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การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างสมดุลชีวิต

อย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

The Application of Hermeneutics of Sufficiency 

Economy Philosophy in Agricultural New Theory
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of Postmodern Philosophy
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอรรถปริวรรตการตีความตามหลักปรัชญาหลังนวยุคในการ

พัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อ

การพฒันาสมดลุชวีติอย่างยัง่ยนื 3) เพือ่ประยกุต์ใช้อรรถปรวิรรตการตคีวามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน

เรือ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เพือ่การพฒันาสมดลุชวีติอย่างยัง่ยนืด้วยมมุมองปรชัญาหลงันวยคุ การวจัิยน้ีเป็นการ

วิจยัเชงิคุณภาพ มุง่ใชเ้อกสารน�ามาวเิคราะห์ วิจกัษ์ และวิธาน ภายใต้กระบวนการแบบวภิาษวิธ ี(Dialectic 

Method) และวิธีการให้เหตุผลด้วยวิจารณญาณทางปรัชญา (Discursive Method)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความรู้ในยุคน้ีควรใช้มุมมองปรัชญาหลังนวยุคที่มีแนวคิดในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยการใช้

อรรถปรวิรรตการตคีวามยอมรบัหลายศาสตร์ความรู้ทีม่ปีระโยชน์อย่างมวีจิารณญาณและเหตุผล ก่อให้เกิด

บรรยากาศของความร่วมมือเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เพราะการแก้ปัญหาไม่สามารถใช้หลักการใดเพียงอย่างเดียว 

ต้องมีการผสมผสานเชื่อมโยงกับหลายแนวคิดที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

 2. การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กล่าวถึง การท�าเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืน

ที่อาศัยการเก้ือกูลระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ การจัดการดินและแหล่งน�้า 

เป้าหมายเพือ่ช่วยให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางอาหารซึง่มหีลกัคดิแบบเกษตรองค์รวม เอือ้ต่อการเก็บเก่ียว

ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจคืนกลับให้เกษตรกร

* อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น



237

◆ การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ◆
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และผู้บริโภค ด้วยการใช้ผลิตผลที่ตนเองปลูก แจกส่วนเกินให้กับชุมชนและขายให้กับผู้บริโภค เกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเหลือไปเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นสังคมที่มีการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูล

 3. การน�าแนวคิดที่ดีมีประโยชน์ของหลายศาสตร์ความรู้ด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุคโดยใช้

เครื่องมืออรรถปริวรรตตีความน�าเอาหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยทางสายกลางที่ยึดความพอดี พอ

เพียงด้วยอริยมรรคมีองค์แปด (สรุปคือ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา) แนวทางแห่งความส�าเร็จช่วยพัฒนา

ปัญญาคิดดี ท�าดี ตรวจสอบและเข้าใจทุกสิ่งด้วยวิจารณญาณของตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน 

พากเพยีรและมเีมตตาต่อเพือ่นมนุษย์ เป็นวถีิชวีติของการช่วยเหลอืเก้ือกูล เชือ่มโยงกับแนวค�าสอนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ค�านึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างความคุ้มกันที่ดี โดยใช้ความรู้และคุณธรรมก�ากับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเกิดสมดุลชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแท้จริง

ค�าส�าคัญ: อรรถปริวรรต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาหลังนวยุค

Abstract

 The research aimed 1) to study hermeneutics in postmodern philosophy for

balancing development of sustainable life, 2) to study the sufficiency economy philosophy in 

agricultural new theory in developing the balance of sustainable life, and 3) to apply 

hermeneutics to interpret the sufficiency economy philosophy for the development of balance 

in sustainable life from the viewpoint of postmodern philosophy. This was a qualitative 

research: studying the documents through the analytic, appreciative and applicative 

approaches of dialectic and discursive methods.

 The research findings were as follows:

 1. The knowledge in this era should be viewed through the postmodern philosophy 

that had a concept of creating new body of knowledge by the application of hermeneutics 

to critically and logically interpret and accept useful diversified sciences, leading to a 

generous cooperation atmosphere. Because problem solving cannot be done through only 

one concept, there must be integration and connectivity of several approaches to develop 

sustainable quality of life.

