คือ หลังรับการสงเสริมมีความรูความ
เขาใจสูงกวา พฤติกรรมการทําการเกษตรของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
ผลการประเมินพฤติกรรมแสดงใหเห็นวา เกษตรกรงดการใชสารเคมีและปุยเคมีและหันไปใชวิธีผสมผสาน ซ่ึง
สอดคลองกับหลักการของระบบเกษตรอินทรียท่ีไมตองการใหใชสารเคมีและปุยเคมี 

๕๙ยงยุทธ ศรีเก่ียวฟน และคณะ “การสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม, รายงานการวิจัย  (มหาวิทยาลัยแมโจ), ๒๕๕๕,   หนา 
บทคัดยอ. 

                                           



๕๔ 

๒. เกษตรกรประสบปญหาสําคัญเรื่องการขาดเงินทุนหมุนเวียนสําหรับทําการเกษตร และปญหา
เงินไมเหลือออมท้ังกอนและหลังรับการสงเสริม แตแนวโนมของปญหาลดลง เนื่องมาจากรายจายการซ้ือปุย
อินทรียและสารชีวภาพสําหรับการเกษตรอินทรียจะลดต่ําลงในระยะยาว เพราะเกษตรกรผลิตข้ึนมาใชเอง  

แมวาเกษตรกรงดใชสารเคมีและปุยเคมี แตในชวงระหวางรับการสงเสริมเกษตรกรประสบปญหา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดและงดใชเนื่องจากความเคยชินและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขางเคียงยังไมลดหรืองด
ใช และปญหาภายหลังรับการสงเสริม คือ ผลผลิตยังไมผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
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๖๐ กลาวไวในบทความหนังสือพิมพมติชน เก่ียวกับโครงการเกษตรสูการ
เรียนรูอยางยั่งยืน บรรยายโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วา หากทํามาหากินอยางเดียว แตไมทํามาหาธรรม จน
เกิดเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การเกษตรในโลกปจจุบันมีความตองการผลิตผลท่ีมีกระบวนการเปนอินทรียหรือ
ปลอดสารเคมีท้ังหมด เนื่องจากหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน ดังนั้น ผูท่ีทําการเกษตรอินทรียก็มีโอกาสใน
การจะพ่ึงพาตนเองได และยังเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนไดอีกดวย ดังพระพุทธเจาตรัสไววา...ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน... 
ท้ังนี้มีดัชนีชี้วัดอยู ๓ อยาง คือ อยูรอด ดวยการทํามาหากินเปน อยูดี ดวยการลดรายจายและเพ่ิมรายได อยู
เพ่ือชวยเหลือคนในสังคมได สิ่งเหลานี้ใหคําตอบไดวาเหตุใดในปจจุบันคนไทยถึงเห็นแกตัวกันมาก เพราะไม
สามารถทําตัวใหอยูรอดได จึงตองพ่ึงพาคนอ่ืนล่ําไป ถาปฏิบัติการเกษตรแนวพุทธสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน คือ การเกิด
คนอินทรีย เพราะไมมีสารพิษในรางกายและกิเลสก็มีนอยไมเบียดเบียนผูอ่ืน เกิดตลาดอินทรีย ผูบริโภค
อินทรีย เงินหมุนเวียนก็เปนเงินอินทรีย เพราะไดมาดวยความสุจริต ไมไดเปนเงินรอนหรือทุจริตคอรรัปชั่นมา 
รวมท้ังเกิดสังคมอินทรีย โดยคนอยูอยางมีศักดิ์ศรี เงยหนาไมอายฟากมหนาไมอายดิน เม่ือเกิดข้ึนอยาง
กวางขวางก็จะทําใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไมมี เพราะคนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนไทยกําลัง
ถวิลหาอยางมากในปจจุบันนี้ “ยกตัวอยางเรื่องขาว หากมีการทําการเกษตรอินทรีย  ก็จะไดขาวคุณภาพดี โดย
ไมตองเอาปริมาณและเงินเปนตัวตั้ง ก็จะสามารถสงไปยังตางประเทศซ่ึงตองการผลผลิตอินทรียเปนอยางมาก  
โดยไมปดก้ันตลาดได แตหากเรามุงแตการเงิน ก็จะโหมใชสารเคมีและไดขาวไมมีคุณภาพ ก็จะสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศได” 

จากการทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวนี้ ทําใหไดทราบวา ปา ดิน น้ํา 
และสายลม มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ เพียงนําเอาภูมิปญญาดั้งเดิมเขามารวมคิดรวมทํา มุงม่ันนําแนวคิด
เรื่องการทําการเกษตรวิถีพุทธเพ่ือการแกปญหาดานเกษตรแกชาวบานหรือกลุมเกษตรกร ควรใหดําเนินตาม
หลักพุทธธรรม ดําเนินการประกอบอาชีพดวยความไมประมาทตามกําลังความสามารถของตน นอกจากนั้น ยัง
เนนใหคนเรารูจักการพ่ึงตนเองกอนท่ีคนอ่ืน เชน ภาครัฐ จะเขามาสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือใหชาวบาน
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางสมบูรณทางกายภาพและดานจิตใจควบคูกันไป และเปนการพัฒนาการเกษตรแนว
พุทธท่ียั่งยืนถาวรสืบไป 

๖๐เหรียญชัย จันทรสุภาเสน, “ปกครองทองถ่ิน”, มติชน, (๑๔ เมษายน ๒๕๕๗):  หนา ๒.   

                                           



 

บทท่ี ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 

การวิจัยเรื่อง เกษตรวิถีพุทธ: แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
อุดรธานี  มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด
และการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัด
อุดรธานี ๓) เพ่ือวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนท่ีการวิจัย และผูใหขอมูลสําคัญ 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
๓.๖ สรุปกระบวนการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง เกษตรวิถีพุทธ: แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
อุดรธานี เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary  Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในภาคสนามโดยใชวิธีวิทยากรแบบผสมผสานดังนี ้

การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวของกับพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบความสัมพันธ การบริหารจัดการ เกษตรวิถี
พุทธในสังคมไทย เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและกลุมเครือขายในเขต
จังหวัดอุดรธานี กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

การศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลจากเอกสาและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับแนวคิดและการจัด
การเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานีท้ัง
หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ  

ทําการวิเคราะหแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย ศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรวิถีพุทธของ
ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา คําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี   

สรุปผลการศึกษาท่ีทําใหเห็นถึงเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลัง
ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) 
โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายเพ่ือใหทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบความสัมพันธ การบริหาร

 



๕๖ 

จัดการเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและกลุม
เครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี และนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

ทําการศึกษาและคัดเลือกองคกร ชุมชน จํานวน  ๔ กลุม  โดยการกําหนดกลุม เปาหมายดวย
การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ๑) ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง กลุม
เกษตรกรบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๒) สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบล
จําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ๓) สวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี ๔) สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  

ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  การประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมผูใหขอมูลเชิง
นโยบายท่ีมีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  และกลุมผูใหขอมูลใน
ทองถ่ิน  จํานวน ๓๔ รูป/คน 

ดําเนินการวิเคราะหแนวคิด หลักการ ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ  การบริหารจัดการ  
เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและกลุม
เครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานีของการวิเคราะหเชิงลึก 
(In-depth  Interview) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการวิจัย 

สรุปและนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดท้ังจาการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนาม  โดย
นํามาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญคือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบความสัมพันธ  การบริหาร
จัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและ
กลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้จะเนนการนําผลการวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณชนไดทราบและ
สามารถนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไปดวย 

สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 

๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

การศึกษาครั้งนี้  ไดทําการศึกษาเรื่อง เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของ
พลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

๑) กลุมผูใหขอมูลเชิงนโยบายท่ีมีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี แบงเปน 

๑.๑ ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง    จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๒ สวนเกษตรบานปาปอแดง อําเภอศรีธาตุ    จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๓ สวนเกษตรบานดอนคง อําเภอประจักษศิลปาคม  จํานวน ๑ รูป/คน 
๑.๔ สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ    จํานวน ๑ รูป/คน 

๒) กลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน 
๒.๑ พระสงฆ     จํานวน   ๕ รูป 
๒.๒ ผูนําทองถ่ิน     จํานวน   ๕ คน 
๒.๓ กลุมเกษตรกร     จํานวน ๒๐ คน 
รวมท้ังส้ิน      จํานวน ๓๔ รูป/คน 



๕๗ 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับเกษตรวิถีพุทธ : 
แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน ๒ ชุด ไดแก 

ชุดท่ี ๑ เปนแบบสัมภาษณ( Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth  
Interview)  สําหรับกลุมนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เก่ียวกับการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี แบงออกเปน ๓ สวน ประกอบดวย 

- สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสําหรับบรรพชิต 

- สวนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  มีลักษณะเปนแบบ
คําถามปลายเปด(Open Ended) แบงเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ แนวคิดเกษตรวิถีพุทธในพุทธศาสนาเถรวาท 
ตอนที่ ๒ แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา

คําหลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ตอนท่ี ๓ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

สวนที่ ๓ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะการเกษตรวิถีพุทธเพื่อการแกปญหา
เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open Ended) 

ชุดท่ี ๒ เปนแบบสัมภาษณ( Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth  
Interview)  สําหรับสมาชิกกลุมเครือขายเกษตรวิถีพุทธและประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการเกษตรวิถีพุทธกับ
การสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี แบงออกเปน ๔ สวน ประกอบดวย 

- สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

- สวนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนเขาสูเกษตรวิถีพุทธ มีลักษณะเปนแบบ
คําถามปลายเปด(Open Ended)  

- สวนท่ี  ๓  แบบสัมภาษณเก่ียวกับปจจัย(สาเหตุ) ท่ีทานเลือกประกอบอาชีพเกษตร วิถี
พุทธ มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด(Open Ended) 

- สวนที่ ๔ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาของการประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธและ
ขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด(Open Ended) 

๓.๒.๑ การสรางเครื่องมือ 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้                
๑. ศึกษาคนควจากหนังสือ เอกสาร ทฤษฎีระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวกับเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและ

การจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
๒. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความาประมวลความรูสรุปเปนกรอบแนวคิดกําหนด ขอบเขต

การวิจัยและกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย                 
๓. สรางสัมภาษณถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือใหครอบคลุมขอบเขตของการทําวิจัย 
๔. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบแกไข

ปรับปรุงใหมีความตรงตามเนื้อหา                 
๕. นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 



๕๘ 

๓.๒.๒ การตรวจสอบเครื่องมือ                

๑. นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ทาน ตรวจสอบความถูกตอง  
ซ่ึงมีรายนามดังนี ้                

๑) พระราชรัตนาลงกรณ , รศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๒) พระราเชนทร วิสารโท, รศ.ดร. รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆหนองคาย อาจารยประจํา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

๓) ผศ.ดร.ประยูร แสงใส อาจารยประจําหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน                       

๔) ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย   

๕) ดร.ประภาภรณ ภูขาว ผูอํานวยการโรงเรียนคําเมยวิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

๒. นําขอเสนอแนะท่ีไดปรับปรุงแลวจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๕ ทานมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหมี
ความเหมาะสม จากนั้นนําแบบสัมภาษณท่ีสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญตอไป 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมลู 

๑. กําหนดขอมูลและตัวชี้วัด เปนการกําหนดวาขอมูลท่ีตองการมีอะไรบาง โดยการศึกษาและ
วิเคราะหจากวัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัยเพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และจะใชอะไรเปน
ตัวชี้วัดจึงจะไดขอมูลท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

๒. กําหนดแหลงขอมูล จํานวน ๔ ศูนย/เครือขายสวนเกษตร  ไดแก (๑) ศูนยปฏิบัติธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง บานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (๒) สวนเกษตรบานปาปอ
แดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  (๓) สวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษ
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และ (๔) สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

๓. นําเครื่องมือวิจัยไปใชสัมภาษณ( Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-
depth  Interview)  สําหรับกลุมผูใหขอมูลหลักท้ัง ๒ กลุม คือ กลุมผูใหขอมูลเชิงนโยบายและกลุมผูให
ขอมูลในทองถ่ินจากศูนยท้ัง ๔ ศูนย/เครือขายสวนเกษตร  ไดแก  (๑) ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา
คําหลวง บานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี (๒) สวนเกษตรบานปาปอแดง 
ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  (๓)  สวนเกษตรบานดอนคง  ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษ
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และ (๔) สวนเกษตรบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในกลุม
ทดลองจํานวน ๓ ครั้ง (ทุก ๓ เดือน)  

๔. การสัมมนากลุมยอยกับผูใหขอมูลสําคัญ  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  
รูปแบบความสัมพันธ  การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี โดยนิมนต/เชิญพระสงฆ และกลุมเกษตรกรจาก ๔ ศูนย/เครือขายสวนเกษตร ท่ีผูวิจัยเลือกศึกษา
มารวมสัมมนา เพ่ือใหขอมูลนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา รวมถึงไดขอมูลเชิงลึกอยางนอย ๘ ครั้ง ตอ ๔ 
เดือน 



๕๙ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการรวบรวมท่ีมีอยูอยางเปนระบบ สะดวก และงายตอ
การคนหาขอมูล ในการจัดทําแฟมเพ่ือประโยชนตอการคนหาขอมูล ประกอบดวย  แฟมขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมหรือสัมภาษณกลุมยอยหรือสัมมนากลุมยอย ประกอบดวยขอมูล     
๒ สวน คือ  

- ขอมูลท่ีเปนแบบบันทึกการสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุมประกอบดวย ชื่อผูให
ขอมูลสําคัญ วันท่ี ชวงเวลา สถานท่ีสัมภาษณ สัมภาษณครั้งท่ี ชื่อผูสัมภาษณ บทสัมภาษณ  

- ขอมูลท่ีเปนแบบวิเคราะหการสัมภาษณเจาะลึก/การสนทนากลุม หรือสัมมนากลุมยอย      
ซ่ึงประกอบดวยชื่อผูใหขอมูล ชื่อผูสัมภาษณ คําหลักบรรยาย เหตุการณ/สถานการณ และการตีความ
เบื้องตนแลวจึงทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

๓.๖ การนําเสนอผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) และการ
พรรณาประกอบการบรรยายเหตุการณท่ีเก่ียวของกับแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบความสัมพันธ 
การบริหารจัดการ เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือใหเห็น
รูปแบบของเกษตรวิถีพุทธ: แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือการนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืนและถาวรตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธ อันจะนํามาซ่ึงความสุขในการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตของประชาชนสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

ในการศึกษาแนวคิดการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  คณะผูวิจัยได
ศึกษาเก่ียวกับบริบทของชุมชนกลุมเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี  แนวคิดการเกษตรตามแนวพุทธของธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง เพ่ือชวยแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน  และผลวิเคราะหการสัมภาษณกลุมเครือขาย
เกษตรแนวพุทธในเขตจังหวัดอุดรธานี  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

๔.๑ บริบทขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดอุดรธานีและกลุมเกษตรกรเครือขายในจังหวัดอุดรธาน ี
๔.๒ แนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
๔.๓ แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และ

กลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
๔.๔ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี   
๔.๕ องคความรูจากการวิจัย 
๔.๖ สรุป 

๔.๑ บริบทขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดอุดรธานีและชุมชนกลุมเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี 

๔.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดอุดรธาน0ี

๑  

๑. ลักษณะภูมิประเทศ1

๒  

สภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดอุดรธานี โดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง สูงกวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 
๑๘๗ เมตร พ้ืนท่ีลาดเอียงลงสูแมน้ําโขงทางจังหวัดหนองคาย พ้ืนท่ีบางสวนเปนลูกคลื่นลอนลาดมีพ้ืนท่ีราบ
แทรกอยูกระจัดกระจาย สภาพพ้ืนท่ีทางตะวันตกมีภูเขา เทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาภูพานพ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นลางเปนดินดาน ไมเก็บหรืออุมน้ํา บางแหงเปนดินเค็ม  

    ๒. ลักษณะภูมิอากาศ2

๓  

สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี แบงออกเปน ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
อากาศรอนอบอาวในฤดูรอน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศรอนอบอาวมากท่ีสุด คือ เดือน
เมษายน และหนาวเย็นท่ีสุด คือ เดือนมกราคม  

 

 

๑
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙, ม.ป.พ., หนา ๒๐  

๒
กรมสงเสริมการเกษตร, รายงานการจัดทําตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ดานวิสาหกิจชุมชน รอบ ๒/๒๕๕๙ จังหวัด

อุดรธาน,ี (อุดรธานี: สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๙), หนา ๒. 
๓
กรมสงเสริมการเกษตร, รายงานการจัดทําตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ดานวิสาหกิจชุมชน รอบ ๒/๒๕๕๙ จังหวัด

อุดรธาน,ี หนา ๓.   

                                                           



๖๑ 

๓. ทรัพยากรดิน  

ทรัพยากรดินพบวา ดินท่ีเปนปญหาของจังหวัดอุดรธานี มีดวยกัน ๓ ประเภท คือดินเค็ม ดิน
ทราย และดินตื้นดินเค็ม โดยพ้ืนท่ีดินเค็มท้ังหมดอยูในท่ีราบครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑,๕๖๑.๖๐ ตารางกิโลเมตร 
(๓,๔๗๖,๐๐๐ ไร) คิดเปนรอยละ ๔๗.๔๑ ของพ้ืนท่ีจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๖ อําเภอจากท้ังหมด ๒๐ 
อําเภอ และอําเภอท่ีไมมีดินเค็มเลย ไดแก อําเภอวังสามหมอ อําเภอนาโสม และอําเภอนายูง พ้ืนท่ีดินเค็ม 
ในจังหวัดอุดรธานี มีท้ังหมด ๖ สภาวะ ดังนี้  

๑) บริเวณท่ีมีดินเค็มมาก มีคราบเกลือมากกวารอยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ี  

๒) บริเวณท่ีมีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือมากกวารอยละ ๑๐ – ๕๐ ของพ้ืนท่ี  

๓) บริเวณท่ีมีดินเค็มนอย มีคราบเกลือมากกวารอยละ ๑ – ๑๐ ของพ้ืนท่ี  

๔) บริเวณท่ีราบต่ําท่ีมีศักยเปนดินเค็ม  

๕) บริเวณท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลืออยูชั้นลาง  

๖) บริเวณท่ีสูงท่ีมีชั้นเกลืออยูชั้นลาง/บริเวณท่ีต่ํามีศักยเปนดินเค็ม  

๔. ทรัพยากรน้ํา  

ทรัพยากรน้ํา จังหวัดอุดรธานีต้ังอยูในพ้ืนท่ีลุม ๒ ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําชี และลุมน้ําโขง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

๑) ลุมน้ําชี (บริเวณตนลําน้ําพองและตนลําน้ําปาว) ไดแก พ้ืนท่ีในเขตอําเภอกุมภวาป อําเภอ
หนองแสง อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาต ุอําเภอวังสามหมอ ซ่ึงประกอบดวยลุมน้ํายอย ดังนี้  

๒) ลุมน้ําปาว เกิดจากลําหวยสาขาตาง ๆ มารวมกันท่ีอําเภอหนองหาน อําเภอกุมภวาป ไหล
ผานอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ ลงสูเข่ือนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พ้ืนท่ีลุมครอบคลุมอําเภอเมือง อําเภอ
กุมภวาป อําเภอประจักษศิลปาคม อําเภอกูแกว อําเภอหนองหาน อําเภอไชยวาน อําเภอศรีธาตุ อําเภอโนน
สะอาด และอําเภอวังสามหมอ รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๑,๑๓๓ ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย ๑,๔๒๙  กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๒๕,๗๒๒,๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๐ – ๑๐๐ ซม. สูงสุด ๑๐๐ – ๔๐๐ ซม.  

๓) ลุมน้ําเสือเตน เกิดจากลําหวยสาขาของเทือกเขารอยตอระหวางอําเภอโนนสะอาด อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ีและอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไหลลงสูอําเภอโนนสะอาด และไหลลงสู
ลําน้ําพอง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุม อําเภอโนนสะอาด รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๒๑๔ ตาราง
กิโลเมตร ความยาวลําหวย ๑๒๑ กิโลเมตร ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๑,๘๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. การไหล
ของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๐ – ๑๐๐๐ ซม. สูงสุด ๒๐๐ 
– ๓๐๐ ซม.  

๔) ลุมน้ําโขง ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอน้ําโสม อําเภอ
บานผือ อําเภอนายูง อําเภอเพ็ญ อําเภอสรางคอม อําเภอบานดุง อําเภอหนองหาน อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอ
ไชยวาน และอําเภอทุงฝนประกอบดวยลุมน้ํายอย ดังนี้ 

๕) ลุมน้ําโสม เกิดจากลาหวยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี และอําเภอนาดวง 
จังหวัดเลย ไหลลงสูลําหวยน้ําโสม อําเภอนายูง และไหลลงสูน้ําโขงในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
ในจังหวัดอุดรธานี ๑,๐๘๘ ตารางกิโลเมตร มีความยายของลําหวยเปนระยะทาง ๒๕๕ กิโลเมตร ปริมาณน้ํา
เฉลี่ย ๕,๗๓๗,๕๐๐ ลบ.ม. การไหลลงของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ระดับน้ํา
ต่ําสุด ๐ – ๑๐๐ ซม. สูงสุด ๕๐ – ๓๐๐ ซม.  



๖๒ 

๖) ลําน้ําคะนาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอน้ําโสม และไหลผานไปทางทิศใตเขาสู
จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีลุมน้ํา ๑๗๘ ตารางกิโลเมตร รวมความยาวของลําหวย ๔๖ กิโลเมตร ปริมาณน้ํา
ตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๑,๐๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๐ – ๕๐ ซม. สูงสุด ๑๐๐ – ๒๐๐ ซม.  

๗) ลุมน้ําโมง เกิดจากลําหวยสาขาจากเขาในเขตอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู กับ
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ไหลรวมกันเปนลําน้ําโมง ผานอําเภอสุวรรณคูหา อําเภอบานผือ และไหลเขาสูเขต
พ้ืนท่ีอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุมอําเภอบานผือ อําเภอกุดจับ รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๘๙๗ 
ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย ๒๗๖ กิโลเมตร ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๖,๒๑๓,๐๐๐ ลบ.ม. การ
ไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๔๐ – ๕๐ ซม. สูงสุด ๕๐ – 
๓๐๐ ซม.  

๘) ลุมน้ําหวยคุก เกิดจากท่ีราบสูงในเขตอําเภอบานผือ ไหลลงน้ําโขงในเขตอําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุมอําเภอบานผือ รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๑๑๖  ตารางกิโลเมตร ความยาว ลํา
หวย ๓๖ กิโลเมตร ปริมาณน้ําตลอดลําหวย โดยเฉลี่ย ๕๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน 
ระหวางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๐–๕๐ ซม. สูงสุด ๕๐–๒๐๐ ซม.  

๙) ลุมน้ําสวย เกิดจากลําหวยสาขาในเขตรอยตออําเภอบานผือ อําเภอเพ็ญ และอําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ไหลลงสูน้ําสวยผานอําเภอเพ็ญและอําเภอเมือง ลงสูแมน้ําโขง พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุมอําเภอ
เพ็ญ อําเภอเมือง และอําเภอบานผือ รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๗๐๖ ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย ๑๗๖ กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๒,๖๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือน
พฤษภาคม–ตุลาคม ระดับน้ําต่ําสุด ๕๐ – ๑๐๐ ลบ.ม. สูงสุด ๑๐๐–๓๐๐ ลบ.ม.  

๑๐) ลุมน้ําหวยหลวง เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอหนองวัวซอ ไหลลงสูลําหวยหลวง และไหล
ลงแมนาโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุมอําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอเมือง 
อําเภอประจักษศิลปาคม อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ อําเภอทุงฝน อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอบานดุง อําเภอ
สรางคอม รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๓,๙๓๓ ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย ๑,๔๙๗.๕ กิโลเมตร ปริมาณนาตลอดลํา
หวย โดยเฉลี่ย ๓๕,๙๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 
ระดับน้ําต่ําสุด ๐–๑๐๐ ซม. สูงสุด ๑๐๐–๔๐๐ ซม.  

๑๑) ลุมน้ําสงคราม เกิดจากลําหวยสาขาตางๆ ท่ีไหลลงจากภูเขาในเขตอําเภอวังสามหมอ 
อําเภอไชยวาน และอําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร แมน้ําสงครามเปนเขตแดนก้ันระหวางจังหวัดอุดรธานีและ
สกลนคร ไหลผานจังหวัดหนองคาย และลงสูแมน้ําโขงท่ีจังหวัดนครพนม พ้ืนท่ีลุมน้ําครอบคลุม อําเภอไชยวาน 
อําเภอหนองหาน อําเภอทุงฝน อําเภอบานดุง รวมพ้ืนท่ีลุมน้ํา ๙๘๐ ตารางกิโลเมตร ความยาว ๗๓๖ กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย ๑๓,๒๔๘,๐๐๐ ลบ.ม. การไหลของน้ําระยะเวลา ๖ เดือน ระหวางเดือน
พฤษภาคม–ตุลาคม ระดับนาต่ําสุด ๐–๑๐๐ ซม. สูงสุด ๑๐๐– ๔๐๐ ซม.  

๔.๑.๒ สภาพปญหาเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน3

๔  

จังหวัดอุดรธานี มี ๒๐ อําเภอ ๑๕๖ ตําบล ๑,๘๘๑ หมูบาน มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ท้ังหมด จํานวน ๑,๙๙๕ แหง และเครือขายวิสาหกิจชุมชน จํานวน ๒ แหง และมีการประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน จํานวน ๑,๘๑๑ แหง ซ่ึงอยูในระดับดี จํานวน ๔๒๖ แหง ปานกลาง ๙๔๖ แหง และ 

๔
กรมสงเสริมการเกษตร, รายงานการจัดทาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ดานวิสาหกิจชุมชน รอบ ๒/๒๕๕๙ จังหวัด

อุดรธาน,ี หนา ๔.  

                                                           



๖๓ 

ปรับปรุง ๔๓๙ แหง สําหรับกิจกรรมท่ีดําเนินการมีหลายประเภท อาทิเชน กิจกรรม การปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
ประมง พัฒนาท่ีดิน การแปรรูป การจักสาน การใหบริการ เปนตน สรุปสภาพปญหา ไดดังนี4้๕  

๑) ปญหาดานการเกษตรชุมชน  
๑. การผลิตสินคาเกษตรตองใชเวลานาน  
๒. การผลิตสินคาเกษตรข้ึนอยูกับธรรมชาติ คือ สภาพดิน แสงแดด น้ํา และอากาศ  
๓. การผลิตสินคาเกษตรมีลักษณะเปนไปตามฤดูกาล  
๔. สินคาเกษตรเนาเสียงาย  
๕. ความไมแนนอนดานราคาและผลผลิต  
๖. เกษตรกรไมมีอุดมการณในการทํางานกลุม กิจกรรมจึงไมตอเนื่อง 

๒) ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน  
๑. ขอมูลขาวสารดานราคาและเทคโนโลยีการผลิตไมสมบูรณ  
๒. การรับภาระความเสี่ยงท่ีเกิดจากการตัดสินใจ  
๓. หนวยผลิตสวนใหญมีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย  
๔. การขนสงสินคาเกษตรมีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับสินคาอ่ืน  
๕. ผูบริโภคมีขอจํากัดในการบริโภคท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  

๔.๑.๓ เครือขายกลุมเกษตรแนวพุทธในจังหวัดอุดรธานี 

๑. กลุมเครือขายบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

รายชื่อสมาชิกชุมชนบานนาคําหลวง  มีดังนี้ 
๑. นายผัน  ชัยเฉลิม  
๒. นางสาวหัสดี  กองสินธุ  
๓. นายทองคํา  ภูวันนา  
๔. นายประไมย  มาตยา 
๕. นายเริงชัย  เพชรชู 

สภาพท่ัวไป 

เขตเทศบาลตําบลนาขา เดิมเปนสุขาภิบาลและยกฐานะ เปนเทศบาล เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๒ เปนเทศบาลขนาดเล็กมีพ้ืนท่ี ๑๓.๕๒ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พ้ืนท่ี ๘ ชุมชน คือ ชุมชนนาขา 
ม. ๑, ชุมชนถอนนอย ม. ๓, ชุมชนถอนใหญ ม. ๗, ชุมชนดอนแตง ม.๘, ชุมชนบานดงยวด ม. ๙, ชุมชน
บานเหลาศรีจารย ม. ๑๐, ชุมชนบานดงไร ม. ๑๑ และชุมชนบานนาเหลาคํา ม. ๑๒ 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลนาขาโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง พ้ืนท่ีประกอบดวย ไรนา 
สวน และปาไม พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นลางเปนดินไมเก็บน้ําหรืออุมน้ําในฤดูแลง ทํา
ใหการประกอบกสิกรรมไมคอยไดผลดีเทาท่ีควร 

 

 

๕
ประชา คุณธรรมด,ี ชองวางนโยบายดานการเกษตร, เอกสารประกอบการสัมมนา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.   

                                                           



๖๔ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีทิวเขาลอมรอบทางดานตะวันออก
และ ดานใตทําใหฝนท่ีเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีนอย สวนมากเปนฝนท่ีเกิดจากพายุดีเปรสชั่น ซ่ึง
สงผลตอพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาขาดวยเชนกัน ทําใหสภาพอากาศคอนขางแตกตางกันในแตละฤดู โดย
อากาศจะรอนอบอาวในฤดูรอนเฉพาะในเดือนเมษายน และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวชวงปลายเดือน
ธันวาคม 

สภาพสังคม 

๑) ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
๒) สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล ไดแก โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

ประกอบดวย 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๙๒) 
- โรงเรียนบานถอนใหญ-ถอนนอย 
- โรงเรียนประชาสามัคคี 
- โรงเรียนบานดอนแตง 
- โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ 
- ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวัดอัมพวัน 
- ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเทศบาลตําบลนาขา 

ดานศาสนา 

ประชาชนเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถานท่ีสําคัญในเขตเทศบาล ไดแก 
๑. วัดนาคาเทวี (บานนาขา) 
๒. วัดปาหลวง (บานถอนใหญ) 
๓. วัดศรีอัมพร (บานถอนนอย) 
๔. วัดเจริญชัย (บานดงไร) 
๕. วัดอัมพวัน (บานดงยวด) 
๖. วัดโคกศรีสําราญ (บานถอนใหญ) 
๗. วัดโพธิ์ชัย (บานดอนแตง) 
๘. วัดสังขทอง (บานเหลาศรีจารย) 

ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

งานบุญประเพณีท่ีสําคัญตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔  ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟ การถวายเทียน
เขาพรรษา งานลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต บุญผะเหวด และงานทอดบุญกฐินประจําป ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบานท่ีสําคัญ คือ การทอผาหม่ีขิด การทอผาไหม 

 ดานการสาธารณสุข 

เนื่องจากเขตเทศบาลอยูไมหางไกลจากตัวจังหวัดมากนัก  ประชาชนจึงมักไปใชบริการของ
โรงพยาบาลในเมือง จะมีเพียงผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรง เปนอาการปวยข้ันตน หรืออุบัติเหตุเล็กนอยเทานั้น
ท่ีมารักษาท่ีสถานีอนามัยตําบลนาขา นอกจากนี้ งานดานการสาธารณสุข เทศบาลตําบลนาขายังมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีในการสงเสริม



๖๕ 

สุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพรางกายและเข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ โดยการณรงคและ
จัดอบรมใหความรู การออกกําลังกาย การปองกันโรคติดตอตาง ๆ  เปนตน 

ดานสภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา คาขาย และรับจาง ประชากรท่ีประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรกรรมมีฐานะความเปนอยูยากจนถึงอยูปานกลาง สวนท่ีประกอบอาชีพคาขายมีฐานะความเปนอยูท่ีดี 
ผู ท่ีประกอบอาชีพรับจาง สวนใหญเปนเยาวชนและคนในวัยทํางานบางสวนเดินทางไปทํางานท่ี
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล อีกจํานวนเล็กนอยเดินทางไปทํางานท่ีตางประเทศ ซ่ึงมักไป
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม งานกอสราง ขับรถ เย็บผา และทํางานบาน ในประเทศไตหวัน สิงคโปร 
บรูไน และซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงเปนการสรางรายไดจํานวนมากใหแกประเทศอีกทางหนึ่ง 

ดานการเกษตรกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาขา สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม รอยละ 
๘๘ ของประชาชนท้ังหมด ไดแก การทํานา ทําสวน และเลี่ยงสัตว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว กข. ๕ 
และขาวหอมมะลิ สําหรับการใชประโยชนจากท่ีดินยังไมเต็มท่ี เพราะเม่ือวางเวนจากการทํานาแลวก็ปลอย
ใหท่ีดินวางเปลา ท่ีดินสาธารณะประโยชน ไดแก ปาชา หนองน้ํา และท่ีดิน พ้ืนท่ีจํานวน ๑๘๗ ไร ๖ งาน 
ขณะนี้ยังอยูระวางสภาพการใชงานรวมกันของพลเมือง 

ผลิตผลหรือสินคา/บริการ ท่ีสําคัญของตําบล ไดแก 
๑) ผาหม่ีขิด 
๒) ขาว 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงโครงสรางรายไดของครัวเรือน 

ระดับรายไดเฉล่ียตอป จํานวน (ครัวเรือน) รอยละ 

ต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

๔๘๐ 

๕๓๓ 

๕๒ 

๕๘ 

รวม ๑,๓๓๓ ๑๐๐ 
 
กลุมประชาชนดานเศรษฐกิจ 

๑) การรวมกลุมเพ่ือการอาชีพ         จํานวน   ๒๐  กลุม สมาชิกรวม ๕๘๑ คน 
๒) การรวมกลุมเพ่ือการออมทรัพย   จํานวน     ๙  กลุม สมาชิกรวม ๒๘๐ คน 
    มียอดเงินออมรวม  ๖๑,๐๕๗ บาท 
๓) อ่ืน ๆ           จํานวน  ๑๑   กลุม สมาชิกรวม ๑๘๓ คน  

๒.  กลุมเครือขายสวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี 

รายชื่อสมาชิกชุมชนบานเพีย มีดังนี้ 
๑) นายอุดร กันญารัตน 
๒) นายบุญมา วงษา 
๓) นายคําฝอย  อดทน 



๖๖ 

๔) นายเกษม ทองยศ 
๕) นายหมุน  เฉลิมพล 

ประวัติความเปนมา 

บานดอนคง ตําบลอุมจานเปนตําบลหนึ่งในอําเภอประจักษศิลปาคม โดยไดแยกการปกครอง
ออกจากตําบลกุดจับ เดิมเปนเมืองโบราณมีชื่อ พระวอพระตาหรือสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ซ่ึงเปนกษัตริย
ของกรุงเวียงจันทร โดยมีหลวงปูกล่ําเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอําเภอประจักษศิลปาคม มา
แตสมัยโบราณ และเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธามาจนถึงปจจุบันนี้ 

สภาพท่ัวไปของตําบล  

ตําบลอุมจาน มีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบลุมของลุมน้ําหนองหาน โดยสวนใหญ       น้ําทวม
ในฤดูฝน โดยหมูบานท่ีประสบปญหา คือ บานดอนกลาง ดอนคง เมืองปง (หมู ๑, ๒, ๓, ๑๑) สวนพ้ืนท่ี
บานน้ําเท่ียง ลานเต หนองเม็ก (หมู ๙, ๗, ๔) ซ่ึงตั้งอยูท่ีสูง ในชวงฤดูฝนน้ําไหลลงสูลุมน้ําหนองหาน ทําให
เกิดน้ําทวมทุกปท่ีมีฝนตกชุก พ้ืนท่ีบางสวนอยูในโครงการชลประทานระบบทอ (โขง-ชี-มูล) ซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของโครงการฝายกุมภวาป กรมพลังงาน มีระบบสูบน้ําดวยไฟฟา (ปมสูบน้ําไฟฟา) นอกจากจะใช
ประโยชนทางการเกษตรของประชาชนแลว ยังใชเปนแหลงน้ําดิบผลิตน้ําประปา การหาปลา เพาะปลูก เพ่ือ
เปนรายไดเสริมในครัวเรือนและมีสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีชาวตําบลอุมจาน นับถือสักการบูชา 
คือ 

อาณาเขตตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม  
ทิศเหนือ จรดตําบลผักตบ ตําบลหนองไผ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ทิศใต จรดตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันออก จรดตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันตก จรดตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป ตําบลนามวง  อําเภอประจักษศิลปาคม  

การเกษตรกรรม 

ชาวบานสวนมากประกอบอาชีพหลัก ทํานา ทําไร และอาชีพเสริม ทําฟารมเลี้ยงไกพันธุไข และ
พันธุเนื้อ ซ่ึงก็ยังมีฐานะยากจนถึงปานกลางเปนสวนใหญ 

สถานท่ีสําคัญของตําบล 
๑. พระพุทธรูปหลวงปูก่ํา  ประดิษฐานท่ีวัดมัชฌิมาวาส บานดอนคง หมู ๒ 
๒. วัดโนนธาตุเจดีย  เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ มีตนจําปา ๑๐๐ ตน ปจจุบันกําลังบูรณะต้ังอยู

บานเมืองปงหมู ๓, ๑๑ 
๓. วัดโบถสขาว  (วัดลุมพินีวัน) บานดอนกลางหมูท่ี ๑ และมีบึงหนองหานซ่ึงเปนหนองน้ํา

ขนาดใหญมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ ไร ราษฎรอาศัยเปนแหลงประกอบอาชีพท้ังการเกษตร เพาะปลูก 
เลี้ยงสัตว ทํานาปรัง ทํานาบัว หาปลา แตปจจุบันมีปญหา วัชพืชปกคลุม รอบบริเวณต้ืนเขิน ไมสามารถนํา
น้ํามาใชไดเทาท่ีควร 

การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ 

การตั้งถ่ินฐานของประชาชนในตําบลอุมจาน จะแบงออกเปน ๓ ชุมชนใหญๆ โดยแบงเปนกลุม
โซน คือ โซนบน ประกอบดวย บานน้ําเท่ียง ลานเต หนองเม็ก(หมู ๙,๗,๔) โซนกลาง บานโพนทอง (หมู ๕, 
๖, ๑๒) บานอุมจาน (หมู ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๔) โซนลาง บานดอนกลาง ดอนคง เมืองปง (หมู ๑, ๒, ๓, ๑๑) 



๖๗ 

การกระจายตัวของราษฎร ๓ กลุมใหญ โซนกลางจะไดเปรียบดานการคมนาคม ติดถนนสายหลักซ่ึงเปน
ถนนลาดยาง สวนอีก ๒ โซนการคมนาคมไมสะดวก สวนการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น สวน
ใหญประกอบอาชีพการเกษตร คือ ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว และการเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
พืชเศรษฐกิจของตําบล คือ ขาว ออย มันสําปะหลัง การเลี้ยงสัตวเชน โค กระบือ หมู เปด ไกและจับปลาใน
หนองหานสําหรับบริโภคและจําหนาย 

๓. กลุมเครือขายบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

และ รายชื่อสมาชิกบานปาปอแดง  มีดังนี้ 
๑) นายไผ วรรณจําป 
๒) นายวรพจน เนาพูล 
๓) นางสมพร วันเก้ีอ 
๔) นายเฉลิมชัย ทุมนอก 
๕) นายขวัญทอง ทรทึก 

ประวัติความเปนมา  

ตําบลหนองนกเขียน เปนตําบลท่ีตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอศรีธาตุ มีจํานวนหมูบาน
ท้ังสิ้น ๗ หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๑ บานหนองนกเขียน, หมูท่ี ๒ บานโคกกอง, หมูท่ี ๓ บานนายาง, หมูท่ี ๔ 
บานคํามวง, หมูท่ี ๕ บานปาไร, หมูท่ี ๖ บานราษฎรสมบูรณ, หมูท่ี ๗ บานบอแกว 

อาณาเขตตําบล  

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลหัวนาคํา อําเภอศรีธาตุ และ ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ  
ทิศใต    ติดตอกับ ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองหญาไซ อําเภอศรีธาตุ  
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ  

สถานท่ีสําคัญของตําบล  

๑. วัดโนนสําราญ  
๒. วัดโพธิ์ชัยศรี  
๓. วัดอัมพรสะอาดชัยศรี 

แหลงน้ําธรรมชาติ 

ลําน้ํา ลําหวย         จํานวน  ๒  สาย 
บึงหนอง     จํานวน  ๑  แหง 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

ฝายน้ําลน คสล.    จํานวน  ๑๗   แหง 
บอน้ําตื้นของทางราชการ   จํานวน  ๓๐   แหง 
หนองน้ําสาธารณะ    จํานวน    ๕   แหง 
บอน้ําบาดาลติดสูบมือโยก   จํานวน  ๑๖   แหง 
 
 



๖๘ 

การเกษตรกรรม 

ประชาชนสวนใหญยังมีฐานะยากจนถึงปานกลาง และประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม 
ไดแก การทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว  

จะเห็นไดวา ประชาชนใน ๓ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอประจักษศิลปาคม และอําเภอศรี
ธาตุ สวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก แตก็ยังมีฐานะยากจนหรือรายไดนอยเปนจํานวน
มาก  แตก็ยังคงตองการมีฐานะดีข้ึน รายไดทางเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน จึงไดแสวงหาความรูทางเกษตรกรรมอยู
เสมอ และเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ไดเริ่มเขารวมกิจกรรมอบรมความรูการเกษตรแนวพุทธของธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง ซ่ึงดําเนินการโดย พระธรรมวิมลมุนี ดังกลาว 

๔.  กลุมเครือขายเกษตรกรบานเพีย ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
รายชื่อสมาชิกชุมชนบานเพีย มีดังนี้ 

๑) นายอุดร กันญารัตน 
๒) นายบุญมา วงษา 
๓) นายโชติชวง สุวรรณสุข 
๔) นายอุทัย ประทีป 
๕) นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว 

ประวัติความเปนมา5

๖  

บานเพีย ตําบลเมืองเพีย เปนตําบลหนึ่งในเจ็ดของอําเภอกุดจับ โดยไดแยกการปกครองออก
จากตําบลกุดจับ เดิมเปนเมืองโบราณมีชื่อพระวอพระตา หรือสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ซ่ึงเปนกษัตริยของ
กรุงเวียงจันทร โดยมีหลวงปูแกวเปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองของอําเภอกุดจับมาแตสมัยโบราณ 
และเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธามาจนถึงปจจุบันนี้ 

สภาพท่ัวไปของตําบล  

พ้ืนท่ีของหมูบานในเขตตําบลเมืองเพีย มีลักษณะเปนท่ีราบลุมมีลําหวยไหลผาน จํานวน ๘ สาย 
ดินเปนดินรวนปนทราย พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีนา ไรออย และมีคลองชลประทาน ซ่ึงรองรับน้ําจากเข่ือนหวย
หลวง ท่ีทําใหประชาชนใชน้ําเพ่ือการทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ 

อาณาเขตตําบล  
ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
ทิศใต  ติดตอกับ  ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

การเกษตรกรรม 

ชาวบานสวนมากประกอบอาชีพหลัก ทํานา ทําไร และอาชีพเสริม ทําฟารมเลี้ยงไกพันธุไข และ
พันธุเนื้อ ซ่ึงก็ยังมีฐานะยากจนถึงปานกลางเปนสวนใหญ 

 

๖
หน ว ย ง า น ร า ชกา ร ,  บ า น เ พี ย  ตํ าบล เ มื อ ง เ พี ย  อํ า เภ อกุ ด จั บ  [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : 

http://www.thaimallplaza.com [๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐].  

                                                           



๖๙ 

สถานท่ีสําคัญของตําบล 

๑. วัดอัมพวัน (วัดหลวงปูแกว) 
๒. เข่ือนชลประทานหวยหลวง  
๓. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ.อุดรธานี 
๔. สถานเพาะพันธุพืช จ.อุดรธานี  
๕. ไรองุน 
๖. อบต.ตําบลเมืองเพีย  
๗. เทศบาลตําบลเมืองเพีย 

๔.๑.๔ ขอมูลพ้ืนฐานของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  

๑) ความเปนมา6

๗  

สํานักปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีบานนาคําหลวง หมู
ท่ี ๑๗ ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย พระธรรมวิมลมุนี เจาคณะจังหวัดอุดรธานี ไป
แสดงธรรมท่ีวัดประดิษฐวนารามบานนาคําหลวง ทานพระครูประภัสสรกิตติคุณ เจาอาวาสและเจาคณะตําบล
นาขา พรอมคุณพอผัน ชัยเฉลิม ซ่ึงเปนโยมพอของทานพระครูเจาอาวาสเอง ปรารถนาอยากจะถวายท่ีดินสัก 
๗ ไร เปนสถานท่ีปลีกวิเวก หลีกเรนความแออัดในเขตชุมชนเมือง ทานพระครูประภัสสรกิตติคุณ เจาอาวาสวัด
ประดิษฐวนาราม บานนาคําหลวง ยังชักชวนอุบาสก อุบาสิกาภายในหมูบานไดรวมบริจาค รวม ๑๙ ไร  ดังนี้  

๑. คุณพอผัน-คุณแมหนูสิน ชัยเฉลิม บริจาค ๗ ไร  
๒. นายเสถียร กลัดณรงค ๔ ไร  
๓. นายชูเกียรติ กลัดณรงค ๔ ไร  
๔. คุณแมบุญ ชัยเสริม ๑ ไร  
๕. คุณแมทองใส อินลา ๑ ไร  
๖. นายพัน-นางสุบิน อัคคังนาราช ๒ ไร   

ท่ีดินท่ีไดรับบริจาค เปนทุงนาแหงแลง ดินมีสภาพเปนดินปนทรายท่ีไมอุมน้ํา สอบถามชาวบาน
ทราบวา ทางราชการตรวจสอบดินแลว สามารถพอจะปลูกยางพาราได ผูวิจัยเดินทางไปท่ีอําเภอนายูง พบกับ
ทานพระครูประสิทธธรรมรักษ เจาอาวาสวัดเทพสิงหหารและเจาคณะอําเภอ    นายูง จังหวัดอุดรธานี เลา
ความประสงคใหทานฟง ทานจึงพาไปดูสวนยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงอยูใกลๆ วัด จึงไดรูจักยางพาราและ
วิธีการปลูก  

จากดินท่ีวางเปลา แหงแลงกันดารตามท่ีกลาวแลว ผูวิจัยจึงวางแผนและวิธีการจัดการแบบคอย
เปนคอยไป เริ่มปลูกตนยางพารากอน แลวปลูกแกวมังกรระหวางระยะหางแถว ๓ x ๗ เมตรนั้นดวย การปลูก
พาราก็พอหวังวาใหเปนรมเงา เพ่ือประโยชนข้ันตอนการปฏิบัติธรรมตามแนวรองตนยางท่ีไปดูงานมาแลว แลว
ตั้งปณิธานไววาจะตองพัฒนาท่ีแหงนี้เปนสวนปฏิบัติธรรมใหได ดวยวาสถานท่ีแหงนี้เปนทุงนา หางจากหมูบาน
นาคําหลวงประมาณ ๕๐๐ เมตร เพ่ือทําใหเปนสถานปฏิบัติธรรม จึงต้ังชื่อวา “ธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวง” ความหมายก็คือ เปนสถานปฏิบัติธรรม ทําใหเปนสวนปาท่ีตั้งอยูอยูกลางทุงนาของบานนาคําหลวง
นั้นเอง ภายหลังไดรับบริจาคท่ีดินและซ้ือเพ่ิมเติมบาง ปจจุบันประมาณ ๑๐๐ ไรเศษ เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม

๗
สัมภาษณ พระครูประภัสสรกิตติคุณ, เจาคณะตําบลนาขา และเจาอาวาส, วัดประดิษฐวนารามบานนาคํา

หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐.   

