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วิธีการ 

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการสรางแผนดินศานตสิุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเวศ วะส ี

 

ปาฐกถาพิเศษในการประชุมมหกรรมการวิจัยแหงชาติ ๒๕๖๕  

โดย สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

  



๒ 

๑. 
วิกฤตอารยธรรมโลก 

 

จะเขาใจความหมายและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช ตองเร่ิมที่วิกฤตอารยธรรมโลก 

อารยธรรมปจจุบัน เร่ิมเมื่อชาวยุโรปคนพบวิธีสรางความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร

เมื่อประมาณ ๔๐๐ ปกอน ซึ่งเปนความรูที่คมชัดลึก ความรูทางวิทยาศาสตรนำไปสูเทคโนโลยีที่

ทรงพลัง เชน เคร่ืองจักร และอาวุธอันทรงอำนาจมหาศาล ชาวยุโรปไดใชอำนาจที่พบใหมแยงชิง

ดินแดนและทรัพยากรของชาวพื้นเมืองทั่วทุกทวีปนำมาสรางความมั่งคั่งใหยุโรป ความมั่งคั่ง 

ความรู อำนาจ และอาวุธ ยุโรปไดเผยแพรระบบชีวิตและเศรษฐกิจที่ตนคิดไปทั่วโลก จนเปน

อารยธรรมโลกที่นำและกำกับโดยตะวันตก และเรียกกันวา อารยธรรมตะวันตก (Western 

civilization) ซึ่งเปนอารยธรรมโลกในปจจุบัน 

ถาพิจารณา “รหัสการพัฒนา” ของชาวตะวันตก กับรหัสการพัฒนาของพระเจาอยูหัว  

ร.๙ ที่แตกตางกัน จะเขาใจความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คำวา “รหัสการพัฒนา” เอาอยางมาจากคำวา รหัสพันธุกรรม หรือ genetic code ที่

อณูของ DNA ซึ่งเปนสารพันธุกรรมจะมีการเรียงตัวกันของ base ๓ ตัว เปน ๑๑ cordon หรือ

หนวยรหัส เรียกวา Triplets เชน ATC CCC CTA รหัสพันธุกรรมนี้เปนตัวกำหนดใหกรดอะมิโน

ตัวใดมาเขาแถวเรียงกัน ซึ่งจะเปนตัวกำหนดลักษณะชีวิตหนึ่ง ๆ 

รหัสการพัฒนา ก็เปนตัวกำหนดการพัฒนา 

รหัสการพัฒนาของตะวันตก คือ ความรู – อำนาจ – แยงชิง คือ ตองสรางความรู แลว

ใชความรูไปเปนอำนาจ และใชอำนาจไปแยงชิง ลองดูใหดี ๆ เถิด ไมหนีไปจากนี้ และรหัสการ

พัฒนานี้นำไปสูอารยธรรมปจจุบัน เรียกส้ัน ๆ วาเปน ทางสายอำนาจ  

สวนรหัสการพัฒนาของพระเจาอยูหัว ร.๙ คือ “ปญญา – ไมตรีจิต – การอยูรวมกัน” 

ซึ่งทรงนำมาจากหลักทิศทางพุทธศาสนาซึ่งทรงศึกษาอยางลึกซึ้ง 



๓ 

ปญญานั้นใหญกวาความรู หมายถึงรูความจริงของธรรมชาติ จึงเรียกวา ธรรมะ หรือ

ธรรมชาติ รวมทั้งความจริงในตัวมนุษยเอง และลดละความเห็นแกตัวหรือความมีตัวตน ซึ่งเปน

บอเกิดของอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 

ลองสังเกตส่ิงที่พระเจาอยูหัวตรัสถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแงมุมตาง ๆ เชน ความ

ไมโลภ ในขณะที่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจตะวันตกใชความโลภเปนแรงขับเคล่ือน ผลจึงตางกันมาก 

โลกสมัยใหมแมมีความเจริญทางวัตถุอยางมหัศจรรย แตก็นำโลกทั้งโลกไปสูการเสีย 

สมดลุอยางรุนแรงในทุกมิติ ทั้งธรรมชาติแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และในตัวมนุษยเอง

อะไรที่ไมสมดุลก็จะไมสงบสุข ปนปวน วุนวาย รุนแรง ไมย่ังยืน 

ทุกวันนี้มนุษยทั่วโลกลำบากยากเข็ญเกินไป เพราะความยากจน ความเหล่ือมล้ำ การ

ขาดความเปนธรรม ความไมแนนอน ปนปวน โกลาหล สงคราม และความรุนแรงในรูปตาง ๆ 

ความโกลาหลที่เขมขนเปนภาพที่ไมเสถียร ไมสามารถดำรงอยูในสภาวะอยางนี้ไดนาน 

ธรรมชาติจะจัดระบบใหม (new order) ที่มีความเสถียร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนกระบวน

ทัศนใหม (New Paradigm) ที่จะทำใหเกิดระบบใหมที่มีความเสถียร 

  



๔ 

๒. 
ระบบใหมท่ีเสถียร 

(Stable New Order) 

 

สภาวะที่ไมสมดุลจะตองใชพลังงานมากในการดำรงตนเองจึงไมเสถียร ตรงขามกับระบบ

ที่สมดุล ตามรูป 

 

สภาวะโลกที่ปนปวน วุนวาย รุนแรง ไมเสถียร เกิดจากการพัฒนาที่ไมสมดุล ระเบียบ

ใหมที่สมดุลจะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สภาวะที่ไมสมดุลเกิดจากการพัฒนาแบบแยกสวน 

ระบบใด ๆ  มีความเปนองครวมเดียวกัน เชน ระบบรางกายมนุษย เซลลมะเร็ง ขาดสำนึก

แหงองครวม มันทำตัวแยกสวนเปนเอกเทศไมคำนึงถึงองครวมของรางกายทั้งหมด จึงทำใหเสีย

สมดุลขาดความเปนปรกติสุข คือ ปวย และไมย่ังยืน 

โลกปจจุบันพัฒนาแบบแยกสวนจึงประดุจเปนมะเร็งเสียสมดุลปวยและไมย่ังยืน 

รปูที� ๑ สภาวะที�ไม่เสถียร และสภาวะที�เสถียร

(ก) สภาวะไม่สมดลุ ตอ้งใชพ้ลงังาน

      มากในการเลี�ยงตนเอง

(ข) สภาวะที�สมดลุมีความเสถียร



๕ 

ฉะนั้นระเบียบโลกใหมที่ย่ังยืนตองเปนโลกที่พัฒนาอยางบูรณาการ ทำใหเกิดความสมดุล

ของการอยูรวมกัน ทั้งคนกับคน และคนกับส่ิงแวดลอม  



๖ 

๓. 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว ร.๙  

กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาอยางสมดลุ 

 

Albert Einstein กลาววา “ถามนุษยชาติจะอยูรอดได ตองมีวิถีคิดใหมโดยส้ินเชิง” (We 

shall need a radically new manner of thinking, if mankind is to survive) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเร่ืองเทคนิคนิด ๆ หนอย ๆ แตเปนวิถคีิดใหมโดยส้ินเชิง 

หรือเรียกวา กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm) 

ตองพิจารณาพระราชดำรัสในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวิถีใหม เชน 

“ความไมโลภ ความมีเหตุผล ความพอดี ความมีภูมิคุมกัน การใชปญญา” 

“เราควรถอยหลังเขาคลอง เพราะในคลองมีความปลอดภัย เรือไมลมงาย ๆ” 

ในพระราชนิพนธพระมหาชนก พวกพอคามีความโลภจะไปแสวงหาความร่ำรวยที่

สุวรรณภูมิ เรือโดนคล่ืนลมแรงในมหาสมุทรอับปางลง พอคาตายหมด 

“ใครจะวาเชยก็ชางเขา ขอใหเราพออยูพอกิน และมีไมตรีจติรตอกัน” 

คำวา “พออยูพอกิน และมีไมตรีจิตตอกัน” บงถึงความรมเย็นเปนสุข หรือแผนดิน

ศานติสุข ซึ่งมีอยูมีกินอยางพอเพียงถวนหนาและมีไมตรีจิตตอกัน ไมใชแยงชิงกันอยางเสรีเพื่อ

ความมั่งคั่งของตนเอง และทอดทิ้งกันอยางการพัฒนาโลกแบบเกา 

ในส่ิงที่เรียกวา “เกษตรทฤษฎีใหม” ที่ทรงทำใหดูคือ การเกษตรที่จัดความสัมพันธของ

ปจจัยที่เกี่ยวของใหบูรณาการกัน เชน ที่ดิน แหลงน้ำ ตนไม สัตวเล้ียง และพืช เพื่อยังชีวิต เมื่อ

ปจจัยตาง ๆ บูรณาการกันก็เกิดความสมดุล ความสมดุลก็หลอเล้ียงมนุษยโดยไมเหนื่อยยาก 

ดังที่ มาซาโนบุ ฟูกโูอกะ ชาวนาญี่ปุนผูเขียนเร่ือง “ปฏิวัติยุคสมัยดวยฟางเสนเดียว” วา เกษตร

