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ก้ำวสู่ “ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร
เศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธำต ุ
ดอยผำส้ม”
	 การออกบิณฑบาตทุกเช ้า	 ท�าให  ้
พระสรยุทธ	 ชยปัญโญ	 และพระสังคม	 
ธนปัญโญ	 ซ่ึงช่วยกันบุกเบิกและพัฒนา
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม	 ได้แลกเปลี่ยน 
พูดคุยกับชาวบ้านที่ท�าบุญตักบาตร	 ท�าให้
ได้รับรู้ความทุกข์อันเกิดจากการท�ามาหากิน
เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง	 เนื่องจากชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 นิยม

 เมื่อปี 2548 พระครูสุพรหมธรรมำภิวัฒน์ หรือพระสรยุทธ ชยปัญโญ เจ้ำอำวำส
วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม ได้น�ำชำวบ้ำนขึ้นมำฟื้นฟูบูรณะดอยผำส้ม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐำน
พระบรมสำรรีกิธำตุ ในเขตพืน้ทีร่อยต่อต�ำบลแม่สำบและต�ำบลยัง้เมิน อ�ำเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ น�ำไปสู่กำรร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนำเป็นกระบวนใหญ่ จนกระทั่งกลำยเป็น  
“วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม” ศูนย์รวมจิตใจของชำวบ้ำนที่เปี่ยมไปด้วยควำมสงบและ
งดงำมในปัจจุบัน ทั้งยังน�ำไปสู่กำรจุดคบไฟส่องน�ำทำงสว่ำงให้กับชำวบ้ำนที่ก�ำลัง  
“หลงผิด” ให้พบทำงออกของทุกข์จำกกำรท�ำมำหำกินอีกด้วย

ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

“วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม”

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างสตรอว์เบอร์รี	 ดอก
เก็กฮวย	 และพืชเมืองหนาว	 ซ่ึงต้องใช้สาร
เคมีในปริมาณท่ีสูง	 อีกท้ังต้นทุนการผลิตก็
สูงขึ้นเรื่อยๆ	 ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต�่าลง	
รายได้จงึไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายในครอบครวั	
ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาหนี้สินและโรคภัย 
ไข้เจ็บรุมเร้า
	 พระสรยทุธจงึน้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	 เรื่อง	 “บวร”	 ซ่ึงหมายถึง	 บ้าน	
วัด	 โรงเรียน	 มาใช้เป็นหลักในการฟื้นฟูและ
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พัฒนาชาวบ้าน	โดยอาศัยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง	 และเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	
น�าไปสู่การจดัตัง้	“ศนูย์การเรยีนรูเ้ชิงปฏบิตัิ
การเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุ 
ดอยผาส้ม”	เน้นการท�ากิจกรรมหลัก	4	ด้าน	 
คือ	 1.การอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	 2.การพึ่งพา
ตนเองในด้านเกษตรอินทรีย์	 3.การอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน	 และ4.การ
จัดการศึกษารูปแบบใหม่	

พลังภำคีหนุนเสริม ขับเคลื่อนศูนย์กำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
	 ปี	 2551	 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)	ได้ให้การสนับสนุนวัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้มในการท�าโครงการศูนย์การเรียนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างเสริม
คุณธรรมน�าวิถีชีวิตชุมชน	 และการประยุกต์
ใช้หลักพุทธธรรมและแนวทางพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
คนดี	 โดยมีการสร้างฐานเรียนรู้ให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่ใกล้เคียง	5	ต�าบล	และเยาวชนใน	9	
โรงเรยีน	ได้มาเรยีนรูเ้ชงิปฏบิติัการในฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ	ได้แก่	
 ฐานรักษ์ป่า	 การจัดท�าธนาคารต้นไม้	
ปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง	 เพื่อใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	
 ฐานรักษ์น�้า	 สร้างฝายชะลอน�้า	 ไม่ให้ 
เกิดการพังทลายของหน้าดิน	 ลดการเกิด 
น�้าท่วมจากน�้าป่า	