                                                           



๗๐ 

ของพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พระนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) ท้ังเปนแหลงเรียนรูการเกษตรแนวพุทธอีกดวย  

อาณาเขตติดตอของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  

ทิศเหนือ ติดตอกับ บานนาคํามูล ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี-บานโนนทับชาง ตําบลสุม
เสา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

ทิศใต ติดตอกับ เขตอําเภอเมืองอุดรธานีและอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานนาคําไหล ตําบลสรางแปน อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

๒) วัตถุประสงคการตั้งธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  
๑. เพ่ือใหเปนสถานท่ีอบรมฝกปฏิบัติธรรมวิปสสนากัมมัฏฐานใหแกพระภิกษุ-สามเณร พระ

นิสิต นักศึกษา ขาราชการ ประชาชน และเยาวชนประจําจังหวัดอุดรธานี  
๒. เพ่ือใหเปนสถานท่ีศึกษาแหลงเรียนรูทางดานการทําเกษตรแนวพุทธ เพ่ือนําไปเปน

แนวทางพัฒนาในการทากินแบบพอเพียง และประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ันคงและยั่งยืน  

๓) การจัดองคกรและแผนการดําเนินงาน  
๑. การจัดการองคกร  
สถานปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง พระธรรมวิมลมุนี เปนผูบริหารงานจัดการ

องคกรเองท้ังหมด ไดวางรูปแบบของการทํางานดวยระบบเมตตานุเคราะห คือ ใหพระภิกษุ-สามเณรท่ีอยู
ภายในวัดมัชฌิมาวาส มาทํางานท่ีสวนโดยความสมัครใจเอง เม่ือทํางานเสร็จในแตละวันก็จะเมตตานุ
เคราะหทุกรูป ดวยการใหปจจัยเพ่ือเปนทุนในการศึกษาเลาเรียน และยังมีเหลือเก็บสามารถสงไปใหโยมพอ-
แม ท่ีบานไดใชอีกดวย และยังมีคนงานชาวบานท่ีมีจิตอาสามารับจาง รวมท้ังศิษยท่ีลาสิกขาไปยังไมไดงาน
ทํามาเพ่ือชวยเหลือการทํางานเกษตรในดานตาง ๆ จํานวนหนึ่งประจําท่ีสวนและวัด เวลามีงานท่ีวัดก็ใหเขา
ไปชวยเหลืองานทางวัดไดดวย เรียกไดวา บริหารบุคลากรท้ังสองท่ี (วัดและสวนปา) การทํางานทุกอยางจะ
ลงมือทําเองทุกข้ันตอน เพ่ือใหพระภิกษุ-สามเณร และคนงาน เขาใจวิธีการทําจึงจะปลอยใหทําเอง จากนั้น
ก็จะไปตรวจดูความเรียบรอยของงานอีกครั้ง  

การปฏิบัติงานท่ีสวนปาจะใหทํางานเปนเวลา คือ ตั้งแตเชา เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. 
ประจําวันโดยประมาณ สําหรับพระภิกษุ-สามเณร จะใหออกไปประจําและพักอยูท่ีสวนปาตามความสมัคร
ใจ พักอยูประมาณ ๓-๔ รูป สวนท่ีพักในวัดมัชฌิมาวาส มีรถรับ-สงนั่งออกไปปฏิบัติงานพรอมกันประมาณ 
๘-๑๐ รูป ผลัดเปลี่ยนกันออกไปตามความสมัครใจ บางรูปก็ขยันไปทุกวัน ออกเดินทางไปทํางานท่ีสวนปา
ชวงเชา เวลา ๐๘.๐๐ น. ชวงบายเวลา ๑๕.๐๐–๒๐.๐๐ น. โดยประมาณ เหตุผลคือตองการใหพระภิกษุ-
สามเณร ปฏิบัติวัตรและศึกษาทางธรรม–บาลีตามปกติกอน จึงใชชวงเวลาวันหยุดและหลังจากเรียนหนังสือ
แลวคอยใหออกไปฝกปฏิบัติทํางานท่ีสวนปา  

๒. แผนการดําเนินงาน  
แผนการดําเนินงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตามแนวทางของธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา

หลวง มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาองคกรดังตอไปนี้  
(๑) ดานอาคารสถานท่ี  
ธรรมสถานสวนปาฯ มีอาคารรับรองพระเถระและพระภิกษุ-สามเณร จํานวน ๑ หลัง ศาลา

สําหรับปฏิบัติธรรม จํานวน ๑ หลัง หองสุขา น้ํา-สวม จํานวน ๑๐ หอง ๒ หลัง โรงเก็บวัสดุอุปกรณ จํานวน 



๗๑ 

๒ หลัง โรงครัว จํานวน ๑ หลัง และเรือนแพกลางน้ํา จํานวน ๑ หลัง อาคารท้ังหมดนี้สามารถรับผูเขามา
ปฏิบัติได จํานวน ๒๐๐ รูป/คน ตอครั้ง  

โดยมีแผนดําเนินการกอสรางอาคารเพ่ิมในอนาคต คือ อาคารหอประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสาธิตการทําการเกษตรแนวพุทธตามแนวทางของธรรมสถานสวนปาฯ ซ่ึงสามารถรองรับผูเขาอบรมไดครั้ง
ละ ประมาณ ๑๐๐ รูป/ คน และมีโครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยสําหรับ ผูมาเขารับการฝกอบรมเอาไว
ดวย นอกจากนี้จะดําเนินการกอสรางกุฎีสําหรับพระภิกษุ-สามเณรรอบๆสระน้ําเพ่ือรองรับการเขาอบรมตาม
หลักสูตร ครั้งละ ๗-๑๐ วัน และเปนสถานท่ีรับการฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเปนประจําของทุกป 
ครั้งละ ๑๐ วัน ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัดมัชฌิมาวาส 
พระอารามหลวง ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธานีดวย  

(๒) ดานการศึกษา  
การศึกษา หมายถึง การใหความรูความเขาใจในพุทธธรรม ท้ังการปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ 

ดานการปฏิบัติมุงใหความรูความเขาใจท้ัง ดานสมถะและวิปสสนา มีกลุมเปาหมายท้ังท่ีเปนพระภิกษุ-
สามเณร แมชี และฆราวาส รวมท้ังใหความรูความเขาใจกับการใชชีวิตท่ีพอเพียงกับสถานภาพ และให
ความรูเก่ียวกับการทําการเกษตรแนวพุทธ เพ่ือนําไปประพฤติปฏิบัติใชกับสภาพปญหาเศรษฐกิจท่ีขาวของ
แพงใหรูจักวิธีการทําและปลูกพืชผักสวนครัว ท่ีจําเปนใชกับการประกอบอาหารเองทุกวัน เชน พริก มะเขือ 
มะนาว หอม ผักช ีฯลฯ โดยไมตองใชพ้ืนท่ีมากทําในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู  ก็สามารถบริหารจัดการเองได และไมตอง
ซ้ือกิน  

ดวยธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนสาขาของวัดมัชฌิมาวาส ตําบลหมากแขง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี มีการจัดการศึกษาสาหรับใหพระภิกษุ-สามเณร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา รวมท้ังจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เปนหนวยงานสังกัด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และบริหารงานมีนโยบายกําหนดไววา เม่ือรูปใดเรียนจบใน
หลักสูตรนักธรรม-บาลี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จัดสงเรียนตอท่ีกรุงเทพมหานครปละ ๑๐ รูป ในระดับปริญญา
ตรีจบแลวก็สงเรียนตอในระดับปริญญาโท –ปริญญาเอกท้ังภายใน และตางประเทศไดไมเกิน ๕ รูป/คน โดย
มีทุนใหเรียนจนจบแตมีขอแมวาจะตองชวยงานท่ีวัดและธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงไปดวย (ถาเรียน
ตางประเทศจบแลวก็ตองมาชวยงานนอกจากจะสอบบรรจุทํางานท่ีอ่ืนได)  

(๓) ดานการเผยแผพุทธธรรม  

อบรมพระภิกษุ-สามเณร ศิษยและคฤหัสถผูอาศัยอยูวัดและธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวง ใหรูจักกฎระเบียบขอปฏิบัติ ทุกวันโกน วันพระ วันอาทิตย ตลอดพรรษาทุกป จัดวาระใหพระสงฆ
แสดงธรรมในวันพระ และเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกในวันออกพรรษาทุกป แสดงธรรมอบรมคณะ
นายทหารท่ีกองบิน ๒๓ และท่ีคายประจักษศิลปาคม ปละ ๖ ครั้ง ทุกป อบรมกัมมัฏฐานแกพระภิกษุ-
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในวันพระทุกวัน จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เวียนเทียนแสดง
ธรรมในพระอุโบสถ แสดงธรรมออกอากาศท่ีสถานีวิทยุในทองถ่ิน และของทางวัดมัชฌิมาวาส ท่ีคลื่น FM 
๙๒.๐๐ Mhz. เปนพระวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘ และรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ของกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานีบรรพชาเปนสามเณร เพ่ือเขาอบรม
ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดพรรษา  

(๔) ดานงบประมาณ  

ปจจัยการผลิตและการสนับสนุนดานการเงินทางธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไดมาจาก
การรับบริจาคของผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใส จากพอคา ประชาชน ขาราชการ และบุคคลท่ัวไปภายในจังหวัด



๗๒ 

อุดรธานีและตางจังหวัด นอกจากนั้นก็ไดมาจากผูมีศรัทธาและคณะสงฆท่ีนิมนต ไปแสดงพระธรรมเทศนา
ตามเขตปกครองและนอกเขตปกครองอีกแรงหนึ่งดวย  

๔.๒ แนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 

หลักธรรมและทฤษฎีท่ีนํามาเปนฐานแนวคิดการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวง  

๔.๒.๑ การเกษตรกับหลักนิยามในพระพุทธศาสนา  

นิยาม หมายถึง การกําหนดแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ หรือกฎ
ธรรมชาต7ิ

๘ 

การคนพบสรรพสิ่งท้ังหลายนั้น พระพุทธเจาทรงทราบวาเกิดข้ึนจากกฎธรรมชาติท่ีเรียกวาธรรม
นิยาม เปนกฎเกณฑแหงเหตุ และผลนี้มิใชมีเฉพาะกรรมนิยามอยางเดียวกฎอยางนี้มีหลายกฎทานประมวล
ไววามี ๕ กฎดวยกันเรียกวา นิยาม ๕ หรือกฎ ๕ ดังนี8้๙ 

๑. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ไดแกกฎเกณฑแหงเหตุ และผลเก่ียวกับการกระทําของมนุษย เชน 
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

๒. จิตตนิยาม กฎเกณฑเก่ียวกับการทํางานของจิตเชน เม่ือจิตอยางนี้เกิดข้ึนจะมีเจตสิกอะไร
ประกอบไดบาง ถาเจตสิกอันนี้เกิดข้ึนจะมีเจตสิกไหนเกิดรวมไดอันไหนรวมไมได 

๓. พีชนิยาม กฎเก่ียวกับพืชพันธุ เชน ปลูกมะมวงก็เกิดเปนมะมวง ปลูกมะนาวก็เกิดเปนตน
มะนาว ปลูกเมล็ดพืชอะไรก็ออกผลออกตนเปนพืชชนิดนั้น อยางนี้เรียกพีชนิยาม 

๔. อุตุนิยาม กฎเกณฑเก่ียวกับอุตุ อุตุคือ เรื่องอุณหภูมิ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติกฎเกณฑ 
เก่ียวกับดินฟาอากาศ พูดอยางชาวบานก็เชน อากาศรอนข้ึน เราก็เหง่ือออก อากาศเย็นลงเย็นมากๆ เขาน้ํา
กลายเปนน้ําแข็ง หรือถารอนมากข้ึนน้ําก็กลายเปนไอ เรียกวา อุตุนิยาม 

๕. ธรรมนิยาม กฎแหงธรรม คือ ความเปนเหตุเปนผลกันของสิ่งท้ังหลาย หรือความเปนไปตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัย เชน คนเกิดมาแลวก็ตองแก  ตองเจ็บ ตองตาย สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึนตั้งอยูแลวก็ดับไป 
เปนตน9

๑๐ 

ในท่ีนี้คณะผูวิจัย ขออธิบายเฉพาะพีชนิยามและอุตุนิยามเทานั้น ท้ังนี้เพราะพีชนิยาม และอุตุ
นิยามเก่ียวของกับการเกษตรของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุมความเปนไปของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว กฎธรรมชาติ
นี้ เม่ือเรานําเมล็ดขาวเปลือกไปเพาะ ตนไมท่ีงอกออกมาจะตองเปนตนขาวเสมอ หรือ ชางเม่ือคลอดลูกออก
มาแลวก็ยอมเปนชางเสมอ ความเปนระเบียบนี้พุทธศาสนาเชื่อวาเปนผลมาจากการควบคุมของพีชนิยาม 
แนวคิดของพระธรรมวิมลมุนี ไดนําหลักพุทธธรรมนี้มาประยุกตใชในการปลูกพืช พันธุพืชตางๆ ท่ีไดนํามา
ปลูกนั้น ไดคัดเลือกมาเฉพาะพันธุดี ไดผลผลิตมาก จะไมเอาพันธุดูใบ คือ ปลูกเจริญเติบโตแลวไมคอยออก
ดอก ออกผลเทาท่ีควร ออกแตใบมากกวา จึงมีแนวคิดตามหลักความเปนจริงสมเหตุสมผลวา พันธุนี้ ควรจะ

๘
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี  ๒๓, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หนา ๑๖๖. 
๙
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๑/๒๙๓. 

๑๐
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักกรรมคําสอนสําหรับคนสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร: เอกสาร

ประกอบการอบรม พระธรรมทูตวัดจักรวรรดิราชาวาส , ๒๕๒๙), (อัดสําเนา). 

                                                           



๗๓ 

นํามาปลูกหรือไม ถาไดพันธุไมดี ก็จะไดผลผลิตออกมาไมดี จะทําใหเสียเวลา เสียแรงทุน แรงกายไปเปลา
ประโยชน พระพุทธศาสนาคนพบวาเปนผลมาจากการควบคุมของมัชเฌนธรรม คือ ๑. กฎสมตา (การปรับ
สมดุล) ๒. กฎวัฏฏะ (การหมุนวนเวียน) และ      ๓. กฎปจจยาการ (การมีหนาท่ีตอกัน) นั่นเอง พีชนิยาม
เปนกฎธรรมชาติในฝายท่ีเปนระเบียบตรงกันขามกับธรรมนิยามซ่ึงเปนกฎธรรมชาติในฝายท่ีไมมีระเบียบ10

๑๑ 
๒. อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุม ความเปนไปของ  ปรากฏการณในธรรมชาติ 

เก่ียวกับวัตถุท่ีไมมีชีวิตทุกชนิด เชน ปรากฏการณฟารอง ฟาผา แมกระท่ังการเกิดและการดับสลายของโลก
ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติขอนี้ สวนท่ีเก่ียวกับวัตถุ เชนความสมํ่าเสมอของฤดูกาล ลักษณะสภาวะตางๆ ของ
ธาตุท้ัง ๕ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศ ซ่ึงก็คือปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ  เม่ือมีเหตุปจจัยเพียงพอ
ก็จะเปนไปโดยไมมีใครเปนผูกําหนดหรือหามได เชน การท่ีจะเกิดฝนตก ก็มีเหตุปจจัยเพียงพอใหเกิดฝนตก 
เชน การระเหยของน้ําบนดิน การรวมตัวของกอนเมฆ การเกิดลมพัด การกระทบกับความเย็น กอใหเกิดฝน
ตก เปนตน ตลอดจนปรากฏการณทางวัตถุอ่ืนๆ เชน การเคลื่อนท่ีของจักรวาล แรงดึงดูด แผนดินไหว 
ฟาผา เปนตน ซ่ึงปรากฏการณเหลานี้ พระพุทธศาสนาถือวาเกิดข้ึนเพราะวัตถุธาตุตางๆ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
อากาศปรับเปลี่ยนสภาวการณของตัวเอง เพราะอิทธิพลจากการปรับสถานะธาตุตามอุณหภูมิคือความรอน
และเย็น ดังนั้นกฎขอนี้จึงชื่อวา อุตุนิยาม   หลักของอุตุนิยาม ตามแนวพระพุทธศาสนามุงใหเขาใจเก่ียวกับ
กฎธรรมชาติท่ีวา ดวยวัตถุ ซ่ึงเม่ือมีเหตุปจจัยเพียงพอก็จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมันเอง ไมมีใครเปนผู
กําหนดหรือหามได เชน การเกิดฝนตก ก็มีเหตุปจจัยเพียงพอใหเกิดฝนตก การระเหยของน้ํา บนดิน การ
รวมตัว ของกอนเมฆ การเกิดลมพัด เปนตน หากเราเขาใจธรรมชาติเชนนี้ ก็จะทํา ใหมนุษยสามารถอยู
รวมกับธรรมชาติไดอยางมีความสุข อุตุนิยาม คือลักษณะสภาวะตาง ๆ ของธาตุท้ัง ๔ คือ น้ํา ลม ไฟ และ
อากาศ1 1

๑๒ เรื่องของอาหารและพืชพรรณ หรือเปนไปตามธรรมชาติตามหลักอนิจจัง สภาวะบนโลกมีพลวัต
อยูตลอดเวลา ฝนตก แดดออก แผนดินไหว เปนตน สิ่งเหลานี้เพียง  เปนปรากฏการณธรรมชาติ ซ่ึงมีเหตุ
ปจจัยเปนลูกโซติดตอกันไปไมมีท่ีสิ้นสุด  

พระพุทธศาสนาท่ีมุงเนนใหมนุษยมีความสุขยั่งยืน โดยเนนใหคนดับทุกขไดและสรางประโยชน
สุขใหเกิดแกท้ังตนเองและสังคม โดยถือวาเรื่องปากทองหรือเรื่องทํามาหากินโดยทางสุจริตเปนหลักประกัน
ชีวิตอยางหนึ่ง  จากแนวคิดการดําเนินงานเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงไดคํานึงถึง
ฤดูกาลตาง ๆ ตลอด วา พืชชนิดนี้ สมควรปลูกในฤดู หรือหนาฤดูกาลใด ท่ีจะทําใหผลิตออกมามาก หรือ
พันธุพืชบางชนิด ก็สามารถปรับเขาไดหลายฤดูกาล สามารถออกผลผลิตไดหลายฤดูกาล 1 2

๑๓ โดยในทาง
พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับการทํามาหากินหรือการทําการเกษตรนี้เปนพุทธพจนหรือภาษิตสั้นๆ 
ปรากฏในคัมภีรตางๆ เชน ในคัมภีรพระวินัยปฎก มหาวิภังคไดกลาวถึงชนิดของพืชท่ีปลูกและวิธีการปลูก
หรือขยายพันธุภูตคามไวในภูตคามสิกขาบทวิภังค และในคัมภีรขุททกนิกาย สุตตนิบาต ดังพุทธพจนท่ีตรัส
กับกสิภารทวาชพราหมณในกสิภาชสูตรในตอนหนึ่งวา “ศรัทธาของเราเปนพืช ความเพียรของเราเปนฝน 
ปญญาของเราเปนแอกและไถ หิริของเราเปนงอนไถ ใจของเราเปนเชือก สติของเราเปนผาลและปฏัก เรา
คุมครองกาย คุมครองวาจา สํารวมในอาหารในทอง ยอมกระทําการถอนหญาคือการกลาวใหพลาดดวย

๑๑
พระเทพรัตนมุนี, วิถีเกษตรแนวพุทธ, (อุดรธานี: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนวพุทธ วัดมัชฌิมาวาส 

ตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๔). (อัดสําเนา). 
๑๒

บุญโต, นิยาม ๕, [ออนไลน] แหลงท่ีมา: http://www.dmc.tv/forum/index.php?Showtopic =6249, [๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐].  

๑๓
 พระธรรมวิมลมุนี (พระมหาสายพงศ อโนมปฺโญ), คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, ๒๕๖๐ (อัด

สําเนา). 

                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8F%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97


๗๔ 

สัจจะ  ความสงบเสง่ียมของเราเปนเครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเรานําธุระไปเพ่ือธุระนําไปถึงแดน
เกษมจากโยคะ ไมหวนกลับมายอมถึงสถานท่ีๆ บุคคลไปแลวไมเศราโศก การไถนานั้น เราไถแลวอยางนี้ 
การไถนานั้นยอมมีผลคืออมตะ บุคคลไถนานั้นแลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวง” 
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๑๔   

เห็นไดวา  ความเขาใจแกนแทของชีวิต คือหัวใจสําคัญของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมยั่งยืนกับ ระบบเกษตรกรรมแผนใหมซ่ึงมีรากฐานอยูท่ีการวิจัยทางวิทยาศาสตร
อยางเปนระบบ  พุทธเกษตรกรรมนั้นเริ่มตนข้ึนท่ีการพูดถึงชีวิตของคน โดยตระหนักวาชีวิตคนนั้นเปน อันหนึ่ง
อันเดียวกันกับโลกธรรมชาติภายนอก โดยมี “อาหาร” เปนตัวเชื่อมสัมพันธระหวางสองสิ่ง ดังกลาว ในแงนี้ 
โลกธรรมชาติ ระบบเกษตรกรรมท่ีผลิตอาหารและชีวิตคน จึงเปนสามสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกันแยกออกจากกันมิได 
การทําลายธรรมชาติเปนการทําลายชีวิตคนดวย นวเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ผูวิจัย
อาศัยหลักอุตุนิยาม และพีชนิยาม คือพืชมีอยูแลวเพียงรูจักนําเอาพืชมาทําอยางไรใหเกิดการงอกงาม โดย
อาศัยอุตุนิยามคือ น้ํา ดิน ลม ในการทําใหพืชเจริญเติบโตนั่นเอง 

๔.๒.๒ การเกษตรกับหลักปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาท ถือไดวาเปนแนวความคิดท่ีกลาวถึงกระบวนชีวิตของมนุษย ท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด 
เปนแนวความคิดท่ีตอบปญหาเก่ียวกับมนุษยโดยตรง 

ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไดใหความหมาย ปฏิจจสมุปบาทวา คือสภาพ
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน, การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน, การท่ีทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกัน
มา14

๑๕ 

ปฏิจจสมุปบาท มาจากคําบาลีวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ซ่ึงประกอบดวยคํา “ปฏิจฺจ” กับคําวา 
“สมุปฺปาท” ความหมายวา “ปฏิจฺจ” แปลวา อาศัย “สมุปฺปาท” แยกออกเปน สํ + อุปฺปาท =“สมุปฺปาท” 
สํ แปลวา รวม อุปฺปาท แปลวาเกิดข้ึนเม่ือรวมกัน (สํ + อุปฺปาท) จึงแปลวา การเกิดข้ึนรวมกัน ดวยเหตุนี้
เม่ือนําคําวา “ปฏิจฺจ” กับคําวา “สมุปฺปาท” รวมกันเขา จึงมีความหมายวาการเกิดข้ึนรวมกันโดยอาศัยกัน
และกันเกิดข้ึน15

๑๖ 

ท้ังหมดนี้คือ ความหมายของปฏิจจสมุปบาทโดยพยัญชนะ แตเม่ือวาความหมายโดยอรรถคือ โดย
เนื้อหาสาระแลว ปฏิจจสมุปบาทมุงแสดงถึงความสัมพันธขององคธรรมท่ีรวมกันอาศัยกันและกันเกิดข้ึน ท้ังท่ี
เปนรูปแบบกวางๆครอบคลุมไปทุกสรรพสิ่งและรูปแบบแคบ มุงตรงมาท่ีมนุษยโดยเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบท้ัง ๒ 
รูปแบบนี้ มีความสัมพันธและเชื่อมโยงเขากันไดเปนอยางดี ดังพุทธพจนท่ีแสดงความหมายของปฏิจจสมุป
บาทในรูปแบบท่ีกวางๆไววา “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึนเม่ือสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ดวย)”๑๗      

จากพุทธพจน เปนการแสดงความหมายปฏิจจสมุปบาทแบบกวาง  ซ่ึงบางทีก็เรียกวา    อิ
ทัปปจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบนี้ พระพุทธองคตรัสไวโดยท่ัวไป เปนหลักท่ีครอบคลุมทุกอยาง

๑๔
 ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗ – ๗๘/๕๑๘. 

๑๕
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๔๓. 
๑๖

 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมเพ่ือความเขาใจชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๓๕), หนา ๑. 

๑๗
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๔/๔๓๘. 

                                                           



๗๕ 

เพราะยึดเอาหลักท่ีวา ไมมีอะไรเกิดข้ึนอยางลอยๆ แตท่ีเกิดข้ึนนั้น ลวนมีเหตุปจจัยอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมประกอบกันใหเปนเชนนั้น ดวยเหตุนี้หลักปฏิจจสมุปบาทจึงใชไดมากท่ีสุด เชน ใชเปนกฎ
วิทยาศาสตร ใชเปนกฎเลขาคณิต หรือจะอธิบายไปถึงจักรวาลนี้ก็ได ความหมายปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบนี้ 
เปนการแสดงความสัมพันธกันขององคธรรม ท่ีกวางขวางครอบคลุมไปถึงสรรพสิ่ง17

๑๘ 

๔.๒.๓ แนวคิดการเกษตรแนวพุทธของพระธรรมวิมลมุน1ี8

๑๙ 

หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน  วัดและพระสงฆ จึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน พระสงฆหลาย
รูปไดพยายามรื้อฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบาน ในยุคภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในข้ัน
วิกฤตินี้ข้ึนมาใหม โดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบัน ซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนใหชัดเจนและตรงจุด 
พยายามคนหาแกนของพุทธธรรม เพ่ือนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัย แลวนํามาเปนหลักในการแกปญหา
และพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน ตัวอยางเชน พระสงฆจังหวัดอุดรธานีท่ีไดนํา
หลักธรรมในการทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรม ชี้แนะประชาชนหรือกลุมเกษตรกรในบานนาหลวง ตําบล
นาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดานการเกษตรเชิงเด่ียวมาเปนเวลาหลายสิบปท่ี
ผาน เชน การทําไรออยหรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว โดยไมการปลูกพืชอ่ืนๆ เสริมหรือหมุนเวียนเลย จึง
ทําใหสภาพดินมีปญหาผลผลิตตกต่ําและท่ีซํ้ารายรายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย แทบจะไมมีเงินสําหรับ
เลี้ยงชีพ เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยางเหมาะสมแกพ้ืนท่ีและฤดูกาลนั้นเอง นอกจากนั้น พบวา ในสมัยอดีต
หลายปท่ีผานมา  ชาวบานในละแวกบานนาคําหลวง และหลาย ๆ หมูบานของตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี   ลวนมีสภาพเหมือนกับหมูบานอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน โดยประชาชนสวนใหญของชุมชนมีสภาพท่ีอด
อยาก ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานดานเกษตร  การเปนหนี้สินลนตัว ปลูกขาวแตไมมีขาวกิน ปลูก
พืชก็ขายไมไดราคาท่ีเปนธรรม  แมจะเลี้ยงสัตวก็ถูกโรคระบาด คุณภาพชีวิตคอนขางต่ํา เชน ชอบเลนการพนัน
หวย การพนันไกชน และอบายมุขตางๆ ขาดการใสใจดานสุขภาพอนามัยท้ังของตนเองและบุตรหลาน เยาวชน
ขาดการดูแลเอาใจใส  เม่ือเห็นประชาชนประสบกับปญหาเชนนี้  จึงไดต้ังปณิธานไววา จะหาทางแกปญหา
ความยากจน ปญหาหนี้สิน และปญหาสุขภาพอนามัยใหกับชาวบานใหไดดวยการนําหลักธรรมมาใชกับการ
แกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการทําเกษตรแนวพุทธ เพ่ือทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนและถาวร 

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไดนําหลักพุทธธรรมตาง ๆ นํามาประยุกตใชในการปลูกพืช
เกษตรแนวพุทธ โดยอาศัยหลักของธรรมชาติ ไมวา คน สัตว และพืชพันธุตาง ๆ ลวนตองอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน
เกิดข้ึน ไดปลูกพืชชนิดตาง ๆ ผสมผสานกัน ไมไดปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน แปลงนี้ตรงนี้ จะปลูกพืชชนิดใดบาง ท่ี
จะอิงอาศัยกันได เชน รดน้ําพืชชนิดนี้แลว พืชชนิดท่ีปลูกไวใกลเคียงสามารถพ่ึงพาอาศัยน้ําดวยกันได พ่ึงพารม
ไมของตนไมใหญไดจึงจะเจริญเติบโต ใหผลผลิตไดมาก เชน ตนพริก ตองปลูกในสถานท่ีไมถูกแดดมากเกินไป 
หรือในรมมากเกินไป1 9

๒๐  และทําดินเสียใหเปนดินดี เชน การทําดินทรายใหเปนดินดีดวยการผสมแกลบ และ
สัตว ใหเขากันกับดินทราย จนเกิดเปนดินดี นําไปใสวงบอ หรือท่ีตาง ๆ สําหรับปลูกพืชไดอีกดวย เปนการทํา

๑๘
พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๙),    หนา ๓๐. 

๑๙
เกษตรแนวพุทธ ในท่ีน้ี คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วิริยอิทธิบาท (ความเพียรในอิทธิบาท

ธรรม)  และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎีใหม หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน มาเปนฐานแนวคิดแบบบูรณาการแลวนํามา
สังเคราะหเปนอัตลักษณะเฉพาะในการทําเกษตรกรรมอยางเหมาะสมท่ีสุดสําหรับพ้ืนท่ี ดูเพ่ิมเติมใน.  พระเทพรัตนมุนี, วิถี
เกษตรแนวพุทธ, (อุดรธานี: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนวพุทธ วัดมัชฌิมาวาส ตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี, 
๒๕๕๙). (อัดสําเนา). 

๒๐
 พระเทพรัตนมุนี, วิถีเกษตรแนวพุทธ, (อัดสําเนา). 

                                                           



๗๖ 

การเกษตรแนวพุทธแบบพ่ึงพา คือ เม่ือปลูกยางพาราใหมีระยะหาง ๓ x ๗ เมตรไดปลูกตนแกวมังกร จากนั้น
รดน้ําตนแกวมังกร ยางพาราก็ไดอานิสงสดวย คือยางพาราก็ไดรับอาหารจากตนแกวมังกรเปนตน และถือไดวา
เปนการเกษตรแบบอิงอาศัยกันคือ ในทอท่ีปลูกตนแกวมีผึ้งอาศัยอยู ผึ้งผสมเกสรใหดอกแกวมังกร และดอก
ของพืชในสวนเกษตรแนวพุทธดวยนั้นก็คือ ความสัมพันธขององคธรรมท้ังหลายซ่ึงอาศัยกันและกันเกิดข้ึนตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท 

๔.๓ แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 

๔.๓.๑ การเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนของธรรมสถานสวนปาทุงนา     
คําหลวง บานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

แนวคิดและหลักการทําเกษตรแนวพุทธของของธรรมสถานสวนปา ทุงนาคําหลวงมีแนวทาง
กอนการปลูกพืช ผัก และผลไมทุกชนิด จะทองบทสวดมนตตาง ๆ เชน บทชยปริตร เพ่ือใหพืชเจริญงอกงาม 
ในเนื้อนาบุญท่ีเปนสิริมงคลแกผูปลูก ผูบริโภคดวย และเพ่ือใหปราศจากทุกข โศก โรค ภัย ศัตรูพืชตางๆ 
ขอใหไดผลผลิตสมดังใจท่ีปรารถนาทุก ๆ ตน  

คําวา สวดมนต แยกออกเปน ๒ คํา คือ “สวด กับ มนต” คําวา “สวด” ไดแก การทองบน หรือ
สาธยายคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ (๑) สวดธรรมเพ่ือรักษาพระศาสนา (๒) 
สวดพระปริตร เพ่ือคุมครองปองกันอันตราย 2 0

๒๑ โดยเปนวิธีการท่ีพระภิกษุท้ังหลายสวดเองบาง ผูอ่ืนสวดให
ฟงบาง หรือสวดพรอมกันบาง 

การสวดพระปริตร ในครั้งพุทธกาล คงเปนแตบริกรรมหรือพร่ําบนภาวนาเฉพาะตัวเพ่ือความ
คุมครองปองกันตนเอง ดังปรากฏในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย วา เม่ือภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดมรณภาพ 
จึงมีพุทธานุญาตใหแผเมตตาไปยังพญางูท้ัง ๔ ตระกูล เพ่ือเปนการคุมครองปองกันตนเอง2 1

๒๒ ปรากฏในพระ
สุตตันตปฎก ชาดกวา นกยูงทองคําทําพระปริตร คุมครองตนเอง โดยใชคําวา รายวิชชา หรือรายวิทยามนต
2 2

๒๓ หรือในอรรถกถา ไดกลาวถึงวิธีสวดพระปริตรวา เปนการกลาวบริกรรม2 3

๒๔ ดังนั้น การสวดพระปริตรจึง
เปนไปในลักษณะการกลาวบริกรรมพร่ําบนและการกลาวธรรมดังกลาว 

ชัยปริตร  คือ  ปริตรท่ีกลาวถึงชัยชนะของพระพุทธเจา  แลวอางสัจวาจานั้นมาพิทักษคุมครองให
มีความสวัสดี  คาถา ๑-๓  แสดงชัยชนะของพระพุทธเจา  เปนคาถาท่ีโบราณาจารยประพันธข้ึน
ภายหลัง คาถา ๔-๖ เปนพระพุทธพจน ท่ีนํามาจากอังคุตตรนิกายปุพพัณหสูตร  อนึ่ง  บทสวดมนตของไทย
บางฉบับมีคาถาเพ่ิมอีก  ๖  บทวา  โส  อัตถะลัทโธ....  สา  อัตถะลัทธา....ผูแปลเห็นวาไมมีในพระสูตรนั้น  แม
ในฉบับพมาก็ไมพบคาถาดังกลาว จึงแปลเฉพาะคาถาท่ีมีในพระสูตร2 4

๒๕  ดังนั้น สวนเกษตรธรรมสถานทุงนาคํา
หลวง จะนําบทสวดมนตตาง ๆ ท่ีไดนํามาใชในการปลูกพืชทุกชนิด มีดังตอไปนี้ 

๒๑
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระปริตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรือง, ๒๕๑๔),        

หนา ๒๐๗. 
๒๒

องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๖๗/๑๑๐ 
๒๓

ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๗/๒๖. 
๒๔

ที.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๘๒/๑๖๑. 
๒๕

พระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. 

                                                           



๗๗ 

บทชยปริตร 

ชยปริตร เปนคาถาสําหรับสวดอวยพรชัยมงคล ทําใหประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี ใช
สวดตอทายหลังจากสวดพระปริตรครบทุกบทแลว ชยปริตรทอนแรกกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธ
องค จนพระองคมีชัยตอพญามาร และเหลาเสนามารท้ังหลายแลว บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเหนือ
อปราชิตบัลลังก บัลลังกของผูมีชัยไมพายแพ ณ ควงไมโพธิ์พฤกษ ณ ผืนแผนดินอันเปนจอมดิน ซ่ึงเปน
สถานท่ีตรัสรูของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค พระพุทธองคทรงประกอบดวยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ
เก้ือกูลแกมวลสรรพสัตว ทรงเท่ียวสั่งสอนหมูสัตวใหพนทุกขตราบจนเขาสูปรินิพพาน ชยปริตรไดกลาวอาง
ความจริงขอนี้เปนสัจจกิริยาใหเกิดชัยมงคลสําหรับ ผูปรารถนามงคลและไดกระทําสิ่งท่ีเปนมงคล 

ชยปริตรทอนสุดทาย เปนบทท่ีประพันธข้ึนปดทายสุปุพพัณหสูตร สําหรับอวยพรเจาะจงเฉพาะ
บุคคลชายหญิงพรอมท้ังหมูญาติ ใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีความเจริญงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา ชย
ปริตรทอนสุดทายนิยมนําไปสวดอวยพรชายหญิงท่ีทําบุญเปนการเฉพาะ เชน ทําบุญวันเกิด และบวชนาค เปน
ตน 

ชยปริตร 

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน 

เอวัง  ต๎วัง  วิชะโย  โหห ิ ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล 

อะปะราชิตะปลลังเก สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร 

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต  ปะโมทะติ ฯ 

สุนักขัตตัง  สุมังคะลั สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง 

สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ สุยิฏฐัง  พ๎รัห๎มะจาริสุ 

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง 

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา 

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ 

โส  อัตถะลัทโธ  สุขิโต วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน 

อะโรโค  สุขิโต  โหห ิ สะหะ  สัพเพห ิ ญาติภิ 

สา  อัตถะลัทธา  สุขิตา วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน 

อะโรคา  สุขิตา  โหห ิ สะหะ  สัพเพห ิ ญาติภิ 

เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน 

อะโรคา  สุขิตา  โหถะ สะหะ  สัพเพห ิ ญาติภิ ฯ 

คําแปล 

องคพระทศพลผูเปนศูนยรวมจิตใจแหงชาวศากยะ  ทรงมีชัยชนะตอพญามาร  ท่ีควงแหงตน
โพธิ์พฤกษ  ทรงถึงความเปนผูเลิศ  บันเทิงอยูเหนืออปราชิตบัลลังก  คือ  บังลังกของผูมีชัยไมพาย
แพ  ณ ผืนแผนดินอันเปนจอมดิน ซ่ึงเปนท่ีตรัสรูแหงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค กายกรรม วาจา
กรรม  มโนกรรม ความปรารถนาของทานเปน ประทักษิณในวันเวลาใด วันเวลานั้นเปนฤกษดี  มงคล
ดี  แจงดี  รุงดี  ขณะดี  ครูดี  และเปนการบูชาอยางดีสําหรับผูประพฤติดีท้ังหลาย คนทํากรรม อันเปน
ประทักษิณแลว  ยอมไดประโยชนอันเปนประทักษิณฯ  



๗๘ 

ขอทานจงไดรับประโยชนสุข เจริญงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา  ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ  มีความสุขกายสบายใจ  พรอมดวยญาติท้ังปวง 

ขอเธอจงไดรับประโยชนสุข  เจริญงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา  ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ มีความสุขกายสบายใจ  พรอมดวยญาติท้ังปวง 

ขอทานท้ังหลายจงไดรับประโยชนสุข  เจริญงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ มีความสุขกายสบายใจ  พรอมดวยญาติท้ังปวงฯ25

๒๖ 

การปลูกพืชทุกชนิดในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ผูวิจัยไดสวดบทชยปริตร เพ่ือไมใหเกิด
ศัตรูพืช เชน แมลง เพลี้ย เปนตน เพ่ือปาวประกาศใหเจาท่ีเจาทางท่ีสิ่งสถิตในบริเวณไดทราบวา นี้เปน
กาลเวลาท่ีเปนอุดมมงคลชัยท่ีดีแลวในปลูกพืชและสรรพสิ่ง เพ่ือใหพืชและสรรพสิ่งท้ังหลาย ไดเจริญงอก
งามไพบูลยในสถานท่ีแหงนี้ท่ีเปนเนื้อนาบุญของโลก คือธรรมสถานแหงนี้ตอไป  และเพ่ือใหเกิดธรรมชาติได
อิงอาศัยใชบริโภคในการเลี้ยงชีวิต บํารุงรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจใหแข็งแรง ปราศจากทุกขท่ีเปน
สภาพท่ีทนทรมาน ปราศจากภัยวิบัติท้ังหลาย และปราศจากโรครายตาง ๆ ในรางกายของผูปลูก และ
ผูบริโภคไปดวย  

บทสวดสักกัต๎วา 

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
เพราะทําความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเปนดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ 

หิตัง เทวะมะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
เปนประโยชนแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดวยเดชแหงพระพุทธเจา 

นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  ทุกขา วูปะสะเมนตุ  เต 
ขอสรรพอุปทวะท้ังหลายจงพินาศไป ขอทุกขท้ังหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดี  

สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
เพราะทําความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเปนดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ 

ปะริฬาหูปะสะมะนัง  ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 
เปนเครื่องระงับความกระวนกระวาย ดวยเดชแหงพระธรรมรัตนะ 

นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  ภะยา วูปะสะเมนตุ  เต 
ขอสรรพอุปทวะท้ังหลายจงพินาศไป ขอภัยท้ังหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดี  

สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
เพราะทําความเคารพพระสงฆรัตนะ อันเปนดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ 

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
เปนผูควรแกสักการะท่ีเขานํามาบูชา เปนผูควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ ดวยเดชแหงพระสงฆ 

นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  รคา วูปะสะเมนตุ  เต 
ขอสรรพอุปทวะท้ังหลายจงพินาศไป ขอโรคท้ังหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสด2ี6

๒๗ 

อานิสงสการสวดสักกัต๎วา 

๒๖
พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ, พุทธานุภาพ, http://www.jariyatam. com/chanting  [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

๒๗
แกว ชิดตะขบ, บททําวัตร–สวดมนต (แปล), องคความรูเก่ียวกับพระปริต บทสวดอนุโมทนาวิธี ธรรมจักร 

และพระคาถาชินบัญชร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓), หนา ๑๑๐ 

                                                           



๗๙ 

๑. ระงับโรคภัย 
๒. อายุยืนยาว 
๓. แคลวคลาดปลอดภัย 
๔. ทําใหศัตรูพืชไมรบกวน 
๕. เม่ือสิ้นอายุจะไปสูสุคติ27๒๘ 

การปลูกพืชทุกชนิดในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไดสวดบทสักกัต๎วานี้  เพ่ือปาวประกาศ
ใหเจาท่ีเจาทางท่ีสิ่งสถิตในบริเวณไดทราบวา ดวยความเคารพพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆนี้ เปนดั่งทิพยโอสถท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลท้ังแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ขออุปทวะภัยท้ังหลาย
จงสูญหายไป ใหผูบริโภคมีสุขาภาพรางกายแข็งแรง อายุยืน  เพ่ือใหศัตรูพืชไมมารบกวน  และบํารุงรักษา
สุขภาพกาย และสุขภาพใจใหแข็งแรง ปราศจากทุกขท่ีเปนสภาพท่ีทนทรมาน ปราศจากภัยวิบัติท้ังหลาย 
และปราศจากโรครายตาง ๆ ในรางกายของผูปลูก และผูบริโภคไปดวย  

บทสวดอิติปโส 

บทสวดบทนี้ ชาวพุทธจะคุนเคยกับบทสวดนี้ เพราะไมงานกุศล หรืออกุศลพิธีตาง ๆ จะไดฟง
พระสงฆสวดเสมอ และจะจดจําไดตั้งแตสมัยเรียนในระดับประถมศึกษา ผูวิจัย (พระเทพรัตนมุนี) ไดเขาใจ
ถึงมนตขลังของบทสวดดังกลาวนี้วา ทําใหคนท่ีทองบทสวดมนตนี้ ไดมีจิตสมาธิตั้งม่ัน ทําใหจิตใจเกิดความ
สงบได  มีรายละเอียดดังนี้ 

อิติป โส  ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน  สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะ
โร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ28

๒๙  

แปลวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบไดดวยพระองคเอง
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ (ความรูและความประพฤติ) เปนผูเสด็จไปดีแลว เปนผูรูโลกอยางแจม
แจง เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกได อยางไมมีใครยิ่งไปกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรมเปนผูมีความเจริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ดังนี้ฯ 

สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัต-ตัง  
เวทิตัพโพ วิญูหิติ ฯ29

๓๐  

แปลวา พระธรรมเปนสิ่งท่ีพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว เปนสิ่งท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึง
เห็นไดดวยตนเอง เปนสิ่งท่ีปฏิบัติไดและใหผลได ไมจํากัดกาล เปนสิ่งท่ีควรกลาวกับผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถิด 
เปนสิ่งท่ีควรนอมเขามาใสตัว เปนสิ่งท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน ดังนี้ฯ 

สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ                    
ญายะปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิ-ทัง  จัต
ตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย  ทักขิ
เณยโย อัญชะลีกะระณีโย  อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ 

๒๘
พระเทพรัตนมุนี, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 

๒๙
วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑ 

๓๐
ดูรายละเอียดใน พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ

มหาเถระ), หนา ๓๖๙. 

                                                           



๘๐ 

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด ปฏิบัติดีแลว สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด 
ปฏิบัติตรงแลว สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด ปฏิบัติเพ่ือรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลวสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด ปฏิบัติสมควรแลว ไดแก บุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรุษ ๔ คู นับเรียงตัว
บุรุษได ๘ บุรุษ (คือ พระอริยบุคคล ๘) นั้นแหละสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูควรแกทักษิณา 
เปนผูควรแกการทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา30

๓๑ 

เม่ือระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และสังฆคุณอยูเนื่อง ๆ จิตจะไมถูกราคะโทสะ โมหะ 
รบกวน มีจิตตรงดิ่งถึงพระรัตนตรัย  มีสมาธิท่ีตั้งม่ัน มีจิตใจจดจอตอการปลูกพืช นึกถึงสิ่งดีๆ ท่ีงดงาม ก็จะ
ทําใหพืชท่ีเราปลูกนั้น ปลูกพืชติดตนงาย ไมตายหรือเหี่ยวเฉา แตถาเราไมนึกถึงคุณพระรัตนตรัย มีจิตใจหอ
เหี่ยว หรือหดหู ไมมีสมาธิ ไมตั้งใจปลูก นึกแตสิ่งไมดีชั่วรายในอดีตท่ีผานมาในขณะท่ีกําลังปลูกพืช ก็จะทํา
ใหพืชท่ีเราปลูก จะติดตนยาก เหี่ยวเฉางาย ตายเร็ว หรือไมประสบผลสําเร็จในการปลูกพืชในแตละชนิด 3 1

๓๒ 
เม่ือตรึกและพิจารณาถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณอยูในขณะปลูก ปติยอมเกิดข้ึน เม่ือมี
ใจประกอบดวยปติ ความกระวนกระวายกายและใจยอมสงบลงดวยความสงบอันมีป ติเปนปทัฏฐาน 
ความสุข ทางกายทางใจยอมเกิดข้ึน32

๓๓ เกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งท่ีเราปลูก 

๔.๓.๒ ความสําคัญของพืชผักท่ีนํามาปลูกในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 

ในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  มีพืชผักท่ีนํามาปลูกเพ่ือใหรมเงาดวย และเพ่ือเปนอาหาร
ดวย นอกจากจะเปนสวดเพ่ือขจัดอันตราย และทําความคุมครองใหม่ันคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็
ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม ในท่ีสุดแลวพิธีสวดมนตนี้สามารถเรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพ่ือสราง
ความม่ันใจใหแคลวคลาดจากอันตรายท้ังปวง สวนลักษณะพิธีสวดมนตนี้สามารถจัดสรุปลงไดตามหนาท่ี ๒ 
ประการคือ สวดพระธรรมเพ่ือรักษาพระศาสนาอยางหนึ่ง สวดพระปริตรเพ่ือจะคุมครองปองกันภยันตราย
อยางหนึ่ง33

๓๔ 

วิธีการและข้ันตอนการปลูกพืชของพระธรรมวิมลมุนีนั้น เกิดจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมา
จากขางตน จากการสวดบทตาง ๆ ในทุกๆ ครั้ง  ขณะปลูกพืชทุกชนิด จะทําการสวดมนตในบทเหลานี้ ทํา
ใหจิตต้ังม่ัน มีสมาธิ มีพลังจิตท่ีสะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ท้ังการรดน้ํา ใสปุย
ธรรมชาติ ไมมีสารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ ไมมีศัตรูพืชหรือแมลงตาง ๆ มารบกวนหรือทําลาย จึง
ทําใหพืชตาง ๆ ท่ีเพาะปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกผลไดดี มีผลผลิตท่ีดีตามท่ีตองการได  ดังนั้น 
วิธีการปลูกพืชชนิดตาง ๆ มีดังตอไปนี3้4๓๕ 

 

 

๓๑
ดูรายละเอียดใน พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒจารย  (อาจ อาสภมหา

เถระ), หนา ๓๗๙. 
๓๒

พระธรรมวิมลมุนี, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 
๓๓

ดูรายละเอียดใน พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 
หนา ๓๖๖. 