ธรรมชาตินั้นธรรมชาติหรือพระเจากอผลิตผลหลอเล้ียงมนุษย โดยมนุษยไมตองไปทำอะไรมาก

ใหเหนื่อยยาก เพียงแตจัดความสัมพันธอยางบูรณาการ 



๗ 

โดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาอยางบูรณาการ 

เพื่อความสมดุล หรือความรมเย็นเปนสุข หรือสัมมาทิฏฐิของการพัฒนา 

สัมมาทิฏฐิ เปนปฐมบทแหงการสัมมาปฏิบัติ ฉันใด  

สัมมาทิฏฐิของการพัฒนา ก็เปนปฐมบทของสัมมาพัฒนา ฉันนั้น 

เมื่อมีหลักคิดที่ถูกตองแลว เราก็ตองมีมรรควิธีแหงการปฏิบัติ 

  



๘ 

๔. 
การออกแบบสรางแผนดินศานติสุข 

 

การจะทำอะไรใหไดผลใหญ จะคิดแตเชิงเทคนิคเทานั้นก็จะไมประสบผล ตองคิดเชิง

ระบบและการจัดการ 

การคิดเชิงระบบอยางหนึ่ง คือ การออกแบบ 

เมื่อทราบวัตถุประสงควาตองการผลอยางไรแลว ก็ออกแบบระบบและโครงสรางที่จะให

มีคุณสมบัติตามนั้น เชน ถาตองการอะไรที่บินได ก็ตองออกแบบระบบและโครงสรางของ

เคร่ืองบิน แลวหาสวนประกอบหรือชิ้นสวนมาประกอบตามโครงสราง เมื่อครบเปนเคร่ืองบินซึ่ง

เปนองครวมก็มีคุณสมบัติใหมผุดบังเกิด (Emerge) ขึน้ คือบินได 

ในขณะที่ชิ้นสวนตาง ๆ ไมมีสวนไหนบินไดเลย ตอเมื่อเปนองครวมจึงมีคุณสมบัติใหมอัน

มหัศจรรย 

การพัฒนาที่ทำเปนสวน ๆ ไมบูรณาการเปนองครวม จึงไมเคยไดล้ิมรสอันมหัศจรรยของ

ความเปนองครวมเลย 

ฉะนั้น ถาตองการผลใหญจากการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำเชิงเทคนิค

เทานั้นไมได แตตองออกแบบระบบและโครงสราง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิด นำมาออกแบบระบบและโครงสรางไมได ตองเอา

วัตถุประสงคหรือผลที่ตองการมาเปนตัวตั้ง จึงจะออกแบบได 

วัตถุประสงคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

คือ พออยูพอกิน และมีไมตรีจิตตอกัน หรือความรมเย็นเปนสุข หรือแผนดินศานติสุข 

เราสามารถออกแบบระบบและโครงสรางของแผนดินศานติสุขได 

แผนดินศานติสุข คือ แผนดินที่มีการพัฒนาอยางบูรณาการ ๘ มิติ คือ 

เศรษฐกิจ – จิตใจ - สงัคม - สิ่งแวดลอม - วัฒนธรรม - สุขภาพ - การศึกษา - ประชาธิปไตย 



๙ 

บูรณาการอยูในกันและกัน ไมแยกเปนสวน ๆ โดยมี สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่เปนจุดคานงัด 

การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เปนปจจัยของความรมเย็นเปนสุขและความเจริญทุกทาง จึง

เปนจุดคานงัดที่จะขาดเสียมิได การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็ตรงกับ “การพออยูพอกิน และมีไมตรี

จิตตอกัน” ตามพระราชกระแสนั่นเอง 

เราสามารถออกแบบใหพื้นที่ทุกหมูบาน ทุกตำบล ทุกอำเภอ มีการพัฒนาอยางบูรณาการ 

และมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ได 

การพัฒนาอำเภออยางบูรณาการ สูแผนดินสันติสุข เร่ืองนี้ไดเขียนคูมือไวแลว0

*  

โดยยอ ๑ อำเภอมีประมาณ ๑๐ ตำบล ๑๐๐ หมูบาน เมื่อแตละหมูบานแตละตำบลทั้ง

อำเภอมีการพัฒนาอยางบูรณาการ และมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ทุกหมูบาน ทุกตำบล ทั้งอำเภอ 

พื้นที่หรือแผนดินทั้งอำเภอก็จะมีความรมเย็นเปนสุข เปนแผนดินศานติสุข 

  

 
* คูมือพัฒนาอำเภออยางบูรณาการสูแผนดินศานติสุข โดย ศาสตราจารยเกียรติคณุ นายแพทยประเวศ วะส ี
 