 2. The sufficiency economy philosophy in agricultural new theory of His Majesty

King Bhumibol Adulyadej, King Rama 9 was introduced. The integrated sustainable 

agriculture involved planting crops and raising various poultry and farm animals, as well 

as land and water management. As the goal was to help farmers have food security,
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it adopted the holistic approach, enhancing the continuous crop harvesting and maintenance 

of ecological balance that helped lifting economic status for farmers and consumers; 

by consuming their own crops, giving the surplus to the community and selling them to 

consumers, the farmers had self reliant life in their cooperative society

 3. The concept of the postmodern philosophy in accepting useful diversified

sciences through the application of hermeneutics was in line with Buddha’s teaching of

the middle path of the Noble Eightfold (the three folds training of morality, concentration

and wisdom), a way to success that helped develop good thinking, good behavior, investigating 

and understanding all things through self judgment, and having responsibility, honesty, 

patience, perseverance towards other human beings. It was a way of life in helping one 

another which related to the concept of sufficiency economy philosophy in agricultural new 

theory which was based on the middle path, keeping to the moderation, reasonableness, 

creating self immunity through the knowledge and moral condition to help develop the 

quality of life for the really sustainable, happy and peaceful co-existence of human beings.

Keywords: Hermeneutics, Sufficiency Economy Philosophy, Agricultural New Theory, 

 Postmodern Philosophy
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บทน�ำ

	 มนุษย์ทุกคนต้องการพื้นฐานปัจจัยสี่ในการด�ารงชีวิต	ปัจจัยสี่	อันได้แก่	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	

ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรคเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	แต่ปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์จ�าเป็น

ต้องบริโภคก่อนสิ่งอ่ืน	 คือ	 อาหาร	 แต่ปัจจุบันนี้โลกก�าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร

อันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร	ปัญหาความยากจนและด้อยการ

ศึกษาของเกษตรกรซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยท่ีมักตกเป็นเหยื่อของนักธุรกิจนายทุน	

ในอดีตจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคทุนนิยมตามมาด้วยกระแสวัตถุนิยมหลังสงครามโลกที่	 2	

มีวลีที่แพร่หลายในสังคม	“Greed	 is	great”	โลภนั้นดี	พาให้เจริญ	(ชัยวัฒน์	ถิระพันธุ์	และคณะ,	

2555:	 193)	 มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมสนใจต่อผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	 ขาดความยับยั้ง

พร้อมท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองไม่สนใจว่าจะล่วงละเมิดเอาเปรียบท�าลายสิทธิของ

ผู้อ่ืนรวมทัง้สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ	ผู้วจัิยขอน�าแนวคิดปรชัญาหลงันวยคุโดยใช้เครือ่งมอื

อรรถปริวรรตช่วยตีความ	เพื่อน�าความรู้ที่มีประโยชน์ของแต่ละแนวคิดมาช่วยหาทางออกของปัญหา	

	 ประเด็นปัญหางานวิจัย	 เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบภาวะความยากจน

อันเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้และคุณธรรม	 ที่เป็นหลักยึดเหน่ียวความคิดและจิตใจให้มีสติปัญญา	

ต่อต้านความหลงงมงายไปกับวัตถุนิยมที่กระตุ้นให้เกิดบริโภคนิยมผ่านสื่อโฆษณาในยุคโลกาภิวัตน	์

ที่สนับสนุนการบริโภคที่เกินพอดีด้วยการกระตุ้นให้มนุษย์เกิดกิเลส	เกิดความโลภจนต้องแย่งชิงเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ	 จนขาดความส�านึกรู้ผิดชอบชั่วดีท�าให้มนุษย์ต่อสู้ท�าร้ายหลอกลวงกันเอง

หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความจ�าเป็น	 จึงเป็นสาเหตุให้ขาดสมดุลทาง

ระบบนิเวศจนเกิดผลกระทบสะท้อนกลับมาให้มนุษย์เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

เป็นพิษ	 งานวิจัยนี้จะแสวงหาหนทางแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยการน�าหลักอรรถปริวรรตการตีความของ

ปรัชญาหลังนวยุคมาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่	 ที่เน้น

หลักความพอประมาณ	 ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันสอดคล้องกับหลักค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาทีย่ดึทางสายกลางมชัฌิมาปฏิปทาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของอรยิมรรคองค์แปดมาเป็นแนวทาง

ของการพัฒนาปัญญาความรู้	 เสริมสร้างคุณธรรม	สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้ด�าเนินสู่ความส�าเร็จสามารถ

พัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาอรรถปริวรรตการตีความตามหลักปรัชญาหลังนวยุคในการพัฒนาสมดุลชีวิต

อย่างยั่งยืน
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	 2.	 เพือ่ศึกษาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเรือ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เพือ่การพฒันาสมดุล