๓๔
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระนิพนธเกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา ตํานานพระ

ปริตร, หนา ๒๐๗. 
๓๕

อางแลว, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 

                                                           



๘๑ 

(ก)  การปลูกพืชเศรษฐกิจในวงบอ (ทอซีเมนต) 

๑) วิธีปลูกขาวไรซเบอรรี่ (Rice  Berry) ในวงบอ (ทอซีเมนต) 

การปลูกขาวในบอซีเมนตมีขอดีหลายอยาง สามารถควบคุมการจัดการไดงายกวา จึงสามารถปลูก
ไดตลอดท้ังป ใน ๑ ป สามารถปลูกได ๓ ครั้ง เหมาะกับคนท่ีมีพ้ืนท่ีนอย สามารถจัดการเรื่องวัชพืชไดงาย 
อัตราสวนตอ ๑ คน ถาปลูกขาว ๓๐ บอ ปละ ๓ ครั้ง ก็จะมีขาวบริโภคอยางเพียงพอตลอดท้ังป 

การเตรียมตนกลาเพ่ือปลูก 

โดยการแชเมล็ดพันธุท่ีตองการในน้ํา ๑ คืน แลวนําไปบมหรือหมักแหงในกระสอบ ๒ คืน แลวนํา
เมล็ดพันธุขาวท่ีบมแลวนําไปหยอดในถาดหลุมๆ ละ  ๑-๒  เมล็ด  รดน้ําเชาเย็นประมาณ ๒-๔วัน ตนกลาจะ
งอก ประมาณ ๙-๑๕ วัน นําไปปลกูในวงบอๆ ละ ๙ ตน  

การปลูกเริ่มตน ปรับเตรียมพ้ืนท่ีใหราบเรียบ นําบอซีเมนตขนาด ๔๐ × ๘๐ เซนติเมตร ท่ีเตรียม
ไวมาวางเรียงชิดกันเปนคู แตละแถวหางกัน ๕๐  เซนติเมตร อัตราสวนประมาณ ๑,๕๐๐-๑๗๐๐ วงบอ/ไร  
โดยมีวิธีการและสัดสวน ดังนี้ 

๑. จัดวางวงบอไดท่ีแลวเทปูนซีเมนตรองกนพ้ืนกันน้ํารั่ว หนา ๓ เซนติเมตร ใสดินท่ีเตรียมผสมไว
ตามอัตราสวนลงไปในบอใหมีความสูงขนาด ๓๕ เซนติเมตร  

๒. อัตราสวนดินสําหรับเพาะปลูก  คือ  ดิน ๓ สวน  แกลบดิบ ๒ สวน  ปุยคอก ๑ สวน (๑ 
กระปอง/ ๕ ลิตร)   ผสมใหเขากันเทลงไปในวงบอซีเมนตท่ีเตรียมไวแลวใสน้ําใหเต็มบอแชดินไวเพ่ือกําจัด
วัชพืชอยางนอย ๑๐-๑๕ วัน ถาดินยุบตัวลงใหใสเพ่ิมเหลือวัดจากปากบอลงไปประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 

๓. เม่ือครบกําหนดแลวนําตนกลาขาวท่ีเพาะไวมาปกดํา ในขณะท่ีปกดํานั้น ใหสวดมนต (อิติปโส, 
ชะยันโต, โส อัตถะลัทโธ และสักกัต๎วา) ไปดวยบทไหนบทหนึ่ง และเวลารดน้ําตนพืช (ใชไดกับพืชทุกชนิด) โดย
ปกดําบอละประมาณ ๗-๙ กอ กอละประมาณ ๑-๒ ตนกลา  ถามากกวานี้จะทําใหตนขาวเบียดกันแนนเกินไป 

๔. หลังจากปกดําครบ ๑๕ วัน ใสปุยคอกประมาณ ๒ กํามือ ใหใสน้ําเต็มบอ เพ่ือใหมีความชุมชื้น 
๖๐ %  และฉีดน้ําหมักชีวภาพ (น้ําหมักเหงากลวย)  ทุก ๑๐-๑๕ วัน 

๕. เม่ือตนขาวสูง ๕๐ – ๖๐  เซนติเมตร ขาวจะสมบูรณ อยูในชวงขาวตั้งทอง หากมีใบเหลืองให
ใสปุยคอก ๓ ขีดตอ ๑ บอ ตามดวยการฉีดน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือปองกันแมลง โดยเบื้องตนการปองกันแมลงให
นํามะกรูดมาผาเปนซีกแลวนําไปลอยน้ําในบอไว  เพ่ือปองกันการเขาทําลายของหนอน แมลง 

๖. ในการเก็บผลผลิตขาว ใหเก็บรวงขาวโดยการเด็ดชุดแรกตรงปองแรกของรวงขาว ตอ ๑ ตน 
สามารถเก็บได ๓ รอบ โดยใหเก็บผลผลิตเม่ือขาวเริ่มมีการตั้งทองในปลองท่ีสองของตนขาว หลังจากเก็บเก่ียว
รุนท่ีสามแลว ใหทําการพลิกตนขาวกลบฝงลงในบอ เหมือนการไถกลบตอซังขาวและปลอยน้ําเขาบอใหทวม
พอดีเปนการปรับปรุงบํารุง ดินเพ่ือเตรียมการเพาะปลูกในรอบตอไป 

ขอดีของการปลูกขาวในวงบอ 
๑. ไมตองใชแรงงานมาก (ไถ ดํา เก็บเก่ียว ) 
๒. ประหยัดคาใชจาย (ในปตอๆ ไป) 
๓. ประหยัดน้ํา ไมตองรอน้ําฝน ใชน้ําบอ – คลอง – บาดาล  
๔. ควบคุมวัชพืชและ ศัตรูพืชไดงาย  
๕. ดูแลรักษาไดงายและคํานวณไดงาย  
๖. ประหยัดเมล็ดพันธุขาว  
๗. ทําท่ีบริเวณโนนหรือเนินได 



๘๒ 

๘. ประหยัดปุย  ๑  วงบอ  ตอปุยคอก  ๑   ก.ก.   

ขอเสีย 
๑. ตนทุนซ้ือวงบอสูง 
๒. กระแสของสังคมในการเปลีย่นแปลงมีนอย 
๓. เกษตรกรยังติดรูปแบบเดิม ฯลฯ 

หมายเหตุ  วิธีการปลูกขาวในวงบอเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดตลอดป  และยังสามารถปลูก
พืชผักสลับหมุนเวียนกันไดตามความเหมาะสม 

๒) การปลูกมะนาวในวงบอ35

๓๖   

 ในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง (เกษตรแนวพุทธ) มีมะนาวหลายสายพันธุท่ีนิยมปลูกมี
มะนาวพวงหอม  แปนพิจิตร ๑  มะนาวไรเมล็ด โดยปลูกในวงบอ ทอซีเมนต 

วิธีการปลูกมะนาวในวงบอ (ทอซีเมนต) 

เตรียมดินลงในบอซีเมนต อัตราสวน ดิน ๑ สวน แกลบดิบ ๒ สวน ปุยคอก ๑ สวน ผสมใหเขา
กัน แลวเทลงในบอซีเมนตเรียบรอยแลว ขุดเปดปากหลุมใหมีขนาดเทากับขนาดของถุงท่ีใชชําตนมะนาว 
(โดยปกติถาใชก่ิงตอนมะนาว ควรจะชําตนมะนาวไวนานประมาณ ๑ เดือน เทานั้น ไมแนะนําใหซ้ือตน
มะนาวท่ีชํามานานแลวหลายเดือน หรือชําคางป เนื่องจากจะพบปญหาเรื่องรากขด ทําใหเจริญเติบโตชา
หรือตนแคระแกร็น) ถอดถุงดําปลูกตนมะนาวใหพอดีกับระดับดินเดิม ในขณะท่ีปกดําตนกลาไมนั้น ใหสวด
มนต (อิติปโส, ชะยันโต, โส อัตถะลัทโธ และสักกัต๎วา) พรอมรดน้ําตนพืชไปดวยกลบดินแลวใชมือกดรอบ ๆ 
ตน เพ่ือไมใหโยกคลอน ปกไมเปนหลักกันลมพัดโยก แนะนําใหใชเศษผาหรือตอกมัดตนมะนาวไวกับหลัก 
ผาและตอกจะผุเปอยหลังจากปลูกไปนานประมาณ ๒ เดือน ตนมะนาวตั้งตัวไดแลว แตท่ีหลายคนไดใช
เชือกฟางหรือพลาสติกทาบก่ิงมัดกับหลักจะอยูไดนานก็จริง แตปญหาท่ีจะตามมาจะทําใหลําตนมะนาวคอด 
มีผลตอการเจริญเติบโตของตน หลังจากปลูกเสร็จใหเดินทอ PE เจาะหัวมินิสปริงเกอรและวางทอ PE พาด
ไปกับวงบอเลยเพ่ือสะดวกตอการเปดน้ํารด 

ผลผลิตมะนาวจะได  ๒ รุน ตอป คือ ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ รุนท่ีหนึ่ง บังคับใหออก
ดอกในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  และมีผลผลิตในชวงมีนาคม – เมษายน อีกรุนหนึ่ง บังคับใหออก
ดอกในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 

สายพันธุ ท่ีปลูกในธรรมสถานสวนปา    

- มะนาวพวงหอม 

- มะนาวแปนพิจิต 

- มะนาวไรเมล็ด ( ทวาย ) 
วิธีคิด   มะนาว     ๑   วงบอ ได   ๒๐๐  ลูก   ตอป  
มะนาว  ๕๐๐    วงบอ         ได   ๕๐๐ x ๒๐  =   ๑๐๐,๐๐๐  ลูก 
ผลผลิต มะนาว  ๑  ลูก ๆ ละ ๑ บาท  x ๑๐๐,๐๐๐  =     ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
ปลูกประมาณ  ๔ – ๖  เดือนไดผลผลิตประมาณ ๒-๓ ป  สามารถทํากําไรไดและมะนาวไร

เมล็ดลูกละประมาณ  ๓ – ๕  บาท 

๓๖
พระเทพรัตนมุนี, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 

                                                           



๘๓ 

หมายเหตุ  แนะนําเกษตรกรควรปลูกไวเพ่ือการบริโภคเองและจําหนายในชุมชนได  เพราะการ
ดูแลรักษางายไมยุงยากมากนัก  ปลูกไวขางรั้วบาน นา สวน และมะนาว ยังเปนพืชท่ีเพาะปลูกข้ึนไดในทุก
สภาพดินฟาอากาศ 

๓) แกวมังกร (สีแดง/สีชมพู) 

วิธีปลูกแกวมังกรวงบอ (ทอซีเมนต) 

ข้ันตอนแรกใหนําบอซีเมนตขนาด ๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร ท่ีเตรียมไวตั้งซอนกัน ๓ ทอน โดยเท
ปูนซีเมนตรองพ้ืนกนบอดวย  จากนั้นอุดรอยตอของทอซีเมนตใหเรียบรอยไมใหมีน้ํารั้ว ใหนําฝามีรูท่ีเตรียม
ไวพิเศษปดปากบอ  จากนั้นใหนําดินผสมกับแกลบดิบ ปุยคอก เทรอบ ๆ ทอซีเมนต นําตนแกวมังกรลงปลูก
รอบทอซีเมนตใหแนบติดกับทอแลวกลบดิน  ใชผาเกา หรือผายืดจะดี  ฉีกใหเปนเสนเชือกมัดพยุงไมใหตน
กลามังกรลม  ในขณะท่ีปกดําตนกลาไมนั้น ใหสวดมนต (อิติปโส, ชะยันโต, โส อัตถะลัทโธ และสักกัต๎วา 
บทใดบทหนึ่งก็ได) พรอมรดน้ําตนพืชไปดวย (ใชไดกับพืชทุกชนิด) 3 6

๓๗  จากนั้นนําฟางแหงหรือหญาแหง
มาปกคลุมรอบๆ ตนแกวมังกรใหเรียบรอย  แกวมังกรท่ีปลูกในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนา
ขา จังหวัดอุดรธานี มีพันธุสีแดงและสีชมพู ซ่ึงมีรสชาติหวานหอม อรอย นําก่ิงออนยาวประมาณ ๘๐ ซ.ม. - 
๑๒๐ ซ.ม. ปลูกดังตัวอยางในภาพ ปลูกรอบเสาบอซีเมนต ๒๐ – ๒๔ ก่ิง ปกติเสาเล็กปลูกได ๓ ก่ิง นี้เทากับ
ปลูก ๘ เสาอยูในเสาเดียว ไมเปลืองพ้ืนท่ี อุปกรณ และอ่ืน ๆ อีกดวย  

วิธีดูแลรักษา  แกวมังกรดูแลรักษางาย ไมคอยมีศัตรูพืชรบกวน รักษามดคันไฟเพ่ือไมใหกินยอด
ออยก็พอ ใสปุยคอก (มูลวัว หรือมูลไก) ใสรอบบริเวณโคนตนหาง ๑๐ ซ.ม. ประมาณ ๒ กิโลกรัมตอ ๑ เสา
ใหญ ใสปุยเคมี สูตร ๘ – ๒๔ – ๒๔, ๑๕ – ๑๕ – ๑๕ และซิลิคอน(ชนิดผง) ผสม        ๑ : ๑ : ๑ สวน ใส
รอบโคนตนพอประมาณ กอนใสปุยคอกหรือปุยเคมีควรรดน้ําตามปกติการใสปุยควรใสหนาแลง เพ่ือใหแกว
มังกรแตกก่ิงมาก ควรฉีดพน อีเอ็ม หรือน้ําหมักชีวภาพ ๗– ๑๐ วัน /ครั้ง  ถาแกวมังกรติดดอกแลวใหงดฉีด
พน 

เกษตรกรควรปลูกแกวมังกรไวบริโภคเอง  และสามารถนําไปจําหนายในตลาดชุมชนเพ่ิมรายได
ใหกับครอบครัว  เพราะการลงทุนนอยแตไดผลผลิตมาก และการดูแลบํารุงรักษางาย 

สูตรอีเอ็ม ทําใหแตกก่ิง แตกตาออกดอก และมีกลิ่นหอมรสหวาน มีดังนี ้
มะละกอสุก      ๑  ก.ก. 
กลวยน้ําวาสุก      ๑  ก.ก. 
ฟกทองแกจัด      ๑   ก.ก. 
น้ําตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาล      ๑  ก.ก. 
น้ํา     ๔๐  ลิตร 

นําวัตถุท้ัง ๓ อยางสับใหเปนชิ้นละเอียด (มะละกอ ,ฟกทอง นําเมล็ดออกก็ได, กลวยน้ําวา นํา
เปลือกออกก็ได) หรือใสเครื่องบดแลวบดใหละเอียด ใสน้ําและน้ําตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาลอยางใด
อยางหนึ่ง แลวแทใสถังหมักหรือภาชนะท่ีมีฝาปด แลวคนใหเขากัน ปดฝาใหมิดชิด เก็บไวในท่ีรม คนทุก ๆ 
๑ – ๒ วัน  ประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน เปดดูมีฟองสีเหลืองออนๆ มีกลิ่นหอม     ก็นําไปใชไดแลว อัตราสวน  
๕ – ๑๐ ซีซี. ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนเวลาเชาหรือเย็น ๕ – ๗ วัน ตอครั้ง ถามีกลิ่นเหม็นใหเพ่ิมน้ําตาลทราย
แดงหรือกากน้ําตาลพอประมาณ เม่ือมีกลิ่นหอมจึงนําไปใช  หามฉีดพนเวลากําลังติดดอก ฉีดพนกอนเก็บ

๓๗
พระเทพรัตนมุนี, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 

                                                           



๘๔ 

ผลสุก ๒ – ๓ วัน ผลผลิตแกวมังกรจะมีรสหอมหวานอรอย (แกวมังกรออกดอกและบานเวลาประมาณ 
๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐  น. (กลางคืน) 

(ข)  การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

การปลูกมะมวงเขียวใหญ 

น้ําหนักลูกละ ๑ กิโลกรมั ๕  ขีด 

วิธีปลูกมะมวงเขียวใหญ มีดังตอไปนี้ 

๑. การเตรียมดิน   

๑.๑ ใหปรับปรุงดินใหรวนซุย โดยการขุดตากดิน ใสแกลบดิบ ปุยคอก ปุยหมัก หรือถาดิน
เหนียวมากใหโรยปูนขาวเสียกอนจึงลงมือขุด ปูนขาวจะชวยแกความเปนกรดของดิน และทําใหดินไมจับตัว
กันแนน เนื่องจากมะมวงไมชอบดินท่ีจับตัวกันแนน การปรับปรุงดินใหรวนซุยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของ
การปลูก  

๑.๒ ใหปรับปรุงดิน โดยไถพรวนพลิกดินสัก ๑-๒ ครั้ง หรือจะกําจัดวัชพืช แลวลงมือขุดหลุม
ปลูกเลยก็ได  ถาดินท่ีปลูกนั้นอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุอยูแลว ก็ไมจําเปนตองปรับปรุงดินอีก สวนท่ีเปน
ดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุนอย ใหปรับปรุงดินใหดีเสียกอนลงมือปลูก โดยการหาปุยคอก ปุยหมัก แกลบดิบ 
ตามสัดสวน ดิน ๓ สวน แกลบดิบ ๒ สวน ปุยคอก ๑ สวน เพ่ิมเติมลงในดิน วัสดุท่ีพอหาไดในทองถ่ิน เชน 
มูลสัตวตางๆ กระดูกปน กากถ่ัว เปลือกถ่ัว เศษใบไม ใบหญา ท่ีผุพัง ลวนแตเปนประโยชนตอดินและพืชท่ี
ปลูกท้ังสิ้น ควรหามาเพ่ิมลงในดินใหมากๆ นอกจากนี้ การปรับปรุงดินอาจใชปุยพืชสดก็ได วิธีทําก็คือ ปลูก
พืชพวกตระกูลถ่ัวตางๆ หรือปอเทือง แลวไถกลบลงในดินใหผุพัง เปนประโยชนตอดิน การปรับปรุงดินดวย
วิธีตางๆ ดังกลาวจะชวยใหดินรวนซุย การระบายน้ํา และอากาศของดินดี ทําใหดินอุมน้ําดี เหมาะตอการ
เจริญเติบโตของตนมะมวง  

ความลึกของระดับน้ําในดิน และความแนนทึบของดิน ท่ีบางแหงระดับน้ําในดินตื้น เม่ือขุด
ลงไปเพียงเล็กนอย น้ําก็จะซึมเขามา เวลาจะปลูกมะมวงควรยกระดับดินใหสูงข้ึน เพราะระดับน้ําจะเปนตัว
คอยบังคับการเจริญเติบโตของราก เม่ือรากเจริญไปถึงระดับน้ําแลว จะไมสามารถเติบโตลึกลงไปไดอีก แต
จะแผขยายออกดานขาง ทําใหรากของมะมวงอยูตื้น ไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร เปนผลใหตนมะมวงโตชา 
แคระแกร็น และโคนลมงาย  

สําหรับเรื่องความแนนทึบของดินนั้น ดินท่ีแนนทึบนี้ไมเหมาะตอการปลูกมะมวง หรือไมยืน
ตนตางๆ เลย เพราะรากไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี การระบายน้ําและการถายเทอากาศของดินไม
ดี ทําใหตนมะมวงโตชาและแคระแกร็น การแกไขทําไดโดย ขุดหลุมปลูกใหกวางๆ และลึก ตากดินท่ีขุด
ข้ึนมาจนแหงสนิท ยอยใหเปนกอนเล็กๆ แลวผสมกับปุยคอก ปุยหมัก แกลบดิบใหมาก ๆ ใสปุยคอก ปุย
หมัก แกลบดิบ ลงไปในกนหลุมดวย เสร็จแลวจึงกลบดินลงหลุม รดน้ําใหยุบตัวดีเสียกอนจึงลงมือปลูก  

๒. การขุดหลุมปลูก   

๒.๑ การขุดหลุมปลูก ปลูกใหเปนแถวเปนแนว เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาและการ
ปฏิบัติงาน ขุดหลุมปลูกใหมีขนาดกวางยาว และลึก ๕๐ เซนติเมตร – ๑ เมตร ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความอุดม
สมบูรณของดิน ถาดินดี รวนซุย มีอินทรียวัตถุมาก ก็ขุดหลุมขนาดเล็กได สวนดินท่ีไมคอยดี ใหขุดหลุม
ขนาดใหญ เพ่ือจะไดปรับปรุงดินในหลุมปลูกใหดีข้ึน ดินท่ีขุดข้ึนมาจากหลุมนั้น ใหแยกเปนสองกอง คือ ดิน



๘๕ 

ชั้นบนแยกไวกองหนึ่ง ดินชั้นลางอีกกองหนึ่ง ตากดินท่ีขุดข้ึนมาสัก ๑๕ – ๒๐ วัน แลวผสมดินท้ังสองกอง
ดวยปุยคอก ปุยหมัก กนหลุมก็ใสปุยคอก ปุยหมัก แกลบดิบ รองพ้ืนดวย แลวจึงกลบดินลงไปในหลุม
ตามเดิม โดยเอาดินชั้นบนลงไวกนหลุม และดินชั้นลางกลบทับลงไปทีหลัง ดินท่ีกลบลงไปจะสูงกวาปาก
หลุม ควรปลอยท้ิงไวใหดินยุบตัวดีเสียกอน หรือรดน้ําใหดินยุบตัวดีเสียกอน จึงลงมือปลูก   

๒.๒ ระยะปลูกระยะปลูกมีหลายระยะดวยกัน แลวแตวัตถุประสงคในการปลูก ไดแก 

๑) ระยะปลูกแบบถ่ี หรือการปลูกระยะชิด เชน ๒.๕ x ๒.๕ เมตร, หรือมากนอยกวานี้ตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงจําเปนจะตองดูแลตัดแตงก่ิงอยูเสมอดวย 

๒) ระยะปลูกแบบหาง ๘ x ๘เมตร หรือมากนอยกวานี้ตามความเหมาะสม  

๓. วิธีปลูก  

การปลูกมะมวงไมวาจะปลูกดวยก่ิงตอน ก่ิงทาบ หรือตนท่ีเพาะเมล็ดก็ตาม ตองทําดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหรากขาดมาก เพราะจะทําใหตนชะงักการเติบโตหรือตายได ตนมะมวงท่ีปลูกไวในภาชนะ
นาน ๆ ดินจะจับตัวกันแข็ง และรากก็พันกันไปมา เวลานําออกจากภาชนะแลวใหบิแยกดินกนภาชนะให
กระจายออกจากกันบาง สวนรากท่ีมวนไปมาใหพยายามคลี่ออกเทาท่ีจะทําได เพ่ือจะไดเจริญเติบโตตอไป
อยางรวดเร็ว 

การปลูกพืชแชม ตนมะมวงท่ีปลูกดวยก่ิงตอน ก่ิงติดตา หรือตอก่ิง ทาบก่ิง จะใชเวลาประมาณ 
๓ – ๔ ป จึงจะใหผล สวนการปลูกดวยตนท่ีไดจากการเพาะเมล็ด จะใชเวลาประมาณ ๔ – ๖ ปข้ึนไป ใน
ระหวางท่ีตนยังไมไหผลนี้ ถาปลูกแบบระยะตนหางๆ กันจะมีท่ีวางเหลืออยูมาก ควรปลูกพืชอยางอ่ืนท่ีมี
อายุสั้นๆ หรือพืชท่ีคอนขางถาวรแซมเปนการหารายไดไปพลางๆ กอน ไมควรปลอยใหดินวางเปลา 
นอกจากจะไมเกิดประโยชนอะไรแลว ยังตองคอยดายหญาอยูเสมออีกดวย พืชท่ีควรปลูกแซมระหวางท่ีตน
มะมวงยังเล็กอยู คือ พวกพืชตระกูลถ่ัวตางๆ ซ่ึงเปนพืชชวยบํารุงดิน เม่ือเก็บถ่ัวแลว ขุดสับลงดิน เพ่ือเปน
ประโยชนแกดินและพืชตอไป สวนพืชท่ีไมควรปลูกแซม คือ ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง เปนตน  เพราะ
เปนพืชท่ีทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็ว   

การปลูกพืชแซมอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงนิยมกันในการปลูกไมผลท่ัวไป คือ ปลูกกลวยลงไปกอน เม่ือ
กลวยโตพอสมควรจึงปลูกมะมวงตามลงไป ตนกลวยจะชวยเปนรมเงาไมใหตนมะมวงโดนแดดจัดเกินไป 
และทําใหสวนชุมชื้นอยูเสมอ จะชวยใหตนมะมวงโตเร็ว และประหยัดการใหน้ําดวย จนเม่ือเห็นวา ตน
มะมวงโตมากแลว และโดนตนกลวยบังรมเงา ก็ทยอยขุดตนกลวยออก โดยขุดตนกลวยท่ีอยูใกลๆ ตน
มะมวงออกกอน จนกวาตนกลวยจะหมดไป และตนมะมวงโตข้ีนมาแทนท่ี ตนกลวยท่ีตัดหรือขุดรื้อท้ิงนั้น 
ใหผาเปนสองซีก ใชเปนวัสดุคลุมดินไดดี ปองกันไมใหหญาข้ึน และชวยรักษาความชื้นของดิน การปลูกตน
กลวยแซมนี้ มีขอเสียตรงท่ีตองเสียแรงงานมากในการขุดรื้อตนกลวยออก  

๒. ฤดูปลูก  

มะมวงควรปลูกตอนตนฤดูฝน หรือในประมาณเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เพ่ือใหมะมวงตั้ง
ตัวไดเร็วข้ึน เนื่องจากในฤดูฝนอากาศมีความชุมชื้นดี ทําใหมะมวงตั้งตัวไดเร็ว และเปนการสะดวกไมตองรด
น้ําในระยะแรก 

หมายเหตุ   การปลูกมะมวง  ในธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนการปลูกเพ่ือเก็บผลผลิต
ไวบริโภคเอง เพราะการดูแลรักษามีข้ันตอนมาก  จึงไมแนะนําใหเกษตรกรปลูกเพ่ือการเก็บผลผลิตไว
จําหนาย  และยังใชระยะเวลาในการปลูกนานดวย 



๘๖ 

๒) การปลูกมะพราวหลุม37

๓๘ 

วิธีการปลูกมะพราวหลุม 

การปลูกมะพราวหลุมเพ่ือเก็บบริโภคหนอออน  ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกมะพราว คือ 
ระยะระหวางหลุม x ระยะระหวางแถว ประมาณ ๒ x ๒ เมตร 

การเตรียมหลุมปลูก : 

ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดูแลง ขุดหลุมเปนวงกลมขนาดกวาง  ๑.๐๐ ม. ลึก ๓๐ ซ.ม. แยกดิน
สวนบนไวตางหาก  เอาใบไมแหงลงในหลุมหมักไวกอน ถาปลูกมะพราวในพ้ืนท่ีแหงแลงหรือดินท่ีปลูกเปน
ทรายจัดใหใชกาบมะพราวลงกนหลุม โดยวางกาบมะพราวในดานท่ีมีเสนใยหงายข้ึนขางบนวางซอนกัน ๒-๓ 
ชั้น เพ่ือชวยเก็บความชื้นในดิน ถาไมมีกาบมะพราวจะใชวัสดุอ่ืน เชน ฟางขาว ใบไมแหง หญาแหง ฯลฯ 
แทนก็ได ใสดินท่ีผสมปุยคอกหรือปุยหมัก แกลบดิบ รองกนหลุม เอาดินใสลงในหลุมใหเต็ม  

วิธีการปลูก: 

๑) ควรปลกูในฤดูฝน หรือในท่ีชื้นใกลน้ํา 
๒) ขุดดินบนหลุมปลูกท่ีเตรียมไวใหเปนหลุมเล็ก ๆ ขนาดเทาผลมะพราว 
๓) เอาหนอท่ีเพาะไวแลวมาวางหนอลงในหลุม ประมาณ ๑๐ หนอตอหลุม ใหหนอตั้งตรง หัน

หนอไปในทิศทางเดียวกัน 
๔) กลบดินอยางนอย ๒/๓ ของผล แตระวังอยาใหดินทับโคนหนอ เพราะจะทําใหหนอถูกรัด 

ตนจะโตชา 
๕) เอาไมปกเปนหลักผูกยึดกับตนใหแนน เพ่ือปองกันลมโยกเหยียบดินรอบโคนหนอใหแนน 
๖) ควรทํารมใหในระยะแรก เพ่ือลดอัตราการตายเนื่องจากถูกแดดจัดเกินไป หรือปลูกตามแนว

รมไม เชน สวนยางพารา เปนตน 
๗) ในบริเวณท่ีปลูกถามีสัตวเลี้ยงใหทํารั้วปองกันสัตวมาทําลาย 

วิธีการใหน้ํา : 

ในการปลูกมะพราว ควรใชน้ําทุกสัปดาหเม่ือมะพราวโตข้ึนอาจใหน้ําทุก ๒ สัปดาห 

วิธีการใสปุยมะพราว : 

แมวามะพราวเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดในสภาพดินแทบทุกชนิด แตปริมาณผลผลิตนั้นข้ึนอยูกับ
ปริมาณธาตุอาหาร และสภาพความอุดมสมบูรณของดิน สภาพความเปนกรดเปนดางของดินท่ีเหมาะแกการ 
ปลูกมะพราวควรอยูในชวงระหวาง PH ๖-๗ การใสปุยใหพอเหมาะแกความตองการ  มะพราวชอบความ
เค็ม  เชน  น้ําหมักเศษอาหาร น้ําลางถวยชาม เกษตรกรควรใสใหพอเหมาะตนมะพราวจะโตเร็วและได
ผลผลิตดี 

การเก็บผลผลิต  เม่ือหนอมะพราวอายุไดประมาณ  ๑ ปข้ึนไป ก็สามารถเก็บตัดยอดหนอมา
บริโภคหรือจําหนายได   

มะพราวท่ีนํามาเพาะปลูกใชผลมะพราวท่ีแหงตามทองถ่ินท่ีมี แตถาตองการผลผลิตเพ่ือการ
จําหนาย ก็ตองเพ่ิมจํานวนตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตามตองการได 

๓๘
พระเทพรัตนมุนี, คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม, (อัดสําเนา). 

                                                           



๘๗ 

วิธีคิด     มะพราว    ๑     หลุม   ปลูกได   ๑๐  ตน 
            มะพราว ๑๐๐      หลุม      ปลูกได      ๑๐ x ๑๐๐ = ๑,๐๐๐  ตน 
      มะพราว     ๑     ตน          คิดราคา ๑๐๐  บาท 
      มะพราว ๑,๐๐๐   ตน         คิดราคา  ๑๐๐ x ๑,๐๐๐= ๑๐๐,๐๐๐      บาท 

ดังนั้น เกษตรกรปลูกมะพราวหลุม ประมาณ ๑๐๐ หลุม ได ๑,๐๐๐ หนอ จําหนายราคายอด
หนอละ ๑๐๐ บาท ไดเทากับ ๑๐๐,๐๐๐   บาท / ป 

๔.๓.๓ ตลาดท่ีรองรับผลผลิตทางการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 

การลงทุนประกอบอาชีพ ทําธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งนั้น ยอมมีผลเปน ๓  อยาง คือ ขาดทุน 
เทาทุน  และไดกําไร ในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวเชนเดียวกัน โดยในวณิชชสูตรแหงคัมภีรอัง
คุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  ไดกลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหบุคคลผูประกอบธุรกิจดําเนินกิจกรรมการคาการขายตอง
ประสบภาวะขาดทุนและไดกําไรไวอยางนาสนใจ สรุปไดวา  

 ...  นักคาขาย  ๔  ประเภท ท่ีเขาไปบอกนักบวชวา 
 จะอุปถัมภบํารุงพวกท่ีหนึ่ง พูดแลวไมทําตามท่ีพูด  
 พวกท่ีสอง พูดแลวทําบางไมทําบาง ไมเอาใจใส  
 พวกท่ีสาม พูดแลวทําตามท่ีพูด  พวกท่ีสี่ พูดแลว 
 ทําดีกวาท่ีพูด   ยอมมีผลตาง ๆ  กัน คือพอคาท่ีพูด 
 อยางใด ไมทําอยางท่ีพูด เปนเหตุใหขาดทุน พอคาท่ีพูด 
 วาจะใหสิ่งใดแตใหสิ่งท่ีตางจากท่ีพูดไว เปนเหตุใหไมไดกําไร 
 พอคาท่ีพูดอยางใด ทําอยางนั้น เปนเหตุใหไดกําไร 
 ตามท่ีหวังไว   สวนพอคาท่ีพูดอยางใด ทํายิ่งกวาท่ีพูดไว  
 เปนเหตุใหไดกําไรยิ่งกวาท่ีหวังไว...38

๓๙ 

หากมองเรื่องเศรษฐกิจชุมชนท่ีเก่ียวของกับรายได ทรัพยสินเงินทองการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย
ดําเนินธุรกิจอาชีพคาขาย  ความประมาทจัดวาเปนเหตุท่ีจะทําใหทรัพยสมบัติหรือธุรกิจการงานประสบกับ
ความเดือดรอนลมสลายไดโดยงาย  ดังนั้น จึงไมควรประมาทดําเนินธุรกิจการงานตาง ๆ  อยางมีสติรูเทาทัน
ความเปนไปของกิจการงานนั้น ๆ  เพ่ือความเจริญรุงเรืองของหนาท่ีการงานแหงตน 

การเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปาหมายมุงผลิตพืชผลทางการเกษตร
เพ่ือคนในชุมชน ไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้น ผลผลิตสวน
ใหญจะนํามาจําหนายในชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก บางสวนก็จําหนายในตลาดนัดชุมชน เพ่ือให
ประชาชนไดรับผลผลิตท่ีมีคุณภาพในราคาถูก  ท่ีสําคัญจะชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน คือการ
แลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีคนใน
ชุมชน หรือผูประกอบอาชีพคาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคากําไรเกินควร  มีความสุจริต
ประพฤติดีงามทางดานการพูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน  ก็จะมีความเจริญตั้งม่ัน สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น เกษตรกรในชุมชนท้ังหลาย 
โดยเฉพาะผูท่ีประกอบธุรกิจการคาขายตาง ๆ หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพคาขายท่ีตนทําอยู 
จึงควรทําความเขาใจในเหตุและผลของการขาดทุนและไดกําไร ท่ีพระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปน
หลักปฏิบัติตาม เพ่ือความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนไดเสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการ

๓๙
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๙/๑๒๔. 

                                                           



๘๘ 

เผยแพรอยางกวางขวาง  โดยมีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับหลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุก
แหงเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนอยางแทจริง 

ผลผลิตจากธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  นําไปจําหนาย ณ ตลาดชุมชนและตลาดในเมือง  
โดยผูท่ีไดรับผิดชอบจากธรรมสถานฯ รายรับท่ีไดรับก็นํามาเปนคาใชจายเก่ียวกับคาดําเนินการงานสวนหนึ่ง  
อีกสวนบํารุงพระภิกษุสามเณรดานปจจัย ๔  รวมท้ังคาใชจายในการตอนรับคณะบุคคล สถาบัน ท่ีมาศึกษา
ดูงาน  โดยหลักแลวธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  ตองการใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรแนวพุทธ เปน
วิทยาทานแกคนในชุมชนและอ่ืน ๆ  ซ่ึงเม่ือศึกษาดูงานแลวจะเกิดแนวคิดนําไปสานตอเปนเครือขายเกษตร
แนวพุทธ  ซ่ึงใหเปนทางเลือกในการแกปญหาทางการเกษตรอีกทางหนึ่งแกเกษตรกรในสังคมไทย  

๔.๓.๔ ขอดีและขอเสียการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 

๑) ขอดี 
๑.  ไมตองใชแรงงานมาก  
๒. ประหยัดคาใชจายในระยะยาว  
๓. ประหยัดน้ํา  
๔. ควบคุมวัชพืชได  
๕. ดูแลรักษาไดงายและคํานวณไดงาย  
๖. ไมตองรอน้ําฝน  
๗. ใชน้ําบอ – คลอง – บาดาล  
๘. ประหยัดเมล็ดพันธุ (ขาว) อ่ืน ๆ  
๙. ทําท่ีบริเวณท่ีเนินได 
๑๐. การใชปุยหมักและปุยคอกเปนหลัก 
๑๑. ประหยดัปุย ๑ วงบอ ตอปุยคอก ๑ กิโลกรัม 
๑๒. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีได จะปลอดสารพิษเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ 
๑๓. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ทําใหมีความเปนอยูดีข้ึน 

๒) ขอเสีย 

๑. ใชงบประมาณสูงในเบื้องตน 
๒. ทําไดเฉพาะท่ีน้ําไมทวมหรือท่ีดอน 
๓. ไมนิยมทําเพราะคานิยมคิดวา การลงทุนสูง        
๔. เกษตรกรยังติดรูปแบบเดิม 
๕. การปลูกฝงแนวคิดเกษตรแนวพุทธยังไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี 

๔.๔ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

หลักการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ชวยสงเสริมใหมนุษยพัฒนาตนเองฝกฝนตนเองให
สมบูรณสูงสุด โดยใชพระธรรมเปนเครื่องมือฝกฝนพระพุทธศาสนามีหลักบริหารจัดการเปนหลักธรรม 
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถทํางานใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคคือเรียกวา อิทธิบาท ๔ 
มุงเนนสรางความพอเพียงเปนเบื้องตน เม่ือพอเพียงแลว ก็ทําใหมากข้ึนเพ่ือคาขาย หรือจุนเจือผูอ่ืนและมี
พระสงฆเปนผูยืนยันความจริงดังกลาว พระสงฆ จึงมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยนํา
หลักธรรมทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา เขามาใชกับงานพัฒนา การประกอบอาชีพตาง ๆ ในทางโลก 



๘๙ 

เชน  การคาขาย รับราชการ ทํานา ลูกจาง  ก็ทําอยางสุดความสามารถ จนสําเร็จในสิ่งท่ีตนตองการ มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต ไมฟุมเฟอย ไมสุรุยสุรายกลาวคือ ประโยชนของฆราวาส คือ ความสาํเร็จในหนาท่ีการงานของ
ตนท่ีทําอยู โดยไมขัดกับศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง สามารถประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานของ
ตนไดรับประโยชน ดวยการนําหลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการทําเกษตรแนว
พุทธ เพ่ือทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนและถาวร ในดานตางๆ 
ดังนี้ 

๑)  ดานหลักพุทธธรรม  

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  มีการอบรมธรรมะสําหรับพระภิกษุ-สามเณร  และเปน
สถานท่ีรับการฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจําของทุกป  ครั้งละ ๑๐ วัน ของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ดวย  กระบวนการดําเนินการพระพุทธศาสนาเนนในเรื่อง ความประพฤติอันดีงาม กลาวคือ ผูเขาอบรม
จะตองถือปฏิบัติตามพระวินัย กระบวนการดําเนินการเนนหลักสติปฏฐาน  ๔  สมถะและวิปสสนากรรมฐาน
เปนหลัก และยังใหแนวคิดวา “พระสงฆจะตองสอนใหญาติโยมสามารถพ่ึงพาตนเองได  โดยไมตองรอใหคน
อ่ืนมาชวยเพียงอยางเดียว”  เนื่องจากพระสงฆคือเสาหลักหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอีกท้ังยังเปนหลักศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชน จึงเปนตนแบบท่ีดีของสังคมและชวยชี้แนะนําชุมชนไดเปนอยางดี 

๒)  ดานการเกษตรแนวพุทธ 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ทําใหวัดและธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนศูนยกลางในการศึกษาดูงานเกษตรแนวพุทธ และใหความชวยเหลือในดาน
ของจิตใจ แนวทางหรือการดําเนินการเกษตรแนวพุทธ ถือวาเปนนวเกษตรแนวพุทธ ท่ีมีความเปนวิถีพุทธ  
เชน ใชระบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ใชระบบดูแลธาตุ ๔ ใหสมดุล มุงใชธรรมชาติดูแลธรรมชาติ  ยึดหลัก
ธรรมชาติ (ธรรมะ) สรรพสิ่งในโลกลวนพ่ึงพิงกัน มีการนําบทสวดมนตทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ มาสวด
ขณะปลูกพืชผักทุกชนิด หรือมีสวนในการเพาะปลูกพืช โดยเนนใหธรรมะเปนเครื่องมือในการนําพา บุคคลท่ี
เขารับการอบรม เปนบุคคลท่ีอยูกับสังคมมาโดยตลอด เม่ือมีปญหาดานวัตถุไมสามารถท่ีจะแกปญหาไดหมด
ทุกอยาง การแกปญหาทางดานนามธรรมจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเปนสิ่งแกไขปญหา ฉะนั้น จึงทําใหแนว
ทางการดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนท่ีพ่ึงทางดานจิตใจ  และการแกปญหา
เศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ทางดานการทําการเกษตรแนวพุทธ โดยการนําหลักธรรมมาประยุกตใช  ดังนี้ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ขยันหา  รักษาไว  มีสมาชิกในชุนชนเปนคนดี และใชชีวีไม
ฟุมเฟอย  ไปปรับประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเองได คือ พรอมดวยความหม่ันในการ
ประกอบกิจ  อารักขา คือรักษาทรัพย กัลยาคือมีเพ่ือนดี  สมชีวิตาคือเลี้ยงชีวิต อาชีพเกษตรเปนอาชีพ
อิสระ และสุจริตไมเบียดเบียนเอาเปรียบผลประโยชนรูจักหลักพอเพียงและซ่ือสัตยเปนหลัก เพราะเปน
อาชีพท่ีสุจริต ไมเปนโทษตอตนและคนอ่ืน  ซ่ึงมิไดเบียดเบียนใคร และเปนตนแบบของสังคมได  และเปน
การสงเสริมเกษตรกรหรือชาวบานใหไดมีผลสัมฤทธิ์มากข้ึนกวาเดิม ทําใหมีผลผลิตดีข้ึน รายไดเกิดเพ่ิมข้ึน 

๒. หลักอิทธิบาท ๔ คือ ความพอใจ ความเพียร มุงม่ันอุทิศกายและใจในสิ่งท่ีทํา และความ
ไตรตรองในการทดลอง จะทําใหการเกษตรแนวพุทธประสบความสําเร็จ ยึดหลักเหตุและผล คนหาความ
จริงตามแนวทางอิทธิบาท ๔ ควรกําหนดหลักธรรม (บทสวดมนต) ท่ีเขาใจงาย ใหเปนจิตมุงม่ันตองานท่ีทํา 
เกิดความรักงาน สนใจงานท่ีทําอยางตอเนื่อง ดวยความใสใจเห็นดวยอยางยิ่ง หากศึกษาหลักอิทธิบาท ๔  



๙๐ 

รวมกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม จะสงผลใหพนจากความยากจนได (ลดรายจาย เพ่ิมรายได สราง
โอกาส) 

๓. หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ โอบออมอารี  วจีไพเราะ สงเคราะหชุมชน และวางตนใหเหมาะสม 
เปนหลักธรรมเสนหใหกับตนเองและชุมชน ทําใหชุมชนพึงพาอาศัยกันและกันไดอยางยั่งยืน 

๔. หลักโภควิภาค คือ การบริหารจัดการทุนทรัพย เชน การใชจาย การออม และการลงทุน มุง
ทางสายกลาง การดําเนินงานยึดหลักเหตุและผล  ชวยประหยัดรายจาย ลดตนทุน เพ่ิมมูลคา และตองยึด
หลักสัมมาอาชีวะ ดวยความขยัน อดทน บนความสุจริต สวนหนึ่งบริโภคในครอบครัว สวนหนึ่งแจกจาย
เพ่ือนบาน สวนหนึ่งนําไปจําหนายในตลาดของชุมชน ทําใหหนี้สินลดลง คือไมกอหนี้เพ่ิม 

๕. หลักมัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ  และความสันโดษ ไดแก ความพอเพียง พอใจในปจจัยสี่ 
จะเปนเครื่องนําพาใหสังคมมีความยั่งยืนอยูได  ถือวาเปนหัวใจสําคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการรูตน รู
คน รูงาน วางตนท่ีเหมาะสมในชุมชน ทําใหชีวิตไมเปนหนี้  เนื่องเพราะคนในสังคมจะคํานึงถึงการมีอยูอยาง
จํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ และพยายามชวยกันจัดสรรจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นอยางถูกตอง
เปนธรรม  คํานึงถึงอนุชนผูเปนทรัพยากรมนุษยท่ีกําลังเติบโตข้ึนมาบริโภคทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้
ตอไป  จักตองอาศัยความอดทน ความพากเพียร ความขยัน มีวินัยในตนเอง และท่ีสําคัญคือตองควบคุม
ความโลภของตนใหอยูในระดับท่ีพอดี ดําเนินชีวิตอยางเรียบงายแมจะมีชีวิตอยูในทามกลางสังคมท่ีมีความ
ทันสมัยหรือมีเทคโนโลยีสูงก็ตาม  นอกจากนี้ ยังตองมีการเรียนรูเทาทันโลก แตไมลุมหลงตามกระแสของ
บริโภคนิยมเกินพอดี จนเปนเหตุใหวิถีชีวิตตองสั่นคลอนหรือเอนเอียงจากทํานองคลองธรรม  ความมีเหตุมี
ผล เดินทางสายกลาง (ความพอเพียง) ความรูประมาณตน (ทํานอย  ไดมาก : ประหยัดรายจาย (ขาด
ตนทุน) เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ ยอนหลังสูสังคมพอเพียง ดวยการรูประมาณตน 

๖. หลักศีล ๕ คือ มีการประพฤติตนใหอยูกรอบของเบญจธรรมเปนเบื้องตน ใหมีความเปนปกติ
ท้ังกาย วาจา และใจ อยูในสังคมของชุมชนอยางอยูดีมีสุข เขาวัดทําบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนแผ
เมตตา เปนประจําอยางตอเนื่องทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา มีศีล ๕ เปนหลัก ยึดหลักดําเนินชีวิต
พออยูพอกิน พอใช (สัมมาอาชีวะ อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ)  

กระบวนการดําเนินการเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน ดังกลาวมานี้ เนนใหผู
อบรมไดรับธรรมะ และประยุกตใชในการเกษตร เพราะการท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จนั้น ลวนตองอาศัย
หลักธรรมขอใดขอหนึ่ง เชน อิทธิบาท ๔  เพราะวิธีการท่ีจะนําไปสูการแกปญหาทางเศรษฐกิจทําไดหลายวิธี  
แตการทําใหเศรษฐกิจของเราม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต  ตองคํานึงโดยการพ่ึงพาตนเองและเสริมสราง
เศรษฐกิจใหชุมชนเขมแข็ง  เพราะวาพระพุทธศาสนาสอนใหมีความขยัน อดทน และประหยัด รูจักพ่ึงพา
ตนเองได เขาใจในพระพุทธศาสนา วาเปนศาสนาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับสังคมอยูตลอด  พระพุทธศาสนา มี
คําสอนท่ีเอ้ือเฟอใหทุกคน สรรพสัตวไดรับประโยชนในการนําไปปฏิบัติ  ธรรมะของพระพุทธเจาเปนธรรม
เพ่ือบุคคลอ่ืน ไมไดบัญญัติข้ึนเพ่ือบุคคล  แตเปนการบัญญัติข้ึนเพ่ือทุกคนไดเขาถึง  เพ่ือประโยชนสุขในการ
ดําเนินชีวิต  ซ่ึงไมไดจํากัดเฉพาะมนุษยเทานั้น หากรวมถึงสรรพสัตวท้ังปวง 

๔.๔.๑ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชน ดานจิตใจ 

การพ่ึงตนเองดานจิตใจคือดําเนินชีวิตภายใตคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทําใหการท่ีมีจิตใจท่ี
ม่ันคง ไมหวั่นไหวกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ชาวบานลวนเปนชาวพุทธท่ีดี มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ยึดม่ัน
ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในยามท่ีประสบปญหาตองรูจักการปลอยวาง เชน ปญหาในการทํา
การเกษตรคือ ความผันผวนของสภาวะแวดลอมไดแก ฝนแลงบางครั้งน้ําทวม ซ่ึงชาวบานนาบอกวาเปน



๙๑ 

เรื่องของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนและสามารถทําใจยอมรับได หลักอีกประการคือ ไดแก ความอดทน และ ตนเปน
ท่ีพ่ึงแหงตน ทําใหชาวบานยึดตนเองเปนท่ีพ่ึงโดยไมรอชวยเหลือจากคนอ่ืน นอกจากนี้ยังยึดถือหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือรูจักพอประมาณ “กินทีละคํา ทําทีละอยาง”กระทําการใดๆ โดยไมประมาท การท่ี
ชาวบานมีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดังกลาวทําใหมีจิตใจท่ีม่ันคงมีสติและปญญาท่ีสามารถตอ
อุปสรรคในการดํารงชีพท่ีเผชิญอยูเสมอ39

๔๐  

จากการวิเคราะหผลสัมภาษณของกลุมเปาหมายและผูท่ีเก่ียวของพบวา เครือขายของธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวงนี้ ไดดําเนินตามแนวคิดของพระธรรมวิมลมุนีซ่ึงมีบทบาททางสังคมรูปหนึ่ง  
เพราะไดชวยเหลือชุมชนเปนอยางดียิ่ง 4 0

๔๑  ดวยการสรางเกษตรแนวพุทธ  จึงทําใหธรรมสถานสวนปาทุงนา
คําหลวงเปนท่ีพึงทางดานจิตใจ  และดานการแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนท่ียั่งยืนได 4 1๔๒  ดวยการนํา
หลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ 
เปนตน เปนการทําเกษตรท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ โดยใชวิธีธรรมชาติท้ังธาตุดิน น้ํา ลม และไฟแกไข พืช
ทุกชนิดลวนเก้ือหนุนกัน การปลูกควรหมุนเวียนกัน สงผลใหดินมีโอกาสถูกปรับสภาพ และใชประโยชนจาก
ท่ีดินอยางคุมคา 4 2

๔๓ การทําปุยหมักตามธรรมชาติสามารถชวยแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมรายได  ลด
รายจาย 4 3