๑๐ 

๕. 
การมีสัมมาชีพเตม็พ้ืนท่ีคือดัชนีช้ีวัดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จีดีพี ไมใชดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี และเปนตนเหตุของการเพิ่มขึ้นของความ

เหล่ือมล้ำ เพราะจีดีพีไมไดบอกการกระจาย คนสวนนอยมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากก็ทำใหจีดีพีสูง 

แตคนสวนใหญยากจน 

ธรรมชาติของเศรษฐกิจมหภาค คือ รวยกระจุกจนกระจาย ย่ิงเรงจีดีพีซึ่งเปนดัชนีการ

เติบโตของเศรษฐกิจมหภาคความเหล่ือมล้ำก็ย่ิงเพิ่มขึ้น ดังที่ปรากฏในสหรัฐอเมริกา ที่เกิด

ปรากฏการณที่เรียกวา 99 : 1 คือ การพัฒนาเปนประโยชนตอคนเปอรเซ็นตเดียวสวนอีก 99

เปอรเซ็นต ไมไดประโยชนหรือเสียประโยชน ความเหล่ือมล้ำที่มากทำใหเกิดผลเสียเปนลูกโซ

ตามมาอยางมหาศาล 

การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ เปนดัชนีที่ดีกวา เพราะบอกการกระจายอยางทั่วถึงและความ

เปนธรรม การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ยังเปนจุดคานงัดที่ทำใหเกิดผลดีตามมาเปนลูกโซจนถึงระบบ

เศรษฐกิจมหภาคดวย เชน 

ทำใหครอบครัวอบอุน การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งสำคัญอยางย่ิง

ตออนาคตของประเทศ เปนไปไดถาคนจำนวนมากไมมีงานทำ ไมมีรายได สามีตองออกจากบาน

ไปหางานทำที่อื่นหรือตางประเทศ หรือทำงานทั้งสามีและภรรยาแลวก็ยังไมพอกินพอใช ไมมี

เวลาเล้ียงลูก การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนไปไมไดเลย 

สุขภาพ ความยากจนกระทบสุขภาพทั้งกาย ใจ สังคม 

 การศึกษา การศึกษาที่เชื่อมโยงกับการสรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่ จะเปนการศึกษาที่พัฒนา

คนไดมากกวาการศึกษาแบบทองวิชา 

คุณธรรมและศีลธรรม การพัฒนาจิตใจหรือธรรมะแบบแยกสวนไมไดผล คนที่ยาก

จนเกินไป เครียด จิตใจไมดี และมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน มีตัวอยางมาแลว ตำบลที่มีสัมมาชีพเต็ม

พื้นที่ ความชั่วชาตาง ๆ หายไปหมด เกิดความรมเย็นเปนสุขและศีลธรรมอันดีงาม 



๑๑ 

เศรษฐกิจมหภาค การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ทำใหประชาชนทั้งประเทศมีอำนาจซื้อ

เพิ่มขึ้นมหาศาล ทำใหเศรษฐกิจมหภาคเติบโตอยางมั่นคง ไมวูบวาบ พลิกผัน วิกฤตเปนประจำ 

เหมือนเมื่อตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยแปรผันอันหลากหลายอันควบคุม

ไมได อยางสงครามยูเครนในปจจุบันทำใหเงินเฟอไปทั่วโลก ถาเศรษฐกิจมหภาคอยูบนฐานของ

เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็จะมั่นคง ถึงตางประเทศจะพลิกผันอยางไร ๆ เราก็ไม

เปนไร 

การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ จึงควรเปนระเบียบวาระแหงชาติ ที่ทุกคน ทกุภาคสวน เขา

มามีสวนรวม 

 นี่แหละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  



๑๒ 

๖. 
องคประกอบสำคัญย่ิงยวด (Crucial Component) ของการพัฒนา 

 

ในการพัฒนาอะไร ๆ มักประกอบดวยองคประกอบหลายอยาง แตมีอยูอยางหนึ่งที่

เรียกวา Crucial Component ซึ่งถาทำอยางอื่นทั้งหมด แตไมทำตรงองคประกอบสำคัญย่ิงยวด

ก็จะไมสำเร็จ สวนใหญจะทำตรงองคประกอบอื่น ๆ การพัฒนาสวนใหญจึงไมสำเร็จ 

การพัฒนาชนบทหรือพัฒนาพื้นที่ มีองคประกอบทั้งหมด ๘ อยาง คือ 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. โครงสรางทางกายภาพ เชน ถนนหนทาง ไฟฟา 

๓. อาชีพการเกษตร 

๔. อาชีพนอกการเกษตร 

๕. เงินทุนเครดิต 

๖. องคกรจัดการ 

๗. ความรู   = กระบวนการชุมชน = องคประกอบสำคัญย่ิงยวด 

๘. การเรียนรู 

ถาเขียนเปนไดอะแกรม ก็ไดตามรูปที่ ๒ 

  
รปูที� ๒ องคป์ระกอบ ๘ ประการ ของการพฒันาพื�นที�

๑. ทรพัยากรธรรมชาติ ๒. โครงสรา้งทางกายภาพ

๓. อาชีพการเกษตร ๔. อาชีพนอกการเกษตร

๕. เงินทนุเครดิต

๖. ๗.