 ฐานรักษ์แม่	 เรียนรู ้การท�าน�้าหมัก
ชีวภาพและการท�าเกษตรอินทรีย์	
 ฐานคนมีน�้ายา	 เรียนรู ้การท�าน�้ายา
อเนกประสงค์ต่างๆ	 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน	
 ฐานคนเอาถ่าน	เรยีนรูก้ารเผาถ่านและ
เก็บผลผลิตเป็นน�้าส้มควันไม้	
 ฐานพออยู่พอกิน	 เรียนรู้การปลูกพืช
แบบผสมผสาน	ร่วมกับการปลูกพืชอินทรีย์	
 ฐานคนเลี้ยงสัตว ์ 	 กิจกรรมเลี้ยง 
หมูหลุม	ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูแบบประหยัด	
 ฐานคนมีไฟ	 เรียนรู้การท�าไบโอดีเซล
จากน�้ามันท่ีใช้แล้วในครัวเรือน	 และน�ามูล
สัตว์มาท�าเป็นไบโอแก๊สใช้แทนก๊าซหุงต้ม	
 ฐานนาอินทรีย์	 เรียนรู้การปลูกข้าว
อนิทรย์ี	เพือ่ช่วยให้คนในชมุชนได้บรโิภคข้าว
อย่างปลอดภัย
	 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากศูนย์คุณธรรม	
ในการขยายองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จากวัดสู่ชุมชน	 และยังเช่ือมโยงชุมชนต่างๆ	
ให้ร่วมกันเป็นเครือข่ายพหุชุมชน	 เพื่อสร้าง
การเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงขัน้ก้าวหน้า
ให ้กับชาวบ ้านแต ่ละชุมชน	 ซึ่ งมีความ 
แตกต่างหลากหลาย	ให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน	“เศรษฐกจิ
ชุมชน”	 มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านแต่ละ
ชุมชนผลิตของใช้ที่จ�าเป็น	 ส่วนที่เหลือน�าไป
ขายในราคาไม่แพงให้กับชุมชนอื่นๆ	 ท่ีไม่ได้
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ผลิตใช้เอง	 เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน	
โดยชุมชนจะน�ารายได้จากการขายสินค้ามา
ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	

“ขบวนบุญ” ดูแลคน ดูแลธรรมชำติ
	 ขบวนบุญเป็นรูปแบบการขับเคลื่อน
ทางสังคมที่ เน ้นการสร ้างสังคมคนบุญ 
บนฐานความเชื่อที่ว ่า	 “ยิ่งให้ยิ่งได ้รับ”	
ด้วยการเชิญชวนให้คนในเมือง	 ท�าบุญด้วย
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 จากฝีมือ 
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน�้า	เช่น	
ข้าวกล้อง	 ผักปลอดสารพิษ	 ปุ ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ	น�้ายาอเนกประสงค์	กล้วยทอด	ฯลฯ	
ซ่ึงเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย
จะขายในราคาทุน	ท�าให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้า
คุณภาพในราคาประหยัด	 และรายได้จาก
การจ�าหน่ายสินค้าจะน�าไปใช้ในกจิกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
เช่น	การปลูกป่า	สร้างฝายชะลอน�้า	ท�าแนว
ป้องกันไฟป่า	เป็นต้น	
	 ขบวนบญุนัน้ไม่เน้นทีก่ารตลาด	ยอดขาย 
สินค้าหรอืผลผลิตในเชงิปรมิาณ	แนวคดิหลกั
ของขบวนบุญคือการท�าให้ชุมชนสามารถ 
ช่วยเหลอืตนเองได้มากทีส่ดุ	ใช้และกนิในสิง่ที่ 
สามารถท�าได้เอง	 ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก	

และก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน	 ดังนั้นผล
ก�าไรที่ได้จึงน�ามาใช้เป็นกองทุนสาธารณ 
ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละชมุชน	
กว่า	20	ชมุชนในเครอืข่ายเศรษฐกจิพอเพยีง 
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม	 เช่น	 เกิดการ
พัฒนาและแปรรูปสินค้าชุมชนท่ีหลากหลาย
จากวัตถุดิบพื้นบ้าน	 เกิดการสร้างงานใน
ชุมชน	 เกิดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ
เกดิกลุม่แม่บ้านทอผ้าปกาเกอะญอทีเ่ข้มแขง็	
เกดิการรวมตวัของเกษตรกรผูป้ลกูผกัอนิทรย์ี	
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ ์ข้าวท้องถิ่น	 ฯลฯ	 โดยมี
นักเรียน	 Home	 School	 วัดพระบรมธาตุ
ดอยผาส้ม	 เป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
 