๔๔  ทําใหชุมชนเขมแข็งอยูดีมีสุข 4 4

๔๕ สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนท่ีเห็นไดชัด  คือ การมีวิถี
ชีวิตท่ีมีการซ้ือมาเพ่ือการบริโภคนอยลง  มีอาหารพืชผักผลไมไวบริโภคในไรนาของตนเอง อีกท้ังมีความรูสึก
วาชีวิตปลอดภัยข้ึน  เพราะปจจุบันผลิตผลทางการเกษตรเนนพืชผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษตาง ๆ เนน
อาหารเพ่ือสุขภาพ  ประเด็นนี้จะเปนตนแบบท่ีดี และจะเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตรไดดี 4 5๔๖ เพราะ
ไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษตกคางในการบริโภค  ใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน  และเกิดความขยัน  อยากอยูใน
ไรนา  เกิดความรูสึกสบายใจ  มีงานทําในไรนาตลอดวัน  มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับธรรมชาติ 
พืชผัก ผลไม ตนไม  รวมถึงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการรูจักเหตุผล และพ่ึงพาอาศัยกันมีเพ่ือนมี
ชุมชนของตนเองตามหลักพุทธธรรม ทําใหไมตองซ้ือพืช ผัก ผลไม บางชนิด ท่ีสามารถปลูกบริโภคเองไดใน
พ้ืนท่ีใชสอยของตนเองท้ังในวัดและบาน สวน ไร นา เทาท่ีมีอยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปจําหนาย
จายแจกในชุมชนเพ่ิมรายไดอีกดวย   

เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ ท่ีปรับใหเขาเวลาและ
สถานท่ีได เชน ทําบริเวณท่ีลุมหรือดอนก็ได  ทําไดทุกฤดูกาล ไมวาหนาฝน หนาหนาว และหนาแลง ไมมีน้ํา

๔๐
สัมภาษณ พระครูประภัสสรกิตติคุณ, เจาคณะตําบลนาขา และเจาอาวาส, วัดประดิษฐวนารามบานนาคํา

หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐.   
๔๑

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

๔๒
สัมภาษณ  พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔๓
สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๔

สัมภาษณ  นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

๔๕
สัมภาษณ  นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๖

สัมภาษณ  , นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๙๒ 

ก็ขุดใหมีสระหรือบอน้ําทางการเกษตรเพียงพอ 4 6

๔๗ ดวยการนําแนวคิดและทฤษฎีกับศาสตรสมัยใหมมา
ประยุกตเขากันไดกับทางพุทธศาสตร สามารถสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง  เพราะ
ตนทุนการผลิตไมสูงมาก แตไดผลผลิตมาก47

๔๘  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจพอเพียง   ดวยการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง   
มีความสมดุลในธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  กับพฤติกรรมท่ีใชจายไมฟุมเฟอย  เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะมี
การผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเศรษฐกิจพอเพียง   เปนกุสโลบายสอนชาวบานได 4 8๔๙ หากต้ังใจทํางานก็จะ
สามารถมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได  ทําใหเศรษฐกิจมีความสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน       
ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพ่ิมรายได  ทํางานดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน 4 9

๕๐  ทําใหมีชีวิตท่ีสงบ
สุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ตลอดจนไมทําลายสิ่งแวดลอม    

การนอมนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใชกับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งของศูนย
พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ วัดปานาคําโดยมุงเนนทางสายกลาง  ความมีเหตุมีผล กําหนดรูในขณะ
ดําเนินการดวยความมุงม่ันตั้งใจ50

๕๑ โดยยึดศีล ๕ เปนหลักธรรมเบื้องตน และหลักธรรมอ่ืน ๆ เชน อิทธิบาท 
๔  คุณธรรมนําไปสูความสําเร็จ ๔ อยาง  คือ ฉันทะ ความพอใจ, วิริยะ ความเพียร,  จิตตะ ความมุงไปอุทิศ
ตัว อุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา, วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง  หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ สัจจะ พูดจริง ทํา
จริง, ทมะ การฝกฝน แกไขขอบกพรอง, ขันติ ความอดทน ทํางานดวยความขยัน, จาคะ ความเสียสละ และ
อบายมุข ไมประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 5 1

๕๒  เกษตรกรมีหลักปฏิบัติเพ่ือตนพ่ึงตนเองไดนั้น คือ อดทน 
ซ่ือสัตย มัธยัสถ ขยัน ถอมตน และกตัญู  มีรายละเอียดตอไปนี้ 

อดทน คือท้ังอดท้ังทนเขาไว ในกรณีท่ีเราไดรับความสําเร็จอยางสูงหรือประสบความลมเหลว
อยางหนักยิ่ง  ก็ตองใชท้ังอดและท้ังทน จึงจะไมเสียบุคลิกภาพของตนเอง  เชน ปลูกพืชแลวพืชไมเจริญงอก
งามก็ใหอดทนไมเสียใจจนเกินไป52

๕๓ ลกัษณะของผูมีความอดทนท่ีดี ประกอบ ดวย ความอดกลั้น ไมฉุนเฉียว 
ไมทําใหใครน้ําตารวงและหนาเบิกบานยิ้มแยมอยูเสมอ ซ่ึงผลดีของการพ่ึงตนเองดวยความอดทน ไดแก     
มีความภาคภูมิใจในตนเอง สรางเสนหใหแกตนเอง เปนท่ีรักท่ีชอบใจของคนท่ัวไป ทํางานทุกอยางสําเร็จลุ

๔๗
สัมภาษณ นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๘

สัมภาษณ  นายสุชาติ เยาวลา, เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔๙
สัมภาษณ  นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๑ 
๕๐

สัมภาษณ  นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
๕๑

สัมภาษณ  นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๒
สัมภาษณ  นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๕๓

สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๙๓ 

ลางไปดวยดี ทําใหเกิดความดีตาง ๆ ตามมา ทําใหเกิดสุขแกตนและสังคม เปนปจจัยสงเสริมคุณธรรมชั้นสูง 
ๆ ข้ึนไป53

๕๔ 

ซ่ือสัตย คือ ซ่ือ หมายถึงไมคดไมงอ ตรงไปตรงมา ชอบธรรม ยุติธรรม  คําท่ีสอง สัตย คือ 
ความจริง ความซ่ือสัตยเปนคุณธรรมท่ีทุกคนควรปฏิบัติ มี ๗ ประการ ไดแก ซ่ือสัตยตอตนเอง ซ่ือสัตยตอ
คนอ่ืน ซ่ือสัตยตอคําท่ีตนไดพูดไปแลว ซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงานท่ีตนกระทํา ซ่ือสัตยตอหมูคณะ ซ่ือสัตยตอ
สถาบันท่ีตนอาศัย และซ่ือสัตยตอเวลาท่ีเราทํางานอยูนั้น  ผลดีของความซ่ือสัตย คือทําใหเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง การงานกาวหนา ทําใหคนยกยองสรรเสริญ54

๕๕ 

มัธยัสถ คือการใชจายพอเหมาะแกฐานะของตน ตรงกับคําวามัตตัญุตา  ซ่ึงหมายถึง การรูจัก
ประมาณในเหตุการณตาง ๆ การรูจักประมาณในหาสิ่งของเทาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ และการรูจัก
ประมาณในการใหสิ่งของตอผูอ่ืน โดยไมเดือดรอนตนเองและครอบครัว ซ่ึงในการทําเกษตรแนวพุทธทําให
เกษตรกรมีความมัธยัสถในการใชจาย และการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข55

๕๖ 

ขยัน คือ บุคคลท่ีมีลักษณะท่ีมีปกติลุกข้ึนเสมอหรือต่ืนเสมอ ทํางานตรงตอเวลา ชอบใจในการ
ทํางาน มีความเพียรพยายามไมหยุดหยอน มีความอดทน ไมอางวาหนาวเกินไป รอนเกินไป เย็นเกินไป และ
เปนคนวางาย ซ่ึงในการทําเกษตรแนวพุทธตองทําอยางสมํ่าเสมอ คือการดูแลพืชผักและ ดูแลดิน ทําใหตอง
มีความขยันเอาใจใสอยูเสมอ56

๕๗ 

ถอมตัว คือ การแสดงกิริยาออนนอม ถอมตน ออนโยน คือเม่ือการปลูกตนไมก็จะใหใจเย็น     
มีความคิดเห็นท่ีไมเรารอน ทําใหเกิดมีความนอบนอมถอมตนดวย57

๕๘ 

การท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไดนําหลักจริยธรรมมาใชในการพัฒนาชุมชนนั้น ใน
ระยะยาวสามารถชวยสรางรากฐานความม่ันคงแข็งแรงใหกับจิตใจใหกับคนในชุมชน ซ่ึงตามหลักพุทธธรรม
จะไมพัฒนากิจกรรมท่ีเนนผลไดทางวัตถุ อันเปนการสงเสริมความโลภ ความเห็นแกตัวและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนของสวนรวมในชุมชนโดย จากการเนนใหความสําคัญกับ
คําสอนในพระพุทธศาสนานั้น มีผลกระทบตอคนในชุมชนและสังคมอยางเห็นไดชัดเจน การรวมตัวกันของ
คนในชุมชน ในระยะแรกเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะทุกคนมีความมุงหวังท่ีจะสรางรายไดหวังการได
กําไร เม่ือมีงานท่ีดีกวาและรายไดดีกวา จึงพากันออกจากกลุมเพ่ือไปทํางาน แตหลังจากท่ีมีความพยายาม
สรางการเรียนรูโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนคนท่ีมีจิตใจรักการทํางาน จึงทําใหกลุมเริ่ม
มีความหวังท่ีจะยืนหยัดอยูไดประกอบกับมีผูนําคนใหมท่ีมีความตั้งใจและมีคุณธรรมจริยธรรมมาชวยสราง
พลังแกสมาชิก ทําใหกลุมสามารถยืนหยัดตอไปไดและจากการท่ีสมาชิกทุกคนมีการเขาวัดฟงธรรม อีกท้ังถือ
ศีล และนําหลักจริยธรรมมาใชพัฒนากลุม ทําใหกลุมมีความเจริญข้ึนตามลําดับ สวนสมาชิกก็มีรายไดเสริม 

๕๔
สถาบันบันลือธรรม, คูมือสรางคน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา ๑๘. 

๕๕
สัมภาษณ  นายจิตรกร กองทอง, รองปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,วันท่ี ๒๓

มกราคม ๒๕๖๑ 
๕๖

สัมภาษณ นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๗
สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๘

สัมภาษณ นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 
วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๔ 

เพ่ือชวยจุนเจือครอบครัว และชวยแนะนําดานจริยธรรมแกคนในครอบครัว ทําใหในระยะยาว ชุมชนบาน
โคกกลางมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนจึงเปนชุมชนท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย และนาอยู จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเนนทางดานอุตสาหกรรมมากกวาดานการเกษตร ทําใหมีสิ่งท่ีทําใหเกิดความ
โลภข้ึนกับคนในสังคม ความเห็นแกตัวจึงเปนตัวการท่ีกําหนดสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบจากภายนอกท่ีจะแพรขยายเขาสูชุมชนตลอดจนความไมเปนธรรมและความเอา
รัดเอาเปรียบ ตางๆ แตจากการท่ีชุมชนเนน “ทําเพ่ือกินเพ่ืออยู” และให “พอมี- พอกิน” เปนฐานเบื้องตน 
ความสามัคคีรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผการอนุรักษวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีดีงาม และฟนฟูพระศาสนาเพ่ือใหเปน
หลักท่ีพ่ึงทางใจแกชุมชน การสรางองคความรูจากกระบวนการเรียนรูท่ีรูจักคิดดวยเหตุดวยผลโดยไมแยก
ตนออกจากระบบวิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงทําใหไมสามารถท่ีจะเขามาสรางผลกระทบใดๆแก
ชุมชนนี้ได ท้ังนี้เพราะชุมชนนี้มีภูมิคุมกันอยางดี ไดแกความมีคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชนนั่นเอง58

๕๙ 

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เนนองคความรูแบบพอเพียงเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา
คน พัฒนาชุมชน โดยมีเปาหมายวา ทําอยางไรใหคนอยูอยางมีความสุข มีกิน มีใชอยอเพียง จึงไมไดเนนท่ี
ใหขายไดมากๆ เพ่ือใหไดเงินมากๆ โดยไมใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม สุขภาพ ครอบครัวความ
ยุติธรรมในการแบงปนรายไดประโยชนจากการดําเนินการ การใชแรงงานของสมาชิก ไมใชอดตาหลับขับตา
นอนเพราะอยากใหทําใหไดมาก จนไมมีเวลาใหลูกและครอบครัว 5 9

๖๐ ดังนั้นในระยะยาวผลลัพธท่ีไดจากการ
ท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง นําหลักจริยธรรมมาใชในพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน กอใหเกิดการ
พัฒนาไปสูความยั่งยืนและเขมแข็งข้ึนของชุมชนเอง เพราะคุณธรรมในจิตใจเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญของ
การพัฒนาคนพัฒนาชุมชน ตองสรางความสมดุลใหชีวิต ถามีรายไดพอสมควร แมไมรวย แตสุขภาพดี 
สิ่งแวดลอมดี ครอบครัวมีเวลาใหกัน ชุมชนเขมแข็งและชวยเหลือเก้ือกูลกัน ก็ถือวาเปนทางท่ีถูกตองของ
การพัฒนายั่งยืน ชุมชนเปนการพัฒนาท่ีอยูบนหลักของความพอเพียง มองอะไรใหรอบดาน สนใจเรื่อง
คุณคามากกวามูลคา อยากไดความสุข ไมใชอยากไดแตเงินและพยายามทุกวิถีทางท่ีจะใหไดเงิน แมวาจะทํา
ใหเกิดความทุกขเพียงใด60

๖๑ 

จากการศึกษาพบวา ชุมชนเกษตรกรท่ีอยูในเครือขายธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง มีการ
พัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพทําใหชีวิตของพวกเขาเปนไปในทางท่ีดีและนําไปสูการพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
สังคมใหมีศักยภาพและมีคุณภาพท่ีดีตลอดจนมีความยั่งยืนในท่ีสุด การท่ีสมาชิกมีจริยธรรมเปนพ้ืนฐาน มี
การปฏิบัติธรรมอยูเปนนิจ จึงเปนแรงชวยใหเกิดการพัฒนาของกลุมอยางมีศักยภาพและมีผลกระทบเปน
บวกตอชุมชน ในแงของการพัฒนาท่ีมีความพอเพียง ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ผลท่ีไดจากการนําเอาหลัก
จริยธรรมมาใชในการพัฒนาทําใหชุมชนนี้มีความม่ันคงในการทํางานรวมกัน ไมคอยมีปญหาใหรําคาญใจ 
สมาชิกมีความเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการเรียนรูท่ีรูจักคิด รูจัดตรึกตรอง มีเหตุมีผล ในการแกไข
ปญหาและพัฒนากลุม สามารถท่ีจะยืนหยัดดวยตนเองและพ่ึงพาตนเอง ทําใหกลุมมีความยั่งยืนไมลมลง
โดยงาย และจากการท่ีมีพ้ืนฐานทางจริยธรรมไมวาจะเปนเรื่องของความซ่ือสัตย ไมคดโกง ท้ังตอตนเอง 
สมาชิก และลูกคา จึงทําใหไดรับความไววางใจและการเปนลูกคาท่ีดีอยางม่ันคง และจากการท่ีทําชุมชน

๕๙
สัมภาษณ  นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๐

สัมภาษณ  นางเสาลักษณ อดทน, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๑
สัมภาษณ นางยานี ใจธรรม, ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๕ 

แบบพอเพียง พอประมาณไมมุงกําไรและมากจนเกินไป ทําใหชีวิตของสมาชิกแตละคนมีแตความสุขเพราะ
ไมดิ้นรนจนเกินควร ชุมชนจึงสามารถท่ีจะอยูไดโดยไมตองพ่ึงพิงผูใด อีกท้ังไมเบียดเบียนคนในชุมชนให
ไดรับความเดือดรอน แตกลับรวมมือรวมใจกันทําประโยชนเพ่ือชุมชน รูจักใชทรัพยากรอยางมีคุณคา โดย
เขาใจถึงวิถีแหงการอยูรวมกับธรรมชาติ ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รูจักชวยกันอนุรักษและรักษา
ธรรมชาติใหดํารงอยูคูกันไปกับผูคนในชุมชน61

๖๒ 

จากการศึกษาการพัฒนาดานจิตใจ สรุปไดวาสิ่งตางๆ ท่ีไดกลาวมาขางตน การพัฒนาพลังชุมชน
ใหเขมแข็ง ตองใหความสําคัญดานจิตใจเปนสวนสําคัญในการท่ีจะทําใหชุมชนนี้สามารถท่ีจะดํารงอยูได
อยางเขมแข็ง ทําใหสมาชิกและครอบครัวมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และประการสําคัญคือการพ่ึงพาตนเองได มี
ความพอเพียง สิ่งเหลานี้เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนไดเปนอยางดี ซ่ึงนัยสําคัญนี้เปนรูปแบบของการ
พัฒนาชุมชนสูความยั่งยืน และกอใหเกิดความสมดุลข้ึนในชุมชน เพราะ สมาชิกของชุมชน เปนสวนท่ีสําคัญ
ท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ จากการท่ีเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมทําใหเขาใจในวิถีของความสัมพันธ
ตอธรรมชาติ จึงไมใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางไรคุณคา คือการใชเพียงอยางเดียวแตไมรูจักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว จึงกลาวไดวาสมาชิกของกลุมมีบทบาทสําคัญ และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญใน
ชุมชนท่ีจะรวมดูแลการดําเนินชีวิตเชน การไมเบียดเบียนผูอ่ืน สรางความไวเนื้อเชื่อใจแหงมวลสมาชิก มีการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน รูจักแบงปน ผูอ่ืน ไมดูถูกและขมเหงผูอ่ืน จึงเปนตัวอยางท่ีดีแกผูคนในชุมชน ทําให
สังคมในชุมชนเปนสังคมท่ีสงบสุข ปลอดภัย ไมตกอยูในกระแสวัตถุนิยม ซ่ึงกอใหเกิดปญหาทางศีลธรรม
และปญหาสังคม ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนสังคมท่ีนาอยูเปนสังคมท่ีสามารถอยูเปนอยางด ี
และชวยใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน 

๔.๔.๒ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชน ดานเศรษฐกิจ  

การพัฒนาท่ีเนนความจําเริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายไดระหวางคนท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมมีสูงข้ึน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลาย การพัฒนา
ตามแนวคิดกระแสหลักนี้กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมและในทามกลางความตีบตันของการแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแบบ
แผนของตะวันตกนี้ ก็ไดมีนักคิดตาง ๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเนนความเปนตะวันออก คือการ
ท่ีจะตองพัฒนาดานจิตใจและวัตถุไปพรอม ๆ กัน ดังท่ีพระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตฺโต) กลาวไววา6 2

๖๓ 
เปาหมายของการพัฒนาคือการปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกขท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยการให
ความสําคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพ่ึงตนเองไดและความเขมแข็งของบุคคลและ
สังคม ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ  

๑. พัฒนากาย ไดแก โรคภัยไขเจ็บ ไมขาดอาหาร มีเสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยาบรรเทารักษาโรค มี
สภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี  

๒. พัฒนาศีล มีการพัฒนาดานระเบียบ กฏเกณฑ กฎหมายอันเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคม
ท่ีใหความสงบสุข เปนธรรมแกทุกฝาย สามารถขจัดขอขัดแยงและจัดสรรผลประโยชนไดอยางยุติธรรม 
โดยเฉพาะเปนกติกาท่ีอยูในจิตสํานึกของผูคนท่ีเรียกวาเปนการพัฒนาสังคม  

๖๒
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
๖๓

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ, หนา ๗๙-๘๑.   

                                                           



๙๖ 

๓. พัฒนาจิต มีการพัฒนาจิตใจ ดวยการฝกอบรมจิตใจใหสมบูรณดวยคุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ 
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต  

๓.๑ คุณภาพจิต เปนจิตท่ีมีพ้ืนฐานท่ีดี อันไดแก มีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร ความ
ปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีความกรุณา มีใจเสียสละแบงปนมีน้ําใจเผื่อแผโอบออมอารีย  

๓.๒ สมรรถภาพจิต เปนจิตท่ีมีความสามารถ เนื่องจากถูกฝกใหมีสติความพากเพียรสูงาน มี
ความอดทนมีสมาธิแนวแน มีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ  

๓.๓ สุขภาพจิต เปนจิตท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบ 
ผองใส ไมขุนมัว 

๔. พัฒนาปญญา มีการพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูความเขาใจในศิลป และศาสตร  ตาง ๆ 
อยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงรูเทาทันธรรมดาของสังขารคือโลกและชีวิต 
ถึงข้ันทําจิตใหเปนอิสระหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ63๖๔ 

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา คือ องคความรูท่ีสามารถอธิบายกฎของ
ธรรมชาติและสรรพสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ท่ีมีอยูกอนการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจา ซ่ึงพระองคนั้นได
คนพบและนํามาเผยแผใหศาสนิกชนไดรูและปฏิบัติตาม ในความเปนศาสตรของพระพุทธศาสนายังสามารถทํา
ใหเราศึกษาไดหลายศาสตรท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสนใจในศาสตรนั้นๆ เพราะองคความรูในพระพุทธศาสนาก็เพ่ือ
การพัฒนาภูมิปญญาตามแบบแผนวิถีพุทธ ซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูแสวงหาทางเลือกใหมในการดําเนินชีวิตในยุค
ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา         วาตนเองจะมีชีวิตรอดอยางมีคุณภาพหรือไม พระพุทธศาสนา
มีขอมูลความรูทางศาสตรตางๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐศาสตรท่ีใหความกระจางสําหรับการดําเนินชีวิตดาน
เศรษฐกิจใหรอดอยางมีคุณภาพท่ีนาจะเปนทางเลือกใหสังคมท่ีกําลังเปนอยู64๖๕ 

พระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายท่ีจะสรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกันกับเศรษฐกิจตามหลัก
เศรษฐศาสตร แตจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาจะแตกตางจากจุดมุงหมายของเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจ
มีจุดหมาย เพ่ือบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิดความสุขม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพยท้ังปวง 
มีความตองการใหมนุษยมีการเปนอยูท่ีดี มีอาหารท่ีดี มีเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีหลากหลาย ในทางเศรษฐกิจ
ถือวาเปนมาตรฐานในการครองชีพท่ีสูง เพราะจะทําใหชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน ก็จะทําใหสินคาท่ี
ผลิตข้ึนมีการใชบริการมากข้ึน จึงเนนเปาหมายสรางความสุขใหมนุษยท่ีวัตถุนั้นเอง65

๖๖ 

สวนพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายของความสุข ๒ ประการคือ โลกิยสุข และโลกุตตรสุข โลกิย
สุข เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนสุขท่ีพัวพันกับทรัพยสินสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข (กาม กิน เกียรติ) ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้ เพราะเปน
ความสุขของการแสวงและการท่ีจะใหไดสิ่งของมาบําบัดความตองการของตนเองตามความปรารถนา 
สวนโลกุตตรสุข เปนความสุขของผูสิ้นกิเลสาสวะและสําเร็จเปนพระอรหันตแลว เปนความสุขท่ีเท่ียงแท 
ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับสิ่งวัตถุกามใด ๆ ท่ีเปนเครื่องสนองอารมณปรารถนา เพราะเปนความสุขท่ีไดมาจาก
การตัด ลด ละ เลิก ความตองการ หรือทะยานอยาก แทนท่ีเราจะพยายามแสวงสิ่งของมาสนองความ
ตองการท่ีไมรูจักอ่ิม ไมรูจักพอ ของเราอยางเดียว เราอาจจะหาความสุขจากการดับความตองการท่ีทําใหจิต

๖๔
พระธรรมโกศาจารย(พุทธทาส ภิกขุ), รากฐานท่ีมั่นคงแหงความเปนมนุษย, หนา ๑๓. 

๖๕
สัมภาษณ นายจักรพันธ คําลาภ, หัวหนาปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,  วันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๖๖

คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒),หนา ๙๑.   

                                                           



๙๗ 

รอนรนหรือแทนท่ีจะหาความสุขจากการแสวงหาหรือสะสมทรัพยอยางเดียว เราอาจจะหาความสุขจากการ
เสียสละทรัพยเพ่ือประโยชนสาธารณหรือชวยเหลือมนุษยโลกดวยกันก็ได 6 6๖๗ เพราะวาถาเรารูจักให แบงปน 
เอ้ืออารีย มากเทาใด เราก็จะออกจากกิเลสอารมณ โลภ โกรธ หลง ไดงายข้ึนและในท่ีสุดก็จะพบกับ
ความสุขท่ีเปนโลกุตตรหรือท่ีเรียกวาเปนบรมสุขอยางแทจริงในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดสอน
เก่ียวกับความสุขของบุคคลไววาทุกคนสามารถแสวงหาความสุขไดเทาเทียมกันหากแตวารูจักควบคุมจิตใจ
และความทะยานอยากของตนได         ซ่ึงตรงกันขามกับเศรษฐศาสตรท่ีกลาววาผูท่ีมีทรัพยเทานั้นท่ีจะมี
ความสุข67

๖๘  

ดังนั้น พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ตางก็มีจุดมุงหมาย คือใหความสุขเหมือนกัน แต
พระพุทธศาสนาไดใหความสุขท่ีกวางขวางกวาเศรษฐศาสตรมากมาย แมจะสอนเรื่องความสุขท่ีสูงกวาวิชา
เศรษฐศาสตรก็ตาม แตพระพุทธศาสนาไมเคยมองขามโลกิยสุข ท่ีถือวาเปนความสุขของฆราวาสตามหลัก
เศรษฐศาสตร เพราะท้ังสองมีวิธีการท่ีแตกตางกัน อุปมาเหมือนคนท่ีเดินดวยเทาเปลาและคนนั่งรถยนตเพ่ือ
ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือท่ีตองการ จะตางกันท่ีประสิทธิภาพในการดําเนินไป คนเดินก็จะชา เปรียบ
เหมือนโลกิยสุข แตคนนั่งรถยนต ก็จะสามารถไปไดเร็ว เปรียบเหมือน โลกุตตรสุข ท่ีเปนความสุขท่ีเปน
อมตะ เศรษฐศาสตรอุปมาเหมือนคนเดินดวยเทาเปลา สวนพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนคนนั่งรถยนต ท่ี
เหมือนกันก็คือเพ่ือไปสูความตองการ68

๖๙  

ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะเนนท่ีโลกุตตรสุข มากกวาโลกิยสุข ก็ตามแต พระพุทธศาสนาไมเคย
มองขาม โลกิยสุข เพราะถือวา โลกิยสุขเปนจุดมุงหมายของเศรษฐกิจท่ัวไป จึงพยายามสอนหลักศีลธรรม 
เพ่ือใหเปนคนดี มีคุณภาพ ของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาตระหนักดีวา ศีลธรรมจะดีไดยากถา
มนุษยยังทุกขยาก ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไวในธรรมบทภาคท่ี ๖ โดยทรงปรารภถึงบุคคลเลี้ยงโค ท่ีมี
ความหิว พระพุทธองคก็ไมทรงแสดงธรรมโปรด เพราะวาปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสังคมมี
ความสําคัญยิ่งการท่ีจะปลูกฝงศีลธรรมใหมีในใจของบุคคลไดนั้นยอมตั้งอยูบนพ้ืนฐานความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนมากมายก็เพ่ือใหมนุษยต้ังเนื้อต้ังตัวใหไดในทางเศรษฐกิจ โดย
พยายามยกฐานะของตนใหสูงข้ึนดวยความขยันหม่ันเพียร โดยยึดหลักธรรมควบคูดําเนินกันไป จะเห็นไดวา
หลักธรรมเหลานั้นจะเก่ียวกับชีวิตทางเศรษฐกิจและไมมีขอใดท่ีขัดแยงกับระบบทางเศรษฐกิจสมัยใหมเลย 
ตรงกันขามกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีชวยเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและชวย
แกปญหาทางเศรษฐกิจอยางไดผลดีอีกดวย69

๗๐ 

ในยุคท่ีอารยธรรมโลกาภิวัฒนกําลังครอบงําสังคม วิถีชีวิตของมนุษยกําลังเลือนหายและ
เปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขของฤทธานุภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 
แตสิ่งหนึ่งท่ียังคงความเชื่อมโยงภูมิปญญาดั้งเดิมของมนุษยใหกลับมามีความหมายตอชีวิตท่ีสับสนในโลก
ปจจุบัน ถึงแมวามนุษยจะมีความกาวหนาไปมากเพียงใดก็ตาม แตสิ่งหนึ่งท่ีมนุษยยังคงตองการ คือ “คุณคา
ของชีวิต” วาจะมีชีวิตเปนไปอยางไร ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีเปนบทพิสูจนในการเชื่อมโยง

๖๗
สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๖๘

สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี  ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๖๙
สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑ 
๗๐

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๙๘ 

อดีตสูปจจุบัน คือ “ธรรมะ” ท่ีไมเคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย     เปนเสมือนน้ําใสเย็นคอยลูบประโลม
จิตใจรอนรุมของมนุษยใหคลายลง 

พระธรรมวิมลมุนี, ดร. มีทัศนะท่ีเชื่อวา ชุมชนท่ีเขมแข็ง ตองมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไดแก ความ
พออยู พอกิน และความมีวิถีชีวิตท่ีสมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเปนอยูของประชาชนหากเรา
วิเคราะหดูแลวจะเห็นไดชัดเจนวาประสานสอดคลองตองกันอยางแนบแนน กับหลักธรรมแหง
พระพุทธศาสนาท่ีวาดวยการดํารงชีวิตท่ีประเสริฐ พอเหมาะพอควร และการเดินทางสายกลางตามสมมติใน
โลกธรรม หรือ โลกิยธรรมดวย “วิถีแหงพุทธ” ตราบเทาท่ียังไปไมถึงระดับปรมัตธรรม สวนการดํารงชีวิต
ในโลกิยธรรมนี้ ก็ใหรูเทาทันความเปนไปและความเปนจริงของโลก รูจักประสานกลมกลืนกับโลก ชีวิตและ
ธรรมชาติ ใชประโยชนสูงสุดโดยไมเปนการทําลายและเบียดเบียนกัน ขณะเดียวกันก็รูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงตามกฏแหงอริยสัจและไตรลักษณ ทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางมีอิสรภาพ ไมยึดม่ัน ถือม่ัน ดํารง
อยูโดยมี “ปญญา” เปนตัวกํากับ อยูไดโดยไมโลภ ไมเบียดเบียน ไมแกงแยงชิงดี และหลงใหลไดปลื้มกับ
วัตถุจนเกินสมควร และการเปนผูคลั่งไคลใน “วัตถุนิยม “ และ “บริโภคนิยม” จนเกินไป โดยเฉพาะ
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ เม่ือเทียบกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลวจะเห็นไดวา มีการประสาน
สอดคลองกันในโลกุตรธรรม 7 0

๗๑ โลกิยธรรมนั้นเปนคําสอนท่ีมุงหมายสําหรับการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ (และ
โลกหนา) ดวยดีสวนโลกุตรธรรมนั้นมุงหมายเพ่ือความหลุดพน อยูเหนือโลก เปนอิสระจากการถูกบีบค้ันรัด
รึงของโลกในสวนของโลกิยธรรมนั้นโดยท่ีพระพุทธศาสนาไดใหน้ําหนักและความสําคัญแกชีวิตมนุษยซ่ึงยัง
จะตองดํารงอยูในโลกธรรมเปนอยางมากไมยิ่งหยอนไปกวาโลกุตรธรรมจึงพิจารณามิติทางสังคมวาเปนสวน
หนึ่งของคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวยดังคํากลาวท่ีวา”วัฒนธรรมแหงพระพุทธศาสนานั้น มิใชมีแตท่ีเปนไป
เพ่ือปจเจกภาพ(Individual)อยางเดียวแตท้ังท่ีเปนไปสําหรับสังคม ดวยมองจากบริบทในพระพุทธศาสนาแลว 
จะเห็นไดอยางชัดเจนวาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นสอดคลองและเอ้ือตอการดําเนินการในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนรวมโดยเฉพาะท่ีสอดคลองตอกันเปนพิเศษคือเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีวาดวยการเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา7 1

๗๒เปนแนวปฏิบัติท่ี
พอดีท้ังในแงทางปฏิบัติและทางดานจิตใจคือหลักสําคัญพ้ืนฐานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนํามา
ประยุกตใชเพ่ือแกไขวิกฤติของชาติและนําประชาชนสวนใหญของประเทศกาวพนวิกฤติเศรษฐกิจและสามารถ
ไปสูชีวิตท่ีดีงามมีดุลยภาพตามหลักพระพุทธศาสนาได 

หลักพุทธธรรมท่ีพระธรรมวิมลมุนี, ดร. ไดนําหลักนําอิทธิบาท ๔ 7 2

๗๓ ซ่ึงเปนฐานแหงความสําเร็จ 
หมายถึง สิ่งซ่ึงมีคุณธรรม เครื่องใหลุถึงความสําเร็จท่ีตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนให
สมบูรณ ดวยสิ่งท่ีเรียกวาอิทธิบาท ไดแก ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความตองการท่ีจะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่ง
สิ่งนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ันประกอบสิ่งนั่น
ดวยความพยายามเขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย ๓) จิตตะ คือ ความคิด ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทํา
ดวยความคิดเอาจิตฝกใฝ ไมปลอยใหฟุงซานเลื่อนลอยไป ๔) วิมังสาคือ หม่ันใชปญญา พิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
มาประยุกตใชในการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือสรางใหชุมชนเขมแข็งหลักธรรมก็เพ่ือจะมุงเปาหมายไปท่ี

๗๑
สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๒

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), 
หนา ๑๙.   

๗๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.   

                                                           



๙๙ 

ความเปนคนมีจิตใจดี มีสํานึกและความรับผิดชอบแกการงานและหนาท่ีและคุณธรรม จึงเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาทางวัตถุใหม่ันคง สวนหลักของการพัฒนาชุมชนก็มุงเปาหมายไปท่ี การพ่ึงตนเอง การทําหนาท่ี การ
ใหชุมชนมีสวนรวมของกิจกรรมชุมชน การเห็นแกประโยชนสวนรวม และเกิดประโยชนอยางแทจริงและ
ยั่งยืนตอชุมชน ยอมบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็วและม่ันคง ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน การสงเสริมไรนา
สวนผสม ระบบการทําการเกษตรแบบพ่ึงตนเองหรือท่ีเรียกวาไรนาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน เปนสิ่งท่ี
ทานเห็นวาเปนแนวทางท่ีจะนํามาใชแกปญหาความยากจน และปญหาหนี้สินของเกษตรกรไดหากเกษตรกร
เพาะปลูกพืชผัก ทําไรทํานาเลี้ยงสัตวนานาชนิดไวกินไวใชโดยการพ่ึงพิงตนเอง ไมใชปุยเคมี ยาฆาแมลง 
เทคโนโลยีสมัยใหมแตดูแลผลผลิตใหเปนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงเนนการไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ความ
สมดุลทางธรรมชาติและสมดุลในชีวิตประจําวันกลับคืนมา ทานสงเสริมใหชาวบานโคกกลางและชาวบานใน
หมูบานใกลเคียงทดลองทําโดยทางทานสนับสนุนดานเงินทุน การทําไรนาสวนผสมนี้มีความเก่ียวของกับนํา
ธรรมะไปใชในชีวิตประจําวันอยางมาก อยางนอยผูทําการเกษตรผสมผสานนี้จะตองมีความเอ้ือเฟอตอกัน มี
ความสมานสามัคคี ขวนขวายในกิจการงานของตน ผลจากการนําหลักธรรมขางตนมาใชในการพัฒนาชุมชน
ของพระธรรมวิมลมุนี, ดร. ผูอํานวยการศูนยพัฒนา ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง จึงกอใหเกิดประโยชน
ตอชุมชน สรุปไดดังนี้  

๑)  ลดรายจายในการซ้ือปุยเคมี คือท่ีศูนยธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงไดทําปุยชีวภาพ โดย
นําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีจะนํามาเปนวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิตจะมีอะไรบาง ปริมาณเทาใด 
ข้ึนอยูกับวาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีอยูหรือหาไดในทองถ่ิน และจัดหาบางสวนจากภายนอกไรนา 
หรือนอกทองถ่ินมาเพ่ิมเติม และยังไดนําขยะท่ีสามารถทําปุยหมักไดจากทางวัด เชน ใบไมแหง มูลคางคาว 
เศษอาหาร เปนตน  เพ่ือการผลิตจึงทําใหลดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีได ลดรายจาย เพ่ิมรายได โดยการมี
พืชผักไวบริโภคในครัวเรือน เพ่ิมรายไดจากการจําหนายพืชผักสวนครัว ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และปลูกใน
สิ่งท่ีกิน กินในสิ่งปลูก ปลอดภัย จากสารเคมี มีผลเพ่ิมเติมมากข้ึน คือประหยัดรายจาย เพ่ิมรายรับท่ีหามา
เพ่ิม73

๗๔ ทําใหมีการลดคาใชจายในครอบครัวลงมากข้ึน สามารถเหลือเก็บออมเงินได74๗๕ 

๒) อาหารผลไมท่ีผลิตปลอดสารพิษ เนื่องจากในการทําเกษตรแนวพุทธไมไดใชสารเคมีในการ
ทําการเกษตร ทําใหผลไมและพืชผักท่ีผลิตไดไมมีสารพิษเจือปน  ความปลอดภัย หรือความโดดเดนของ
ผลผลิต  เปนท่ียอมรับของผูบริโภค ดวยการพัฒนาคุณภาพสินคา ตามความตองการของผูบริโภค เนนความ
สะอาด  ปลอดภัย มีมาตรฐานสินคา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการบริโภคผักปลอดสารพิษ75

๗๖ 

๓) ขจัดปญหาความยากจน คือ เม่ือนําการเกษตรแนวพุทธในศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ วัดปานาคํา  ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ทําใหเกิดรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร
แนวพุทธ   ลดปญหาความยากจนไปไดในระดับหนึ่ง  มีการออมเงินมากข้ึนในครอบครัว หรือจําหนายจาย
แจกในหมูบาน 7 6

๗๗  เศรษฐกิจก็จะม่ันคงอยางยั่งยืน  ทําใหสังคมมีความอยูดีมีสุข      มีการพ่ึงพิงเก้ือกูลกัน

๗๔
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,      วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๕

สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๖
สัมภาษณ นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม     จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๗

สัมภาษณ นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม   จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๑๐๐ 

และกัน  สภาพสิ่งแวดลอม กลับคืนมาสูทองถ่ิน มีผลตอสุขภาพคนในชุมชนดีข้ึนไมเกิดโรคภัยรายแรง  และ
ประหยัดงบประมาณคารักษาพยาบาล77

๗๘ 

จากการนํารูปแบบและวิธีการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงไป
ดําเนินการในแปลงเกษตรของตนแลว ไดผลผลิตเปนอาหารท่ีปลอดสารพิษ มีสุขภาพดี ดังนั้น เม่ือสุขภาพ
ทางรางกายดี สุขภาพจิตก็ดีตามไปดวย ตองมีความจริงใจ มีความรัก มีความขยัน 7 8

๗๙ นําหลักธรรมงาย ๆ 
เพ่ือเปนตัวกําหนดจิตในระหวางการทําเกษตร กอใหเกิดสมาธิ และมีจิตมุงม่ันท่ีจะทํางานนั้น ๆ ดวยความใส
ใจ79

๘๐  ดานครอบครัว ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ดานจิตใจก็สงบสุขได 8 0๘๑  ดานครอบครัวอบอุน มีความ
สามัคคีเพ่ิมข้ึน ดานรายไดไมกอหนี้เพ่ิม8 1

๘๒ สรางความผาสุกแกชาวบานสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหคลองตัว
8 2

๘๓ สรางความเยื่อใยไมตรีจิต กระชับมนุษยสัมพันธ 8 3๘๔ อนุรักษวัฒนธรรม เพ่ิมเกียรติคุณแกตนเอง ๘๕ เปน
ตัวอยางท่ีดี นาเคารพและสรรเสริญ85

๘๖ 

สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดานเศรษฐกิจ พระธรรมวิมลมุนี, ดร. ไดนํามาใชเปนหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการสงเสริมใหชาวบานทําการเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาต ิ
เพ่ือแกปญหาความอดอยากในครอบครัว ทําใหเขาพ่ึงพาตนเองได โดยใชหลักอิทธิบาท ๔ มาเปนฐานในการ
ทําการเกษตร คือ ทุกคนจะตองมีจิตสํานึก มีความรักในการทําการเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรกรรม
ธรรมชาติ เพ่ือใหสําเร็จ มีความซ่ือสัตยสุจริตและไมฝกใฝอบายมุข เปนผูมีความขยัน มานะ มีความคิดใน
การพ่ึงตนเอง และเปนผูบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ  

จากหลักอิทธิบาท ๔ ประการขางตน พระธรรมวิมลมุนี, ดร. ทานไดนําเอามาเปนหลักเพ่ือ
สงเสริมใหชาวบานทําการเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยเฉพาะการทําใหเขาสามารถ
พ่ึงตนเองได เพราะเปนธรรมท่ีสอดคลองกับการทํางาน ผลจากการท่ีชาวบานดําเนินตามหลักธรรม ทําให
ทานเปนท่ีพ่ึงของชาวบาน เพราะชาวบานเม่ือนําหลักธรรมมาปฏิบัติแลวสามารถท่ีจะอุมชูตัวเองได มีความ
เปนอยูอยางไมเดือดรอน มีกินพอใจ มีความสุขจากการทํางาน มีอาหารกินพอเพียง ทําใหครอบครัวมีความ
สงบเปนปกติสุขท่ีพนจากหนี้สิน 

๗๘
สัมภาษณ นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๙

สัมภาษณ นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๘๐
สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๘๑

สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
๘๒

สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม.จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๓
สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๔

สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๕
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๖

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๐๑ 

๔.๔.๓ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จากการสัมภาษณกลุมเครือขาย ท่ีเคยไปศึกษาดูงานแลว นําแนวคิดและวิธีการไปปฏิบัติผลจาการ
สัมภาษณ ดังนี้  ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เกิดจากการรวมแรงรวมใจของสมาชิกในชุมชน โดยมีพระ
ธรรมวิมลมุนี, ดร. เปนแกนนําหลักเกษตรกรเครือขาย ไดนําแนวคิดและวิธีการไปดําเนินการตอ เม่ือทําการ
ปลูกพืชทําใหเกิดความผูกพันและรักธรรมชาติ  เพราะทําดวยใจ เอาใจใส มีความรักและความหวงใย8 6

๘๗ การทํา
เกษตรท่ียั่งยืน จําเปนตองยึดหลักธรรมชาติบนพ้ืนฐานของดิน น้ํา  อากาศ ระบบนิเวศรอบตัว8 7

๘๘ เปลี่ยนวิธีจาก
ทําแบบเดิม ๆ มาทําแนวใหมท่ีศึกษาดีแลว  เห็นวาเกษตรแนวพุทธเปนการบํารุงรักษาดิน น้ํา สิ่งแวดลอม8 8

๘๙ 
ยึดหลัก ประโยชน ประหยัด ไมทําลายสิ่งแวดลอม8 9

๙๐ ยึดหลักพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุดทุก ๆ อยาง ปุยผลิตใชเอง 
ไมใชยาฆาแมลงแตใชสารสกัดจากธรรมชาติ 9 0

๙๑  ทําใหดินอุดมสมบูรณมากข้ึน น้ําไมมีสารเคมี อากาศ
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ91

๙๒ 

จากการศึกษาดูงานการดําเนินการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงทําให
ทราบวาทานไดนอมนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับการเกษตรในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดแนวคิดแบบ
ใหมใหกับชาวบานในชุมชน 9 2

๙๓ จนเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ทําใหเกิดคุณคาดานการเกษตรแนวพุทธ  ท่ีสอดคลอง
จากการสัมภาษณพระสงฆ นักวิชาการ และชาวบานท่ัวไป ดังนั้น การดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาทุง
นาคําหลวงเปนการยึดทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รูจัก พอประมาณ การมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน และ
รูเทาทันโลก สุขภาพดี รวมความถึงการมีสุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคม ครอบคลุมสุขภาพของ
ปจเจกบุคคล และสุขภาพทางสังคมในการอยูรวมกัน เนนในเรื่องการมีสุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมี
ความสุขพอเพียงอยางยั่งยืน ดังประโยชนและคุณคา93

๙๔ พอสรุปไดดังนี้ 
๑) มีผลกําไรจากผลผลิตท่ีเกิดจากการทําเกษตรวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน ทําใหมีโอกาสไดปลดหนี้สินท่ีมี

อยูหมดไป และมีการลงทุนในการเกษตรกรรมในปตอๆ ไปนอยลง94

๙๕ 
๒) ทําใหสังคมในชุมชนมีความรักสามัคคีกันมากข้ึน เพราะมีการเอ้ือเฟอแบงปนของคนในสังคม

มากข้ึน เพราะไดเอาหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช ชวยใหจิตใจสงบข้ึนและพัฒนาพฤติกรรมการไปในทาง

๘๗
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๘

สัมภาษณ นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี
, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๙
สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๐

สัมภาษณ นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๑
สัมภาษณ นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๒

สัมภาษณ นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๓
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๔

สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๙๕
สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

                                                           



๑๐๒ 

ท่ีดีข้ึน เชน การลด เลิกอบายมุข เหลาสุรา สิ่งเหลานี้ทําใหคนในสังคมมีสติในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ลด
ความขัดแยงในชุมชนลง และสามัคคีมากข้ึน95

๙๖  
๓) ทําใหฐานะครอบครัวดีข้ึน96

๙๗  
๔) ทําใหการเกษตรแนวพุทธ เปนการลดรายจาย เพ่ิมรายได พอเพียง ชีวีมีสุข97

๙๘  
๕) ทําใหสามารถตั้งตัวเปนหลักม่ันคง ๙๙  
๖) ทําใหไดเกียรติยศและชื่อเสียง99

๑๐๐  
๗) ทําใหไดมิตรไมตรีมากข้ึน100

๑๐๑  
๘) ทําใหเกิดความสุขท้ังทางกายและใจ ๑๐๒ 
๙) ทําใหมีเครื่องอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ102

๑๐๓  
๑๐) ทําใหไดบําเพ็ญประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม103

๑๐๔  

จากการศึกษาการแนวคิดการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งในดานพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง พบวา การทําเกษตรผสมผสานหลายอยางไปพรอมๆ กัน โดย
จัดการใหกิจกรรมการเกษตรแตละอยางนั้นสอดคลอง  สงเสริมและเปนประโยชนมากกวาการทํากิจกรรมแต
ละอยางโดยลําพัง  เชน กรณีตัวอยางการทําเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน ท่ีมีการเลี้ยงปลา การทํานาปลูก
ขาว ปลูกแกวมังกร ปลูกพริก  มะนาว มะละกอ เปนตน เปนกิจกรรมการเกษตรคนละอยางท่ีเม่ือทําพรอมกัน
กลายเปนการเลี้ยงปลาในนาขาว โดยปลาก็ไดอาหารจากนาขาว  สวนตนขาวก็ไดปุยจากปลา  ยิ่งกวานั้นปลา
ยังชวยกําจัดศัตรูขาว เชนแมลง และวัชพืชอีกดวย ทําใหไดผลผลิตท้ังขาวเปลือกและปลามากกวา การเลี้ยง
ปลาหรือปลูกขาวอยางเดียว จึงถือไดวาเกษตรกรกลุมดังกลาวนี้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตร ท่ีสอดคลอง
ตามหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนา  ในเรื่องของการปฏิบัติกับธรรมชาติ  ดวยการไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ  พืชท่ีหลากหลายและสัตวท้ังปวง โดยการใหมีความสอดคลองกับวิธีการผลิต  จึงเปนความรูจักความ
พอประมาณ  ในการประกอบสัมมาอาชีพ ทําใหเกษตรกรกลุมนี้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดาน
เศรษฐกิจและดานปจจัยในการผลิตไดโดยการผสมผสานความรู ทางระบบนิเวศและการเกษตรหรือท่ีเรียกวา 
นิเวศการเกษตรดวยเรื่องตาง ๆ  อาทิ ไดแก 

๙๖
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๗

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

๙๘
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๙

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐

สัมภาษณ นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๑
สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 

๑๐๒
สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓

สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๐๔
สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 

                                                           



๑๐๓ 

(๑) การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิตในดิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งไสเดือน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความสําคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในดิน เชน การยอยดิน 

(๒) การรักษาธาตุอาหาร โดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารมีการใชปุยหมักปุยคอกอยาง
หมุนเวียน 

(๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ํา โดยการปลูกพืชคลุมดินเชน  หญา
แฝก  ควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