ชีวิตอย่างยั่งยืน

	 3.	 เพือ่ประยกุต์ใช้อรรถปรวิรรตการตีความปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเรือ่งเกษตรทฤษฎี

ใหม่เพื่อการพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

ขอบเขตกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้เพื่อหาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ประสบปัญหาความยากจน	 ปัจจัยท่ีน�ามาแก้ปัญหาคือคุณธรรมอริยมรรค

องค์แปดตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาท่ียึดทางสายกลาง	 ความพอประมาณ	 เช่ือมโยงหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ในการด�าเนินชีวิตและความรู้ที่ใช้หลักอรรถ

ปริวรรตการตีความเครื่องมือของปรัชญาหลังนวยุคเหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์จากการใช้ปัญญาในการ

วเิคราะห์	วจิกัษ์	วธิานด้วยหลกัเหตุผลและวจิารณญาณเลอืกน�าเอาหลายศาสตร์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์

มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยัง่ยืน	โดยวจิยัในขอบเขตตามค�า

ส�าคัญดังนี้

	 1.	อรรถปริวรรตศาสตร์	(Hermeneutics)	ศาสตราจารย์กีรติ	บุญเจือ	ใช้ศัพท์	อรรถปริวรรต	

โดยมรีากศัพท์และความหมายมาจาก	“อรถ”	(ค�าสนัสกฤต)	และ	“อตถ”	(ค�ามคธ)	แปลว่า	“เนือ้ความ”	

รวมกบั	“ปรวิรรต”	(ค�าสนัสกฤต)	และ	“ปรวิตัต”	(ค�ามคธ)	แปลว่า	“หมนุเวยีน	เปลีย่นแปลง	เปลีย่นไป”	

รวมเป็น	 “อรรถปริวรรต”	 จึงแปลได้ว่า	 “การแปรเน้ือหาจากความหมายตามตัวอักษรเป็นความ

หมายตามเกมภาษา”	 (กีรติ	 บุญเจือ,	 2549:	 1)	 การแปลค�า	 ทฤษฎีว่าด้วยวิธีแห่งการตีความ	

ที่สะท้อนศิลปะการตีความตามตัวอักษรต้ังแต่ยุคโบราณแบบด้ังเดิมมี	 2	 เป้าหมาย	 คือ	 1.	 ในทาง

เทววิทยา	 หมายถึง	 การอธิบายความหมายของเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ในคัมภีร์ไบเบิล	 ทฤษฎี	 2.	 ใน

ทางศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย	 มีจุดประสงค์เพื่อการตีความที่ถูกต้อง	 สร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดกับ

ข้อความทางศาสนาหรือกฎหมาย	(Thomas	Mautner,	2005:	274)	สมบัติ	พรศิริเจริญพันธ์	(2559:	

22-26)	กล่าวถึงอรรถปริวรรตศาสตร์ว่า	มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ	(Multi-disciplinary)	ที่มีความ

สัมพันธ์กับหลายศาสตร์ความรู้	เช่น	1.	ปรัชญาการตีความ	2.	ด้านศาสนา	3.	ด้านกฎหมาย	4.	ด้าน

วรรณกรรม	เป็นต้น	ความสมัพนัธ์ดังกล่าวท�าให้เกดิประเด็นการตีความทีห่ลากหลาย	ทัง้ในด้านปรชัญา

ที่จะตีความอย่างไรให้เข้าใจตัวบทได้ถูกต้อง

	 2.	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(Philosophy	of	Sufficiency	Economy)	สามารถอธบิาย

โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2547)	ได้จัดท�าสรุปออก

เผยแพร่	คือ	(ไพฑูรย์	พงศะบุตร	และคณะ,	2559:	112-114)
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◆ การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ◆

เพื่อสร้างสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

	 *	 กรอบแนวคิด	 เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น	

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้

ในทุกระดับ	โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

	 	 *	 ค�านิยาม	ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ	3	อย่างรวมกันคือ

	 ควำมพอประมำณ	 (Moderation)	 หมายถึง	 ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	

โดยไม่เบยีดเบียนตนเองและผู้อ่ืน	ควำมมีเหตุผล	(Reasonableness)	หมายถงึ	การตัดสนิใจเกีย่วกบั

ระดับของความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	 โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอด

จนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ	กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	(Self	

Immunity)	หมายถึง	การเตรยีมตัวให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิขึน้	

โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ได้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล	โดย

มี	2	เงื่อนไข	ด้านความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

	 3.	เกษตรทฤษฎีใหม่	(Agricultural	New	Theory)	หมายถึง	แนวพระราชด�าริในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	รัชกาลที่	9	เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน	