๘.



๑๓ 

นิวเคลียสตรงกลาง ๖ ๗ ๘ หรือกระบวนการชุมชน คือ องคประกอบสำคัญย่ิงยวด 

ในการพัฒนาชนบทหรือพัฒนาพื้นที่มักทำในองคประกอบ ๑ แตไมทำ ๖ - ๘ จึงไมสำเร็จ 

ก็อาจจะแปลกใจวาในเมื่อเงินทุน เครดิต เปนส่ิงสำคัญก็ทำแลว เชน กองทุนชุมชน SME ทำไม

จึงยังไมสำเร็จ นั่นเปนเพราะขาด ๖ - ๘ ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญย่ิงยวด ฉะนั้นตองทำความ

เขาใจตรงนี้ใหดี ๆ 

กระบวนการชุมชน นั้น ประกอบดวย ๕ 

องคกรจัดการ ๖ 

ความรู ขอมูลและความรูในการใชงาน ๗ 

การเรียนรู ๘ ถามีความรูโดยไมเรียนรูก็ยังใชไมได เหมือนมีตำราแตไมเรียนรูจะมี

ประโยชนอยางไร 

ทั้ง ๓ ประกอบกันเปนกระบวนการชุมชน ซึ่งมี ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สภาผูนำชุมชน นี่คือองคกรจัดการ เกิดจากการกอตัวของผูนำตามธรรมชาติในชุมชน 

ซึ่งแตละหมูบานมีประมาณ ๔๐ - ๕๐ คน 

๒. สำรวจขอมูลชุมชน (=การสรางความรู) เปนขั้นตอนที่ขาดมิได เพราะขอมลูทำใหเกิด

ความคิด 

๓. ทำแผนชุมชน (=การเรียนรู) จากขอมูลชุมชน เปนแผนพัฒนาอยางบูรณาการ โดยมี

สัมมาชีพเต็มพื้นที่เปนจุดคานงัด 

๔. เสนอสภาประชาชน (ประชาธิปไตยชุมชน) สภาประชาชนหรือสภาชุมชน คือ ที่ประชุม

ของคนทั้งหมูบาน เปนประชาธิปไตยทางตรง 

๕. คนทั้งชุมชนขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนชุมชนทีผ่านมติสภาประชาชนแลว คน

ทั้งหมดมีสวนรวมในการทำแผน จึงเขาใจและปฏิบัติถูก 

๖. การติดตามการปฏิบัติเพ่ือขจัดอุปสรรค ทำใหปฏิบัติไดผล 

๗. ผลและการประเมินผล เปนขอมูลปอนกลับ เพื่อใหกระบวนการปรับตัวใหดีขึ้นเร่ือย ๆ 

(การจัดการครบวงจร) 

  



๑๔ 

 “กระบวนการชุมชน” หรือ “การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน” 

เปนกระบวนการที่ทรงพลังย่ิง เพราะรวมพลังอยางนอย ๖ ประการเขาดวยกัน คือ 

๑. พลังของการมีองคกรจัดการ 

๒. พลังของการวิจัยสำรวจขอมูล 

๓. พลังของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

๔. พลังของการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ 

๕. พลังของการจัดการครบวงจร 

๖. พลังของปติสุขในการรวมกันดวยความเสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม 

พลัง ๖ ของความเปนชุมชนเขมแข็ง นี้ มหาศาลย่ิงนักเปนเสมือนพลังนิวเคลียรทางสังคม 

ที่เกิดจากฟวชั่นหรือการผนึกตัวกันทางสังคม 

ทุกคนทุกองคกรสามารถจะเขาไปสนับสนุน โดยการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ การ

พัฒนาไมใชการเอาอะไรไปใหโดยไมไดรวมเรียนรู ขอนี้ตองตราไวใหดี ๆ เพราะสังคมคุนเคย

อยูกับเร่ืองสังคมสงเคราะหแบบการเอาอะไรไปให เชน เงิน หรือเทคโนโลยี โดยไมไดรวมเรียนรู