(๔) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืช โดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีปลอดภัยดวย
การใชพืชสมุนไพรตาง ๆ เชน  สะเดา เปนตน 

(๕) สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนา โดยการเพ่ิมความหลากหลายของพันธพืชและ
สัตว ซ่ึงเปนหลักการท่ีสําคัญของการทําการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน เนื่องจากเศษซากและผลพลอยได
จากการปลูกพืชจะเปนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว และในทางตรงกันขามผลผลิตท่ีไดจากการเลี้ยงสัตวก็จะเปน
ประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชดวย 

จะเห็นไดวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตามแนวทางของ ธรรมสถานสวนปาทุง
นาคําหลวง ไดแก การมีผูนําดานการทําเกษตรแนวพุทธ ท่ีมีความรูความสามารถ และลงมือปฏิบัติใหชุมชน
เขาใจในหลักการดําเนินงานเกษตร คอยใหการสนับสนุนชุมชนเครือขาย ทําใหเครือขายชุมชนมีความ
เขมแข็ง  สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ท่ียึดหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ  หลักธรรมคําสอนเพ่ือการพ่ึงตนเอง
นี้ นับวามีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น การท่ีเกษตรกร ท่ีทําการเกษตรแนวพุทธผสมผสาน โดยมีเปาหมายสําคัญ
คือการพ่ึงพาตนเองไดนั้น จึงเปนการเหมาะสมตอการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน ท่ีสอดคลองกับ
หลักธรรมคําสอน ทางพระพุทธศาสนาหรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการควบคูไปกับการดํารงชีวิต ไมไดจัดการแบบแยก
สวน ทําใหเห็นความสําคัญของธรรมชาติ เกษตรกรกลุมนี้เชื่อวา ถาหากคนอยูกับธรรมชาติอยางมีเมตตา 
อยางเอ้ืออาทร ธรรมชาติก็จะตอบสนองและเอ้ืออาทรตอคนเชนเดียวกัน คนเคารพธรรมชาติ ธรรมชาติก็ให
อาหาร ใหสิ่งดี ๆ ใหคนมีความสุขซ่ึงเห็นไดจากการท่ีสมาชิกของกลุมมีการแบงพ้ืนท่ีไรนา ในการสรางสวน
ปา นอกจากนี้ยังเปนการสรางหลักประกันดานอาหารเบื้องตนอยางเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี โดยสรางฐาน
อาหารท่ีหลากหลายใหกับครอบครัวและชุมชน ท้ังจากฐานการผลิตในระบบไรนา และการหาอาหารจาก
สวนปา โดยเปนวิธีการเกษตรกรรมท่ีนําเอาหลักการความยั่งยืนถาวร ของระบบปาธรรมชาติ มาเปน
แนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญกับการปลูกพืชผัก ไมยืนตน ไมผล และไมใชสอยตาง ๆ เชน 
ตนยางนา ตนประดู และตนมะคา เปนตน เพ่ือใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการปลูก
พืชผักสวนครัวท่ีไมตองการแสงแดดมาก หรือ ไดอาศัยรมเงาเรียกไดวาอิงอาศัยกัน และความชื้นจากการท่ีมี
พืชชั้นบนข้ึนปกคลุม เชน ปลูกผักหวานในแปลงปลูกปาสะเดา ปลูกพริก มะละกอ มะนาว และแกวมังกร 
เปนตน รวมท้ังโดยจัดองคประกอบการผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว  

สรุปไดวา จะเห็นวา  การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง มีเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดี  และมีความรู
ความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิ ถี การดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ เชน อิทธิบาท ๔ การไมเบียดเบียนธรรมชาติ ตลอดจนพืชและสัตวตาง ๆ 
มีหลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ พืช และสัตวนี้ ในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงใหความสําคัญกับ
การท่ีคนตองอยูรวม กับธรรมชาติตาง ๆ ดวยความเคารพตอธรรมชาติ โดยมีหลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวกับ



๑๐๔ 

เรื่องดังกลาวนี้มากมายโดยสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว  จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติในทางอาชีพ
การเกษตรของตน ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  หรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
ดวยนั่นเอง ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตร ไดแก  การมีผูนํากลุมท่ีมีความสัมพันธกับ
ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง มีเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดี  และมี
ความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถี  การดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึดหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ  เชน อิทธิบาท ๔  การไมเบียดเบียนธรรมชาติ  ตลอดจนพืชและสัตวตาง 
ๆ  มีหลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ  พืช  และสัตวนี้ ในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงใหความสําคัญ
กับการท่ีคนตองอยูรวม  กับธรรมชาติตาง ๆ  ดวยความเคารพตอธรรมชาติ  โดยมีหลักธรรมคําสอนท่ี
เก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายโดยสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว  จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติในทาง
อาชีพการเกษตรของตน  ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  หรือการดําเนินชีวิตตามวิถี
พุทธดวยนั่นเอง 

๔.๔.๔ การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชน ดานเทคโนโลยี 

ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว เทคโนโลยีท่ีเขามาใหมมีท้ังดีและไมดี จึง
ตองแยกแยะอยูบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชกับท่ีสอดคลองกับความตองการและ
สภาพแวดลอมของประเทศและการพัฒนาจากภูมิปญญาของเราดวย  คําวา เทคโนโลยี ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษวา "Technology" ซ่ึงมาจากภาษากรีกวา "Technologia" แปลวา การกระทําท่ีมีระบบ 
อยางไรก็ตามคําวา เทคโนโลยี มักนิยมใชควบคูกับคําวา วิทยาศาสตร โดยเรียกรวม ๆ วา "วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี" มีผูใหความหมายของเทคโนโลยีไวหลากหลาย ดังนี้ คือ 

ความหมาย และความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพทท่ีมา
จากคําในภาษากรีก ๒ คํา คือ “Tekne” (อานวา เทก-เน) หมายถึง ศิลปะ วิทยาศาสตร ทักษะ หรืองานฝมือ 
และ “logia” (อานวา โล–จีอา) หมายถึง วิชา ความรู เม่ือพิจารณารูปศัพทในภาษาอังกฤษ คือ คําวา 
“Techno” หมายถึง วิธีการ กับคําวา “logy” หมายถึง วิทยา วิชา หรือการศึกษาเก่ียวกับ เม่ือนํามารวมกัน 
จึงหมายถึง ศาสตรแหงงานชางฝมือ เทคนิควิทยาหรือวิชาท่ีวาดวยวิธีการ จึงสรุปความหมายตามรูปศัพทไดวา 
เทคโนโลยี คือ ศาสตรท่ีวาดวยวิธีการหรือวิธีการปฏิบัติใดก็ตามท่ีใชความรูทางวิทยาศาสตร และเปนการ
กระทําอยางมีระบบ (Systematic Treatment)๑๐๕ 

ในความหมายอยางหยาบท่ีสุด คนโดยมากจะมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนวัตถุอุปกรณ
สําเร็จรูป เปนเครื่องมือเครื่องใช อยางไมโครโฟน เครื่องเทป เครื่องซักผา หมอหุงขาวไฟฟา คอมพิวเตอร 
พูดงายๆวาเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเครื่องใช เปนเครื่องมือเครื่องใชนี้ ก็ยังแยกการมองความหมายออกไปได
เปน ๒ แบบ คือ 

แบบท่ี ๑. เทคโนโลยี คือ เครื่องมือเครื่องใชท่ีอํานวยความสุขสะดวกสบาย (ชวยใหเราไมตอง
ทําอะไร) เราจะตองทําอะไร มันก็มาทําแทน ให เราเลยไมตองทํา เราอยากสนุกสนานเพลินเพลิน มันก็เปน
เครื่องบํารุงบําเรอเราตามใจปรารถนา 

แบบท่ี ๒. สําหรับคนอีกพวกหนึ่ง ความหมายตางออกไปวา เทคโนโลยี คือเครื่องมือเครื่องใชท่ี
จะมาชวยใหเราทําอะไรๆ ไดดียิ่งข้ึน และสามารถทําไดยิ่งๆ ข้ึนไป เชนวา เราคิดจะทํางานสวนนี้ เทคโนโลยี

๑๐๕
เอกวิทย แกวประดิษฐ, เทคโนโลยีการศึกษา หลักการและแนวคิดสูปฏิบัติ, (สงขลา: งานสงเสริมการผลิต

ตารา มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔), หนา ๔. 

                                                           



๑๐๕ 

มาทําแทนให เราจะไดกาวไปทําสวนโนนตอ หรือเราทํางานนี้ยังไมมีประสิทธิ-ภาพ เทคโนโลยีก็มาชวยใหทํา
ไดดียิ่งข้ึน 

ตามความหมายท่ีแท เทคโนโลยี คือ การนําเอาความรู โดยเฉพาะความรูวิทยาศาสตร มาจัดทํา 
ดําเนินการเพ่ือใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยูอยางไดผลดียิ่งข้ึน และทําการตางๆ ไดสัมฤทธิผลดียิ่งข้ึน 
นี่คือเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจึงไมไดอยูแคความหมายหยาบ คือสิ่งสําเร็จรูปท่ีเปนเครื่องมือ
เครื่องใช แตโยงไปหาเหตุปจจัยของสิ่ง เหลานั้นคือการนําความรูมาใช นั่นคือ ตัวเหต1ุ05

๑๐๖ 

รวมความไดวา เทคโนโลยี หมายถึงเครื่องมือเครื่องใชท่ีอํานวยความสะดวก โดยการนําความรู
วิทยาศาสตร มาจัดทําดําเนินการเพ่ือใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยูอยางไดผลดียิ่งข้ึน เปนอุปกรณ
ชนิดหนึ่งท่ีทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถจําขอมูลและคําสั่งได ทําใหทํางานไปไดอัตโนมัติดวย
อัตราความเร็วท่ีสูงมากใชประโยชนในการคํานวณ หรือการทํางานตาง ๆ ไดเกือบทุกชนิดหมายถึง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน เก่ียวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ มากมาย การท่ีอยู
รวมกับสังคมของมนุษย เยาวชนของชาติ หากไมหาทางปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและเรียนรูใหเขาใจ เพ่ือให
มีการพัฒนาสังคมไทยไดอยางเหมาะสม เราจะตกเปนทาสเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนา
ศักยภาพของคน หรือเพ่ือสรางเสริมโอกาสในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาศักยภาพ เชนนั้น ไม
ผลิต พัฒนา หรือใชเทคโนโลยี เพ่ือสนองความเห็นแกตัว และการเบียดเบียนทําลาย ไมวาจะเปนการทําลาย
มนุษยดวยกัน ทําลายสังคม หรือทําลายธรรมชาติแวดลอมก็ตาม ไมมุง สนองโลภะ โทสะ โมหะ หรือ 
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ไมสงเสริมใหเกิดความลุมหลงมัวเมาท่ีทําใหมนุษยกลายเปนทาสของ วัตถุ ตลอดจน
เปนทาสของเทคโนโลยีเอง แตใหเทคโนโลยีเปนเครื่องสงเสริมเอ้ืออํานวย ในการท่ีมนุษยจะเขาถึงสันติสุข 
และอิสรภาพ รวมท้ังดํารงรักษาความเปนอิสระจากเทคโนโลยีนั้นเอง ไวไดโดยตลอดดวย 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีบทบาทขยายผลจากเดิมท่ีมีการประยุกตใชงานในองคกร
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมาถึงการดําเนินชีวิตความเปนอยูและตอสังคมดังจะเห็นไดวาแนวความคิดท้ังหลาย
ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันก็มีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาการวิทยาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังสิ้นไมวาจะเปนแนวความคิด เรื่อง สังคมการเรียนรู (Learning Society) ระบบเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานขององคความรู (Knowledge Based Economy) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Competitive Advantage) และกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ท่ีเชื่อมโยงแนวความคิดสมัยใหมท้ังหมดนี้ใหเปนรูปธรรม กลาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนเครื่องมือท่ี
เชื่อมโยงแนวความคิดสมัยใหมตาง ๆ เขาดวยกัน นับตั้งแตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา e-Learning 
e-Library รูเขาใจโทษภัยของความเจริญ รูโทษภัยของการใชเทคโนโลยี เปนความเกรงกลัว ความสะดุงกลัว
ตอผลของความชั่ว ตอผลของความทุจริตท่ีจะทําไว โอตตัปปะ เปนอาการของจิตท่ีหวั่นไหวเม่ือจะทําความ
ชั่ว เพราะกลัวความผิดท่ีจะตามใหผลในภายหลัง เพียรรักษากุศลหรือความดีท่ีเกิดข้ึนแลว   

ทางออกทางหนึ่งก็อยูท่ีเทคโนโลยีนั่นเอง คือ หาทางสรางสรรคพัฒนาและใชเทคโนโลยีท่ีไมเกิด
โทษภัย ดังปรากฏวา ปจจุบันนี้มีกลุมชนไมนอยหันมาสนใจเทคโนโลยีตามแนวความคิดใหม ท่ีเขาเรียกวา
เทคโนโลยีระดับกลาง (intermediate technology) หรือบางทีเรียกวา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(appropriate technology) และยังมีชื่อเรียกอีกหลายอยาง บางก็เรียก วา ซอฟทเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ี
นุมนวล (soft technology) หรือวาเซนซิเบิลเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีสมเหตุสมผลหรือมีความ สํานึกหนอย 

๑๐๖
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับเทคโนโลยี, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก

จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๑๙-๒๐. 

                                                           



๑๐๖ 

(sensible technology) ออลเทอรเนตีฟเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือก (alternative technology) 
อะไร ทํานองนี้ มีชื่อเรียกมากมาย การท่ีมีชื่อเรียกหลายอยางนี้ ในแงหนึ่งก็เปนการแสดงวาคนจํานวนมาก
ไดหันมาสนใจใสใจ คิด เอาจริงเอาจังกับเทคโนโลยีแบบนี้106๑๐๗ 

พรธรรมวิมลมุนี, ดร. ไดใหคุณลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีท่ีใชเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
และเปนไปตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วาเทคโนโลยีแบบนี้ก็คือ พยายามไมใหมีมลภาวะ ไมทําลาย
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะก็ใชทรัพยากรท่ีทดแทนใหมได หรือใชวัสดุท่ีหมุนเวียนได ไมกอความรูสึกแปลก
แยกในจิตใจ และไมทําใหคนแปลกแยกจากกันเชนใหภายในท่ีทํางานมีชีวิตชีวา ไมทํางานอยางเปน
เครื่องจักรเครื่องกล แลวก็เปนเทคโนโลยีท่ีใชผลิตสิ่งบริโภคในบานหรือใน ทองถ่ินแทนท่ีจะเปนระดับชาติ
ระดับเมืองอยางท่ีเปนมาแตกอน อันนี้ก็เปนความเคลื่อนไหวใหม หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชกับ
เทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ การใชเทคโนโลยีตามหลักคุณคาแท และคุณคาเทียม1 0 7

๑๐๘  ท่ีหมายถึง คุณคาแท 
หมายถึง คุณคา หรือ ประโยชน ท่ีมนุษยนํามาใชแกปญหาของตนเพ่ือความดีงามความดํารงอยูดวยดีของ
ชีวิตหรือเพ่ือประโยชนสุขท้ังตนเองและผูอ่ืน โดยอาศัยปญญาเปนเครื่องตีคา   คุณคาเทียม หมายถึง คุณคา 
หรือประโยชนของสิ่งท้ังหลายท่ีมนุษยพอกพูนใหแกสิ่งนั้น เพ่ือปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพ่ือเสริม
ขยายความม่ันคงยิ่งใหญของตัวตนท่ียึดถือไว โดยอาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคา108

๑๐๙ 

คุณคาแท คุณคาเทียม เปนวิธีคิดหนึ่งใน “โยนิโสมนสิการ” ท่ีสําคัญและมีประโยชนมาก แต
อาจจะเพราะหลักการพ้ืนๆของแนวคิด ทําใหดูเหมือนจะเปนสิ่งท่ีหลายๆคนมองขามไปในการดําเนินชีวิต 
การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันซ่ึงมีความสับสนวุนวายมาก โดยเฉพาะการพัฒนาของระบบการเรียน การ
ทํางาน และการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวก และชวยใหการ
ดําเนินการตางๆ สะดวก รวดเร็วมากข้ึน ท้ังองคการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ลวนตองการความรวดเร็วในการ
ทํากิจกรรมตางๆ เม่ือทําเร็วข้ึนๆ จึงอาจหลงลืมตนเอง และสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตบางอยาง ซ่ึงหลักการ
พ้ืนฐานของ “คุณคาแท คุณคาเทียม” วิธีคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม คือ การพิจารณาเก่ียวกับการใชสอย
หรือบริโภค เปนวิธีคิดเพ่ือสกัดหรือบรรเทากิเลส ใชมากในชีวิตประจําวันเพราะเก่ียวของกับการบริโภคใช
สอยวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง109

๑๑๐  

การพิจารณาถึงคุณคาในการบริโภคของชุมชน หรือ การกระทําตางๆ วาอะไร หรืออยางไหนท่ีมี
คุณคาแท (ตอการดําเนินชีวิต) และอะไร หรืออยางไหนท่ีมีคุณคาเทียม ท้ังนี้คุณคาแท มักจะเปนสิ่งท่ีเก้ือกูล
การดําเนินชีวิต เปนสิ่งท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต แตคุณคาเทียม เปนสิ่งท่ีมักถูกปรุงแตงข้ึน อาจเก้ือกูลตอ
การดําเนินชีวิตและมักแฝงดวยหลุมพรางบางอยาง เปนสิ่งท่ีอาจจะไมจําเปนแตตองการสถานการณท่ี
เกิดข้ึนปจจุบัน  ระบบระเบียบ จริงๆ แลวเปนสิ่งท่ีสําคัญพ้ืนฐานใหการอยูรวมกันเปนสังคม 1 1 0

๑๑๑ แตเม่ือ
คนเราสรางระบบระเบียบจากความตองการใหเพ่ิมข้ึนๆ (จากระบบระเบียบจากความจําเปน) จึงทําให

๑๐๗
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก

จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๗๑. 
๑๐๘

สัมภาษณ นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๐๙
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๑),       

หนา ๖๙๔. 
๑๑๐

เรื่องเดียวัน, หนา ๖๙๔. 
๑๑๑

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๐๗ 

มนุษยเริ่มถูกเปลี่ยนเปนเครื่องจักรกลในการทํางาน เริ่มสูญเสียความเปนมนุษยไป จากการทํางานท่ีมุงสราง
ผลผลิตและความรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจาก องคการหลายๆองคการท้ังภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนระบบ
การศึกษาดวย ท่ีมีระบบการทํางานท่ีมุงพัฒนาแต ท่ีเนนการพัฒนาแตภายนอก อยางไรก็ตาม ถาจะมองแต
วาเปนความผิดของผูบริหาร ก็คงจะไมใช เพราะจริงๆแลวมาจากตัวผูปฏิบัติงานหรือตัวเราเองดวยซ่ึงอาจ
มองขามการเรียนรูภายในตัวเองไป ทําใหมุงชิงดีชิงเดนไปกับระบบดังกลาว เกิดเปนความขัดแยง ท่ีเริ่ม
รุนแรงข้ึน และถายทอดสูผูเขามาใหมจนกลายเปนวัฒนธรรมท่ีไมด1ี11

๑๑๒ 

การศึกษาในสถาบันการศึกษา อาจารยยอมอยากใหนักศึกษาเรียนดี มีคุณภาพ หรืออาจารย
บางทานอาจจะชอบนักศึกษาท่ีเรียนเกง ใหความสําคัญกับนักศึกษาท่ีเรียนเกงบาง หรือ นักศึกษาท่ีคอยเอา
ใจบาง ซ่ึงก็อาจเรียกวาเปนธรรมชาติของมนุษยเรา ดังนี้หากผูเรียนไมรูจักแยกคุณคาแท คุณคาเทียม อาจ
ทําใหยึดติดกับคะแนนรายงาน หรือคะแนนสอบมากเกินไป หรือยึดติดวาจะตองเปนผูท่ีเดนในท่ีนั้น ซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดปญหาข้ึนในสังคมของการเรียน หากไดพิจารณาใหดีๆ ควรจะถามตัวเองวา คุณคาแทของการ
เรียนคืออะไร คุณคาเทียมของการเรียนคืออะไร คุณคาแท คือ ความรูท่ีไดรับมุมมอง ความคิด และการ
พัฒนาตัวเองท้ังภายนอกและภายใน ตลอดจนกัลยาณมิตร(เพ่ือน) ท่ีดี สังคมท่ีดี และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
ความสุข คุณคาเทียม คือ คะแนนการเรียน เกรด การเปนท่ีหนึ่ง การท่ีจะตองเดนดานใดดานหนึ่ง หรือ
หลายๆดาน ความเครียด อึดอัด อ่ืนๆ ความสุขก็เหมือนกัน ก็มีความสุขอยางแทจริง ความสุขอยางเทียม 
เพราะฉะนั้น ถาอยากคิดแบบนี้ใหสมบูรณ ใหเปนประโยชนก็ตองวิเคราะหใหได ดูใหออกวาอะไรเปนคุณคา
แท อะไรเปนคุณคาเทียม112

๑๑๓  

ความสุขเทียมก็เปนความสุขท่ีเจืออยูดวยทุกข ถาใชเปนศัพทก็นาจะเปน อามิสสุข สุขท่ีมีเหยื่อ 
หรือถาพูดอยางชาวบานหนอย ใหมันชัดออกมาหนอยก็สุขจากอบายมุข มันก็เปนสุขเทียม นั่งเลนไพท้ังคืน 
เฮกันไป ดูวามีความสุข อยางนี้มันเห็นงาย 1 1 3

๑๑๔แตสุขแทสุขเกิดจากคุณธรรม สุขจากการบําเพ็ญความดี 
บําเพ็ญกุศล ขยันหม่ันเพียร มันเปนความสุขท่ีแท แตมันเห็นยาก ตองมีปญญาจักษุหนอยมันถึงจะมองเห็น 
หนุมๆนั่งรถไปหาสาวๆอยูไกลก็ข้ึนรถ รถก็แนนยืนโหนไปเปนชั่วโมง แตใจก็ยังมีความสุขอยู ท้ังๆท่ียืนเม่ือย 
เหน็บกินแลวกินอีก ก็ยอมทุกข โดยมองวาเปนความสุข เพ่ือใหไดสุขท่ีคาดหวังเอาไว114๑๑๕ 

เรื่องของเทคโนโลยีดานหนึ่ง ท่ีเราจะตองรูเขาใจ สวนสิ่งท่ีเราจะตองทําในเบื้องแรก คือ ทาที
ของการปฏิบัติมีอะไรบาง ดานหนึ่งก็คือการรูจักพ่ึงตัวเอง จะตองพรอมท่ีจะเปนอยูไดโดยไมตองมีเทคโนโลยี 
และถามีเทคโนโลยี ก็ใหเทคโนโลยีนั้นเปนเครื่องเสริมความเปนอยูใหดียิ่งข้ึน หมายความวา ถาคนในสังคมท่ี
เทคโนโลยีเจริญแลว กลับกลายเปนวาชีวิต ตองข้ึนกับเทคโนโลยี ก็จะมีลักษณะเปนทาสเทคโนโลยีใน ๒ 
ประการ คือขาดเทคโนโลยีแลวไมมีความสุข และขาดเทคโนโลยีแลวทํางานไมได แตกอนนี้อยูไดโดยไมตอง
มีเทคโนโลยี แตเม่ือมีแลวกลับกลายเปนคนท่ีหมดอิสรภาพไป นี้เปนทาทีท่ีผิด115

๑๑๖ 

๑๑๒
สัมภาษณ นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๑๓

สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๔
สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, หนา ๖๙. 
๑๑๖

พระเมธีธรรมาภรณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ วัตน , พิมพครั้ งท่ี  ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๙๑-๙๒. 

                                                           



๑๐๘ 

ฉะนั้น จะตองวางทาทีใหม ใหเทคโนโลยีไมเกิดโทษ คือ ไมวาจะมีเทคโนโลยีหรือไมก็ตาม เราก็
สามารถมีความสุขไดในระดับหนึ่ง และทํางานไดดวย แตเม่ือมีเทคโนโลยีแลว ก็มีความสุขไดมากข้ึน แลวก็
ทํางานไดมากข้ึน ถาอยางนี้ก็เปนสวนท่ีเสริมใหดีข้ึน 

ปญหาจากเทคโนโลยีท่ีวามานี้ เกิดข้ึนตามหลักสําคัญ ๖ อยาง คือ 

๑. การสนองคุณคาเทียม กลาวคือ เทคโนโลยีท่ีใชในลักษณะท่ีกลาวมาวา เปนเครื่องปรุงแตง
ปลุกเรา ความตองการใหเกิดความสุขอยางรุนแรงนี้ เปนไปในดานสนองความตองการคุณคาเทียม เชน 
ความเอร็ดอรอย ความตื่นเตน ความรูสึกโกเก ความเลื่อนไหลไปตามกระแสคานิยมในสังคม คุณคาเทียมนี้ 
ไมวาจะทําการสนองความตองการมากเทาไร ก็ไมอาจใหเพียงพอไดตามหลักท่ีวา ตัณหานั้นไมมีเต็ม ทาน
บอกวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี แมน้ํายังเต็มได แต ตัณหาไมรูจักเต็ม116

๑๑๗ 

๒. ปญหาจากการเสียสมดุล หรือเกินพอดี กลาวคือ ในเม่ือเทคโนโลยีนี้ มาปลุกเราอารมณ
ความรูสึก ทําใหเกิดความตองการอยางรุนแรง แลวก็สนองความตองการอยางรุนแรง เพ่ือใหมีรสชาติเต็มท่ี 
เกิดความสุขอยางสุดขีด และสุดขีดท่ีประสาทสัมผัสจะรับได เกินขอบเขตปกติหรือความพอดีท่ีระบบสรีระ
เตรียมไวรับตามธรรมชาติ ก็เกิดความเสียสมดุล ในระบบชีวิตและแมกระท่ังในระบบรางกาย จึงเกิดปญหา
ข้ึน นี้เปนตัวอยางความเสียสมดุลในวงแคบ สวนในวงกวางออกไป จุดท่ีเปนปญหามากในปจจุบัน คือการใช
เทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดความเสียสมดุลในระบบนิเวศ และกวางออกไปอีก คือในระบบความดํารงอยูรวมกัน
ของมนุษย ธรรมชาติ และสังคม โดยเฉพาะท่ีเดนมาก คือปญหาสภาพแวดลอมเสีย117

๑๑๘ 

๓. มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด หรือความไมเขาใจตามเปนจริง ไมมองสิ่งท้ังหลายตามสภาพของ
มัน วางใจตอสิ่งท้ัง หลายไมถูกตอง รวมท้ังวางใจตอชีวิตของตัวเองไมถูกตอง และวางใจแมตอเทคโนโลยีนั้น
ไมถูกตอง วามันเปนเพียงสิ่งท่ีเขามา ชวยเสริมอยาใหชีวิตของเราไปเปนทาสตองข้ึนตอมัน เม่ือวางทาทีผิด
เขาใจผิด โทษก็เกิดข้ึนทันที นอกจากนี้ ความหลงผิดท่ีรายแรง ก็คือ ความคิดวา ความสําเร็จความพรั่ง
พรอม และความสุขของมนุษย จะเกิดข้ึนได ดวยการเอาชนะพิชิตธรรมชาติ การมองธรรมชาติดวยทาทีของ
ความเปนศัตรูท่ีจะตองปราบ แลวนําไปสูการเบียดเบียนทําลาย ธรรมชาติ กลายเปนสาเหตุสําคัญของความ
ทุกขยากเดือดรอนของมนุษย ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน118

๑๑๙ 

๔. การปลอยตัวใหออนแอลงไปตามความสะดวกสบาย ท่ีเกิดจากเทคโนโลยี โดยมัวเพลิดเพลิน 
สําเริงสําราญ ขาดการฝกตนใหเขมแข็งอดทนมีภูมิตานทานความทุกข มนุษยในยุคเทคโนโลยีนี้ถาขาดการ
ฝกฝนพัฒนาตนเสียแลว ก็มีโอกาสมาก ท่ีจะเปนคนท่ีมีความสุขยาก และมีทุกขไดงายอยางท่ีวาเม่ือก้ี ฉะนั้น 
พรอมกับความเจริญแบบนี้ ก็ยิ่งมีความจําเปนท่ีมนุษยจะตองฝกฝนตนเองใหมีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ มีความ
หนักแนนอดทน มีภูมิตานทานตอความทุกขมากยิ่งข้ึน อยาปลอยใหความสะดวกสบาย และอิทธิพลการ
ปรนเปรอของ เทคโนโลยีมาทําลายศักยภาพท่ีจะมีความสุขท่ีมีอยูในตัวเอง119

๑๒๐ 

๕. ความเสื่อมประสิทธิภาพแหงอินทรียของมนุษย เพราะมัวหวังพ่ึงพาประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน
ของเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับคุณภาพของคน ท่ีสัมพันธโดยตรงกับการใชเทคโนโลยี นอกจากปญหา

๑๑๗
 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน, หนา ๙๒. 

๑๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๒-๙๓. 

๑๑๙
สัมภาษณ นายศักดิ์ชัย รัชโพธ์ิ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ, วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐

อางแลว, พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน, หนา ๙๓-๙๔. 

                                                           



๑๐๙ 

ในดานความสุขแลว คนก็เสื่อมประสิทธิภาพ ในดานความสามารถท่ีจะดําเนินชีวิต และการทํากิจการงาน
ดวยตนเองดวย แลวปญหานี้ก็สงผลยอนกลับมาสูการใชเทคโนโลยีนั้นเอง เชน ทําใหเกิดความผิดพลาดกอ
อุบัติเหตุรายแรงงายข้ึน เนื่องจากความขาดสติรอบคอบ ขาดความเอาใจใส รับผิดชอบ และความประมาท
ดังท่ีกลาวแลววา ยิ่งเทคโนโลยีท่ีปรนเปรอใหความสะดวกเจริญมากข้ึน คนก็มีแนวโนมท่ีจะขาดสติ ขาด
ความรับผิดชอบ เผอเรอ ประมาท มากยิ่งข้ึน และยิ่งเทคโนโลยีซับซอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือเกิดความ
พลั้งเผลอผิด พลาดอันตรายท่ีเกิดข้ึนก็ยิ่งเลวรายรุนแรงมากข้ึน ปญหาเก่ียวกับคุณภาพของคน ในดานจิตใจ
หรือคุณธรรม จึงมีความสําคัญยิ่งข้ึนในยุคเทคโนโลยี 

๖. ความละเลยการพัฒนาความเปนมนุษย ขอนี้เปนปญหาท่ีลึกลงไปกวาขอท่ีกลาวมาท้ังหมด 
ซ่ึงพูดไดวาเปนรากเหงาของปญหาในแงอ่ืนๆ ท้ังหมด กลาวคือ แมวามนุษยจะไดประสบความสําเร็จอยาง
มากมาย ในการพัฒนาศักยภาพ ทางดานการขยายวิสัยแหงอินทรียของตน ดวยเทคโนโลยี แตมนุษยท่ี
พัฒนาเทคโนโลยีนั้น ก็มิไดพัฒนาเนื้อตัวของเขาเอง หรือความเปนมนุษยของเขาข้ึนไปดวย อยางควบคูกับ
การพัฒนาเทคโนโลย1ี20

๑๒๑ 

สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดานเทคโนโลยี อาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา
กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีตามหลักคุณคาแท และคุณคาเทียม เพ่ือใหดํารงอยูดวยความไมประมาท และ
ธรรมะก็จะเปนยาใจท่ีรักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายนี้เปนกฎ
ของธรรมของโลก เม่ือรูจักกฎของโลกแลว ถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิต ใชเทคโนโลยีท่ีดี
แลว คุณคาแท คือ ประโยชนสุขท้ังตนเองและผูอ่ืน ความรูท่ีไดรับ ความคิด และการพัฒนาตัวเองท้ัง
ภายนอกและภายใน คุณคาเทียม คือ สิ่งท้ังหลายท่ีมนุษยพอกพูนใหแกสิ่งนั้น มีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมของสังคมดานการเทคโนโลยียอมจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ 

๔.๔.๕ รูปแบบการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ดานสังคม 

ผลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายทําใหทราบถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกชาวบานท่ีนําหลักพุทธ
ธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตามแนวทางของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จตามแนวทางการพ่ึงตนเอง โดยกลุมชาวบานไดใชความสามารถท่ีมีอยูของตนเองในรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงเปนการใชแรงกายและกําลังสติปญญาของตนในการบริหารจัดการอาชีพของกลุมทําใหอยูดีกินดีมีสุข พอ
อยูพอกิน และไมตองเปนหนี้เปนสิน เพระการดิ้นรนเกินตัว นอกจากจะมีความสุขเฉพาะบุคคลแลวยังมีผล
ในเชิงสังคมในดานอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงมีผลสัมภาษณดังตอไปนี้ 

สังคม หมายถึง การอยูรวมกันเก่ียวของสัมพันธกันพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันของมนุษยท้ังในระดับ
บุคคลและกลุมคนมีระเบียบกฎเกณฑและความเชื่อถือถือปฏิบัติรวมกัน บานโคกกลางเปนสังคมชนบท 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมสภาพความเปนอยูคลายคลึงกันลักษณะความเปนอยูมีความ
ผูกพันฉันทพ่ีนองสมาชิกในครอบครัวชวยกันทํามาหากิน ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปบาง มีบางสวนท่ีเขาไป
ขายแรงงานในกรุงเทพ ซ่ึงโดยมากอยูในวัยของหนุมสาว อาชีพหลักคือการทํานา1 2 1

๑๒๒ ดังนั้นจึงทําใหได
ทํางานเปนฤดูกาลแตปจจุบันหลังจากท่ีมีการกอตั้งกลุมเกษตรกรข้ึนมา ชาวบานก็มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
สามารถทํางานไดตลอดฤดูกาล ชาวบานมีความผูกพันกับศาสนายึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไดถือ

๑๒๑
สัมภาษณ  พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๒

สัมภาษณ  พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๐ 

ปฏิบัติกันมาจนกลายเปนวิถีชีวิตในท่ีสุด 1 2 2

๑๒๓มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจปญหาทางสังคมท่ีปรากฏ เชน ปญหา
ความยากจน (ปจจุบันแกไขใหดีข้ึนไดในระดับท่ีนาพอใจ) ปญหาทางวัฒนธรรม เปนตนในดานการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการดํารงชีวิต เพ่ือความ
สะดวกสบาย แมกลุมเกษตรกรก็มีเครื่องจักรทุนแรงสําหรับการประกอบอาชีพเชน เครื่องผลิตปุยอัดเม็ด
ชีวภาพ เปนตน ในสวนท่ีเปนขอเสียคือใชตนทุนสูงข้ึน ซ่ึงสิ้นเปลืองไปกับคาเครื่องจักร คาพลังงานไฟฟา
และคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตก็ทําใหผลิตไดมากข้ึน เร็วข้ึน ทันตอความตองการของผูบริโภคความเปลี่ยนแปลง
ดานวัฒนธรรม เชน เยาวชนนิยมใชเทคโนโลยีเกินความจําเปน เชน โทรศัพทมือถือ เปนตน ซ่ึงวิธีการ
แกปญหาคือ ผูปกครอง ครูอาจารยควรสอนหรืออบรมใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เชน วัฒนธรรมการ
กิน เปนตน ซ่ึงทรัพยากรในสวนนี้คือการผลิตและผลิตของกลุมเกษตรกร เยาวชนจะไดเห็นความสําคัญของ
การดํารงชีวิตโดยอาศัยเกษตรกรรม ซ่ึงเปนลักษณะท่ีสําคัญของสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบท  

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงมีเปาหมายท่ีตองการพัฒนาเปนสังคมแหงเกษตรกรรมแนวใหม 
เปนเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาตนเองสังคมในลักษณะนี้หาไดไมงายนัก เพราะตองอาศัยความจริงใจ 
ขยันหม่ันเพียร เห็นประโยชนของเกษตรกรรมท่ีกาลังดาเนินการอยู ตองรวมมือรวมใจกัน มีความตั้งใจสูง 
และสมัครสมานสามัคคีกัน 1 2 3

๑๒๔เปนชุมชนท่ีมีระบบสังคมเขมแข็ง เพราะสามารถยืนไดดวยกําลัง
ความสามารถตนเอง ในแตละวันชาวบานจะไมมีการวางงาน คือมีกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรอยูเสมอ เชน จัก
สาน เลี้ยงไหม ปลูกผัก ดูแลและเก็บผลผลิต เปนตน124

๑๒๕เม่ือชาวบานมีงานทํา ก็ทําใหมีรายได เปนการสราง
อาชีพหรือรายไดใหแกคนในชุมชน ไมตองเดินทางไปขายแรงงานในกรุงเทพหรือตางจังหวัด ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของชาวบานนี้ทําใหมีศักยภาพในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน แมนายทุนหรือ
พอคาคนกลางก็ไมไดมีโอกาสเอารัดเอาเปรียบชาวบานมากเหมือนแตกอน125

๑๒๖ 

สมัยกอนเกษตรกรไมมีความรูในการทํานา ไมไดทําตามท่ีไดเคยทํามาเทานั้น ยิ่งนับวันก็ยิ่ง
ลําบากเพราะพบกับภาวะฝนแลงมากข้ึน วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เคยใชแรงงานครอบครัวมาแตบรรพบุรุษ แตเม่ือ
มีรถไถนา รถเก่ียวขาวก็ไมไดใชแรงงานครอบครัวเหมือนเดิม เกือบท้ังหมดมีแตซ้ือ ซ่ึงทําใหชาวนาท่ีมีฐานะ
ยากจนเกิดความลําบากมาก ดังนั้น ชวงกอนท่ีจะมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรข้ึนมา วิธีการทํานาของชาวนาก็
ตกอยูในกระแสทุนนิยม มักเสียเปรียบพอคาขายอุปกรณการทานํา ราคาปุยมีแตข้ึน แตราคาขาวไมแนนอน 
แตเม่ือมีกลุมบํานาญชาวนาเกิดข้ึนมา วิธีการทํานาก็เปลี่ยนไป เพราะไดอาศัยสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหลอ
เลี้ยงขาวใหงามทดแทนการอาศัยวิทยาศาสตร ซ่ึงมีความสิ้นเปลืองและเกิดโทษในระยะยาวกับการทํานา ซ่ึง
ในปจจุบันเกษตรกรสามารถเปนผูกําหนดราคาผลผลิตของตนแทนพอคาไดแลว เศรษฐกิจจึงเปนเศรษฐกิจ
ชุมชน เปนสิ่งท่ีเราไดคนพบความจริงของอาชีพท่ีสืบทอดมาแตบรรพบุรุษแลว เพราะตอใหโลกเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรก็ตาม เราก็จะกาวไปในรูปแบบของเรา ไมหลงกับสิ่งท่ีทําใหเราเหนื่อยและเดือดรอน เพราะการ
กาวตามสิ่งท่ีเราไมไดรักและไมมีความถนัด ปญหาสังคมในยุคสมัยของทุนนิยมและบริโภคนิยมซ่ึงระบาดไป

๑๒๓
สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔

สัมภาษณ  นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๒๕
สัมภาษณ  นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖

สัมภาษณ นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๑ 

ท่ัวโลกไมเวนประเทศไทยนั้น มีตัวกําหนดคานิยมในสังคมใหเปนไปในทางยั่วยุกิเลส ตั้งแตใหนิยมยินดีใน
การเบียดเบียน การฆา มีอาวุธเปนของเลนใหเด็ก และการโฆษณาสินคาใหใครๆ พากันถูกมอมเมาใหอยาก
ไดอยากมีโดยใชความอยากเปนเครื่องลอใจ มีวิธีท่ีสรางคานิยมใหรูสึกวา ขาดอะไรไป โดยตองหามาเติมให
เต็ม  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีใชเปนแมบท ในการดําเนินเศรษฐกิจท่ีผานมา ได
ปลูกฝงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไวในประเทศไทยอยางม่ันคง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปน “เศรษฐกิจ
ธุรกิจ” หากเศรษฐกิจตางประเทศ (และของโลก) ผันผวน ก็จะทําใหเกิดความผันและแปรปรวนตามได โดย
ปราศจากภูมิคุมกันท่ีมีประสิทธิผล นอกจากนั้น ปญหาหลักของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวน
ใหญของประเทศ ก็คือการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจายของชาวชนบท ซ่ึงสวนใหญคือเกษตรกรซ่ึง
เปนพลเมืองหลักท่ีสําคัญของประเทศในแงความเปนจริง ความจนเปนเรื่องใหมในสังคมไทย คนสมัยกอนไม
เคยจน แตเม่ือมีการพัฒนาทําใหคนจนลงไป เพราะเศรษฐกิจของชาวบานลมสลายไป ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตลอด ๔๐ ป ท่ีผานมาถือเปนการพัฒนาท่ีลมเหลว การดําเนินเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยแนวกระตุนการบริโภคเชิงวัตถุนี้มิไดอยูบนรากฐานของความเจริญท่ีแทจริงผลิตภัณฑสวนใหญเกิดจาก
การนําเขา เชน น้ํามัน ผลิตภัณฑเทคโนโลยีระดับสูง ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจมีความแตกตางจาก
ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีในระดับท่ีสูง การพัฒนาเนนไปท่ีวัตถุ เกิดความ
โลภไปตามกระแสครอบงําอยูในปจจุบัน คือระบบทุนนิยม บริโภคนิยม และอุตสาหกรรมนิยม การปฏิบัติ
ตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ “การพออยูพอกิน และมีไมตรีจิตตอ
กัน” การใชชีวิตแบบเกษตรกรรม ท่ีมีความหมายเพียงพอ และพออยูพอกินในครอบครัวชุมชน ใชชีวิต
สันโดษ ลดความฟุมเฟอย กินอยู เรียบงาย อนุรักษและถนอมธรรมชาติ ปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงก็คือ หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดานปญหาสังคม เชนความขัดแยง ในแงของธรรม คือ การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีความ
ตองการ ความเห็น การประพฤติปฏิบัติท่ีขัดกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน โดยมีนัยท่ีแตกตางกันตามท่ีพระ
มหาหรรษา ไดนําเสนอไวในงานวิจัยของทาน ประกอบดวย ๑) ความบาดหมาง ๒) การทะเลาะ ๓) การ
แกงแยง ๔) การวิวาท ๕) การมุงรายกัน และ ๖) การถกเถียงกัน  

การใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกปญหาสังคม คือ จะตองรูจักแบงปน เก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกัน ไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมวาจะเปนสัตว หรือธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงเสริมใหคนในสังคมมีจริยธรรม 
คุณธรรม ไมเปนสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไมแกงแยงกัน ไมเห็นแกวัตถุเงินตรา สรางสังคมใหเขมแข็ง
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานความม่ันคงของประเทศชาต1ิ26

๑๒๗ การท่ีชีวิตจะดีงามมีความสุข สังคมจะรมเย็น จะตองมีปจจัย
อันสําคัญ คือ การพัฒนาชีวิต ซ่ึงจะทําใหคนเปนคนดีมีความสุขและเปนทรัพยากรมนุษย และการพัฒนานั้น
จะตองมีจุดหมาย ซ่ึงจุดหมายท่ีกลาวถึงนั้นคือ อรรถประโยชนของชีวิตและสังคมในแตละข้ัน ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา มีจุดหมายในการพัฒนาตามหลักอรรถประโยชน คือ การกระจายความสุขไปเพ่ือคนหมู
มาก ภายใตการพัฒนาท้ังตนเองและผูอ่ืน  

สังคมปจจุบัน นับวันยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ มี
ท้ังความเจริญและความเสื่อมของสังคม ดวยเหตุแหงการเจริญทางวัตถุเพียงดานเดียว กลาวคือ การมุงสราง

๑๒๗
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
 

                                                           



๑๑๒ 

ความเจริญเฉพาะดานเดียว คือ ดานวัตถุ ขาดการพัฒนาทางดานของสังคม ซ่ึงหมายถึง ความเจริญทางดาน
จิตใจ เพราะการมุงท่ีประกอบอาชีพทามาหากิน ดวยเหตุท่ีสังคมการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดําเนินก็
ตองมีการเปลี่ยนแปลง มุงท่ีจะแสวงหาคาตอบแทนจากการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง
ทางวัตถุ จนทําใหเกิดปญหาข้ึนกับสังคมมนุษยในดานความไมรูจักพอ เพราะมุงท่ีจะตามใหทันวัตถุ จนขาด
ความพอเพียงและประมาณตน เกิดเปนปญหาแกตนเองและสังคม อยางหลีกเลี่ยงไมได  

ดังนั้น สรุปไดวา แนวทางการสรางสังคมใหเขมแข็ง เปนการทําใหชาวบานในสังคมไดรูจักการ
พ่ึงตนเอง คือการใชศักยภาพหรือความสามารถท่ีมีอยูในตนใหเกิดประโยชนรวมท้ังเปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนการรักษาระบบธรรมชาติใหเกิดสมดุล ชาวบานก็มีความสุขกับการ
ไดเปนผูสรางอาชีพและรายได ทําใหมีความเปนอยูแบบพออยูพอกิน ไมตองทุกขใจมากกับการดิ้นรนหาเงิน
มาเลี้ยงชีพและการใชสิ่งของเกินความจําเปน ในสวนของสังคมทําใหชาวบานไดรวมกลุมกัน ไดแนวคิดใหม 
ๆ ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกัน เปนการไดสรางสังคมแหงเกษตรกรรม
ยุคใหมท่ีกาวกันการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนชุมชนเขมแข็ง เพราะชาวบานมีเวลาใหกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และทําอยางมีความหวังกําลังใจ ไมใชทําตามยถากรรมเหมือนกับท่ีบรรพบุรุษไดทํากันมาใน
อดีต ดังนั้น โอกาสท่ีจะติดอบายมุขจึงมีนอยมาก เพราะเม่ือเศรษฐกิจดีพอใชได ไมมีปญหาเรื่องหนี้สินมาก
ชาวบานก็ไมตองหาเงินโดยวิธีท่ีไมถูกตอง หรือไมดื่มสุราแกกลุมครอบครัวก็ไมคอยทะเลาะเบาะแวงกัน
เพราะปญหาความยากจน ปจจัยสําคัญแหงความสามัคคีคือชาวบานไดพบปะทํางานรวมกันอยูเปนประจํา 
ทําใหมีความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เม่ือเปนเชนนี้ก็ทําใหหมูบานไมมีปญหาในการปกครอง  

๔.๕  องคความรูจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนามาโดยลําดับ ไดกลาวถึงท้ังองครวมใน
หลักพุทธธรรม พบวา เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุท่ี
แทจริง และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม และหลักปฏิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีแนว
ปฏิบัติการเชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบท่ีไดรับ
การศึกษาหาความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจนเปน
ลําดับ เปาหมายดังกลาวเปนสิ่งท่ีสามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพ
ความยั่งยืนท้ังดานคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ท้ังกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน 
นําไปสูวิธีการปฏิบัติท่ีเรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอมๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ 

การดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน เปนตนแบบท่ีดี
ดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ  ทําใหเปนท่ีพึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนท่ียั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใชใน
การทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน ศีล ๕ หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน  การสวดมนต
ทุกๆ ครั้งในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพ่ือขจัดอันตราย และทําความคุมครองใหม่ันคง
แลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนตนี้สามารถเรียกไดวา  
เปนพิธีกรรมเพ่ือสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายท้ังปวง ทําใหจิตตั้งม่ัน มีสมาธิ มีพลังจิตท่ี
สะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ท้ังการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมีสารพิษ และการ
พูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืช ตาง ๆ ท่ีปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล มีผลผลิตท่ีดี
ตามท่ีตองการได การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร จึงเหมาะกับยุค



๑๑๓ 

สมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยันโต, อิติปโส, 
สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึน
ได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทํา
ใหลดรายจาย และเพ่ิมรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลง
กับวัตถุและบริโภคนิยม ท้ังไมทําลายสิ่งแวดลอม   

๔.๕.๑ วิเคราะหผลสัมภาษณกลุมเครือขายเกษตรแนวพุทธจังหวัดอุดรธานี กับคุณคา
ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ 

จากการวิเคราะหผลสัมภาษณของกลุมเปาหมายและผูท่ีเก่ียวของ พบวา เครือขายเกษตรแนวพุทธ
ในจังหวัดอุดรธานีนี้ ซ่ึงไดไปศึกษาดูงานธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงแลวไดดําเนินตามแนวคิดของพระ
ธรรมวิมลมุนี ซ่ึงมีบทบาททางสังคมรูปหนึ่ง  เพราะไดชวยเหลือชุมชนเปนอยางดียิ่ง1 2 7