เพื่อเกษตรแนวใหม่	 เน้นการใช้พื้นที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ	

เกษตรกร	โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน	30:	30:	30:	10	ดังนี้

	 1.	ส่วนที่หนึ่ง	ขุดสระน�้าไว้ใช้สอยและเลี้ยงสัตว์น�้า	ร้อยละ	30	ของพื้นที่ทั้งหมด

	 2.	ส่วนที่สอง	 ใช้เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรร้อยละ	 60	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 โดยแบ่ง

ท�านาข้าว	ร้อยละ	30	ปลูกพืชไม้ยืนต้น	พืชไร่	พืชสวน	ร้อยละ	30

	 3.	ส่วนที่สาม	พื้นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชสวนครัว	เลี้ยงหมู	เป็ด	ไก่	ร้อยละ	10

 เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่ส�าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนน�้าเพื่อเกษตรกรรม	

(ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร,ิ	2540:	226-245)

	 4.	ปรัชญาหลังนวยุค	 (Postmodernism)	 มีแนวคิดว่า	 การได้มาของความรู้ผ่านมุมมอง

ของกระบวนทรรศน์หลังนวยุค ซ่ึงยอมรับความรู้ทุกสิ่งด้วยวิจารณญาณ ด้วยมุมมองหลายแง่มุมมา

วิเคราะห์และเสวนา (Dialogue) เพื่อหาสาระที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ได้ยึดหลักความเชื่อเดิม การ

วิเคราะห์ความรู้ทุกสิ่งนั้นเพื่อหาจุดร่วมของทุกศาสตร์ความรู้ที่มีประโยชน์และมีความเกี่ยวเนื่องกัน 

ความรูใ้ดทีไ่ม่เก่ียวเนือ่งกันก็จะละความรูน้ัน้ไว้ก่อน เมือ่ไรพบแง่ดีและความเกีย่วเนือ่งของความรูน้ัน้

กค่็อยน�าออกมาใช้ เพราะความรูข้องมนษุย์มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เมือ่ความรูใ้หม่เข้ามาก็สามารถ

ต่อยอดความรู้นั้น ความรู้จึงสามารถพัฒนาขึ้นโดยล�าดับ	 สัมภาษณ์	 ศาสตราจารย์พิเศษอดิศักด์ิ	
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◆ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

ทองบุญ	สาขาวิชาปรัชญา	(ราชบัณฑิต)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		กรรมการวิชาการ

ของราชบัณฑิตยสถาน	 อาจารย์พิเศษ	 อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์	

กองวิชาการ	ส�านกังานอธกิารบดี	มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	และ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

ของสภาวชิาการมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	สมัภาษณ์	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	วันที่	3	กันยายน	2556	(อ้างใน	กันยาวีร์	สัทธาพงษ์,	2560:	225)

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะห์

เชิงปรชัญาแบบวิภาษวิธ	ี(Dialectic	Method)	และแสดงความเป็นเหตุผลทางปรชัญาด้วยวจิารณญาณ	

(Discursive	Method)	 โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารปฐมภูมิ	 (Primary	 Document)	 เช่น	

พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลอง

สิริราชสมบัติครบ	 60	ปี	 และเอกสารทุติยภูมิ	 (Secondary	Document)	 เช่น	พระพุทธศาสนากับ

สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่	เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ	ต�ารางานเขียน	งานวิจัยของ

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและต�ารางานเขียนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	

ส่วนการน�าเสนอผลงานการวิจัยเป็นการน�าเสนอแบบพรรณนาความ	 (Descriptive)	 เพื่อให้ผลการ

วิจัยเกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนที่	1	 ศึกษาวิเคราะห์ที่มาของปัญหา	 ก�าหนดประเด็นปัญหา	 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ

	 แก้ปัญหางานวิจัยและตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย

ขั้นตอนที่	2	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและตอบวัตถุประสงค์

	 การวิจัย

ขั้นตอนที่	3	 วิเคราะห์ผลการวิจัย	 เช่ือมโยงแนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ

	 วัตถุประสงค์การวิจัย

ขั้นตอนที่	4	 ประยุกต์ใช้แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการท่ีเก่ียวข้องเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยอย่าง

	 มีเหตุผล

ขั้นตอนที่	5	 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
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◆ การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ◆

เพื่อสร้างสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 วัตถุประสงค์	 ข้อที่	 1	 เพื่อศึกษาอรรถปริวรรตการตีความตามหลักปรัชญาหลังนวยุคใน

การพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน	

	 แนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาความรู้ให้เกิดปัญญา

ด้วยเป็นแนวคิดซ่ึงยอมรับความรู้ทุกศาสตร์ด้วยวิจารณญาณ	 ด้วยมุมมองหลายแง่มุมมาเรียนรู้เพื่อ

กรอบแนวคิดงำนวิจัย

รูปที่	1	กรอบแนวคิดงานวิจัย
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◆ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

หาจุดเหมือน	จุดต่าง	จุดเชื่อมโยง	จุดเพิ่มเติมที่มีประโยชน์	การแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิจารณญาณ

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์	สงัเคราะห์	วพิากษ์	วจิารณ์	ถกเถยีง	สนทนาเพือ่ให้เกิดความคิดนอกกรอบ

เป็นความคิดใหม่น�ามาพัฒนาต่อยอดความคิดเดิมก่อให้เกิดคุณประโยชน์รวมทั้งน�าความรู้นั้นมาใช้

แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 ทฤษฎีความรู้ของปรัชญาหลังนวยุค	 ช่วยเปิด

โลกทัศน์ให้ยอมรับทุกศาสตร์ความรู้ที่มีคุณประโยชน์จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมและกาละเทศะ

ที่แตกต่างกัน	ผู้เรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายนั้นด้วยสติปัญญา	วิจารณญาณ

ในการคิดวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือ

อุปสรรคที่เผชิญอยู่	 หัวใจส�าคัญของการเรียนรู้คือ	สติ	 ปัญญาและหลักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล	

ทฤษฎีเรียนรู้ของปรัชญาหลังนวยุคมีเครื่องมือช่วยเพิ่มพูนความรู้และยอมรับความรู้ใหม่จากแหล่ง

ความรูอ่ื้น	สามารถต่อยอดและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งด้วยอรรถปรวิรรตศาสตร์	(Hermeneutics)	

คือ	 ศาสตร์วิชาว่าด้วยการตีความหมาย	 การแปลความหมายจากเนื้อความตามตัวอักษร	 โดยสื่อ

ความหมายตามความต้องการของผู้ใช้ร่วมกันทั้งผู้สื่อและผู้รับ	 การตีความหมายเพื่อขจัดความไม่รู้	

ความสงสยั	ต้องการให้รูว่้าค�านัน้เกีย่วกบัเรือ่งอะไร	มสีถานการณ์อย่างไร	และเพือ่ให้เข้าใจว่าข้อความ

นั้นมีคุณค่าทางไหนและการตีความเพื่อตอบสนองความอยากรู้ความหมายของมนุษย์	

	 สมบตั	ิพรศิริเจริญพันธ	์(2559:	29)	กลา่วว่า	ความหมายของเฮอรเ์มนตูกิสค์รอบคลุมตัง้แต่

การเป็นกฏ	(Rules)	ศาสตร์	(Science)	และทฤษฎี	(Theory)	ว่าด้วยการตีความตัวบทจนถึงการเป็น

ศิลปะ	(Art)	แห่งการเข้าใจ	เฮอร์เมนูติกส์สนับสนุนให้เกิด	ความคิด	จิตใจที่เปิดกว้างและพัฒนาการ

รับรู้รับฟัง	โดยคิดว่าเฮอร์เมนูติกส์:	ศาสตร์ที่ว่าด้วยการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจช่วยบ่มเพาะ

ความอดทน	 เป็นการยอมรับหรือประนีประนอมกับผู้อ่ืน	 โดยเฉพาะผู้อ่ืนที่คิดต่าง	 เพื่อส่งเสริมให้

มีความเคารพพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติรับฟังซ่ึงกันและกัน	 ศาสตร์แห่งการตีความนอกจากเป็นประโยชน์

ในแง่ญาณวิทยา	 นักปรัชญาหลังนวยุคถือว่า	 เฮอร์เมนูติกส์	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการเสวนา	

(Dialogue)	เพือ่ความเข้าใจทีดี่เพราะถือว่าการเสวนาทีม่กีารตีความเป็นแกนน�าจะท�าให้ปราศจากอคติ

ใด	ๆ	ทั้งสิ้น	(วีรชาติ	นิ่มอนงค์,	2552:	9-10)	

	 วตัถปุระสงค์	ข้อที	่2	เพือ่ศึกษาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในเรือ่งเกษตรทฤษฎีใหม่