และเขาใจความเปนจริง 

คนอังกฤษชื่อ Robert Chambers ไดทำการวิจัยวาทำไมการพัฒนาในโลกนี้จึงไมคอย

สำเร็จ เขาสรุปวา “เปนเพราะมีการใชความรู โดยไมไดเรียนรู” การใชความรู หมายถึง ความรู

สำเร็จรูปตามที่เคยเรียนมา เชน วิชาตาง ๆ ถาไมเรียนรูในสถานการณจริงในการปฏิบัติ ก็จะเขา

ไมถึงความจริงและไมสำเร็จ  

ฉะนั้น “การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในสถานการณจริง” คือ หัวใจของการพัฒนา 

  

รปูที� ๓ บุคคลและองคก์รทุกชนิด สามารถสนบัสนุนชุมชน
เขม้แข็ง โดยเขา้ร่วมเรียนรูใ้นกระบวนการชุมชน

ภาคธรุกิจ
ประชาสงัคม

สื�อมวลชน

องคก์รศาสนา

ปัจเจกบคุคล

ทอ้งถิ�น

มหาวิทยาลยั

องคก์รรฐั

กระบวนการชุมชน



๑๕ 

ชุมชน คือ ระบบการอยูรวมกันอยางสมดุล ทั้งระหวางคนกับคน และคนกับส่ิงแวดลอม 

ทุกคนพออยูพอกินและมีไมตรีจิตตอกัน มีภูมิคุมกนั คล่ืนลมไมแรงเหมือนเรือที่อยูในคลอง ไม

ลมบอย ๆ เหมือนในมหาสมุทรที่คล่ืนลมแรง การอยูรวมกันอยางสมดุล คือ ศีลธรรม ชุมชนจึง

เปนสังคมอริยะที่ผูคนมีจิตใจสูงมีวัฒนธรรมชุมชนอันดี ชุมชนจึงเปรียบเสมือนเปนปราการ

คุมครองคนในชุมชนใหอยูดีมีสุขและปลอดภัย อยูกันดวยความไมโลภ ความมีเหตุผล ความพอดี 

ความมีภูมิคุมกัน โดยใชปญญา 

ทั้งหมดนี้ตรงตามพระราชดำรัสในแงมุมตาง ๆ ของวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“ชุมชนเขมแข็ง” จึงเปนสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมตามอุดมคติทาง

พุทธศาสนา ควรจะเปนฐานหรืออิฐบล็อกของสังคมทั้งมวล ประดุจเซลลที่เปนหนวยยอยพื้นฐาน

ของระบบรางกายที่มีความวิจิตรสุดประมาณ 

จึงควรที่ทุกคนทุกองคกรจะเขามาเรียนรูและพัฒนาชุมชน ตามพระราชดำรัสที่วา 

“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” 

ถาไมเขารวมเรียนรูในกระบวนการชุมชน ก็ไมมีทางจะเขาใจและเขาถึง จึงไมสามารถ

พัฒนา 

  



๑๖ 

๗. 
พ้ืนท่ีท้ังอำเภอจะกลายเปนมหาวิทยาลัยในรูปใหม 

“มหาวิชชาลัยอำเภอ” ปฏิรูป 360 องศา 

 

เมื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอทั้ง ๑๐๐ หมูบาน ๑๐ ตำบล ๑ อำเภอ ประชากรประมาณ 

๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ คน อยางบูรณาการโดยมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ตามที่กลาวมาขางตน พื้นที่

ทั้งอำเภอจะเปนบริเวณที่มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในสถานการณจริงของคนทั้งหมด ทั้ง

คนในพื้นที่และคนทกุคน ทุกองคกรจากภายนอกที่เขาไปสนับสนุน 

การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในสถานการณจริง เปนกระบวนการเรียนรูที่ดีทีสุ่ด ที่ย่ิงทำ 

• ย่ิงรักกันมากขึ้น 

• เพราะมีความเสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม 

• มีความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) มากขึ้น 

• ฉลาดขึ้น และฉลาดรวมกนั ในเร่ืองที่ยากและสลับซับซอนปจเจกบุคคลเรียนรูไดยาก จึง

เหมือนคนโง แตการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติงาย สนุก และฉลาดรวมกัน 

• เกิดปญญารวม (Corrective wisdom) นวัตกรรมและอัจฉริยภาพกลุม (Group genius) 

• ทั้งหมดเปนพลังมหาศาล ทำใหฝาความยากไปสูความสำเร็จ 

• ทั้งหมดเกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน 

ทั้งหมดนี้เปนพลังของการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformative force) ทุกมิติทั้ง