๑๒๘  ดวยการสรางนว
เกษตรแนวพุทธ จึงทําใหธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนท่ีพ่ึงทางดานจิตใจ และดานการแกปญหา
เศรษฐกิจครอบครัว ยังเปนการสรางพลังในชุมชนท่ียั่งยืนได 1 2 8 ๑๒๙ ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการทํา
การเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน เปนการทําเกษตรท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติ โดยใชวิธีธรรมชาติท้ังธาตุดิน น้ํา ลม และไฟแกไข พืชทุกชนิดลวนเก้ือหนุนกัน การ
ปลูกควรหมุนเวียนกัน สงผลใหดินมีโอกาสถูกปรับสภาพ และใชประโยชนจากท่ีดินอยางคุมคา1 2 9

๑๓๐ การทําปุย
หมักตามธรรมชาติสามารถชวยแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมรายได ลดรายจาย1 3 0

๑๓๑ ทําใหชุมชนเขมแข็งอยูดีมี
สุข131

๑๓๒ สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนท่ีเห็นไดชัด คือ การมีวิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือมาเพ่ือการบริโภคนอยลง  มี
อาหารพืชผักผลไมไวบริโภคในไรนาของตนเอง  อีกท้ังมีความรูสึกวาชีวิตปลอดภัยข้ึน  เพราะปจจุบันผลิตผล
ทางการเกษตรเนนพืชผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษตาง ๆ เนนอาหารเพ่ือสุขภาพ  ประเด็นนี้จะเปนตนแบบท่ีดี 
และจะเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตรไดดี 1 3 2๑๓๓ เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษตกคางในการบริโภค  ใช
เวลาอยูกับไรนามากข้ึน  และเกิดความขยัน  อยากอยูในไรนา  เกิดความรูสึกสบายใจ  มีงานทําในไรนาตลอด
วัน  มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับธรรมชาติ พืชผัก ผลไม ตนไม  รวมถึงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีการรูจักเหตุผล และพ่ึงพาอาศัยกันมีเพ่ือนมีชุมชนของตนเองตามหลักปฏิจจสมุปบาท  ทําใหไมตองซ้ือพืช 
ผัก ผลไม บางชนิด ท่ีสามารถปลูกบริโภคเองไดในพ้ืนท่ีใชสอยของตนเองท้ังในวัดและบาน สวน ไร นา เทาท่ีมี
อยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปจําหนายจายแจกในชุมชนเพ่ิมรายไดอีกดวย  เกษตรกรท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ ท่ีปรับใหเขาเวลาและสถานท่ีได เชน ทําบริเวณท่ีลุม
หรือดอนก็ได  ทําไดทุกฤดูกาล ไมวาหนาฝน หนาหนาว และหนาแลง ไมมีน้ําก็ขุดใหมีสระหรือบอน้ําทาง

๑๒๘
สัมภาษณ  พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙

สัมภาษณ  พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐

สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๓๑
 สัมภาษณ  นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๒

สัมภาษณ  นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๓๓
สัมภาษณ, นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๔ 

การเกษตรเพียงพอ1 3 3

๑๓๔ ดวยการนําแนวคิดและทฤษฎีกับศาสตรสมัยใหมมาประยุกตเขากันไดกับทางพุทธ
ศาสตร คือการปลูกพืชไรในวงบอซีเมนตแบบอยางจากประเทศอิสราเอล1 3 4

๑๓๕ ดวยการทองบทสวดมนตตางๆ 
ไปดวยขณะปลูกและขณะรดน้ํา ทําใหเกิดสมาธิ สามารถสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง  
เพราะตนทุนการผลิตไมสูงมาก แตไดผลผลิตมาก135

๑๓๖  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ   ดวยการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง  มีความ
สมดุลในธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  กับพฤติกรรมท่ีใชจายไมฟุมเฟอย  เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะมีการ
ผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ  โดยไดนําบทสวดมนตบทตาง ๆ  เชน  ชะยันโต, อิติปโส, 
สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ  เปนตน มาสวดกอนและหลังการปลูกพืชทุกครั้งไดอยางลงตัว  ปลูกดวยจิตใจท่ี
ม่ันคง 1 3 6

๑๓๗ และสวดมนตขณะปรับปรุงดินเสีย ใหเปนดินดีดวยการผสมมูลสัตว เชน วัว ควาย แกลบ และ
ใบไมแหงหรือฟางขาว137

๑๓๘ เปนกุสโลบายสอนชาวบานได 1 3 8๑๓๙ เหมือนกับการเปดเพลงใหตนไมหรือสัตวเลี้ยง
ฟง139

๑๔๐ หากตั้งใจทํางานก็จะสามารถมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได  เพราะเกิดจากอานิสงสของบท
สวดนั้น140

๑๔๑ ทําใหเศรษฐกิจมีความสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน  ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพ่ิม
รายได  ทํางานดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน141

๑๔๒  ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและ
บริโภคนิยม ตลอดจนไมทําลายสิ่งแวดลอม   ฉะนั้น ประโยชนและคุณคาของเกษตรแนวพุทธท่ีมีผลตอวิถี
ชีวิตของเกษตรกรในชุมชน มีดังนี้ 

๔.๕.๑.๑  คุณคาดานหลักธรรมกับการทําเกษตร 

การนอมนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใชกับการทําเกษตรโดยมุงเนนทางสาย
กลาง  ความมีเหตุมีผล กําหนดรูในขณะดําเนินการดวยความมุงม่ันตั้งใจ142

๑๔๓ ในการทําเกษตรแนวพุทธทําให

๑๓๔
สัมภาษณ นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕

สัมภาษณ  นายสุชาติ เยาวลา, เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๓๖
สัมภาษณ  นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๗

สัมภาษณ  นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๓๘
สัมภาษณ  นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๙

สัมภาษณ  นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม     จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๐
สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑

สัมภาษณ  นายจิตรกร กองทอง, รองปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,     วันท่ี ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๒
สัมภาษณ  นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๓

สัมภาษณ  นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๕ 

เกษตรกรรูจักพ่ึงตนเอง โดยยึดศีล ๕ เปนหลักธรรมเบื้องตน และหลักธรรมอ่ืน ๆ เชน อิทธิบาท ๔  
คุณธรรมนําไปสูความสําเร็จ ๔ อยาง  คือ ฉันทะ ความพอใจ, วิริยะ ความเพียร,  จิตตะ ความมุงไปอุทิศตัว 
อุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา, วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง  หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ สัจจะ พูดจริง ทําจริง, 
ทมะ การฝกฝน แกไขขอบกพรอง, ขันติ ความอดทน ทํางานดวยความขยัน, จาคะ ความเสียสละ และ
อบายมุข ไมประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 1 4 3

๑๔๔ เกษตรกรมีหลักปฏิบัติเพ่ือตนพ่ึงตนเองไดนั้น คือ อดทน 
ซ่ือสัตย มัธยัสถ ขยัน ถอมตน และกตัญู ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

อดทน คือ ท้ังอดท้ังทนเขาไว ในกรณีท่ีเราไดรับความสําเร็จอยางสูงหรือประสบความ
ลมเหลวอยางหนักยิ่ง  ก็ตองใชท้ังอดและท้ังทน จึงจะไมเสียบุคลิกภาพของตนเอง  เชน ปลูกพืชแลวพืชไม
เจริญงอกงามก็ใหอดทนไมเสียใจจนเกินไป ลักษณะของผูมีความอดทนท่ีดี ประกอบ ดวย ความอดกลั้น ไม
ฉุนเฉียว ไมทําใหใครน้ําตารวงและหนาเบิกบานยิ้มแยมอยูเสมอ ซ่ึงผลดีของการพ่ึงตนเองดวยความอดทน 
ไดแก มีความภาคภูมิใจในตนเอง สรางเสนหใหแกตนเอง เปนท่ีรักท่ีชอบใจของคนท่ัวไป ทํางานทุกอยาง
สําเร็จลุลางไปดวยดี ทําใหเกิดความดีตาง ๆ ตามมา ทําใหเกิดสุขแกตนและสังคม เปนปจจัยสงเสริม
คุณธรรมชั้นสูง ๆ ข้ึนไป144

๑๔๕ 

ซ่ือสัตย คือ ซ่ือ หมายถึงไมคดไมงอ ตรงไปตรงมา ชอบธรรม ยุติธรรม  คําท่ีสอง สัตย คือ 
ความจริง ของแท ควรซ่ือสัตยเปนคุณธรรมท่ีทุกคนควรปฏิบัติ มี ๗ ประการ ไดแก ซ่ือสัตยตอตนเอง 
ซ่ือสัตยตอคนอ่ืน ซ่ือสัตยตอคําท่ีตนไดพูดไปแลว ซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงานท่ีตนกระทํา ซ่ือสัตยตอหมูคณะ 
ซ่ือสัตยตอสถาบันท่ีตนอาศัย และซ่ือสัตยตอเวลาท่ีเราทํางานอยูนั้น  ผลดีของความซ่ือสัตย คือทําใหเกิด
ความภูมิใจในตนเอง การงานกาวหนา ทําใหคนยกยองสรรเสริญ 

มัธยัสถ คือการใชจายพอเหมาะแกฐานะของตน ตรงกับคําวามัตตัญุตา  ซ่ึงหมายถึง การ
รูจักประมาณในเหตุการณตาง ๆ การรูจักประมาณในหาสิ่งของเทาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ และการรูจัก
ประมาณในการใหสิ่งของตอผูอ่ืน โดยไมเดือดรอนตนเองและครอบครัว ซ่ึงในการทําเกษตรแนวพุทธทําให
เกษตรกรมีความมัธยัสถในการใชจาย และการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ขยัน คือ บุคคลท่ีมีลักษณะท่ีมีปกติลุกข้ึนเสมอหรือตื่นเสมอ ทํางานตรงตอเวลา ชอบใจใน
การทํางาน มีความเพียรพยายามไมหยุดหยอน มีความอดทน ไมอางวาหนาวเกินไป รอนเกินไป เย็นเกินไป 
และเปนคนวางาย ซ่ึงในการทําเกษตรแนวพุทธตองทําอยางสมํ่าเสมอ คือการดูแลพืชผักและ ดูแลดิน ทําให
ตองมีความขยันเอาใจใสอยูเสมอ 

ถอมตัว คือ การแสดงกิริยาออนนอม ถอมตน ออนโยน คือเม่ือการปลูกตนไมก็จะใหใจเย็น 
มีความคิดเห็นท่ีไมเรารอน ทําใหเกิดมีความนอบนอมถอมตนดวย 

๔.๕.๑.๒ คุณคาดานเศรษฐกิจ  

๑) เสริมสรางรายไดจากผลผลิต ท่ีไดจากธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เม่ือคิดเปน
รายได คือ ขาวนาป คือขาวไรซเบอรี่  ๑ ตัน ไดผลผลิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท นาขาววงบอ ๑ ตัน ไดผลผลิต 
๑๐๐,๐๐๐ บาท มะนาววงบอ ๑๐๐,๐๐๐ ลูก ไดผลผลิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท  พริกสายพันธุเล็บมือนาง พริก

๑๔๔
สัมภาษณ  นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม   จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๕

สถาบันบันลอืธรรม, คูมือสรางคน, หนา ๑๘. 

                                                           



๑๑๖ 

หอม พริกเชียงราย (พริกดอ) ไดผลผลิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท  แกวมังกรไดผลผลิตตอป ๖๒๕,๐๐๐ บาท 
โดยประมาณ 

๒) ลดรายจายในการซ้ือปุยเคมี คือท่ีธรรมสถานสวนปาเกษตรแนวพุทธ ไดทําปุยชีวภาพ 
โดยนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีจะนํามาเปนวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิตจะมีอะไรบาง ปริมาณเทาใด 
ข้ึนอยูกับวาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีอยูหรือหาไดในทองถ่ิน และจัดหาบางสวนจากภายนอกไรนา 
หรือนอกทองถ่ินมาเพ่ิมเติม และยังไดนําขยะท่ีสามารถทําปุยหมักไดจากทางวัด เชน ใบไมแหง มูลคางคาว 
เศษอาหาร เปนตน  เพ่ือการผลิตจึงทําใหลดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีได ลดรายจาย เพ่ิมรายได โดยการมี
พืชผักไวบริโภคในครัวเรือน เพ่ิมรายไดจากการจําหนายพืชผักสวนครัว ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และปลูกใน
สิ่งท่ีกิน กินในสิ่งปลูก ปลอดภัย จากสารเคมี มีผลเพ่ิมเติมมากข้ึน คือประหยัดรายจาย เพ่ิมรายรับท่ีหามา
เพ่ิม145

๑๔๖ ทําใหมีการลดคาใชจายในครอบครัวลงมากข้ึน สามารถเหลือเก็บออมเงินได146๑๔๗ 
๓) อาหารผลไมท่ีผลิตปลอดสารพิษ เนื่องจากในการทําเกษตรแนวพุทธไมไดใชสารเคมีใน

การทําการเกษตร ทําใหผลไมและพืชผักท่ีผลิตไดไมมีสารพิษเจือปน  ความปลอดภัย หรือความโดดเดนของ
ผลผลิต  เปนท่ียอมรับของผูบริโภค ดวยการพัฒนาคุณภาพสินคา ตามความตองการของผูบริโภค เนนความ
สะอาด  ปลอดภัย มีมาตรฐานสินคา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการบริโภคผักปลอดสารพิษ147

๑๔๘ 
๔) ขจัดปญหาความยากจน คือ เม่ือนําการเกษตรแนวพุทธในธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา

หลวง  ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ทําใหเกิดรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรแนวพุทธ   ลด
ปญหาความยากจนไปไดในระดับหนึ่ง  มีการออมเงินมากข้ึนในครอบครัว หรือจําหนายจายแจกในหมูบาน
1 4 8

๑๔๙ เศรษฐกิจก็จะม่ันคงอยางยั่งยืน ทําใหสังคมมีความอยูดีมีสุข มีการพ่ึงพิงเก้ือกูลกันและกัน  สภาพ
สิ่งแวดลอม กลับคืนมาสูทองถ่ิน มีผลตอสุขภาพคนในชุมชนดีข้ึนไมเกิดโรคภัยรายแรง  และประหยัด
งบประมาณคารักษาพยาบาล149

๑๕๐ 

๔.๕.๑.๓ คุณคาดานสุขภาพกายและจิตดี 

 จากการนํารูปแบบและวิธีการเกษตรแนวพุทธตามธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไป
ดําเนินการในแปลงเกษตรของตนแลว ไดผลผลิตเปนอาหารท่ีปลอดสารพิษ มีสุขภาพดี ดังนั้น เม่ือสุขภาพ
ทางรางกายดี สุขภาพจิตก็ดีตามไปดวย ตองมีความจริงใจ มีความรัก มีความขยัน 1 5 0

๑๕๑ นําหลักธรรมงาย ๆ 
เพ่ือเปนตัวกําหนดจิตในระหวางการทําเกษตร กอใหเกิดสมาธิ และมีจิตมุงม่ันท่ีจะทํางานนั้น ๆ ดวยความใส

๑๔๖
สัมภาษณ  นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗

สัมภาษณ  นางเสาลักษณ อดทน, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๘
สัมภาษณ นางยานี ใจธรรม, ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙

สัมภาษณ  พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๕๐
สัมภาษณนายจักรพันธ คําลาภ, หัวหนาปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,  วันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๑

สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๗ 

ใจ 1 5 1

๑๕๒  ดานครอบครัว ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ดานจิตใจก็สงบสุขได 1 5 2

๑๕๓  ดานครอบครัวอบอุน มี
ความสามัคคีเพ่ิมข้ึน ดานรายไดไมกอหนี้เพ่ิม153

๑๕๔ 

๔.๕.๑.๔ คุณคาดานการเสริมสรางความรักสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 

 ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนตนแบบในการเสริมสรางความรักสามัคคีของสมาชิก
ในชุมชน คือสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมแรงรวมใจในการทําสวนปาเกษตรแนวพุทธ เชน เตรียมดิน เตรียม
กลา การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวทําใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันขณะทํางาน  เม่ือพูดคุย
กันทําใหเกิดความรัก และเห็นใจกันและกันนั่นเอง ไดทําใหชุมชน ขยันข้ึน มีรายไดเพ่ิม1 5 4

๑๕๕ปลูกฝงแนวคิด 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ศึกษาตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จ ยึดแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 1 5 5

๑๕๖  ครอบครัวไดอยูดวยกันมากข้ึนไมตองออกไปหารับจางนอกบาน 1 5 6

๑๕๗  คนในครอบครัวมีเวลา
อยูดวยกันมากข้ึน และพูดคุยกันมากข้ึน 1 5 7

๑๕๘  สังคมในชุมชนดีข้ึนมีการไปมาหาสูกันปรึกษาหารือกัน
ชวยเหลือกันในกลุมเกิดความสามัคคีกันมากข้ึน158

๑๕๙  เพราะอาศัยคําสอนของพระพุทธเจาในการดําเนินชีวิต 
คือ ขยัน ประหยัด สันโดษ สามัคคี เปนแนวคิดท่ีดี ตอครอบครัวและชุมชน159

๑๖๐ 

๔.๕.๑.๕ คุณคาดานการสรางความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จากการสัมภาษณกลุมเครือขายเกษตรแนวพุทธในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของจังหวัดอุดรธานี ท่ีเคย
ไปศึกษาดูงานแลว นําแนวคิดและวิธีการไปปฏิบัติผลจาการสัมภาษณ ดังนี้  ธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงเกิดจากการรวมแรงรวมใจของสมาชิกในชุมชน โดยมีพระธรรมวิมลมุนีเปนแกนนําหลักเกษตรกร
เครือขาย ไดนําแนวคิดและวิธีการไปดําเนินการตอ เม่ือทําการปลูกพืชทําใหเกิดความผูกพันและรักธรรมชาติ  
เพราะทําดวยใจ เอาใจใส มีความรักและความหวงใย1 6 0

๑๖๑  การทําเกษตรท่ียั่งยืน จําเปนตองยึดหลักธรรมชาติ

๑๕๒
สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๕๓

สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๕๔
สัมภาษณ นายทองใบ เกษสวาง, สมาชิกเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,       วันท่ี  ๒๓

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๕

สัมภาษณ  นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๕๖
สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๕๗
สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๘

 สัมภาษณ สัมภาษณ  นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๕๙
สัมภาษณ นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๖๐

สัมภาษณ นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๖๑
สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๘ 

บนพ้ืนฐานของดิน น้ํา  อากาศ ระบบนิเวศรอบตัว1 6 1

๑๖๒  เปลี่ยนวิธีจากทําแบบเดิม ๆ มาทําแนวใหมท่ีศึกษาดี
แลว  เห็นวาเกษตรแนวพุทธเปนการบํารุงรักษาดิน น้ํา สิ่งแวดลอม1 6 2

๑๖๓  ยึดหลัก ประโยชน ประหยัด ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม163

๑๖๔  ยึดหลักพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุดทุก ๆ อยาง ปุยผลิตใชเอง ไมใชยาฆาแมลงแตใชสารสกัด
จากธรรมชาติ164๑๖๕  ทําใหดินอุดมสมบูรณมากข้ึน น้ําไมมีสารเคมี อากาศสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ165

๑๖๖ 

จากการศึกษาดูงานการดําเนินการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
โดยพระธรรมวิมลมุนี ทําใหทราบวาทานไดนอมนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับการเกษตรใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดแนวคิดแบบใหมใหกับชาวบานในชุมชน 1 6 6

๑๖๗ จนเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ทําใหเกิดคุณคา
ดานการเกษตรแนวพุทธ  ท่ีสอดคลองจากการสัมภาษณพระสงฆ นักวิชาการ และชาวบานท่ัวไป ดังนั้น การ
ดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาฯ เปนการยึดทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รูจัก พอประมาณ การมี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน และรูเทาทันโลก สุขภาพดี รวมความถึงการมีสุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคม 
ครอบคลุมสุขภาพของปจเจกบุคคล และสุขภาพทางสังคมในการอยูรวมกัน เนนในเรื่องการมีสุขภาพดี 
บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขพอเพียงอยางยั่งยืน ดังประโยชนและคุณคา167

๑๖๘ พอสรุปไดดังนี้ 
๑)  ทําใหหนี้สินท่ีมีหมดไป และไมเปนหนี้อีก 
๒) ทําใหสังคมในชุมชนมีความรักสามัคคีกันมากข้ึน  
๓) ทําใหฐานะครอบครัวดีข้ึน  
๔) ทําใหการเกษตรแนวพุทธ เปนการลดรายจาย เพ่ิมรายได พอเพียง ชีวีมีสุข  
๕) ทําใหสามารถตั้งตัวเปนหลักม่ันคง  
๖) ทําใหไดเกียรติยศและชื่อเสียง  
๗) ทําใหไดมิตรไมตรีมากข้ึน  
๘) ทําใหเกิดความสุขท้ังทางกายและใจ  
๙) ทําใหมีเครื่องอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ  
๑๐) ทําใหไดบําเพ็ญประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม168

๑๖๙  

๑๖๒
สัมภาษณ สัมภาษณ  นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 

จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๖๓

สัมภาษณ นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

๑๖๔
สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๖๕

สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๖๖
สัมภาษณ สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๖๗

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๖๘

สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๖๙
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๑๙ 

๔.๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรกลุมเครือขายเกษตรแนวพุทธ 

๑) การทําเกษตรแนวพุทธของชุมชน 

จากการศึกษา  พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรแนวพุทธของชุมชน มีความ
ม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตรแนวพุทธไดนั้น พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน บานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง, บานปาปอแดง ตําบล
จําป อําเภอศรีธาตุ, บานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม และบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี  มีหลายปจจัยพอสรุปไดดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมเกษตรแนวพุทธ  มีภาวะผูนําท่ีเขมแข็งโดยไดรับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนท้ังภายในชุมชนและภายนอก ท่ีดําเนินงานติดตอประสานงานเชื่อมโยงเครือขาย เกิดจาก
กระบวนการสรางแกนนําในชุมชน ซ่ึงเปนคนท่ีอยูในชุมชนอยางแทจริง ผูนํา ซ่ึงเปนแกนนําคนสําคัญให
ชาวบานคิดริเริ่มในการทําเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสานเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ียั่งยืน ไดผานการเรียนรูมา
หลากหลายกิจกรรม  ซ่ึงในกระบวนการเรียนรูนั้น  ไดรับแนวคิดการทําเกษตรแนวพุทธจากธรรมสถานสวน
ปาทุงนาคําหลวง  ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดตางไปจากเกษตรกรโดยท่ัวไป  จากความเชื่อและ
กระบวนการคิดนี้ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต  และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีมีความสอดคลอง
กับวิถีการผลิตและความเชื่อ  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนนี้  คือ “มีความขยัน อดทน  การใชจายในสิ่งจําเปน” 

1 6 9

๑๗๐   
จึงตองใชเวลา  ตองใชพลังใจ  เพราะเปนการฝาและปะทะกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในปจจุบัน   

๒. การสนับสนุนจากธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  ชุมชนเกษตรแนวพุทธแบบ
ผสมผสานนี้ เปนสวนหนึ่งท่ีไดรับการสนับสนุนในการจัดการสรางเครือขายแบบพ่ึงตนเอง โดย พระธรรม
วิมลมุนี) รวมถึงเครือขายปราชญชาวบานอีสาน  ท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางประสานงาน  และสรางเวทีพบปะ
แลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็น  “ทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรวม
ภายในชุมชน  นอกจากนี้การจัดทําโครงการธรรมสัญจรเพ่ือเผยแผหลักธรรมและการทําเกษตรแนวพุทธ
ใหกับสมาชิกภายในเครือขายชุมชนดวย”17 0

๑๗๑ ไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู  และสมาชิกสามารถรับทราบ
การดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาฯ ไดอยางท่ัวถึง 

๓. เกษตรกรกลุมเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน  มีความเชื่อและกระบวนการคิดในการ
พัฒนาตนเองและสมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือ  ตลอดจนเครือญาติในชุมชนสังเกตไดจากสมาชิกใน
กลุมจะเปนผูท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกัน หรือมีพ้ืนท่ีไรนาติดตอกัน  ตองทํามาหากิน  พ่ึงพิง
ธรรมชาติ  ทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือการบริโภคในครอบครัว  “มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  มี
ผลผลิตแจกจายพ่ีนอง  พ่ึงพาอาศัยกัน”1 7 1

๑๗๒ สวนในดานความรู  ทางการเกษตรกลุมเกษตรแบบผสมผสาน
จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจากธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง รวมกับเครือขายปราชญชาวบาน  ซ่ึงมี
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางกลุมทุกเดือน จึงสงผลใหสมาชิกของชุมชนแหงนี้มีพัฒนาการไปสูการ
จัดการแปลงไรนา  จนสามารถพ่ึงพาตนเองได ทางดานเศรษฐกิจ “โดยการมีอยูมีบริโภคเอง  ลดรายจาย

๑๗๐
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๗๑

สัมภาษณ นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,    
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๗๒
สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัอุดรธานี, วันท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๒๐ 

ดานอาหาร ลดตนทุนการผลิตลดลง  มีรายไดเพ่ิมข้ึน  ไมตองดิ้นรนรับจางนอกชุมชน  ครอบครัวอยูรวมกัน
ได  และมีการเก็บออม”1 7 2

๑๗๓  เปนผลในระยะยาว  ท้ังนี้   เนื่องมาจากเกษตรกรสามารถควบคุมปจจัยการ
ผลิต  กระบวนการผลิต  การจัดการ  ภูมิปญญาทักษะเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ทรัพยากรดิน  น้ํา  ปา ไดใน
ระดับหนึ่ง  ในระยะหลังไดมีผูมาศึกษาดูงานมากมาย  ผลผลิตในไรนาตาง ๆ เหลานี้  จึงกลายเปนธุรกิจ
ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาหาร  และอาหารวางในการจัดเลี้ยงผูดูงาน  “ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ชวยสงเสริมฐานะความเปนอยูของครอบครัวใหดีข้ึนตามลําดับ”173

๑๗๔ 
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในไรนา  โดยการผสมผสานความรู ทางระบบนิเวศ

และการเกษตรหรือท่ีเรียกวา  นิเวศการเกษตรดวยเรื่องตาง ๆ  อาทิเชน 
(๑) การปรับปรุงบํารุงดิน  โดยการเนนการจัดการอินทรียวัตถุในดินและการสงเสริมสิ่งมีชีวิต

ในดินโดยเฉพาะอยางยิ่งไสเดือน  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความสําคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในดิน เชน     
การยอยดิน 

 (๒) การรักษาธาตุอาหาร โดยการสรางสมดุลของวงจรธาตุอาหารมีการใชปุยหมัก ปุยคอก
อยางหมุนเวียน 

 (๓) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากแสงแดด อากาศ และน้ํา โดยการปลูกพืชคลุมดินเชน  
หญาแฝก ควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

 (๔) การลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากศัตรูพืช โดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีปลอดภัย
ดวยการใชพืชสมุนไพรตาง  ๆ เชน  สะเดา  เปนตน 

 (๕) สงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนา โดยการเพ่ิมความหลากหลาย    ของพันธ
พืชและสัตว ซ่ึงเปนหลักการท่ีสําคัญของการทําการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน              เนื่องจากเศษ
ซากและผลพลอยไดจากการปลูกพืชจะเปนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว และในทางตรงกันขามผลผลิตท่ีไดจากการ
เลี้ยงสัตวก็จะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชดวย 

การทําเกษตรผสมผสานหลายอยางไปพรอม ๆ กัน  โดยจัดการใหกิจกรรมการเกษตรแตละ
อยางนั้นสอดคลอง  สงเสริมและเปนประโยชนมากกวาการทํากิจกรรมแตละอยางโดยลําพัง  เชน  กรณี
ตัวอยางการทําเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสานของ นายไผ  วรรณจําป บานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรี
ธาตุ  ท่ีมีการเลี้ยงปลา การทํานาปลูกขาว  ปลูกแกวมังกร  ปลูกพริก  มะนาว  มะละกอ เปนตน  เปนกิจกรรม
การเกษตรคนละอยางท่ีเม่ือทําพรอมกันกลายเปนการเลี้ยงปลาในนาขาว  โดยปลาก็ไดอาหารจากนาขาว  สวน
ตนขาวก็ไดปุยจากปลา  ยิ่งกวานั้นปลายังชวยกําจัดศัตรูขาว  เชนแมลง  และวัชพืชอีกดวย  ทําใหไดผลผลิต
ท้ังขาวเปลือกและปลามากกวา  การเลี้ยงปลาหรือปลูกขาวอยางเดียว  จึงถือไดวาเกษตรกรกลุมดังกลาวนี้ มี
การปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตร  ท่ีสอดคลองตามหลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนา  ในเรื่องของการ
ปฏิบัติกับธรรมชาติ  ดวยการไมเบียดเบียนธรรมชาติ  พืชท่ีหลากหลายและสัตวท้ังปวง โดยการใหมีความ
สอดคลองกับวิธีการผลิต  จึงเปนความรูจักความพอประมาณ  ในการประกอบสัมมาอาชีพ ทําใหเกษตรกรกลุม
นี้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานเศรษฐกิจ  และดานปจจัยในการผลิตได 

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร  เกษตรกรกลุมท่ีทําการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสาน มีวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรม  จึงใชชีวิตสวนใหญอยูกับไรนา และยึด

๑๗๓
สัมภาษณ นายจกัรพันธ คําลาภ, หัวหนาปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑.  
๑๗๔

สัมภาษณ นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๑๒๑ 

หลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนา  เปนกรอบปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  โดยเกษตรกรทุกคนมีการ
ทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตาง ๆ มีการสมาทานรักษาศีลหาเปนประจํา  นอกจากนี้ ยังมีการรูจัก
ประมาณในการบริโภค  โดยการลดรายจายในครัวเรือนดวยการท่ีมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยง
ปลา  และปลูกพืชผัก ผลไม ในไรนา  รวมถึงการลดรายจายหรือการไมใชปุยเคมี  กําจัดศัตรูพืชดวยการหัน
มาใชปุยคอกหรือปุยหมักแทน  ทําใหเกษตรกรพ่ึงตนเองได 

จะเห็นไดวา  ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรแนวพุทธผสมผสาน  บานปา
ปอแดง ไดแก  การมีผูนําดานการทําเกษตรแนวพุทธ ท่ีมีความรูความสามารถ และลงมือปฏิบัติใหชุมชน
เขาใจในหลักการดําเนินงานเกษตร คอยใหการสนับสนุนชุมชนเครือขาย  ทําใหเครือขายชุมชนมีความ
เขมแข็ง  สมาชิกกลุมท่ีมีความรวมมือกันดีและมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ท่ียึดหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ  หลักธรรมคําสอนเพ่ือการพ่ึงตนเอง
นี้  นับวามีความสําคัญยิ่ง  ดังนั้น  การท่ีเกษตรกร ท่ีทําการเกษตรแนวพุทธผสมผสาน โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือการพ่ึงพาตนเองไดนั้น  จึงเปนการเหมาะสมตอการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน          
ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอน  ทางพระพุทธศาสนาหรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

๒) วนเกษตรแนวพุทธ 

จากการศึกษา พัฒนาการและกระบวนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนวนเกษตรบานนาคํา
หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงมีความม่ันคงและเขมแข็งท่ีนําไปสูการเปนชุมชนเกษตร
วิถีพุทธไดนั้น  พบวา ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนวนเกษตรนี้มีหลายปจจัย พอสรุปได ดังนี้ 

๑. แกนนํากลุมวนเกษตรแนวพุทธ คือ พอผัน  ชัยเฉลิม 1 7 4

๑๗๕  ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญในการ
บริจาคท่ีดินใหกับธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  จากนั้น ก็ไดนําแนวคิดของการทําเกษตรแนวพุทธไป
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองและแนะนําเพ่ือนบานผูสนใจใหไดปฏิบัติตาม เปนการสรางเครือขาย  ดังนั้น  
เกษตรกรกลุมวนเกษตรนี้จึงไดรับแนวคิดในการประกอบอาชีพตาง ๆ จากพระธรรมวิมลมุนี บทบาทในการ
นํากลุมของคุณพอผัน  ชัยเฉลิม  ไมเดนชัดนัก แตอยางไรก็ตามระบบเครือญาติ  นับวาเปนเครื่องมือชนิด
หนึ่งท่ีพัฒนามาจากฐานความสัมพันธของคนในชุมชน ท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการชุมชนได  กลุมวน
เกษตรจึงมีพัฒนาการในการจัดการไรนาไปในทางเดียวกัน ทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงและสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ 

๒. การสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายชุมชน  ชุมชนวนเกษตรบานนาคําหลวง เปน
สวนหนึ่งท่ีไดรับการชวยเหลือของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง รวมถึงเครือขายปราชญชาวบานไดทํา
หนาท่ีเปนสื่อกลางประสานงาน  และสรางเวทีพบปะแลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็นกับประชาชนในพ้ืนท่ี   
นอกจากนี้การจัดทําวารสาร  ตลอดจนจดหมายขาวถึงสมาชิกภายในเครือขาย  ไดกอใหเกิดการเพ่ิมพูน
ความรูและสมาชิกสามารถรับทราบขาวสาร การดําเนินงานของประชาคมอยางตอเนื่องและท่ัวถึง ทําให
ประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมภายในชุมชนและเกิดโครงการเพ่ือชุมชนตามมา เชน โครงการชุมชนเปนสุข ท่ีมี
พันธะกิจรวมกันวาจะ “สรางคน สรางอาชีพ  สรางปา  และสรางชุมชน” เปนตน 

ในการทําวนเกษตรนั้น เกษตรกรตองรูจักหาความรวมมือกับทุกฝายท่ีมีจุดหมายใกลเคียงกัน  
โดยเกษตรกรเหลานี้กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะองคกร ท่ีกําลังพัฒนาระบบเกษตร
ทางเลือกตาง ๆ เชน  ระบบเกษตรกรรมอินทรีย  ไดแก  สถาบันแมคเคน  เชียงใหม  ระบบเกษตร
ผสมผสาน  ไดแกชมรมเกษตรผสมผสานจังหวัดสุรินทร  เปนตน  หรือหนวยงานราชการ  ซ่ึงปจจุบันมี

๑๗๕
สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

                                                           



๑๒๒ 

หลายหนวยงานท่ีสนใจรูปแบบการเกษตรซ่ึงพ่ึงตนเองได  เชน  สถาบันวิจัยระบบการทําฟารม  กรม
วิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  ซ่ึงไดศึกษาวิจัยระบบนิเวศเกษตร  (Agro-
ecosystem)  ของแตละพ้ืนท่ีและมีขอมูลเผยแพรออกมาอยูเสมอ  มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีจังหวัดขอนแกน เปนตน 

สําหรับเกษตรกรกลุมนี้ไดรับแรงบันดาลท่ีสําคัญจากผูวิจัย ดวยการชวยเหลือสังคมมาตลอด  
การปฏิบัติงานทุกอยางทําการวิจัยดวยตนเอง จนเปนท่ีรูจักของชุมชน  และมีผูมาศึกษาดูงานไมเวน  ในแต
ละวัน/สัปดาห/เดือน  ท้ังชาวบาน ผูนําชาวบาน  นักพัฒนาชุมชนภาครัฐ  นักพัฒนาองคกรเอกชน  และ
นักวิชาการ    

๓. เกษตรกรกลุมวนเกษตร  สวนใหญจะเปนเครือญาติกัน ดังนั้น  เกษตรกรกลุมวนเกษตรนี้
จึงไดรับแนวคิดในการประกอบอาชีพตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดท่ีสําคัญดวยการประยุกตหลักธรรม
คําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการพ่ึงพา ดวยการปลูกพืช ผัก ผลไม จึงชวยใหมีอาหารการกินตาง ๆ  ในไร
นา  มีสมุนไพรรักษาโรคภัยไขเจ็บ  มีไมใชสอยไวสรางบาน  และเปนเชื้อเพลิงในเวลาตอมา  ความ
เจริญเติบโตของไมยืนตน นอกจากจะเปนบํานาญชีวิตใหกับกลุมวนเกษตรนี้แลว  ผลผลิตตาง ๆ  ไมวาจะ
เปน  ดอก  ผล  ยอด  ใบ  เนื้อไม  และสมุนไพร  สามารถนํามาใชอยูกิน  เหลือกินไดแจกจายใหเพ่ือนบาน
จึงทําใหไดเพ่ือน  เหลือจากการแจกก็ไดจําหนายในชุมชนทําใหมีเงินเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว     

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในไรนา  มีการจัดการควบคูไปกับการดํารงชีวิต  
ไมไดจัดการแบบแยกสวน  ทําใหเห็นความสําคัญของธรรมชาติ  เกษตรกรกลุมนี้เชื่อวา  ถาหากคนอยูกับ
ธรรมชาติอยางมีเมตตา  อยางเอ้ืออาทร  ธรรมชาติก็จะตอบสนองและเอ้ืออาทรตอคนเชนเดียวกัน  คน
เคารพธรรมชาติ  ธรรมชาติก็ใหอาหาร  ใหสิ่งดี ๆ  ใหคนมีความสุข175

๑๗๖  ซ่ึงเห็นไดจากการท่ีสมาชิกของกลุม
มีการแบงพ้ืนท่ีไรนา  ในการสรางสวนปา นอกจากนี้ยังเปนการสรางหลักประกันดานอาหารเบื้องตนอยาง
เปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี  โดยสรางฐานอาหารท่ีหลากหลายใหกับครอบครัวและชุมชน  ท้ังจากฐานการผลิตใน
ระบบไรนา  และการหาอาหารจากสวนปา  โดยเปนวิธีการเกษตรกรรมท่ีนําเอาหลักการความยั่งยืนถาวร  
ของระบบปาธรรมชาติ  มาเปนแนวทางในการทําการเกษตร  ใหความสําคัญกับการปลูกพืชผัก ไมยืนตน  
ไมผล  และไมใชสอยตาง ๆ เชน ตนพยุง  ตนยางนา  ตนประดู  และตนมะคา  เปนตน  เพ่ือใหเปน
องคประกอบหลักของไรนา  ผสมผสานกับการปลูกพืชผักสวนครัวท่ีไมตองการแสงแดดมาก  หรือ ไดอาศัย
รมเงาเรียกไดวาอิงอาศัยกัน  และความชื้นจากการท่ีมีพืชชั้นบนข้ึนปกคลุม  เชน  ปลูกผักหวานในแปลง
ปลูกปาสะเดา มะเขือพวง กลวย ปาลมน้ํามัน ปลูกพริก มะละกอ มะนาว และแกวมังกร เปนตน  รวมท้ัง
โดยจัดองคประกอบการผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว  

๕. วิถีชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรท่ีทําการวนเกษตรมีวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึด
หลักธรรมคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต โดยเกษตรกรมีการทําบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสตาง ๆ มีการสมาทานรักษาศีลหาเปนประจํา และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในวันสําคัญทาง
ศาสนา การรูจักประมาณในการบริโภค1 7 6

๑๗๗ การลดรายจายในครัวเรือนโดยมีแหลงอาหารบริโภคเพ่ิมข้ึนจาก
การเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักในไรนารวมถึงการไมมีคาใชจายเก่ียวกับเมล็ดพันธ ก่ิงพันธ ปุยเคมี ปุยคอกหรือ

๑๗๖
สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๗๗

สัมภาษณ นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๒๓ 

ปุยหมัก สารเคมีกําจัดศัตรูพืช1 7 7

๑๗๘ ทําใหมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง โดย
การไมเบียดเบียนธรรมชาติ  และสัตวตาง ๆ   

จะเห็นวา  ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนวนเกษตรบานนาคําหลวง  ไดแก  การมี
ผูนํากลุมท่ีมีความสัมพันธกับธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง มีเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง สมาชิกกลุมท่ีมี
ความรวมมือกันดี  และมีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและมีวิถี  การดําเนินชีวิตประจําวันท่ียึด
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนกรอบปฏิบัติ  เชน อิทธิบาท ๔  การไมเบียดเบียนธรรมชาติ  
ตลอดจนพืชและสัตวตาง ๆ  มีหลักธรรมคําสอนในการปฏิบัติกับธรรมชาติ  พืช  และสัตวนี้ ในทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงใหความสําคัญกับการท่ีคนตองอยูรวม  กับธรรมชาติตาง ๆ  ดวยความเคารพตอ
ธรรมชาติ  โดยมีหลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้มากมายโดยสวนหนึ่งไดกลาวไวในเบื้องตนแลว  
จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติในทางอาชีพการเกษตรของตน  ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา  หรือการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธดวยนั่นเอง 

๔.๕.๓ ดานผลสําเร็จของกลุมเครือขายท่ีนําแนวคิดการเกษตรแนวพุทธของพระธรรมวิมล
มุนี  เพ่ือชวยแกปญหาเศรษฐกิจในชุมชน 

การเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงนั้น  จาก
การสัมภาษณกลุมสมาชิกเกษตรแนวพุทธในจังหวัดอุดรธานี คือ ชุมชนบานนาคําหลวง  ตําบลนาขา  
อําเภอเมืองอุดรธานี,  ชุมชนบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ, ชุมชนบานสวนเกษตรบานดอนคง 
ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม และชุมชนบานเพีย ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
บุคคลท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไปท่ีไดมาศึกษาดูงาน และไดนําแนวทางเกษตรแนวพุทธไปปฏิบัติ และ
สามารถนํามาเปนแนวทางสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไดคือ การผลิต  ผลผลิต การบริโภค  
การซ้ือขาย  และการจัดการผลผลิตหรือปจจัยการผลิตเพ่ือความพอเพียง พออยูพอกิน มีความยุติธรรม เกิด
ประโยชนแกคนในชุมชน ไมสรางความเดือดรอนสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม เปนท่ีนาพอใจ สรุป
ได ดังนี้ 

๑.  ดานการผลิต  มุงสอนใหมนุษยมีการผลิตท่ีคํานึงถึงความสุข  ความเจริญ และ ประโยชนสุข
ทางดานจิตใจและดานวัตถุอยางสมดุลกัน ยึดหลักทางสายกลางในการผลิต178

๑๗๙ คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเปนปจจัยการผลิต ไมทําใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ 1 7 9๑๘๐  มีการปลูกขาววงบอ มะนาว และพริก เปนตน ดวย
การมีศีลคือระเบียบวินัยชีวิตเปนแนวปฏิบัติ มีการผลิตหรือการแสวงหาผลประโยชนท่ีถูกตองชอบธรรมจาก
งานท่ีสุจริต180

๑๘๑  ยึดหลักการสรางความเจริญรุงเรืองในธุรกิจการงานของตนตามหลักการท่ีวา ขยันหา รักษา

๑๗๘
สัมภาษณ นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๗๙

สัมภาษณ  นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๘๐
สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๘๑

สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ 

                                                           



๑๒๔ 

ดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตพอเพียง 1 8 1

๑๘๒ หลักพุทธธรรมนํามาประยุกตไดเพราะตามหลักการประกอบอาชีพ
ทุกสาขาอาชีพ เชน ความเพียร การประกอบอาชีพเกษตรตองมีความเพียรเอาใจใสดูแลผลิตผลจึงมีคุณภาพ
1 8 2

๑๘๓ การประกอบอาชีพในทางท่ีชอบ ไมเบียดเบียนบุคคลอ่ืน 1 8 3

๑๘๔ สิ่งท่ีไดมาสนองความตองการของตนเอง
จะตองไดมาโดยชอบ 1 8 4

๑๘๕ โดยสุจริต ไมฉอโกงคนอ่ืนมา ไมลักขโมย 1 8 5

๑๘๖ ประกอบการท่ีสุจริตตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาท่ีเนนความไมเบียดเบียนตนและผูอ่ืน186

๑๘๗ ดวยความขยันหม่ันเพียรจนสามารถดํารงชีวิต 
จากฐานของรากหญาจนพัฒนาชีวิตใหพออยูพอกิน 1 8 7

๑๘๘ คาใชจายในการลงทุนลดลงจากท่ีเคยไดซ้ือปุยเคมี 
หรือยาฆาศัตรูพืชในทองตลาดในราคาแพงๆ ก็ไดมาผลิตปุยหมักจากธรรมชาติใชเอง 1 8 8

๑๘๙ ไมใชจายในสิ่งท่ี
เปนอบายมุขท้ังหลาย 1 8 9

๑๙๐ สามารถปรับใชไดจริง เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และจะทําเปนแบบอยางพรอมท้ัง
บอกตอ ๆ กันไป 1 9 0

๑๙๑ ดังนั้น การผลิตในเกษตรแนวพุทธจึงมุงเนนไปท่ีคุณคาท่ีตอบสนองความตองการ
คุณภาพชีวิตและเอ้ือประโยชนตอสภาพแวดลอม191

๑๙๒  

๒. ดานผลผลิต ในการทําเกษตรแนวพุทธในระยะท่ีผานมาปรากฏวา  ผลผลิตดานการเกษตรได
ขยายตัวในอัตราท่ีสูงและเปนท่ีนาพอใจตลอดมา 1 9 2

๑๙๓  เชน ขาวไรซเบอรรี่ ซ่ึงเปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและ
ราคาด1ี93

๑๙๔  ซ้ือบริโภคเพ่ือดูแลสุขภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ194

๑๙๕ จําหนายไดราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ – ๑๒๐ 

๑๘๒
สัมภาษณ นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘๓

สัมภาษณ นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๘๔
สัมภาษณ  นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘๕

 สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

๑๘๖
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘๗

สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๘๘
สัมภาษณ นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘๙

สัมภาษณ นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๙๐
สัมภาษณ นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๙๑

สัมภาษณ นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๙๒
สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๑๙๓

สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

๑๙๔
สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 

                                                           



๑๒๕ 

บาท ตางจากขาวท่ัวไปกิโลกรัมละ ๑๕ บาท1 9 5

๑๙๖  แกวมังกร เปนสินคาท่ีทุกวัยรับประทานงายราคาไมแพง
ซ้ือขายงาย 1 9 6

๑๙๗ แกวมังกรระยะเวลาออกผลเก็บบริโภคหรือจําหนายได คือ ๕-๖ เดือน เพ่ิมรายรายได 1 9 7

๑๙๘ 
และมีการปลูกไมมากในชุมชน ถาทําตามแนวทางเกษตรแนวพุทธจะมีผลผลิตไดดี มะมวงก็ผลผลิตไดดีมาก
1 9 8

๑๙๙ เพราะผลผลิตปลอดภัยไรสารพิษ ไมกอใหเกิดโรค1 9 9

๒๐๐ หรือเจ็บปวยจึงลดคาใชจายในการรักษาตัวเรา
เองดวย 2 0 0

๒๐๑ ถาเหลือจากการบริโภค ยังแจกจายแบงปนใหญาติพ่ีนองไดบริโภคดวย 2 0 1

๒๐๒ และก็ไดนําไป
จําหนายตอในตลาดชุมชนในราคายุติธรรม 2 0 2

๒๐๓  และมีพอคามารับซ้ือถึงบานไดราคาดี 2 0 3

๒๐๔  และสวนมาก
เวลามีงานอะไรก็จะใหญาติโยมมาเก็บเอาไป  เปนชวยเหลือสงเคราะหชาวบานดวย204

๒๐๕ 

๓. ดานการบริโภค หลักพุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมุงใหมนุษยบริโภคปจจัยสี่ตามความจําเปนแหง
ชีวิต  ตามความสุขของประชาชน คือ สุขจากความมีทรัพย คือ ภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีโภคทรัพยท่ีไดมา
ดวยการทํางานของตน205

๒๐๖ และไดมาโดยชอบธรรม206

๒๐๗ สุขจากการใชจายทรัพย คือ ตนไดใชจายทรัพยท่ีหา
มาไดโดยชอบธรรมนั้น เพ่ือเลี้ยงชีพ2 0 7

๒๐๘ ใชจายในปจจัย ๔ เชน คาเสื้อผา  ซ้ือยารักษาตนเม่ือยามเจ็บปวย

๑๙๕
สัมภาษณ นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๙๖

สัมภาษณ นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๙๗
สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๙๘

สัมภาษณ นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๙๙
สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐๐

สัมภาษณ นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐๑
สัมภาษณ นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐๒

สัมภาษณ นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐๓
สัมภาษณ นางยานี ใจธรรม, ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐๔

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐๕
นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐๖

สัมภาษณ นายวารี ก่ิงมิ่งแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐๗
สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๐๘

สัมภาษณ นายโชติชวง สุวรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 
๒๕๖๑. 