กำรจดักำรศกึษำอย่ำงพอเพยีง : Home 
School วัดพระบรมธำตุดอยผำส้ม 
	 โจทย์ปัญหาข้อหนึง่ท่ีสร้างความทุกข์ให้
กับชาวบ้านอย่างมาก	 ก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การส่งลกูหลานเข้าไปเรยีนหนงัสอืในตวัเมอืง	
แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วพวกเขากลับละทิ้ง
ถิ่นฐานบ้านเกิด	เข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างใน
เมืองใหญ่	 ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่และ
รากเหง้าของตนเอง	สุดท้ายก็หนีไม่พ้นวงจร
แห่งความทุกข์	 จึงเป็นท่ีมาของการจัดการ
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ศึกษาในรูปแบบของ	 Home	 School	 ขึ้น	 
โดยมีฐานการเรียนรู้อยู่ที่ชุมชน	 ซึ่งนักเรียน
ต้องค้นหาความรู้จากการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงในเรื่องต ่างๆ	 ที่ตนเองสนใจ	 
เป้าหมายคือการน�าความรู้มาพัฒนาตนเอง
และท้องถิน่	สามารถพึง่ตนเองได้	และด�าเนนิ
ชวิีตได้อย่างมคีวามสขุตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง	
  
	 พระสรยุทธได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ
สร้างชาติโปร่งใส	สร้างไทยซื่อตรงว่า	“แรกๆ 
เด็กก็งงว ่าท�าไมไม ่มีชุดนักเรียน ท�าไม 
ไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ เขา ไปๆ มาๆ ก็เข้าใจ
ว่าการเรียนรู้ไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นห้องสีเ่หลีย่ม 
การเรียนรู้อยู่ในคอกหมู ในนา ในป่า เรียนรู้
ได้ทั้งนั้น ส�าคัญอยู่ที่วิธีคิด เพราะการเรียน
หนังสือทั่วๆ ไป เขาไม่ได้ฝังอุดมการณ์วิธีคิด
ว่าจบมาแล้วเอาความรูไ้ปท�าอะไร แต่เราปลกู
ฝังอดุมการณ์ ปลกูฝังวธิคิีดว่าคุณมาเรยีนเพือ่
อะไร เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ดูแลป่า ดูแลน�้า
ของชุมชน เพราะถ้าพวกเขาไม่อยู่ดูแล แล้ว
ใครจะดูแล...” 
	 Home	 School	 วัดพระบรมธาตุดอย
ผาส้ม	เปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	
โดยมีพระ	 ครูจิตอาสา	 และชาวบ้าน	 เป็น 
ผู้ให้ความรู้และพาท�ากิจกรรมต่างๆ	 รวมถึง
พาเดก็ๆ	ไปศกึษาดูงานในสถาบนัและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่างๆ	 เช่น	 โครงการพิเศษ 
สวนเกษตรเมืองงาย	 ดูการเพาะเห็ด	 ท�าปุ๋ย	
เกษตรอินทรีย์	 เกษตรผสมผสานรวมไปถึง 
การแปรรูป	 หรือการเข้าอบรมการเลี้ยงแพะ	
หมหูลุม	ไบโอแก๊ส	การท�าเกษตรปลอดสารพษิ 
ที่คณะเกษตรศาสตร์	 โรงเรียนชาวนาจังหวัด
เชียงราย	เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ
	 กิจกรรมโครงการต่างๆ	 ท่ีศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงวดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม	 
ได้ด�าเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า	 10	 ปี 
นั้น	 เกิดผลส�าเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 คือ
ชาวบ ้านแกนน�าในชุมชนสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	 ลดรายจ่าย	 
มีรายได้เพิ่ม	 หนี้สินลดลง	 มีสุขภาพที่ดี	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์มากข้ึน	 เกิดความร่วมมือและ
สามัคคีกันของคนในชุมชนในการร่วมกันท�า
กิจกรรมส่วนรวม	
	 ทุกวันนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้กลายเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ	 ของการ 
สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และ
พฒันาสงัคม	โดยใช้หลกัอรยิสจัสี	่“ทุกข์	สมทัุย	
นิโรธ	 มรรค”	 เป็นกระบวนการท่ีท�าให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อหาทางดับทุกข์และสร้างสุข 
อย่างยั่งยืน	 ตามแนวทางของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 ก่อเกิดพลังคุณธรรม	 
ความรัก	 ความสุข	 ความสามัคคี	 และการ
สร้างส�านกึสาธารณะร่วมกนัของคนในชมุชน 
ท้องถิน่	ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิ
ดิน	 น�้า	 ป่า	 เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง
ต่อไป