โลกทัศน วิธีคิด จิตใจ เมื่อรักและเชื่อถือไววางใจกันและเกิดปญญารวม อะไรที่ควรปฏิรูป

เปล่ียนแปลงก็จะเกิดขึ้นเกือบโดยอัตโนมัติ จึงเกิดการปฏิรูปทุกดานหรือ 360 องศา ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา การเมือง และการปฏิบัติราชการ ในขณะที่ผานมาปฏิรูปอะไรไมไดเลย 

ควรสังเกตวาทั้งพื้นที่เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยทุกคนมีสวนรวมคิดรวมทำ

ดวยความเสมอภาคและภราดรภาพ และเปนผูไดรับผลการพัฒนาอยางเปนธรรม พนจากความ

ยากจนและความเหล่ือมล้ำ  



๑๗ 

เปนการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง คือ การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

อยางบูรณาการทั้ง เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา และ

ประชาธิปไตย ทั้งอำเภอกลายเปนสังคมแหงการเรียนรูและสังคมอุดมปญญา 

พื้นที่ทั้งอำเภอจึงเปนเสมือนมหาวิทยาลัยในรูปใหม แตดีกวามหาวิทยาลัยในรูปเกามาก

เพราะเปนการเรียนรูของคนทั้งหมดรวมกันอยางบูรณาการกับชีวิต นาจะใชชื่อวา “มหาวิชชา

ลัย” ตามคำในพระราชนิพนธ เร่ือง พระมหาชนก ของพระเจาอยูหัว ร.๙ “วิชชา” (ช.ชาง ๒ 

ตัว) เปนคำทางพุทธแปลวา “ปญญา” วิทยาหมายถึงความรู ปญญานั้นกวางขวางลึกซึ้งกวา

ความรู การที่ทรงใชคำวา “มหาวิชชาลัย” คงจะเปนเพราะทรงพระราชดำริเห็นวา “ความรู” 

หรือวิทยาไมเพียงพอตอการสรางการอยูรวมกันอยางฉลาด แตตองเปนปญญามากกวา 

คำวา “มหาวิชชาลัย” จึงนาจะมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่เปนสังคมอุดมปญญา ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน 

ความรูเพ่ือการใชงานมี ๒ ประเภท คือ 

๑. ความรูทางเทคนิควิธี ความรูชนิดนี้เปนสากลทั่วโลก 

๒. การรูความจริงของแผนดินไทย ความรูชนิดนี้เปนความรูจำเพาะของแตละประเทศ ไม

เหมือนกัน ถารูเฉพาะเทคนิควิธี แตไมรูความจริงของแผนดิน รบ ๑๐๐ คร้ัง ก็ไมชนะทั้ง 

๑๐๐ คร้ัง 

ระบบการศึกษาสมัยใหมที่เร่ิมมาตั้งแตคร้ัง ร.๕ เรียนรูแตความรูประเภทที่ ๑ คือ เอา

วิชาเปนตัวตั้ง ทำใหคนไทย ๔ - ๕ ชั่วคนมาแลวก็คือทั้งหมด ไมรูความจริงของแผนดิน เราทุมเท

สงคนไปเรียนตางประเทศ จนประเทศเต็มไปดวยนักเรียนนอก แตก็แกไขปญหาของประเทศ

ไมได ตัวอยางเชน แกความยากจนและความเหล่ือมล้ำไมได ย่ิงพัฒนาย่ิงเหล่ือมล้ำมากขึ้น ๆ แต