                                                                                                                                                                                 



๑๒๖ 

2 0 8

๒๐๙ คาทุนเลาเรียนหนังสือของบุตรหลาน ไดบําเพ็ญประโยชนแกตนและสังคม 2 0 9

๒๑๐ ยึดหลักคือมีความรูจัก
ประมาณในการบริโภคอาหารและใชสอยปจจัยสี่ตาง ๆ210

๒๑๑ ตลอดถึงมีความสันโดษคือรูจักยินดีพอใจในสิ่งท่ี
ตนมีตนไดตามกําลังสติปญญาของตน211

๒๑๒ ไมขวนขวายอยากไดจนเกินแกภาวะฐานะของตนเอง 2 1 2

๒๑๓  ในสวน
ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินเงินทองท้ังหลายก็สอนใหรูจักจัดการใชจายทรัพยสินเงินทองใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดย
การยึดหลักการท่ีวา ทรัพยสินเงินทองท้ังหลายท่ีไดมาเปนเพียงเครื่องมือชวยใหชีวิตเกิดความสะดวกสบาย 
เพ่ือนําไปสูความดีงามแหงชีวิตท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับ  มีการบริหารชีวิตครอบครัวดวยการยึดหลักความตั้งม่ัน
แหงตระกูล และหลีกเวนจากอบายมุขตาง ๆ 2 1 3

๒๑๔  ยึดหลักความพอเพียง พออยูพอกิน อยูดีมีสุข  ผลิตนอย 
แตไดมูลคามาก2 1 4

๒๑๕  ดังนั้น การบริโภค โดยใหมีการจัดสรรแบงปนออกเปนสวน ๆ ตามหลักโภควิภาค คือ 
บริโภค ๑ สวน ลงทุน ๒ สวน แจกจายทําบุญเลี้ยงดูญาติ บํารุงผูทรงศีล ทรงธรรม ไมหลงการกินดีอยูดี
จนเกินไป  

๔. ดานการตลาด  หลักพุทธธรรมสอนใหมนุษยดําเนินกิจกรรมการคาขายดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม เม่ือมีการจัดงานการกุศลตาง ๆ ในหมูบานก็ไดการแจกจายใหญาติโยมไดรับประทานฟรี 2 1 5๒๑๖ เปนการ
สรางกุศล เปนตัวอยางในการชวยเหลือชุมชนได 2 1 6๒๑๗ ใหยึดหลักของนักการคาท่ีดีและหลักของเหตุท่ีทําใหการ
คาขายขาดทุน และไดกําไรเปนแนวปฏิบัติ 2 1 7๒๑๘ ตลอดถึงใหมีความไมประมาทคือไมมีความโลภมากจนเกินพอดี
2 1 8

๒๑๙  หลังจากไดรับผลผลิตแลวไดนําไปบริโภคและจําหนายในหมูบาน 2 1 9

๒๒๐ ในตลาดชุมชนในอําเภอ และท่ี

๒๐๙
สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๒๑๐

สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑๑
สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑๒

สัมภาษณ นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑๓
สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑๔
สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑๕

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑๖
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑๗

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑๘

สัมภาษณ นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑๙
 สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๒๐

สัมภาษณ นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๒๗ 

ตลาดนัดชุมชน2 2 0

๒๒๑ ในราคายุติธรรมไมแพงเกินไป 2 2 1

๒๒๒  บางครั้งพอคาก็มารับซ้ือท่ีบานก็มี 2 2 2

๒๒๓ จะไดราคาดี
ท่ีนาพอใจ2 2 3

๒๒๔เนื่องดวยความโลภคือตัวการสําคัญทําใหเกิดความประมาท2 2 4

๒๒๕   และนําไปสูความเสื่อมตาง ๆ 
ไดโดยงาย225

๒๒๖  หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพคาขายท่ีตนทําอยู จึงควรทําความเขาใจในเหตุและผล
ของการขาดทุนและไดกําไรตามแนวพุทธ 2 2 6

๒๒๗ เพ่ือความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตน 2 2 7

๒๒๘  เปน
หลักการสําคัญท่ีจะชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนคือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน2 2 8

๒๒๙ 
เพราะเม่ือเกษตรกรและผูประกอบอาชีพดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันมีความสุจริต2 2 9

๒๓๐ ประพฤติดี
งามทางดานการพูดและการกระทํา2 3 0

๒๓๑ รักและเคารพในอาชีพของตน เม่ือนั้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยท่ัวไปก็จะ
มีความเจริญตั้งม่ันไปดวย231

๒๓๒ 

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง จึงเปนท่ีพึงทางดานจิตใจ  และเปนศูนยกลางเพ่ือศึกษาดูงาน
เกษตรแนวพุทธ เพ่ือแกปญหาปากทอง ปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ของสมาชิกกลุมเกษตรแนวพุทธ 
และประชาชนท่ัวไป การทําการเกษตรแนวพุทธ ไดนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับ
พ้ืนท่ีของตนเอง  สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนท่ีเห็นไดชัด  คือ  การมีวิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือกินนอยลง  มี
อาหารการกินในไรนาของตนเอง  ท้ังมีความรูสึกชีวิตปลอดภัย  เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ  ใชเวลาอยู
กับไรนามากข้ึน  และเกิดความขยัน  อยากอยูในไรนา  เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในไรนาตลอดวัน  มี
ความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนหมากรากไม  รวมถึงรูสึกมีเพ่ือนมีชุมชนของตนเอง  ทําใหไมตองซ้ือ
พืช ผัก ผลไม บางชนิด ท่ีสามารถปลูกกินเองไดในพ้ืนท่ีใชสอยของตนเองท้ังในวัดและบาน สวน ไร นา 
เทาท่ีมีอยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปขายไดอีกในชุมชนไดอีกดวย  เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยน

๒๒๑
สัมภาษณ นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี,    วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๒๒

สัมภาษณ นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๒๓
 สัมภาษณ นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๒๔

สัมภาษณ นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๒๕
สัมภาษณ นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม 

๒๕๖๑. 
๒๒๖

สัมภาษณ นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๓มกราคม ๒๕๖๑ 
๒๒๗

สัมภาษณ นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี, วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๒๘
สัมภาษณ นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๒๙

สัมภาษณ นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๓๐
สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๓๑

สัมภาษณ พระครูอาทรสิริธรรม, เจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๓๒

สัมภาษณ พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๑๒๘ 

แบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ สังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  โดยมีการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอม  กับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน  ไมเปนหนี้สิน  
จึงมีชีวิตท่ีสงบสุข  และไมทําลายสิ่งแวดลอม   

๔.๖ สรุป  

เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุท่ีแทจริง และมี
ฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม และหลักปฏิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงสรร
สิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบท่ีไดรับการศึกษาหาความรู ทดลอง
ดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจนเปนลําดับ เปาหมายดังกลาวเปนสิ่งท่ี
สามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนท้ังดานคุณภาพชีวิต สังคม 
และวัฒนธรรม ท้ังกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการปฏิบัติท่ีเรียบงาย เปน
แบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย ตลอดจนเปนการ
พัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ความเขาใจแกนแทของชีวิต คือหัวใจสําคัญ
ของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมยั่งยืนกับ ระบบเกษตรกรรมแผนใหมซ่ึงมี
รากฐานอยูท่ีการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ  พุทธเกษตรกรรมนั้นเริ่มตนข้ึนท่ีการพูดถึงชีวิตของคน 
โดยตระหนักวาชีวิตคนนั้นเปน อันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกธรรมชาติภายนอก โดยมี “อาหาร” เปนตัวเชื่อม
สัมพันธระหวางสองสิ่ง ดังกลาว ในแงนี้ โลกธรรมชาติ ระบบเกษตรกรรมท่ีผลิตอาหารและชีวิตคน จึงเปนสาม
สิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกันแยกออกจากกันมิได การทําลายธรรมชาติเปนการทําลายชีวิตคนดวย นวเกษตรแนวพุทธของ
ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ผูวิจัยอาศัยหลักอุตุนิยาม และพีชนิยาม คือพืชมีอยูแลวเพียงรูจักนําเอาพืช
มาทําอยางไรใหเกิดการงอกงาม โดยอาศัยอุตุนิยามคือ น้ํา ดิน ลม ในการทําใหพืชเจริญเติบโต 

การดําเนินงานของสวนเกษตรธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน เปน
ตนแบบท่ีดีดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ  ทําใหเปน
ท่ีพึงทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนท่ียั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรมไป
ประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน ศีล ๕ หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน  
การสวดมนตทุก ๆ ครั้งในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพ่ือขจัดอันตราย และทําความ
คุมครองใหม่ันคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนตนี้
สามารถเรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพ่ือสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายท้ังปวง ทําใหจิตต้ังม่ัน มี
สมาธิ มีพลังจิตท่ีสะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ท้ังการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมี
สารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ท่ีปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล มี
ผลผลิตท่ีดีตามท่ีตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร จึง
เหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยันโต, อิ
ติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดี
ยิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปน
หนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพ่ิมรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  
ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ท้ังไมทําลายสิ่งแวดลอม   

ในดานองคความรูใหม การเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปาหมายมุงผลิต
พืชผลทางการเกษตรเพ่ือคนในชุมชน ไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอสุขภาพ 



๑๒๙ 

ดังนั้น ผลผลิตสวนใหญจะนํามาจําหนายในชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก บางสวนก็จําหนายในตลาดนัด
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับผลผลิตท่ีมีคุณภาพในราคาถูก  ท่ีสําคัญจะชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน 
คือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ี
คนในชุมชน หรือผูประกอบอาชีพคาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคากําไรเกินควร  มีความ
สุจริตประพฤติดีงามทางดานการพูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน  ก็จะมีความเจริญต้ังม่ัน สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น เกษตรกรในชุมชนท้ังหลาย 
โดยเฉพาะผูท่ีประกอบธุรกิจการคาขายตาง ๆ หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพคาขายท่ีตนทําอยู จึง
ควรทําความเขาใจในเหตุและผลของการขาดทุนและไดกําไร ท่ีพระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปนหลัก
ปฏิบัติตาม เพ่ือความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนไดเสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการเผยแพรอยาง
กวางขวาง  โดยมีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับหลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุกแหงเปนแหลง
เรียนรูแกชุมชนอยางแทจริง เชน ผลผลิตจากธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  นําไปจําหนาย ณ ตลาด
ชุมชนและตลาดในเมือง  โดยผูท่ีไดรับผิดชอบจากธรรมสถานฯ รายรับท่ีไดรับก็นํามาเปนคาใชจายเก่ียวกับคา
ดําเนินการงานสวนหนึ่ง  อีกสวนบํารุงพระภิกษุสามเณรดานปจจัย ๔  รวมท้ังคาใชจายในการตอนรับคณะ
บุคคล สถาบัน ท่ีมาศึกษาดูงาน  โดยหลักแลวธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  ตองการใหเปนแหลงเรียนรู
ดานเกษตรแนวพุทธ เปนวิทยาทานแกคนในชุมชนและอ่ืน ๆ  ซ่ึงเม่ือศึกษาดูงานแลวจะเกิดแนวคิดนําไปสาน
ตอเปนเครือขายเกษตรแนวพุทธ  ซ่ึงใหเปนทางเลือกในการแกปญหาทางการเกษตรอีกทางหนึ่งแกเกษตรกร
ในสังคมไทย  

พระธรรมวิมลมุนี, ดร. มีทัศนะท่ีเชื่อวา ชุมชนท่ีเขมแข็ง ตองมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไดแก ความ
พออยู พอกิน และความมีวิถีชีวิตท่ีสมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเปนอยูของประชาชนหากเรา
วิเคราะหดูแลวจะเห็นไดชัดเจนวาประสานสอดคลองตองกันอยางแนบแนน กับหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา
ท่ีวาดวยการดํารงชีวิตท่ีประเสริฐ พอเหมาะพอควร และการเดินทางสายกลางตามสมมติในโลกธรรม หรือ 
โลกิยธรรมดวย “วิถีแหงพุทธ” ตราบเทาท่ียังไปไมถึงระดับปรมัตธรรม สวนการดํารงชีวิตในโลกิยธรรมนี้ ก็ให
รูเทาทันความเปนไปและความเปนจริงของโลก รูจักประสานกลมกลืนกับโลก ชีวิตและธรรมชาติ ใชประโยชน
สูงสุดโดยไมเปนการทําลายและเบียดเบียนกัน ขณะเดียวกันก็รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงตามกฏแหงอริยสัจ
และไตรลักษณ ทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางมีอิสรภาพ ไมยึดม่ัน ถือม่ัน ดํารงอยูโดยมี “ปญญา” เปนตัวกํากับ 
อยูไดโดยไมโลภ ไมเบียดเบียน ไมแกงแยงชิงดี และหลงใหลไดปลื้มกับวัตถุจนเกินสมควร และการเปนผูคลั่ง
ไคลใน “วัตถุนิยม “ และ “บริโภคนิยม” จนเกินไป โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ เม่ือเทียบกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลวจะเห็นไดวา มีการประสานสอดคลองกันในโลกุตรธรรมโลกิยธรรมนั้นเปนคํา
สอนท่ีมุงหมายสําหรับการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ (และโลกหนา) ดวยดีสวนโลกุตรธรรมนั้นมุงหมายเพ่ือความ
หลุดพน อยูเหนือโลก เปนอิสระจากการถูกบีบค้ันรัดรึงของโลกในสวนของโลกิยธรรมนั้นโดยท่ีพระพุทธศาสนา
ไดใหน้ําหนักและความสําคัญแกชีวิตมนุษยซ่ึงยังจะตองดํารงอยูในโลกธรรมเปนอยางมากไมยิ่งหยอนไปกวา
โลกุตรธรรมจึงพิจารณามิติทางสังคมวาเปนสวนหนึ่งของคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวยดังคํากลาวท่ีวา”
วัฒนธรรมแหงพระพุทธศาสนานั้น มิใชมีแตท่ีเปนไปเพ่ือปจเจกภาพ (Individual)อยางเดียวแตท้ังท่ีเปนไป
สําหรับสังคม ดวยมองจากบริบทในพระพุทธศาสนาแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวาหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนานั้นสอดคลองและเอ้ือตอการดําเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนรวม
โดยเฉพาะท่ีสอดคลองตอกันเปนพิเศษคือเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีวา
ดวยการเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เปนแนวปฏิบัติท่ีพอดีท้ังในแงทางปฏิบัติและทางดานจิตใจ
สามารถไปสูชีวิตท่ีดีงามมีดุลยภาพตามหลักพระพุทธศาสนาได 



๑๓๐ 

การสงเสริมใหชาวบานทําการเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ เพ่ือแกปญหาความอด
อยากในครอบครัว ทําใหเขาพ่ึงพาตนเองได โดยใชหลักอิทธิบาท ๔ มาเปนฐานในการทําการเกษตร คือ ทุกคน
จะตองมีจิตสํานึก มีความรักในการทําการเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ เพ่ือใหสําเร็จ มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตและไมฝกใฝอบายมุข เปนผูมีความขยัน มานะ มีความคิดในการพ่ึงตนเอง และเปนผูบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ท่ีมีตอเกษตรกรท่ีใชหลักวิถีพุทธไดกอใหเกิดการพัฒนาไป
ในทางทีดีข้ึน เชน มีผลกําไรจากผลผลิตท่ีเกิดจากการทําเกษตรวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน ทําใหมีโอกาสไดปลดหนี้สินท่ีมี
อยูหมดไป และมีการลงทุนในการเกษตรกรรมในปตอๆ ไปนอยลง ทําใหสังคมในชุมชนมีความรักสามัคคีกัน
มากข้ึน และพัฒนาพฤติกรรมการไปในทางท่ีดีข้ึน เชน การลด เลิกอบายมุข เหลาสุรา สิ่งเหลานี้ทําใหคนใน
สังคมมีสติในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ลดความขัดแยงในชุมชนลง และสามัคคีมากข้ึนทําใหการเกษตรแนวพุทธ 
เปนการลดรายจาย เพ่ิมรายได พอเพียง ชีวีมีสุข ทําใหสามารถตั้งตัวเปนหลักม่ันคงแกครอบครัว ทําใหได
เกียรติยศและชื่อเสียง ทําใหไดมิตรไมตรีมากข้ึน ทําใหเกิดความสุขท้ังทางกายและใจ ทําใหมีเครื่องอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ ทําใหไดบําเพ็ญประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม  จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเกิดองค
ความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ไดแก แนวคิดการเกษตรวิถีพุทธ เปนการอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาผสม
การการใชเทคโนโลยี และตาม คุณคาแท คือ ประโยชนสุขท้ังตนเองและผูอ่ืน ความรูท่ีไดรับ ความคิด และการ
พัฒนาตัวเองท้ังภายนอกและภายใน คุณคาเทียม คือ สิ่งท้ังหลายท่ีมนุษยพอกพูนใหแกสิ่งนั้น มีการปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมของสังคมดานการเทคโนโลยียอมจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ คือการใชศักยภาพหรือ
ความสามารถท่ีมีอยูในตนใหเกิดประโยชนรวมท้ังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนการรักษา
ระบบธรรมชาติใหเกิดสมดุล ชาวบานก็มีความสุขกับการไดเปนผูสรางอาชีพและรายได ทําใหมีความเปนอยู
แบบพออยูพอกิน ไมตองทุกขใจมากกับการดิ้นรนหาเงินมาเลี้ยงชีพและการใชสิ่งของเกินความจําเปน ในสวน
ของสังคมทําใหชาวบานไดรวมกลุมกัน ไดแนวคิดใหม ๆ ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกัน เปนการไดสรางสังคมแหงเกษตรกรรมยุคใหมท่ีกาวกันการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนชุมชน
เขมแข็ง เพราะชาวบานมีเวลาใหกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทําอยางมีความหวังกําลังใจ ไมใชทํา
ตามยถากรรมเหมือนกับท่ีบรรพบุรุษไดทํากันมาในอดีต ดังนั้น โอกาสท่ีจะติดอบายมุขจึงมีนอยมาก เพราะเม่ือ
เศรษฐกิจดีพอใชได ไมมีปญหาเรื่องหนี้สินมากชาวบานก็ไมตองหาเงินโดยวิธีท่ีไมถูกตอง หรือไมดื่มสุราแกกลุม
ครอบครัวก็ไมคอยทะเลาะเบาะแวงกันเพราะปญหาความยากจน ปจจัยสําคัญแหงความสามัคคีคือชาวบานได
พบปะทํางานรวมกันอยูเปนประจํา ทําใหมีความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เม่ือเปนเชนนี้ก็ทําใหหมูบานไมมี
ปญหาในการปกครอง  



บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
   

การศึกษา เกษตรวิถีพุทธ: แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดการเกษตรแนวพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือศึกษาแนวคิด
และการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขาย ๔ แหง 
ในเขตจังหวัดอุดรธานี และ เพ่ือวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  สรุปผลได ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาการเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน พบวา 

๕.๑.๑ แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เกษตรแนวพุทธ คือ การเห็นธรรมะคือการเห็นความจริงของชีวิตซ่ึงประกอบไปดวยธาตุท้ัง ๔ 
และ จิตใจอีกหนึ่งนอกเหนือจากการทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิตแลว  ประสบการณ
ดังกลาวยังไดกลายเปนรากฐานของการพัฒนาความคิดและแนวทางปฏิบัติเรื่อง “พุทธเกษตรกรรม” เรา
ตองรูจักชีวิตกอนจึงรูวาควรทําการเกษตรเชนไรหลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบัติตนในทางสายกลาง) 
ในทางพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ การไมยึดถือสุดทางท้ัง ๒ ไดแก อัตตกิลมถานุโยค คือ การ
ประกอบตนเองใหลําบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย   เปน
การเกษตรท่ีถือเอาแมแบบหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักความเปนสายกลางในการทํางาน ไมเบียดเบียนท้ัง
ตนเองและผูอ่ืน นอกจากนั้น ยังตองดําเนินกิจกรรมท้ังปวงดวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในปจจุบัน
ท่ีคฤหัสถถึงถือเอามาปฏิบัติในการทํางาน  คือ มีความพากเพียร ขยัน ไมเกียจคราน รูจักรักษาและปกปอง
ดูแลกิจการท่ีตนดําเนินการอยูใหปลอดภัย  หรือมีภูมิคุมกันท่ีดี  รูจักคบหาสมาคมกับผูรูดานการเกษตร
ดวยกัน หรือมีผูแนะนําท่ีดี  และรูจักใชจายทรัพยในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมแกอัตภาพของแตละ
ครอบครัว 

ดังนั้น การเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา จึงมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกันกับเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร แตจุดหมายทางพระพุทธศาสนาจะแตกตางจากจุดหมาย
ของเศรษฐกิจ  เพราะเศรษฐกิจมีจุดหมายเพ่ือบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิดความสุขม่ังค่ัง
สมบูรณดวยโภคทรัพยท้ังปวง  มีความตองการใหมนุษยมีการเปนอยูท่ีดี มีอาหารท่ีดี  เพราะจะทําใหชีวิตมี
ความสะดวกสบายยิ่งข้ึน พระพุทธศาสนาสอนเนนใหมีหลักบําบัดรูจักบรรเทาความทะยานอยากใหนอยลง
ไป พยายามเปนนายเหนือทรัพยเพ่ือลดความโลภตาง ๆ ซ่ึงเปนเปาหมายในทางพระพุทธศาสนา เพราะวา 
ความโลภเปนมูลเหตุของความทุกขตาง ๆ บุคคลใดรูจักคําวา พอประมาณ สันโดษ ก็เปนคนท่ีใชชีวิตอยางมี
ความสุขได 

เกษตรแนวพุทธ  มีหลักสําคัญ ๕ ประการ กลาวคือ  ๑) ดานจิตใจ ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของตนเอง 
มีจิตสํานึกท่ีดี ๒ ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน ๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด ๔) ดานเทคโนโลยี ๕) ดานเศรษฐกิจ คือจะตองมุงลดรายจายกอน
เปนสําคัญ เพ่ิมรายไดและยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช  หลักเกษตรแนวพระพุทธศาสนา ยึดความเพียรท่ี
บริบูรณและมีความเพียรท่ีประคับประคองไวสมํ่าเสมอไมหยอนนัก ไมตึงนัก ไมใหจิตปรุงแตงภายในไมให
ฟุงซานภายนอก มีความเพียรทางกาย เชน เพียรพยายามทางกายตลอดเวลา รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภค
ทรัพย และผลงานท่ีตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร  ดวยการคบคนดีเปนมิตร ไมคบไมเอาอยางผูชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย  เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงธรรม ผูท่ีมีความสามารถ นาคบเคารพนับถือ 
กราบไหวบูชา มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน  เปนการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได
ไมใหฝดเคืองและไมใหฟุมเฟอยนัก สมชีวิตาเนนหนักไปในดานการเลี้ยงชีวิต 

หลักการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา เปนหลักท่ีมีความเชื่อ ศรัทธา และสงเสริมใหมนุษย
พัฒนาฝกฝนตนเองใหสมบูรณสูงสุดได  โดยใชพระธรรมเปนเครื่องมือฝกฝน ประโยชนในทางโลกของ
ฆราวาส คือ ความสําเร็จในหนาท่ีการงานของตนท่ีทําอยู โดยไมขัดกับศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง วัด
และพระสงฆ จึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนในทุกยุคทุกสมัย โดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบันนํามา
เปนหลักในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน โดยนําแกนของ
พุทธธรรม  เพ่ือนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยดวยการนําหลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตร
เชิงเดี่ยว  มาเปนการทําเกษตรแนวพุทธเพ่ือทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืนและถาวร 

๕.๑.๒  แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในสังคมไทย 

พระพุทธศาสนานั้นมีความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในดานเกษตรมาเปนเวลาชานาน 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร ไดสืบทอดกันมาเปน
เวลากวา ๒,๕๐๐ ป โดยปรากฏในคัมภีรชั้นปฐมภูมิหลายแหง เชน  ในคัมภีรวินัยปฎก มหาวิภังค ภูตคาม
วรรค เปนตน จะเก่ียวเนื่องทําใหทราบชนิดของพืชและวิธีการขยายพันธพืช ประเภท ตาง ๆ โดยมีหลักคํา
สอนท่ีสอดคลองกับชีวิตและความเปนอยูท่ีเปนจริงของสังคม และมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริย  ซ่ึงมี
พระราชกรณียะกิจสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุง พุทธศาสนาในฐานะทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกมา
ตลอด อิทธิพลของคําสอนในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมิไดสอนแตเรื่องชีวิต ท่ีใหเก่ียวของกับความเปนจริงตามกฎ
ธรรมชาติอยางถูกตองเทานั้น แตรวมไปถึงการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมซ่ึงเปน “สัมมาอาชีวะ” หรือ  
เลี้ยงชีพชอบ อันเปนกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ อยางถูกตองตามหลักธรรมชาติ และกฎของธรรมชาติ ซ่ึงก็คือวิถี
ชีวิตของคนสวนใหญในชนบท การท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแนวพุทธ  สาเหตุทีสําคัญสวนหนึ่ง 
คือ ปญหาความลมเหลวของภาคเกษตร  และปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม แนวคิดเก่ียวกับ
เกษตรกรรมยั่งยืนจึงไดถูกเผยแพรไป โดยเกษตรกรท่ีมีภูมิปญญา  ตอมาปจเจกเกษตรกรท่ีถึงพรอมดวยปญญา
และประสบการณเกษตรกรรม  จนสามารถวิเคราะหและคนพบคําตอบไดดวยตนเองวา  แทจริงแลวเกษตร
ยั่งยืนยังมีเปาหมายการผลิตท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ท่ีมีเปาหมายในการบรรลุ
ความสุขทางดานจิตใจไดอีกดวย เกษตรกลุมนี้จึงทําการเกษตรแนวพุทธ และเปนแกนกลางท่ีสําคัญของเกษตร
แนวพุทธ ท่ีจะเติบโตขยายสรางเครือขายตอไป   

นอกจากนี้  เม่ือเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนเกษตรยั่งยืนสูการเปนชุมชนเกษตรแนว
พุทธ โดยมี ๔ องคประกอบไดแก (๑)  พุทธกระบวนทัศน ประกอบดวย วิธีการผลิตและรูปแบบการเกษตร (๒) 
วิถีชีวิตชุมชน (๓) การรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปสู องคประกอบท่ี  (๔) การพ่ึงตนเอง โดยใน
เบื้องตนจะเปนการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจจึงมีชีวิตท่ีสงบสุข  สวนรูปแบบการเกษตรแนวพุทธสามารถจําแนก
ไดเปน ๕ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบนา (๒) รูปแบบนาและปา         (๓) รูปแบบนาไรและวัวควาย (๔) รูปแบบ
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นาไรวัวควายเนนสวนผัก และ (๕) รูปแบบนาไรเนนวัวควาย ท้ังนี้ ความสําเร็จผลของเกษตรกรแนวพุทธ  
นอกจากจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางระบบนิเวศ  และเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรแตละรายท่ีทําการเกษตร
ตามองคประกอบตาง ๆ ดังกลาว  ดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน ๕ รูปแบบ หรือผสมผสานกันตามความ
เหมาะสมของแตละบุคคลในแตละสภาพพ้ืนท่ีแลว เกษตรกรแนวพุทธยังตองตระหนักในความเปน
พุทธศาสนิกชนท่ีดีดวย กลาวคือ ตองประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวยจึงจะ
ไดชื่อวา “เกษตรกรแนวพุทธ” และมีหนาท่ีสําคัญในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนดวย  สวนรูปแบบตาง ๆ 
ของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  มีความแตกตาง หลากหลายตามลักษณะของสภาพระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  แนวทางของรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีไดรับการยอมรับจากขบวนการเกษตรกรรม
ยั่งยืนในประเทศเทศไทยนั้น สามารถจําแนกไดเปนกลุมหรือรูปแบบใหญ ๖ รูปแบบสําคัญ ๆ ดังนี้ ๑. ระบบ
ไรหมุนเวียน ๒. วนเกษตร ๓. เกษตรผสมผสาน ๔. เกษตรอินทรีย ๕. เกษตรธรรมชาติ และ ๖. เกษตรทฤษฎี
ใหม 

เพราะฉะนั้น เกษตรกรแนวพุทธตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา เพ่ือใหกิจกรรมทางการเกษตรเขา
กับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสม และกลมกลืนดวยการใชหลักธรรมคําสอนในเรื่อง
ปฐวีขณนสิกขาบท คือประยุกตใชในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ และการจัดการวงจรธาตุ
อาหารอยางเหมาะสม คําสอนเรื่องเสขิยวัตร สิกขาบทท่ี ๖  และ ๑๕ คือประยุกตใชในการจัดการน้ํา  และคํา
สอนเรื่องภูตคามสิกขาบท คือประยุกตใชในการสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนา  ซ่ึงการเกษตร
แนวพุทธเปนรูปแบบท่ีมนุษยสรางข้ึนมาจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ  และการเขาใหถึงธรรมชาติหรือไตร
ลักษณจึงเปนการพัฒนาจิตข้ันสูงสุด  เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ 
สังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  โดยมีการผลิต
แบบใชเอง บริโภคเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  เกิดพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจได
สมดุล  มีความพออยู พอกิน พอใช และเหลือเก็บออม ไมเปนหนี้สิน  จึงทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขและไมคิด
ทําลายสิ่งแวดลอม ความสําเร็จผลของเกษตรแนวพุทธนั้น ข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางระบบนิเวศและเศรษฐกิจ
สังคมเฉพาะของเกษตรกรในแตละราย  และการผลิตท่ีมีขอจํากัดท่ีถูกควบคุมโดยหลักการพ้ืนฐานของ
ธรรมชาติในเรื่องความแปรปรวนของปจจัยตาง ๆ ในการผลิต  ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาท่ีถือวา ความจริงของธรรมชาติคือไตรลักษณหรือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  ดังนั้น  การ
เขาใจถึงธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรแนวพุทธจึงเปนการบรรลุความสุขทางดานจิตใจดวย  โดย
เกษตรกรท่ีถึงพรอมดวยปญญา ความเพียร และปฏิบัติไปดวยจนสามารถวิเคราะห  และคนพบคําตอบได
ดวยตนเอง คือเกษตรกรแนวพุทธผูท่ีจะพ่ึงพาตนเองชวยเหลือชุมชนเติบโตและขยายสรางเครือขายตอไป 

๕.๑.๓  วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุท่ีแทจริง และ
มีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม และหลักปฏิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการเชื่อมโยง
สรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบท่ีไดรับการศึกษาหาความรู 
ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจนเปนลําดับ เปาหมาย
ดังกลาวเปนสิ่งท่ีสามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนท้ังดาน
คุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ท้ังกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ความเขาใจแกนแท
ของชีวิต คือหัวใจสําคัญของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมยั่งยืนกับ 



๑๓๔ 

ระบบเกษตรกรรมแผนใหมซ่ึงมีรากฐานอยูท่ีการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ  พุทธเกษตรกรรมนั้น
เริ่มตนข้ึนท่ีการพูดถึงชีวิตของคน โดยตระหนักวาชีวิตคนนั้นเปน อันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกธรรมชาติ
ภายนอก โดยมี “อาหาร” เปนตัวเชื่อมสัมพันธระหวางสองสิ่ง ดังกลาว ในแงนี้ โลกธรรมชาติ ระบบ
เกษตรกรรมท่ีผลิตอาหารและชีวิตคน จึงเปนสามสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกันแยกออกจากกันมิได การทําลาย
ธรรมชาติเปนการทําลายชีวิตคนดวย นวเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ผูวิจัย
อาศัยหลักอุตุนิยาม  และพีชนิยาม คือพืชมีอยูแลวเพียงรูจักนําเอาพืชมาทําอยางไรใหเกิดการงอกงาม 
โดยอาศัยอุตุนิยามคือ น้ํา ดิน ลม ในการทําใหพืชเจริญเติบโต 

การดําเนินงานของสวนเกษตรธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน 
เปนตนแบบท่ีดีดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ  
ทําใหเปนท่ีพึงทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนท่ียั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรม
ไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง เชน ศีล ๕ หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ 
เปนตน  การสวดมนตทุก ๆ ครั้งในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพ่ือขจัดอันตราย และ
ทําความคุมครองใหม่ันคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวด
มนตนี้สามารถเรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพ่ือสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายท้ังปวง ทําใหจิต
ตั้งม่ัน มีสมาธิ มีพลังจิตท่ีสะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ท้ังการรดน้ํา ใสปุย
ธรรมชาติ ไมมีสารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ท่ีปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม 
ออกดอก ออกผล มีผลผลิตท่ีดีตามท่ีตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมา
ประยุกตใชในทางเกษตร จึงเหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดย
นําบทสวดมนต เชน ชะยันโต, อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถ
ทําใหมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจได
สมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพ่ิมรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยัน
อดทน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ท้ังไมทําลายสิ่งแวดลอม   

ในดานองคความรูใหม การเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปาหมายมุง
ผลิตพืชผลทางการเกษตรเพ่ือคนในชุมชน ไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอ
สุขภาพ ดังนั้น ผลผลิตสวนใหญจะนํามาจําหนายในชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก บางสวนก็จําหนายใน
ตลาดนัดชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับผลผลิตท่ีมีคุณภาพในราคาถูก  ท่ีสําคัญจะชวยใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน คือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน 
เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีคนในชุมชน หรือผูประกอบอาชีพคาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคา
กําไรเกินควร  มีความสุจริตประพฤติดีงามทางดานการพูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน 
เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ก็จะมีความเจริญต้ังม่ัน สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น 
เกษตรกรในชุมชนท้ังหลาย โดยเฉพาะผูท่ีประกอบธุรกิจการคาขายตาง ๆ หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในอาชีพคาขายท่ีตนทําอยู  จึงควรทําความเขาใจในเหตุและผลของการขาดทุนและได กําไร ท่ี
พระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปนหลักปฏิบัติตาม เพ่ือความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนได
เสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  โดยมีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับ
หลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุกแหงเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนอยางแทจริง เชน ผลผลิตจากธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง  นําไปจําหนาย ณ ตลาดชุมชนและตลาดในเมือง  โดยผูท่ีไดรับผิดชอบจากธรรม
สถานฯ รายรับท่ีไดรับก็นํามาเปนคาใชจายเก่ียวกับคาดําเนินการงานสวนหนึ่ง  อีกสวนบํารุงพระภิกษุ
สามเณรดานปจจัย ๔  รวมท้ังคาใชจายในการตอนรับคณะบุคคล สถาบัน ท่ีมาศึกษาดูงาน  โดยหลักแลว



๑๓๕ 

ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  ตองการใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรแนวพุทธ เปนวิทยาทานแกคนใน
ชุมชนและอ่ืน ๆ  ซ่ึงเม่ือศึกษาดูงานแลวจะเกิดแนวคิดนําไปสานตอเปนเครือขายเกษตรแนวพุทธ  ซ่ึงใหเปน
ทางเลือกในการแกปญหาทางการเกษตรอีกทางหนึ่งแกเกษตรกรในสังคมไทย  

พระธรรมวิมลมุนี, ดร. มีทัศนะท่ีเชื่อวา ชุมชนท่ีเขมแข็ง ตองมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไดแก ความ
พออยู พอกิน และความมีวิถีชีวิตท่ีสมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเปนอยูของประชาชนหากเรา
วิเคราะหดูแลวจะเห็นไดชัดเจนวาประสานสอดคลองตองกันอยางแนบแนน กับหลักธรรมแหง
พระพุทธศาสนาท่ีวาดวยการดํารงชีวิตท่ีประเสริฐ พอเหมาะพอควร และการเดินทางสายกลางตามสมมติใน
โลกธรรม หรือ โลกิยธรรมดวย “วิถีแหงพุทธ” ตราบเทาท่ียังไปไมถึงระดับปรมัตธรรม สวนการดํารงชีวิต
ในโลกิยธรรมนี้ ก็ใหรูเทาทันความเปนไปและความเปนจริงของโลก รูจักประสานกลมกลืนกับโลก ชีวิตและ
ธรรมชาติ ใชประโยชนสูงสุดโดยไมเปนการทําลายและเบียดเบียนกัน ขณะเดียวกันก็รูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงตามกฏแหงอริยสัจและไตรลักษณ ทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางมีอิสรภาพ ไมยึดม่ัน ถือม่ัน ดํารง
อยูโดยมี “ปญญา” เปนตัวกํากับ อยูไดโดยไมโลภ ไมเบียดเบียน ไมแกงแยงชิงดี และหลงใหลไดปลื้มกับ
วัตถุจนเกินสมควร และการเปนผูคลั่งไคลใน “วัตถุนิยม “ และ “บริโภคนิยม” จนเกินไป โดยเฉพาะ
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ เม่ือเทียบกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลวจะเห็นไดวา มีการประสาน
สอดคลองกันในโลกุตรธรรมโลกิยธรรมนั้นเปนคําสอนท่ีมุงหมายสําหรับการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ (และโลก
หนา) ดวยดีสวนโลกุตรธรรมนั้นมุงหมายเพ่ือความหลุดพน อยูเหนือโลก เปนอิสระจากการถูกบีบค้ันรัดรึงของ
โลกในสวนของโลกิยธรรมนั้นโดยท่ีพระพุทธศาสนาไดใหน้ําหนักและความสําคัญแกชีวิตมนุษยซ่ึงยังจะตอง
ดํารงอยูในโลกธรรมเปนอยางมากไมยิ่งหยอนไปกวาโลกุตรธรรมจึงพิจารณามิติทางสังคมวาเปนสวนหนึ่งของ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาดวยดังคํากลาวท่ีวา”วัฒนธรรมแหงพระพุทธศาสนานั้น มิใชมีแตท่ีเปนไปเพ่ือ
ปจเจกภาพ (Individual) อยางเดียวแตท้ังท่ีเปนไปสําหรับสังคม ดวยมองจากบริบทในพระพุทธศาสนาแลว จะ
เห็นไดอยางชัดเจนวาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นสอดคลองและเอ้ือตอการดําเนินการในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนรวมโดยเฉพาะท่ีสอดคลองตอกันเปนพิเศษคือเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีวาดวยการเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เปนแนวปฏิบัติท่ีพอดี
ท้ังในแงทางปฏิบัติและทางดานจิตใจสามารถไปสูชีวิตท่ีดีงามมีดุลยภาพตามหลักพระพุทธศาสนาได 

การสงเสริมใหชาวบานทําการเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ เพ่ือแกปญหาความอด
อยากในครอบครัว ทําใหเขาพ่ึงพาตนเองได โดยใชหลักอิทธิบาท ๔ มาเปนฐานในการทําการเกษตร คือ ทุก
คนจะตองมีจิตสํานึก มีความรักในการทําการเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ เพ่ือใหสําเร็จ มี
ความซ่ือสัตยสุจริตและไมฝกใฝอบายมุข เปนผูมีความขยัน มานะ มีความคิดในการพ่ึงตนเอง และเปนผู
บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ท่ีมีตอเกษตรกรท่ีใชหลักวิถีพุทธไดกอใหเกิดการ
พัฒนาไปในทางทีดีข้ึน เชน มีผลกําไรจากผลผลิตท่ีเกิดจากการทําเกษตรวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน ทําใหมีโอกาสได
ปลดหนี้สินท่ีมีอยูหมดไป และมีการลงทุนในการเกษตรกรรมในปตอๆ ไปนอยลง ทําใหสังคมในชุมชนมี
ความรักสามัคคีกันมากข้ึน และพัฒนาพฤติกรรมการไปในทางท่ีดีข้ึน เชน การลด เลิกอบายมุข เหลาสุรา 
สิ่งเหลานี้ทําใหคนในสังคมมีสติในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ลดความขัดแยงในชุมชนลง และสามัคคีมากข้ึน 
ทําใหการเกษตรแนวพุทธ เปนการลดรายจาย เพ่ิมรายได พอเพียง ชีวีมีสุข ทําใหสามารถตั้งตัวเปนหลัก
ม่ันคงแกครอบครัว ทําใหไดเกียรติยศและชื่อเสียง ทําใหไดมิตรไมตรีมากข้ึน ทําใหเกิดความสุขท้ังทางกาย
และใจ ทําใหมีเครื่องอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ ทําใหไดบําเพ็ญประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม  

องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ไดแก แนวคิดการเกษตรวิถีพุทธ เปนการอาศัยหลักการทาง
พระพุทธศาสนาผสมการการใชเทคโนโลยี และตาม คุณคาแท คือ ประโยชนสุขท้ังตนเองและผูอ่ืน ความรูท่ี



๑๓๖ 

ไดรับ ความคิด และการพัฒนาตัวเองท้ังภายนอกและภายใน คุณคาเทียม คือ สิ่งท้ังหลายท่ีมนุษยพอกพูน
ใหแกสิ่งนั้น มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมดานการเทคโนโลยียอมจะพัฒนาตนเองอยางมี
คุณภาพ คือการใชศักยภาพหรือความสามารถท่ีมีอยูในตนใหเกิดประโยชนรวมท้ังเปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนการรักษาระบบธรรมชาติใหเกิดสมดุล ชาวบานก็มีความสุขกับการ
ไดเปนผูสรางอาชีพและรายได ทําใหมีความเปนอยูแบบพออยูพอกิน ไมตองทุกขใจมากกับการดิ้นรนหาเงิน
มาเลี้ยงชีพและการใชสิ่งของเกินความจําเปน ในสวนของสังคมทําใหชาวบานไดรวมกลุมกัน ไดแนวคิดใหม 
ๆ ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกัน เปนการไดสรางสังคมแหงเกษตรกรรม
ยุคใหมท่ีกาวกันการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนชุมชนเขมแข็ง เพราะชาวบานมีเวลาใหกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และทําอยางมีความหวังกําลังใจ ไมใชทําตามยถากรรมเหมือนกับท่ีบรรพบุรุษไดทํากันมาใน
อดีต ดังนั้น โอกาสท่ีจะติดอบายมุขจึงมีนอยมาก เพราะเม่ือเศรษฐกิจดีพอใชได ไมมีปญหาเรื่องหนี้สินมาก
ชาวบานก็ไมตองหาเงินโดยวิธีท่ีไมถูกตอง หรือไมดื่มสุราแกกลุมครอบครัวก็ไมคอยทะเลาะเบาะแวงกัน
เพราะปญหาความยากจน ปจจัยสําคัญแหงความสามัคคีคือชาวบานไดพบปะทํางานรวมกันอยูเปนประจํา 
ทําใหมีความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เม่ือเปนเชนนี้ก็ทําใหหมูบานไมมีปญหาในการปกครอง  

๕.๒ อภิปรายผล 

แนวคิดเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น  ไดกลาวถึงท้ังองครวมในหลักพุทธธรรม เชน 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และไตรสิกขา เปนตน  และแยกอธิบายในแตละสวนของหลักธรรมในแตละหัวขอ
สําคัญตลอดจนหลักธรรมโดยท่ัวไปวา  มีความสัมพันธและสอดคลองตองกันตลอดมา เพราะยังคงอิงอาศัย
หลักพุทธธรรม โดยพยายามชี้ใหเห็นวา เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม 
เชนในเรื่อง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสายกลาง มาเปนหลักพ้ืนฐาน โดยมุงเนนใหประชาชนดํารงอยู
ในความพอเพียงท้ังในการบริโภค และการดําเนินชีวิต  อีกท้ังยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน 
ขยันหม่ันเพียร มีความเปนอิสระ และมีความม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมได
โดยงาย  ใหลด ละ  เลิก ความโลภและการเบียดเบียน ใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจัก
เมตตาและการให  ตลอดจนใหประสานประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดย
ไมเปนการทําลายอีกดวย  หลักการเหลานี้ มีปรากฏอยูในหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเปนรากฐาน
ของวัฒนธรรมและสังคมไทยมานาน   

ความสําคัญหรือประโยชนของเกษตรแนวพุทธนั้น มีท้ังประโยชนในปจจุบันคือประโยชนเพ่ือ
ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตรสหาย และประโยชนในอนาคต ดังนี้ ๑) ประโยชนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ
ประโยชนในปจจุบันหรือประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว เม่ือปฏิบัติไดตามหลักของโภควิภาคตามท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวแลว ยอมไมประสบปญหาดานการเงิน การดําเนินชีวิต ใชชีวิตไดอยางมีความสุข  ๒) 
ประโยชนในระดับสมัปรายิกัตถะ คือประโยชนในอนาคตหรือในภายภาคหนา  เม่ือปจจุบันไมประสบปญหา
ดานการเงิน การดําเนินชีวิตในอนาคตยอมมีหลักประกันวาจะไมประสบกับปญหาท่ีไมคาดคิด  หรือเม่ือ
ประสบกับปญหาท่ีไมคาดคิดยอมมีวิธีแกไขไปไดดวยดี  เพราะไดเตรียมพรอมไวแลว 

การดําเนินงานเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนของพระธรรมวิมลมุนี ทําใหธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนศูนยกลางเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ ใหความชวยเหลือในดานของ
จิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา  เพ่ือใหกิจกรรมทางการ
เกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน โดยเนนใชหลักธรรมเปน
เครื่องมือในชวยเหลือ ดวยนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเรื่อง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสาย



๑๓๗ 

กลาง รูจักประมาณตน มาเปนหลักพ้ืนฐานโดยมุงเนนใหเกษตรกร ดํารงอยูในความพอเพียงท้ังในการ
บริโภค และการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร มีความเปนอิสระ และมี
ความม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย สอนใหลด ละ เลิก ความโลภและ
การเบียดเบียน มุงใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจักเมตตาและการให ตลอดจนใหประสาน
ประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมโดยไมเปนการทําลายอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มนูญ             มุกขประดิษฐ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา” ท่ีพบวา ท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิด “ทฤษฎีใหม” อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไว เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแตบุคคล  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาตินั้น  
มีรากฐานมาจากพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักทางสายกลางในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธธรรมนั่นเอง  นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ยังสอดคลองและมีพ้ืนฐานมาจากองคธรรม  ในพระพุทธศาสนาเกือบทุกประการ เชน หลักใน
เรื่องของความสันโดษ ความพอเพียง ความสมถะ ความไมโลภ ไมเบียดเบียนกัน ความมีเมตตา เก้ือกูลท่ี
ชีวิตพึงมีตอชีวิต  ตอชุมชน  ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการมีสัมมาอาชีวะ  เปนตน 

ดังนั้น ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  จึงเปนสถานท่ีรับการฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน ประจําของทุกป  ครั้งละ ๑๐  วัน ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตหนองคาย วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานีดวย  กระบวนการดําเนินการเกษตรแนวพุทธเพ่ือสังคม เนน
ในเรื่องการแกปญหาเศรษฐกิจในชุมชน  ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดนําแนวปฏิบัติของผูวิจัยไปประพฤติปฏิบัติ
ตามกระบวนการ โดยมีแนวคิดการเกษตรแนวพุทธเพ่ือชวยเหลือสังคมและชุมชน ไดนําหลักทฤษฎีใน
พระพุทธศาสนานํามาประยุกตใช เชน หลักธรรมนิยาม มีพีชนิยาม และอุตุนิยาม เปนตน หลักปฏิจจสมุป
บาท การมีเหตุมีผล ทุกสรรพสิ่งไมวาสัตว พืชตาง ๆ ตองอิงอาศัย และพ่ึงพาอาศัยกันและกัน โดยไดนอม
นําเอาบทสวดมนตตางๆ เชน บทชยปริตร มาใชในการเพาะปลูกพืชผักและผลไมตาง ๆ ในบริเวณธรรม
สถานสวนปาฯ จนเกิดเปนดอกออกผล ผลผลิตไดดีเปนท่ีนาพอใจ เปนท่ียอมรับของเกษตรกรและประชาชน
ท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมชมอยู เสมอ และเนนใหผู เขารับการอบรมไดรับธรรมะ เขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วาเปนศาสนาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับสังคมอยูตลอด  สอนใหเอ้ือเฟอทุกคน เกิดผลไดรับ
ประโยชนในการนําไปปฏิบัติตาม  ธรรมะของพระพุทธเจาเปนการบัญญัติข้ึนเพ่ือทุกคนไดเขาถึง เพ่ือ
ประโยชนสุขในการดําเนินชีวิต ซ่ึงไมไดจํากัดเฉพาะมนุษยเทานั้น หากรวมถึงสรรพสัตวท้ังปวงดวย 

การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี และผลของการดําเนินงาน
เกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน ของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง บานนาคําหลวง 
ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลาวไดวา เปนนวเกษตรแนวพุทธ ซ่ึงเปนแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับหลักผสมผสานกันระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรแนวพุทธ ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นไดจากการพ่ึงตนเอง  เพราะตนทุนการผลิตไมสูงมาก แตไดผลผลิตท่ีดี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพ่ึงตนเอง  ทางเศรษฐกิจ   ดวยมีการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง  มีความสมดุลในธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอม  สรางพฤติกรรมท่ีใชจายไมฟุมเฟอย  เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะมีการผสานนวัตกรรมรวมกับ
เกษตรแนวพุทธโดยไดนําบทสวดมนตบทตาง ๆ เชน ชยันโต,      อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถลัทโธ เปนตน 
มาสวดกอนและหลังการปลูกพืชทุกครั้ง  ผูวิจัยพบวา หากตั้งใจทํา ก็สามารถมีอยูมีกิน พอเพียง ทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึนได  ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน  ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และ