คนทั่วไปก็ยังไมเขาใจวาเปนเพราะคนไทยไมรูความจริงของแผนดินไทย เสมือนคนตางชาติมาอยู

ในบานเมืองของตัวเอง 

ทั้ง ๆ ที่มีตัวอยางใหเรียนรูมากมาย เชน 

๑. เมื่อกองกำลังคอมมูนิสตจีนตอสูกับกองทัพเจียงไคเช็ค เร่ิมตนบัญชาการรบโดยปญญาชน

จีนที่ไปเรียนมาจากมอสโคปรากฏวาแพหลุดลุย ตอเมื่อเหมาเจอตุงเขามาบัญชาการจึง

ชนะเร่ือยมาจนกอตั้งประเทศไดเขมแข็ง เหมาไมเคยไปเรียนเมืองนอกแตรูความจริงของ

แผนดินจีนด ี  



๑๘ 

๒. กองทัพสหรัฐยกพล ๕๐๐,๐๐๐ คน พรอมอาวุธยุทโธปกรณเพื่อเขาไปรบในเวียดนาม ฝาย

เวียดนามเหมือนมีแตตัวเปลา กองทัพอเมริกันมีความรูในเทคนิควิธีแตไมรูความจริงของ

แผนดินเวียดนามจึงพายแพออกมาอยางหมดประตู และซ้ำรอยเดิม ๆ ทั้งอิรัคและ

อัฟกานิสถาน 

มหาวิชชาลัยอำเภอ ๘๐๐ แหง กวางขวางใหญโตพอที่จะใหคนไทยรุนใหมจะเรียนรูจาก

การปฏิบัต ิใหรูความจริงของแผนดินไทย 

ระบบการศึกษาในปจจุบัน ไมไดใหคำตอบกับคนรุนใหม แตมหาวิชชาลัยอำเภอ ๘๐๐ 

แหง นั่นแหละคือคำตอบเร่ืองคนรุนใหม 

อนึ่ง วิชาการตาง ๆ ที่สอนกันทางทฤษฎีอยูในมหาวิทยาลัยอยางแยกสวนและลอยตัว 

ประสบกับภาวะตบีตนัอยูบอย ๆ มักทำไดแตการวิเคราะห วิจารณ ซึ่งไมมีกำลังเพียงพอตอการ

แกปญหาที่ซับซอนและยาก ปญหาที่ซับซอนและยากใชวิธีการเกา ๆ เชน อำนาจเงิน วิพากษ 

วิจารณ หรือความรูสำเร็จรูปไมไดผล ตองใชการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในสถานการณจริง 

เมื่อนักวิชาการลงไปเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน จะพบวาความรูตาง ๆ 

ลวนมีประโยชนตอการเรียนรูรวมกัน แตแยกแยะไมไดวาเปนวิชาใดบาง ในการปฏิบัติการจริงวิชา

ความรูบูรณาการกันไปหมด อาจเรียกรวม ๆ วา “สังคมศาสตรใหม” (New Social Science) 

ฉะนั้น ที่วามหาวิทยาลัยอำเภอกอใหเกิดการปฏิรูป 360 องศานั้น รวมถึงการปฏิรูป

วิชาการดวย 

  



๑๙ 

๘. 
แผนดินศานติสุข - สันติภาพโลก 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบแคบ ๆ แตเปนกระบวนทัศนใหม

ที่อาศัยทางสายกลางทางพุทธศาสนา ทำความเขาใจธรรมชาติชีวิตและการอยูรวมกัน โดยใช

ปญญา ไมตรีจิต และการอยูรวมกันอยางสมดุล เปนสัมมาทิฏฐิแหงการพัฒนา ตางจากวิถีชีวิต

ตะวันตกที่อยูบนฐานความรู อำนาจ หรือการแยงชิง อันเปนทางสายอำนาจ สวนทางสายกลาง

ทางพุทธศาสนานั้นเปนทางสายปญญา ในขณะที่การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกนำโลกไปสู

การเสียสมดุลอยางรุนแรง 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเสนอกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา โดยอาศัย

ทางสายกลางทางพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล 

บทความนี้ไดแสดงวิธีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนทางสายปญญา ไมตรี

จิต และการอยูรวมกัน อันจักนำไปสูการอยูรวมกันอยางสมดุลทั้งแผนดิน 

การอยูรวมกันอยางสมดุลทั้งแผนดิน ทำใหเกิดสันตภิาวะ หรือสันติภาพ 

 วิธีการพัฒนาตามทางสายกลางนี้ ถาขยายไปทั่วโลกก็จะเกิดสันติภาพโลกขึ้น แทนโลกที่

ปนปวน วุนวาย รุนแรง ในปจจุบัน 

จึงเปนการสมควรย่ิงที่องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวัน

สันติภาพโลก พระพุทธศาสนาเปนศาสนาเพื่อการอยูรวมกันอยางสมดุล 

แตทางสายกลางนั้นเปนความจริงสากล จะเรียกวาพุทธ หรือไมเรียกวาพุทธ ก็เปนความ

จริงกลาง ๆ อยูโดยธรรมชาติหรือโดยธรรม มนุษยทุกคนมีสมองสวนหนาที่เรียกวา Prefrontal 

cortex ซึ่งเปนสมองสวนที่เขาถึงธรรมได 

 ยุคตอไปจึงเปนยุคของการตื่นรู (Awakening) ที่เขาถึงความจริงตามธรรมชาติ ทำให

มนุษยชาติสามารถอยูรวมกันอยางสมดุล และประสบสันติภาวะหรือสันติภาพ 

  



๒๐ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาทางสายกลาง จึงมีผลใหญมากดวยประการฉะนี้ 

แล พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ยังมีพระราชดำรัสวา 

“ประเทศไทยนี้เหมาะที่นานาประเทศจะมาคุยกันเร่ืองสันติภาพ” 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 