๑๓๘ 

เพ่ิมรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุบริโภค
นิยม และไมทําลายสิ่งแวดลอม   

ดวยการสรางนวเกษตรทําใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ และการใหความ
ชวยเหลือในดานของจิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมตองมีการตื่นตัวปรับตัวเองตลอดเวลา  
เพ่ือใหกิจกรรมทางการเกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน 
โดยเนนใชธรรมะเปนเครื่องมือนําพา คือไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเรื่อง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ 
การเดินสายกลาง รูจักประมาณตน มาเปนหลักพ้ืนฐาน โดยมุงเนนใหเกษตรกรและประชาชนในชุมชน 
ดํารงอยูในความพอเพียงดานการบริโภค และการดําเนินชีวิต  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  พิพัฒน  ยอด
พฤติการ เรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธ
เศรษฐศาสตร” ท่ีพบวา หลักพุทธธรรมท่ีนํามาใชในพุทธเศรษฐศาสตร ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโส
มนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธกับคุณลักษณะดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ  เปนวิธีการ
หรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผล  เปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน  
และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน  และงานวิจัยของ ศศิวรรณ 
กําลังสินเสริม เรื่อง “พุทธกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม” ท่ีพบวาเพ่ือใหสังคมไทยมีวิถี
ชีวิตท่ีอุดมดวยปญญา  พ่ึงพาตนเองไดอยางมีความสุข  ความพอดีมีภูมิคุมกัน  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกรอบตัว  และภายในจิตใจตนไดอยางชัดเจน ไมยึดเอาบริโภคนิยมเปนจุดหมาย แตอาศัยเปน
เครื่องมือเพ่ือยังชีวิตตนใหอยูไดท้ังกายและจิตทามกลางกระแสบริโภคนิยม  คนไทยตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด  
หรือกระบวนทัศนมาสูพุทธกระบวนทัศน ดวยการนําหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกตใช
อยางจริงจังสามารถฝงรากลึกลงในจิตตน  จนเปนลักษณะนิสัยใฝดี  มีสัมมาทิฏฐิ  เพ่ือใหสัมมาทิฏฐิเปน
แกนนําในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตเขาสูกระบวนการพัฒนาชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา  เปนไปเพ่ือความ
สมดุลใหแกชีวิตท้ังดานศีล  สมาธิ และปญญา โดยอาศัยปจจัยสองดานคือ การคบกัลยาณมิตร และการคิด
อยางถูกวิธีหรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ  มีการบริหารจัดการทรัพยท่ีหามาไดอยางมีประสิทธิภาพ  พิจารณา
ถึงคุณคาแทกอนการเสพใชสอยปจจัย ๔  ดวยการบริโภคอยางมีสติตามหลักอปสเสนธรรม  มีความเปนอยู
อยางพอเพียง  ตามหลักสันโดษ คือยินดีตามมีพอใจตามได  ตามสมควรแกเพศภาวะและฐานะของตน   

 การดําเนินการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการทําใหเปนท่ีพึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ทางดานการทําการเกษตรแนวพุทธ การนํา
หลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง  สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนท่ี
เห็นไดชัด คือ การมีวิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือกินนอยลง มีอาหารการกินในไรนาของตนเอง  ท้ังมีความรูสึกชีวิต
ปลอดภัย  เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ ใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน และเกิดความขยัน  อยากอยูในไรนา  
เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในไรนาตลอดวัน  มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนไม  รวมถึงรูสึกมี
เพ่ือนมีชุมชนของตนเอง  ทําใหไมตองซ้ือพืช ผัก ผลไม บางชนิด ท่ีสามารถปลูกกินเองไดในพ้ืนท่ีใชสอยของ
ตนเอง ท้ังในวัดและบาน สวน ไร นา เทาท่ีมีอยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปจําหนายในชุมชนเพ่ิม
รายไดใหกับครอบครัวอีกดวย เกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ 
สามารถสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ โดย
มีการผลิตแบบใชเอง กินเอง มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม กับพฤติกรรมท่ีไมฟุมเฟอย ทําให
เศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน  มีชีวิตท่ีสงบสุขและไมทําลายสิ่งแวดลอม  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมโภชน ย่ิงสังข เรื่อง การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชน



๑๓๙ 

เกษตรยั่งยืนจังหวัดขอนแกน ท่ีพบวา มีวิถีชีวิตในการทําการเกษตรท่ีสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเหมือนๆ กัน โดยมีเปาหมายในการบรรลุความสุขทางดานจิตใจซ่ึงในเบื้องตนเกษตรกรมี
ความสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เกษตรกรไดปรับวิถีการผลิตต้ังแตการปรับโครงสรางการ
ผลิต การลดหรือเลิกการใชสารเคมี  การผลิตท่ีหลากหลายและเก้ือกูลกันรวมท้ังการรักษาสมดุลยของ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน การปรับปรุงบํารุงดิน
และการจัดการวงจรธาตุอาหารพืชอยางเหมาะสม  สอดคลองกับหลักคําสอนปฐวีขณนสิกขาบท การ
อนุรักษน้ําสอดคลองกับหลักคําสอนในเสขิยกัณฑ การสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนา
สอดคลองกับหลักคําสอนในภูตคามวรรค  และเกษตรกรยังมีวิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือกินนอยลงมีความขยันและใช
เวลาอยูกับไรนามากข้ึน เอ้ือเฟอตอญาติมิตร  จิตใจสงบและมีความสุขในครอบครัว   

ผลสําเร็จจากการสัมภาษณกลุมเครือขายเกษตรแนวพุทธ ท่ีไดนําแนวคิดการทําเกษตรของ
ธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงไปปฏิบัติ พบวา เกษตรกรไดนําองคความรูใหมจากแนวคิดของพระธรรม
วิมลมุนี  ดานการเกษตรแนวพุทธแบบผสมผสานไปใชเขากับพ้ืนท่ีของตนเองจนเกิดการสรางงาน สราง
รายไดใหกับครอบครัว โดยไมตองออกไปทํางานรับจางแตทํางานใหกับตนเอง อีกท้ังยังสงผลทําใหดาน
สุขภาพจิตใจดีข้ึน ชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ดังตัวอยาง ของคุณพอผัน  ชัยเฉลิม บานนาคํา
หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง, นายไผ  วรรณจําป บานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ, นายอาทิตย 
อ่ิมอุนโชติ บานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม  และนายโชติชวง สุวรรณสุข บานเพีย 
ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นับไดวาเปนการเริ่มตนท่ีเปนแนวทางชวยแกไขเศรษฐกิจชุมชน
ไดในระดับหนึ่ง ถึงแมจะเปนการเริ่มตนไดไมนาน โดยนําแนวคิดการเกษตรแนวพุทธและหลักธรรมไป
ประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพ้ืนท่ีของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน โดยยึดหลัก 
“ความขยัน การใชจายเฉพาะท่ีจําเปน มีเก็บออม” ดวยการมีวิถีชีวิตท่ีมีการซ้ือบริโภคลดนอยลง  มีการ
เพาะปลูกพืชผัก ผลไม ไวบริโภคในไรนาของตนเอง  ทําใหไมตองซ้ือในสิ่งท่ีไมจําเปน และยังสามารถนํา
ผลผลิตไปจําหนายจายแจกในชุมชนเพ่ิมรายไดหมุนเวียนในครอบครัว และเหลือเก็บออมไดอีกดวย  อีกท้ังมี
ความรูสึกวาชีวิตปลอดภัยข้ึน  เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษตกคางในการบริโภค  ใชเวลาอยูกับบานไร
นา สวนมากข้ึน  และเกิดความขยันหม่ันเพียร อยากทํางานเกษตรในไรนา เพราะรูสึกสบายใจเม่ือมีงานทํา
ในไรนาตลอดวัน  เกิดความสุขสงบในชีวิต เพราะไดอยูกับพืชผัก ผลไม ตนไม รวมถึงมีเพ่ือนมีชุมชนของ
ตนเอง เกษตรกรตามแนวพุทธ สามารถพ่ึงตนเองได  โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ โดยมีการผลิตแบบใชเอง  
บริโภคเอง  มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม เปลี่ยนพฤติกรรมท่ีฟุมเฟอย ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล พอ
กิน พอใช พอเพียง ไมเปนหนี้สิน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุข ชวยเพ่ิมเติมสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมใหสมบูรณและยั่งยืน   

ซ่ึงสอดคลองกับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลาวไวในโครงการเกษตรสูการเรียนรูอยางยั่งยืนวา 
หากทํามาหากินอยางเดียว แตไมทํามาหาธรรม จนเกิดเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การเกษตรในโลกปจจุบันมี
ความตองการผลิตผลท่ีมีกระบวนการเปนอินทรียหรือปลอดสารเคมีท้ังหมด  เนื่องจากหันมาสนใจเรื่อง
สขุภาพมากข้ึน  ดังนั้น ผูท่ีทําการเกษตรอินทรียก็มีโอกาสในการจะพ่ึงพาตนเองได  และยังเปนท่ีพ่ึงของคน
อ่ืนไดอีกดวย ดังพระพุทธเจาตรัสไววา ...ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน... ท้ังนี้มีดัชนีชี้วัดอยู ๓ อยาง คือ อยูรอด ดวย
การทํามาหากินเปน  อยูดี ดวยการลดรายจายและเพ่ิมรายได  อยูเพ่ือชวยเหลือคนในสังคมได สิ่งเหลานี้ให
คําตอบไดวาเหตุใดในปจจุบันคนไทยถึงเห็นแกตัวกันมาก เพราะไมสามารถทําตัวใหอยูรอดได จึงตองพ่ึงพา
คนอ่ืนร่ําไป ถาปฏิบัติการเกษตรแนวพุทธสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน คือการเกิดคนอินทรีย เพราะไมมีสารพิษในรางกาย
และกิเลสก็มีนอยไมเบียดเบียนผูอ่ืน เกิดตลาดอินทรีย ผูบริโภคอินทรีย เงินหมุนเวียนก็เปนเงินอินทรีย
เพราะไดมาดวยความสุจริต ไมไดเปนเงินรอนหรือทุจริตคอรรัปชั่นมา รวมท้ังเกิดสังคมอินทรียโดยคนอยู
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อยางมีศักดิ์ศรี เงยหนาไมอายฟากมหนาไมอายดิน เม่ือเกิดข้ึนอยางกวางขวางก็จะทําใหปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นไมมี เพราะคนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนไทยกําลังถวิลหาอยางมากในปจจุบันนี้ 
“ยกตัวอยางเรื่องขาว หากมีการทําการเกษตรอินทรียก็จะไดขาวคุณภาพดี โดยไมตองเอาปริมาณและเงิน
เปนตัวตั้ง ก็จะสามารถสงไปยังตางประเทศซ่ึงตองการผลผลิตอินทรียเปนอยางมาก  โดยไมปดก้ันตลาดได 
แตหากเรามุงแตการเงิน ก็จะโหมใชสารเคมีและไดขาวไมมีคุณภาพ ก็จะสงผลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศได” 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

จากการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการศึกษาภาคสนามนําผลสัมภาษณมา
สังเคราะห วิเคราะห ใหเห็นความเหมือนและสอดคลองกันอยางไร โดยเฉพาะแนวคิดและหลักการตาง ๆ 
ของเกษตรแนวพุทธตามแนวคิดของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ไดเปนศูนยการเรียนรูเกษตรแนวพุทธ
แกกลุมเครือขาย ซ่ึงไดนําหลักการแนวคิดและวิธีการเกษตรแนวพุทธไปดําเนินการจนเกิดผลดี  ควรมีการ
เผยแพรออกไปสูสังคมประเทศชาติใหมากข้ึน ยิ่งปจจุบันนี้ เกษตรกรและประชาชนสวนมากหันมาสนใจ 
การจัดการโภคทรัพยท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังแกปจเจกชนและสังคมสวนรวม ควรจัดต้ังเครือขายกลุม
เกษตรวิถีพุทธใหมีอยางนอยอําเภอละ ๑ เครือขาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

๕.๓.๒  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
๑) การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการเกษตรกรรมของชาวบานในเขตจังหวัด

อุดรธานี 
๒) การนําหลักเกษตรแนวพุทธมาประยุกตใชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) การประยุกตหลักโภควิภาค ๔ กับการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบัน 
๔) การเกษตรแนวพุทธเพ่ือแกปญหาทางการเกษตรในระดับมหัพภาค 
๕) พุทธเกษตร: การจัดการใชพลังงานเชิงพุทธของเครือขายเกษตรกรในจังหวัด อุดรธาน ี

 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ. เกษตรย่ังยืนอนาคตการเกษตรไทย. กรุงเทพมหานคร: 
กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๓๖.  

กรมสงเสริมการเกษตร. รายงานการจัดทําตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด ดานวิสาหกิจชุมชน รอบ ๒/๒๕๕๙ 
จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี: สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๙.  

กระทรวงมหาดไทย. ยุทธศาสตรการพ่ึงตนเองและเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวน
ทองถ่ิน, ๒๕๔๑.  

แกว ชิดตะขบ. บททําวัตร–สวดมนต แปล. องคความรูเก่ียวกับพระปริต บทสวดอนุโมทนาวิธี ธรรมจักร 
และพระคาถาชินบัญชร. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓.  

คูณ โทขันธ. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.  
ฑิตยา สุวรรณะชฎ. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาแนวคิดทฤษฎีสังคม. ม.ป.ท., ๒๕๔๓.  
ดิเรก ฤกษหราย. การนําการเปล่ียนแปลง: เนนกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: 

เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๘.  
เทศ ตินณะกุล. การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: แอ็คทีฟ พริ้นท, ๒๕๔๖.  
นิรันดร จงวุฒิเวศน. กลวิธี-แนวทาง-วิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน. 

กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา, ๒๕๒๗.  
บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมเพ่ือความเขาใจชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

ธรรมสภา, ๒๕๓๕.  
ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหมแหงการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอดิ

สันเพรสโปรดักสการพิมพ, ๒๕๓๗.  
ผจงจิตต อธิคมนันทะ. การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓.  
พระธรรมโกศาจารย  (พุทธทาสภิกขุ). รากฐานท่ีม่ันคงแหงความเปนมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๒๑.   
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). คนไทยกับเทคโนโลยี. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก

จํากัด, ๒๕๔๐.  
________. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานศาสนาประจําชาติ. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐.  
________. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
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________. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรม จํากัด, ๒๕๓๗.  

________. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๐.  
________. ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙.  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี  ๒๓. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต. ๒๕๕๕.  
________. หลักกรรมคําสอนสําหรับคนสมัยใหม”. กรุงเทพมหานคร: เอกสารประกอบการอบรม พระ

ธรรมทูตวัดจักรวรรดิราชาวาส, ๒๕๒๙.  
________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๑.  
พระมหาณรงค จิตฺตโสภณ. พระพุทธศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.  
พระมหาประยุทธ ปยุตโต. บันทึกการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: หาง

หุนสวนศิวพร, ๒๕๑๓.  
พระเมธีธรรมาภรณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต ) .  พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ วัตน .  พิมพครั้ ง ท่ี  ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๓๙.  
พระสุบิน ปณีโต. สัจจะสะสมทรัพย: สะสมทุนสังคม. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชน

ทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑.  
พุทธทาสภิกขุ. อิทัปปจจยตา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ. ๒๕๔๙. หนา ๓๐. 
ไพฑูรย มีกุศล.ลักษณะสังคมไทยสมัยการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.ท., ๒๕๔๓.  
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกและอรรถกถา แปล. เลม ๑ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  
วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. หลักการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนประยุกต. กรุงเทพฯมหานคร: โรงพิมพ โอ.

เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๓๒.  
สถาบันบันลือธรรม. คูมือสรางคน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป..  
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๔๕.  
สนิท สมัครการ. การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. พิมพครั้งท่ี ๓. 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ, ๒๕๔๒.  
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตํานานพระปริตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรือง, ๒๕๑๔.  
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประชุมพระนิพนธเกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา ตํานานพระ

ปริตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔.  
สมบูรณ  สุขสํ าราญ. การพัฒนาชนบทแนวพุทธวิธี : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆนักพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๓๐.  
สมพร เทพสิทธา. การพัฒนาแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสมชายการพิมพ, ๒๕๓๖. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแนวทางการศึกษา วิเคราะหและการ

วางแผน. ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๘.  
สัญญา สัญญาวิวัฒน. พุทธสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจาพระยาการพิมพ, ๒๕๓๓.  



๑๔๓ 
 

สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ. ศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: เจริญ
วิทยการพิมพ, ๒๕๓๗.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย: กรมการปกครอง, ๒๕๔๔.  

สุเทพ เชาวลิต. หลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๔.  
อภิชัย พันธเสน. แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับ

ลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๓๙.  
อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร, ๒๕๔๔.  
เอกวิทย แกวประดิษฐ. เทคโนโลยีการศึกษา หลักการและแนวคิดสูปฏิบัติ. สงขลา: งานสงเสริมการผลิต

ตารา มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔.  

(๒) รายงานการวิจัย: 
ยงยุทธ ศรีเก่ียวฟน และคณะ การสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย
แมโจ, ๒๕๕๕.  

สมโภชน ยิ่งสังข. การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธท่ีปรากฏในชุมชนเกษตรย่ังยืนจังหวัดขอนแกน. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

(๓) บทความ: 
เหรียญชัย จันทรสุภาเสน. “ปกครองทองถ่ิน”. มติชน. ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗: หนา ๒.  

(๔) ส่ืออิเลคทรอนิคส: 

หน ว ย ง า น ร า ช ก า ร ,  บ า น เ พี ย  ตํ า บล เ มื อ ง เ พี ย  อํ า เ ภ อกุ ด จั บ  [อ อน ไ ล น ], แห ล ง ท่ี ม า : 
http://www.thaimallplaza.com [๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐].  

สุวิทย ยิ่งวรพันธ, การพัฒนาในชุมชน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://comdev.ricr.ac.th [ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

บุญโต. นิยาม ๕. [ออนไลน] แหลงท่ีมา: http://www.dmc.tv/forum/index.php?Showtopic =6249. 
[๔ มิถุนายน ๒๕๖๐].  

(๕) เอกสารไมไดตีพิมพเผยแพร: 

ประชา คุณธรรมดี. ชองวางนโยบายดานการเกษตร. เอกสารประกอบการสัมมนา. ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙. ม.ป.พ..  
พระเทพรัตนมุนี. คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม. บานคํามวง ตําบลหนองนกเขียน. บานปาปอ

แดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี.  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. (อัดสําเนา). 
พระเทพรัตนมุนี. วิถีเกษตรแนวพุทธ. อุดรธานี: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนวพุทธ วัดมัชฌิมาวาส 

ตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๔. (อัดสําเนา). 
พระธรรมวิมลมุนี พระมหาสายพงศ อโนมปฺโญ. คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม. บานทามวง 

ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี, ๒๕๖๐ (อัดสําเนา). 

http://www.thaimallplaza.com/shop/mainpage.php?shop_id=206&page=layfree_2


๑๔๔ 
 

พระธรรมวิมลมุนี. คําบรรยายแกคณะเกษตรกรท่ีมาเย่ียมชม. บานทามวง ตําบลจําป อําเภอ ศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี.  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๐. (อัดสําเนา). 

พระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

  



๑๔๗ 
 

แบบสัมภาษณ 
ฉบับท่ี ๑ แบบสัมภาษณกลุมนักวิชาการ/ผูเช่ียวชาญ 

งานวิจัยเรื่อง 

“การเกษตรวิถีพุทธ :  แนวคิดและการจัดการการสรางพลังชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” 

วันท่ี ………..เดือน...................................พ.ศ....................... 

 

คําช้ีแจง    

โปรดสังเกตและ/หรือสัมภาษณ แลวบันทึกการสังเกต  ถอยคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณใน

ชองวาง  หรือ เขียนเครื่องหมาย  /  ใน  (    )  ของแบบสัมภาษณแตละขอใหสมบูรณ   

แบบสัมภาษณนี้เปนแบบสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเชิงคุณภาพ ชนิดปลายเปด

ใหอิสระแกผูตอบ เก่ียวกับขอมูลความคิดเห็น หรือทัศนคติเก่ียวกับการเกษตรวิถีพุทธเพ่ือแกปญหา

เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใหประกอบในการศึกษาวิจัย เรื่อง  “การเกษตรวิถีพุทธ :  แนวคิดและการจัดการ

การสรางพลังชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 ๓. เพ่ือวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 ชือ่...........................................นามสกุล......................................ฉายา..................................ตําแหนง
.................................................. วัด/บานเลขท่ี................. .............................หมูท่ี................ ตําบล
....................................... อําเภอ............................................. จังหวัด.........................................       

๑.  เพศ  (   ) หญิง    (   ) ชาย   
๒. อายุ   (   ) นอยกวา ๓๐ ป   (   ) ๓๑-๔๐ ป       

(   ) ๕๑-๕๐ ป    (   ) มากกวา ๕๐ ปข้ึนไป 
๓. ระดับการศึกษา คฤหัสถ / บรรพชิต 

 (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษา  
 (   ) อนุปริญญาตรี (ปว.ส., ปกศ.สูง, พ.ม.)  
 (   ) สูงกวาปริญญาตรี   (   ) อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

๔.  สําหรับบรรพชิต   อายุ................ป จํานวน....................พรรษา 
(   )  นักธรรม....................... (   )  เปรียญธรรม ............................... 
 
 
 



๑๔๘ 
 

สวนท่ี  ๒  แนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 

 ตอนท่ี ๑  แนวคิดการเกษตรวิถีพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๑  ในทัศนะของทาน เกษตรวิถีพุทธ ควรมีลักษณะอยางไร  และมีองคประกอบอะไรบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑.๒ ทานคิดวา เกษตรวิถีพุทธ สามารถแกปญหาเศรษฐกิจ ไดอยางไรบาง  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑.๓  จากการศึกษาดูงานการเกษตรวิถีพุทธท่ีดําเนินการโดยการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรม

สถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี  อยางไรบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

๑.๔  ในทัศนะของทาน การเกษตรวิถีพุทธ สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท อะไรบาง  

และสามารถนํามาประยุกตใชได  อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.. 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

๑.๕  ทานคิดวา  การนําหลักสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบมาประยกุตใชในการประกอบการเกษตรวิถีพุทธ 

หรือไม  อยางไร    

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑.๖  ในฐานะทานเปนผูมีความรูและมีประสบการณ  เก่ียวกับการเกษตรแบบยั่งยืน  อยากทราบวา  

การเกษตรท่ีดําเนินการของของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขาย ในเขต

จังหวัดอุดรธานี มีความสอดคลองกับการเกษตรแบบยั่งยืน  ในดานใดบาง  เพราะอะไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑.๗ ขอเสนอแนะท่ัวไป  เก่ียวกับการเกษตรแนวพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 ตอนท่ี ๒  แนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา

หลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธาน ี

๒.๑ การท่ีพระสงฆเขามามีบทบาทในการทําเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  

เพราะเหตุใด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 



๑๕๐ 
 

๒.๒ จากขอ ๒.๑  อะไรคือ  ผลดี  และผลเสีย ของการดําเนินการเกษตรวิถีพุทธโดยพระสงฆ ในความเห็น

ของทาน 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

๒.๓  การเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  ในความเห็นของทานควรมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย  

อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

๒.๔  การเกษตรแนวพุทธตามแนวทางของของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุม

เครอืขาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี ทานมีความเห็นวา  มีจุดเดนและจุดดอย  ในดานใดบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

๒.๕  ทานเห็นอยางไร  กับการเกษตรแนวพุทธตามแนวทางของของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา

คําหลวง และกลุมเครือขาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ท่ีเนนการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เชน 

หลักอิทธิบาท ๔ ทฤษฎีใหม  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาเปนฐานแนวคิดแบบบูรณาการแลวนํามา

สังเคราะห  เปนอัตลักษณเฉพาะตัวในการทําเกษตร  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

๒.๖  การเกษตรแนวพุทธตามแนวของของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุม

เครือขาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี ในทัศนะของทานเห็นวา มีวิธีการดําเนินการสอดคลองกับปญหา

สิ่งแวดลอมของธรรมชาติ  เชน ดิน  น้ํา  ปาไม และระบบนิเวศวิทยาอ่ืน ๆ  หรือไม เพราะเหตุใด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 



๑๕๑ 
 

ตอนท่ี ๓   การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธาน ี

 

๓.๑ ผลผลิตทางการเกษตร  ท่ีดําเนินการโดย ของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุม
เครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  ดังตอไปนี้  
 ๑. ขาวปลูกในผืนนา และปลูกในวงบอ  ๕. พริก , มะเขือ / ในวงบอ 

 ๒. แกวมังกร    ๖. ปาลมน้ํามัน 

 ๓. มะนาว / ในวงบอ    ๗. ยางพารา 

 ๔. มะละกอ / ในวงบอ   ๘. พืชสมุนไพร 

 ทานเห็นวา  วิธีดําเนินการ ข้ันตอน และการบํารุงรักษา  ผลผลิตและการนําไปบริโภค สามารถ

นําไปแกไขปญหาเศรษฐกิจชุมชนไดในดานใดบาง  เพราะเหตุใด  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๓.๒  การเกษตรวิถีพุทธกับปญหา  การผลิต  การบริโภค  การจําหนายจายแจก และสิ่งแวดลอม  ควรมี

แนวทางการดําเนินงาน  อยางไร   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๓.๓ ปญหาและอุปสรรค  ในการดําเนินการเกษตรวิถีพุทธ  ในทัศนะของทาน  คืออะไรบาง  และทานมี

แนวทางเสนอแนะ อยางไร  ในการแกปญหานั้น ๆ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

๓.๔ ทานมีแนวทาง  ในการสงเสริมการทําเกษตรวิถีพุทธ แกคนในชุมชน  อยางไร  จึงจะประสบผลสําเร็จ  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 



๑๕๒ 
 

๓.๕  การเกษตรวิถีพุทธ สงผลตอดาน เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม ของคนในแตชุมชน  อยางไรบาง  
ในความเห็นของทาน   
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

๓.๖  ในฐานะทานมีประสบการณ  การทําเกษตรวิถีพุทธ  ทานเห็นวาควรประยุกตหลักธรรมใดบางมาใช

ในการดําเนินงาน และจะสงผลดีตอเกษตรกรแนวพุทธ ดานใดบาง  

 ก.  อิทธิบาท  ๔  คุณธรรมนําไปสูความสําเร็จ ๔ อยาง  คือ  ฉันทะ ความพอใจ, วิริยะ ความเพียร, 

จิตตะ ความคิดมุงไปอุทิศตัว อุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา,  วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง 

 ข.  ฆราวาสธรรม  ๔ คือ  สัจจะ ความจริง พูดจริงทําจริง,  ทมะ การฝกฝน แกไขขอบกพรอง,  

ขันติ ความอดทน ทํางานดวยความขยัน,  จาคะ ความเสียสละ 

 ค.  อบายมุข  ไมประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 

 ง.  หลักธรรม อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 
 ตอนท่ี  ๔  ทานมีขอเสนอแนะ การเกษตรวิถีพุทธเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน  อยางไรบาง 
  

 ๑)........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 ๒)………………………………………............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 ๓)……..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

                 

 

          

ลงชื่อ..............................................................................ผูสัมภาษณ 
                                   (..............................................................................) 



๑๕๓ 
 

ฉบับท่ี ๒  แบบสัมภาษณสมาชิกกลุมเครือขายเกษตรวิถีพุทธ/ประชาชนท่ัวไป 

งานวิจัยเรื่อง 

“การเกษตรวิถีพุทธ :  แนวคิดและการจัดการการสรางพลังชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” 

วันท่ี ………..เดือน...................................พ.ศ....................... 

คําช้ีแจง    

โปรดสังเกตและ/หรือสัมภาษณ แลวบันทึกการสังเกต  ถอยคําใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณใน

ชองวาง  หรือ เขียนเครื่องหมาย  /  ใน  (    )  ของแบบสัมภาษณแตละขอใหสมบูรณ   

แบบสัมภาษณนี้เปนแบบสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเชิงคุณภาพ ชนิดปลายเปด

ใหอิสระแกผูตอบ เก่ียวกับขอมูลความคิดเห็น หรือทัศนคติเก่ียวกับการเกษตรวิถีพุทธเพ่ือแกปญหา

เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใหประกอบในการศึกษาวิจัย เรื่อง  “การเกษตรวิถีพุทธ :  แนวคิดและการจัดการ

การสรางพลังชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 ๓. เพ่ือวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 
 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 ชือ่..................................................................นามสกุล............................................................... 
ตําแหนง.................................................. บานเลขท่ี............หมูท่ี.............. ตําบล....................................... 
อําเภอ............................................. จังหวัด.........................................       

๑.  เพศ  (   ) หญิง    (   ) ชาย   
๒. อายุ   (   ) นอยกวา ๓๐ ป   (   ) ๓๑-๔๐ ป       

(   ) ๕๑-๕๐ ป    (   ) มากกวา ๕๐ ปข้ึนไป 
๓. ระดับการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา   (   ) มัธยมศึกษา  
(   ) อนุปริญญาตรี    (   ) ปริญญาตรี 

  (   ) สูงกวาปริญญาตรี   (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

สวนท่ี  ๒  การปรับเปล่ียนเขาสูเกษตรวิถีพุทธ 
   ก.  สมาชิกในครอบครัว 
๑.  สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจและรวมทําในการประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธหรือไม ? 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

   ข.  การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 
๑.  ทานมีการทําบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา แผเมตตา  ในโอกาสใดบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

๒.  ทานรักษาศีล ๕  ไดมากนอยเพียงใด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

๓. ทานยึดหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา อะไรบาง  เชน ศีล ๕, อิทธิบาท ๔  (คุณธรรมท่ีทําให

ทํางานสําเร็จ ๔ อยาง)  สังคหะวัตถุ ๔  (โอบออมอารี  วจีไพเราะ  สงเคราะหทุกคน  และวางตนเสมอ)     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

๔.  กอนการลงมือปฏิบัติหรือทําการเพาะปลูกดานการเกษตร ทานไดปฏิบัติตามหลักและวิธีการเกษตรวิถี

พุทธ  หรือไม อยางไร    

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

สวนท่ี ๓   ปจจัย (สาเหตุ)  ท่ีทานเลือกประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธ   
๑. ทานเลือกประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธ  (เลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

 ๑.๑ .......................................................................................................................................... 

 ๑.๒............................................................................................................................................ 

 ๑.๓  ........................................................................................................................................   

 

 

 



๑๕๕ 
 

๒. ทานมีหลักและวิธีการดําเนินการเกษตรวิถีพุทธ  อยางไร  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๓. เม่ือทานประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธแลว  มีผลเปลี่ยนแปลงทางใดบาง  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๔.  หลังทําการเกษตรวิถีพุทธ ความเพียงพอสําหรับคาใชจายในครอบครัวของทาน เพียงพอหรือไม เพราะ

เหตุใด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๕.  ครอบครัวของทาน เพาะปลูกพืชทางเกษตร หรือเลี้ยงสัตว  ชนิดใดบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๖. ทานใชปุย อะไร  เปนหลักในการชวยใหพืชท่ีเพาะปลูกเติบโต  เพราะเหตุใดจึงใช 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



๑๕๖ 
 

๗.  หลังทําการเกษตรวิถีพุทธ มีการเปลี่ยนแปลงของรายไดและรายจาย  โดยรวมในครอบครัวของทาน 

หรือไม อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

๘.  หลังทําการเกษตรวิถีพุทธมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต  โดยรวมในครอบครัวของทาน  

หรือไม อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๙. รายไดของทานหลังจากการทําการเกษตรวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน หรือลดลง  หรือไม อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

๑๐.  ทานไดนําผลผลิตหลังทําการเกษตรวิถีพุทธไปขายในตลาดหมูบาน  หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ  หรือบริโภค
เอง หรือไม อยางไร 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

๑๑.  หนี้สินในครอบครัวของทาน หลังทําการการเกษตรวิถีพุทธมีการเปลี่ยนแปลง  หรือไม อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 



๑๕๗ 
 

๑๒.  ทานยึดหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาในการครองชีวิต  อะไรบาง  และเกิดผลเปน อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑๓. ทานคิดวา หลังทําการการเกษตรวิถีพุทธชีวิตในครอบครัวของเครือขายกลุมเกษตรวิถีพุทธ มีการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือไม อยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

๑๔. ทานคิดวา การเกษตรแนวพุทธตามแนวทางของการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปา
ทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  สามารถแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน  ไดหรือไม  
เพราะเหตุใด 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 
ตอนท่ี  ๔  ปญหาของการประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธและขอเสนอแนะ 
๑. ปญหาการทําการเกษตรวิถีพุทธ  ทานมีปญหาในการทําการเกษตรท่ีสําคัญ อะไรบาง 

 ๑)……………………………………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 ๒)……………………………………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 ๓)……………………………………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 



๑๕๘ 
 

๒. ขอเสนอแนะ  ทานมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรวิถีพุทธใหประสบผลสําเร็จ  ได

อยางไรบาง 

 ๑)……………………………………………………………………………................................................................

..........................................................................................................................................................................
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       ลงชื่อ..............................................................................ผูสัมภาษณ 
(……………………………………………………………………..) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเช่ียวชาญ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๐ 
 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หอมหวล  บัวระภา  อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร  แสงใส อาจารยประจําคณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๓. พระราเชนทร  วิสารโท, รองศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย 

๔. ดร. บุญสง  สินธุนอก อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

๕. ดร. ประภาภรณ  ภูขาว อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 

 ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน/เจริญพร  ผศ.ดร. หอมหวล  บัวระภา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองการทานเปนผู เชี่ยวชาญ  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือพิจารณาตรวจรูปแบบเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ
ตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



๑๖๒ 
 

 
 

 ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน/เจริญพร  ผศ.ดร. ประยูร  แสงใส  

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองการทานเปนผู เชี่ยวชาญ  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือพิจารณาตรวจรูปแบบเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ
ตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



๑๖๓ 
 

 
 

 ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน/เจริญพร  พระราเชนทร  วิสารโท, รศ.ดร.  

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองการทานเปนผู เชี่ยวชาญ  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือพิจารณาตรวจรูปแบบเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ
ตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



๑๖๔ 
 

 
 

 ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน/เจริญพร  พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.  

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองการทานเปนผู เชี่ยวชาญ  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือพิจารณาตรวจรูปแบบเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ
ตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



๑๖๕ 
 

 
 

     ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน/เจริญพร  ผศ.ดร. สมเดช นามเกตุ  

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองการทานเปนผู เชี่ยวชาญ  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือพิจารณาตรวจรูปแบบเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ
ตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



๑๖๖ 
 

 
 
 

 ๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน/เจริญพร       

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูล จํานวน  ๑  ชุด 
  
    ดวย  พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย), ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย    
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองเก็บขอมูลจากทาน  จึงขอความอนุเคราะหจาก
ทานเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ซ่ึงจะเปนประโยชนทาง
วิชาการตอไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณในความเอ้ือเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

     จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 
 

เรียน/เจรญิพร 
 

 
(พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

มจร วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑๙ หมู ่๓ ตาํบลคา่ยบกหวาน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
๔๓๑๐๐ โทรศพัท ์๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ 

ท่ี ศธ ๖๑๑๘/   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ผูใหขอมูลสําคัญสัมภาษณ 
 

1. พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจาคณะจังหวัดอุดรธานี, วัดมัชฌิมาวาส ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 13 มกราคม 2561. 

2. พระครูปภัสสรกิตติคุณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองอุดรธานี, วัดประดิษฐวนาราม ตําบลนาขา อําเภอ

เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 13 มกราคม 2561. 

3. พระครูประจักษคณานุรักษ, ดร., รองเจาคณะอําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 13 

มกราคม 2561. 

4. พระครูอาทรสิริธรรม, รองเจาคณะอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 19 มกราคม 2561. 

5. นายประจักษ ทรัพยแพทย, ผูใหญบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 14 มกราคม 2561 

6. นายชัชวาล ลือคําหาญ, นายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 21 

มกราคม 2561. 

7. นายปญญา พรหมวิอินทร, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

21 มกราคม 2561. 

8. นายอาคม จันทรสม, รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 21 

มกราคม 2561. 

9. นายธนวัฒน บุญรอด, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

22 มกราคม 2561. 

10. นายสุชาติ เยาวลา, เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 22 

มกราคม 2561. 

11. นายพีรนันท ณ นาน, ปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 22 มกราคม 

2561. 

12. นายจักรพันธ คําลาภ, หัวหนาปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 22 

มกราคม 2561. 

13. นายทองใบ เกษสวาง, สมาชิกเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 23   

มกราคม 2561. 

14. นายโยธิน มะลิวงศ, นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 24 

มกราคม 2561. 



๑๖๙ 
 

15. นายจิตรกร กองทอง, รองปลัดเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 23

มกราคม 2561. 

16. นางเสาวลักษณ อดทน, ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี 22 มกราคม 2561. 

17. นางยานี ใจธรรม, ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 

23 มกราคม 2561. 

18. นางนงเยาว ศรีทอง, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

, วันท่ี 13 มกราคม 2561. 

19. นางทองพูล ลุนชัยยา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 14 มกราคม 2561. 

20. นายวารี ก่ิงม่ิงแฮ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี 15 มกราคม 2561. 

21. นายอาทิตย อ่ิมอุนโชติ, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 15 มกราคม 2561. 

22. นายปญโญ จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 17 มกราคม 2561. 

23. นางเครือวัลย พรมยาลี, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 17มกราคม 2561. 

24. นางหนูติม นนทภา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, 

วันท่ี 17มกราคม 2561. 

25. นายชยานันท จันทรเสนา, เกษตรกรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัด

อุดรธานี, วันท่ี 18 มกราคม 2561. 

26. นายโชติชวง สวุรรณสุข, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 23 มกราคม 

2561. 

27. นายอุทัย ประทีป, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 23 มกราคม     

2561. 

28. นางจันทรเพ็ญ ผาเชาว, เกษตรกรตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี, วันท่ี 23 มกราคม 

2561. 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการสัมภาษณ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ พระพรหมเสนาบดี และคณะ 
ดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ พระธรรมคุณาภรณ เจาคณะภาค ๘ และคณะ 
ดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๓-๔ คณะทีมงานวิจัย คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 



๑๗๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๕-๖ คณะพระนิสิต มจร วิทยาเขตพะเยา 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๗-๘ พระครูโพธิชยานุสิฐ และคณะ มจร วิทยาเขตหนองคาย 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 
 



๑๗๕ 
 

 
 

  
 
 

 
 

ภาพท่ี ๙-๑๐ คณะนิสิตพุทธศาสตร มจร วิทยาเขตขอนแกน 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 



๑๗๖ 
 

 

ภาพท่ี ๑๑ คณะเกษตรกรชาวบานนาคําหลวง 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 

 
 

 

ภาพท่ี ๑๒ คณะผูนําชุมชนและเกษตรกรชาวบานเมืองเพีย อําเภอกุดจับ 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 



๑๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๓-๑๔ คณะผูนําชุมชนและเกษตรกรชาวบานเมืองเพีย อําเภอกุดจับ 
ศึกษาดูงานท่ีธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 

 



๑๗๘ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๕ ตนแกวมังกรพันธุสีแดง วงบอ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖ ผลผลิตแกวมังกรพันธุสีแดง 



๑๗๙ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๗ ตนมะนาว ปลูกในวงบอ 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๘ ตนมะนาว ปลูกในวงบอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือรับรองการใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๑ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

ผลผลิต ผลลพัธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
----------------------------- 

๑. ผลผลิต 
 แนวคิดและการจัดการการเกษตรวิถีพุทธ ท่ีดําเนินการ ณ สวนเกษตรธรรมสถานสวนปาทุงนา

คําหลวงประสบความสําเร็จ จนไดเกิดกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี เปนศูนยเรียนรูตนแบบท่ีดีดาน
เกษตรแนวพุทธ ชวยเหลือชุมชนดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ เปนท่ีพึงทางใจ  และชวยแกปญหา
เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับ
พ้ืนท่ีของตนเอง เชน ศีล ๕ หลักอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน  มีการบูรณาการสวดมนตทุก ๆ ครั้ง
ในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด เพ่ือขจัดอันตราย และทําความคุมครองใหม่ันคง การดูแลปลูกพืชผักตาง ๆ ท้ัง
การรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมีสารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ท่ีปลูกมีความสดชื่น 
เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล มีผลผลิตท่ีดีตามท่ีตองการได สามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําใหคุณภาพชีวิตดี
ยิ่งข้ึนได เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพ่ิมรายได 
ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ท้ัง
ไมทําลายสิ่งแวดลอม  

  

๒. ผลลัพธ 
    การเกษตรแนวพุทธ เปาหมายหลักคือมุงผลิตพืชผลทางการเกษตรเพ่ือคนในชุมชน ใหไดรับ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอสุขภาพ ผลผลิตสวนใหญจะนํามาจําหนายใน
ชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก ชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน คือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาด
ชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีคนในชุมชน หรือผูประกอบอาชีพ
คาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคากําไรเกินควร  มีความสุจริตประพฤติดีงามทางดานการ
พูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ก็จะมีความเจริญตั้งม่ัน 
สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น เกษตรกรในชุมชนท้ังหลาย โดยเฉพาะผูท่ีประกอบธุรกิจการ
คาขายตาง ๆ หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพคาขายท่ีตนทําอยู จึงควรทําความเขาใจในเหตุและ
ผลของการขาดทุนและไดกําไร ท่ีพระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปนหลักปฏิบัติตาม เพ่ือความ
เจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนไดเสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  โดยมี
พระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับหลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุกแหงเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนอยาง
แทจริง  

๓. ผลกระทบ  
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการทํา

เกษตรแนวใหม เชน อาศัยหลักอิทธิบาท 4 มาเปนฐานในการทําการเกษตร คือ ทุกคนจะตองมีจิตสํานึก มี
ความรักในการทําการเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เพ่ือใหสําเร็จ มีความซ่ือสัตยสุจริตและไม
ฝกใฝอบายมุข เปนผูมีความขยัน มานะ มีความคิดในการพ่ึงตนเอง และเปนผูบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม
อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ท่ีมีตอเกษตรกรท่ีใชหลักวิถีพุทธไดกอใหเกิดการพัฒนาไปในทางทีดีข้ึน เชน มี
ผลกําไรจากผลผลิตท่ีเกิดจากการทําเกษตรวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน ทําใหมีโอกาสไดปลดหนี้สินท่ีมีอยูหมดไป และมี
การลงทุนในการเกษตรกรรมในปตอๆ ไปนอยลง ทําใหสังคมในชุมชนมีความรักสามัคคีกันมากข้ึน และ
พัฒนาพฤติกรรมการไปในทางท่ีดีข้ึน เชน การลด เลิกอบายมุข เหลาสุรา สิ่งเหลานี้ทําใหคนในสังคมมีสติใน
การดําเนินชีวิตมากข้ึน ลดความขัดแยงในชุมชนลง และสามัคคีมากข้ึน ทําใหการเกษตรแนวพุทธ เปนการ



๑๘๔ 
 

ลดรายจาย เพ่ิมรายได พอเพียง ชีวีมีสุข ทําใหสามารถต้ังตัวเปนหลักม่ันคงแกครอบครัว ทําใหไดเกียรติยศ
และชื่อเสียง ทําใหไดมิตรไมตรีมากข้ึน ทําใหเกิดความสุขท้ังทางกายและใจ ทําใหมีเครื่องอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ ทําใหไดบําเพ็ญประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม  
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
เกียรติบัตรเผยแพรบทความวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

๑.  หัวหนาโครงการวิจัย

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย) พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร. (ทศชวย)      

Phramaha Parinya Varan ̄a ̄no (Todchuay), Ph.D.
ประวัติการศึกษา ๒๕๔๗  น.ธ.เอก สํานักเรียนคณะจังหวัดรอยเอ็ด  

๒๕๕๑  ป.ธ. ๓  สํานักเรียนคณะจังหวัดขอนแกน  
๒๕๔๘  ศน.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาม

กุฏราชวิทยาลัยรอยเอ็ด   
๒๕๕๔  พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
         วิทยาเขตขอนแกน   
๒๕๕๘  พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน   

ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรคณะพุทธศาสตร  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆหนองคาย  

สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓ ตําบลคายบก
หวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  
โทร. ๐๔๒-๔๙๕-๓๓๓ 

ท่ีอยูปจจุบัน วัดธาตุ พระอารามหลวง (คณะ ๕) ตําบลในเมือง   
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท ๐๙๘-๖๕๘-๘๔๕๖   
E-mail: yatodchuay @hotmail.co.th



๑๘๗ 

๒. ประวัติผูรวมวิจัย 

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย)   พระธรรมวิมลมุนี, ดร.  (สายพงศ อโนมปฺโญ /กองสินธุ)      

 Phra Dhamwim๐lmuni, Ph.D.  
(Saip๐ng  An๐mapann๐ / K๐ngsinthu) 

ประวัติการศึกษา น.ธ.เอก  
 ป.ธ. ๕, พ.ม., 
 ๒๕๔๘ พธ.บ. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  
 ๒๕๕๓   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๗   พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารยบรรยายพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร

กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
(พธ.บ.) 

สังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓ ตําบลคายบกหวาน อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  
โทร. ๐๔๒-๔๙๕-๓๓๓ 

ท่ีอยูปจจุบัน  ปจจุบัน เจาคณะจังหวัดอุดรธานี,  
เจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแขง  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐  
โทรศัพท. ๐๔๒-๓๒๕-๐๐๙-๑๐, ๐๙๖-๓๕๘-๙๕๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

๓. ประวัติผูวิจัยรวม 
 

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย)   พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ดร. (เดชศักดิ์ โพธิ์ชัย)     

 Phrakhru Puawanadhammakh๐sit, Ph.D. 
ประวัติการศึกษา น.ธ.เอก 

 ป.ธ. ๔ 
 ๒๕๓๘ พธ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๒๕๔๓  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๗  Ph.D. (Buddhist & Studies) Magath University 
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร คณะพุทธศาสตร  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
สังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตหนองคาย  
ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓ ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐   
โทรศัพท. ๐๔๒-๔๙๕-๓๓๓   มือถือ. ๐๘๑-๙๕๔-๑๖๒๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

๔. ประวัติผูวิจัยรวม  

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย)   พระมหาประหยัด  ปฺญาวโร  (สุนนท) 

 Phramaha Phayad  Pannavar๐ / Sun๐n 
ประวัติการศึกษา น.ธ.เอก  

 ป.ธ. ๗,  
 ๒๕๓๘   พธ.บ. (ศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
 ๒๕๔๒  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
 กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก (พธ.ด.) (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(สวนกลาง) 

ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร คณะพุทธศาสตร สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

สังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓ ตําบลคายบกหวาน อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐   

 โทร. ๐๔๒-๔๙๕-๓๓๓   มือถือ.   ๐๘๖-๘๘๙-๔๕๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

๕. ประวัติผูวิจัยรวม  
 

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย)   ดร.บุญสง  สินธุนอก        
 Boonsong  Sinthunok, Ph.D. 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๑  เปรียญธรรม ๕ ประโยค  
 พ.ศ. ๒๕๐๗  ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)  
 พ.ศ. ๒๕๓๓  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   

 พ.ศ. ๒๕๒๙  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  

 พ.ศ.๒๕๕๘   พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
ตําแหนง ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร คณะพุทธศาสตร 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
สังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓  ตําบลคายบกหวาน อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  
โทร. ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  มือถือ ๐๘๕-๗๔๑-๖๗๕๖       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 

๖. ประวัติผูวิจัยรวม 
 

ช่ือ-ฉายา (ภาษาไทย)   นายอินตอง  ชัยประโคม 
 Mr. Intong  Chaiphakhom 

ประวัติการศึกษา นักธรรมเอก (น.ธ.เอก)  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.) ศาสนา 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) พระพุทธศาสนา   

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตําแหนง อาจารยบรรยายพิเศษ  คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

สังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย เลขท่ี ๒๑๙ หมูท่ี ๓   
ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย๔๓๑๐๐  
โทร. ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  มือถือ ๐๙๘-๕๙๘-๘๕๓๒ 
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