เพื่อการพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน	

	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มีคุณประโยชน์

ต่อประชาชนชาวไทย	 หากทุกคนเข้าใจและน้อมน�ามาใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 ย่อมน�าทางชีวิต

ให้ประสบกับความส�าเร็จมีชีวิตที่ดีงามได้	 เพราะเป็นปรัชญาที่น�าเอาศาสตร์ความรู้ที่มีคุณประโยชน์

หลากหลายมาผสมผสานปรบัประยกุต์ใช้ด้วยสิง่ทีดี่ทีส่ดุของแต่ละศาสตร์ความรู	้ตามสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ศาสตร์หลากหลายได้แก่	 หลักปรัชญาหลังนวยุค	
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พุทธปรัชญา	 เกษตรกรรม	 (เกษตรผสมผสาน)	 เศรษฐศาสตร์	 มาช่วยถ่ายทอดแนวความคิดให้เปิด

โลกทัศน์ที่เข้มแข็งในการด�าเนินชีวิต	ดังที่พระองค์ได้มีพระราชด�ารัส	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2542

ว่า

 เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาช้ีถงึแนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทกุระดับ 

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก

ยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผลและความจ�าเป็นทีต้่องมรีะบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน ภายนอก

ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน�าวิชาการต่าง ๆ

มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา

และความรอบคอบเพือ่ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง

ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	(รงค์	ประพันธ์พงศ์,	

2559:	32)

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นว่า	 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถแก้ไขปัญหาของลัทธิวัตถุนิยมได้	 พระองค์ท่านทรงมอบแนวคิดท่ีแตกต่างเพื่อใช้

แก้ปัญหาในขณะนั้นและต่อยอดความคิดในเชิงปฏิบัติด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข	

ผู้วิจัยขอกราบน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระองค์ท่ีทรงมีอัจฉริยภาพในทุกด้าน

ทกุศาสตร์ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ช่วยพฒันาประชาชนชาวไทยให้มคีวามเป็นอยู่ทีดี่ขึน้	ศาสตร์ทีพ่ระองค์

ทรงเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์	 ภูมิประเทศ	 สิ่งแวดล้อม	 ดังตัวอย่าง	

โครงการฝนหลวง	 โครงการแกล้งดิน	 ทรงใช้หลักการเสวนา	 (Dialogue)	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อหาทางแก้ปัญหา	ดังที่	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	กล่าวถึงพระองค์ท่านว่า	(Anand	Panyarachun	and	

Editorial	Team,	2014:	251)

 “พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้มองหาแต่บุคคลที่พร้อมจะตอบรับไปในแนวทาง

ที่คล้อยตามความคิดเดียวกับพระองค์ท่านเท่านั้น หากแต่ค�านึงถึงความส�าคัญในการค้นหาเพื่อให้ได้

ค�าตอบที่เป็นความจริง นักวิทยาศาสตร์ควรที่จะพูดความจริงเสมอ ถึงแม้บางครั้งจะใช้หลักโน้มน้าว

เพือ่หลกีเลีย่งการไม่ยอมรบั การเสวนาเป็นขบวนการทีม่กีารโต้แย้งเกดิขึน้อยูเ่สมอ ถ้าคุณได้มโีอกาส

ถวายงานใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน คุณจะเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ เพราะพระองค์จะเปิดใจ

กว้างซักถามความเห็นของผู้อื่นจนกระทั่งพระองค์ท่านจะพอใจในค�าตอบ”
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	 พระองค์ท่านทรงใช้หลักของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นสิ่งซ่ึงได้มาของแนวคิด

ที่เปิดกว้างยอมรับความเห็นของผู้อ่ืนที่ร่วมท�างานเพื่อให้ได้แนวคิดหรือข้อสรุปที่เหมาะสมกับปัญหา

ของสถานการณ์นั้นมากที่สุด	พระองค์ท่านทรงเป็นปราชญ์ที่ทันสมัยพร้อมประยุกต์และพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาที่เน้นแนวทางการด�าเนินชีวิต	ที่ยึดถือความ

พอประมาณ	 ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง	 ด้วยอาศัยสองเงื่อนไข	 คือความรู้และ

คุณธรรม	เป็นแนวทางปฏิบติั	เพือ่เตรยีมความพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงในโลกยคุปัจจุบนัทีเ่จรญิอย่าง

รวดเรว็จากการสือ่สารทางเทคโนโลยี	ทีพ่ฒันาไปสูค่วามเจรญิทางวัตถนุยิม	บรโิภคนิยม	โดยให้มคีวาม

รอบรู้และมีภูมิคุ้มกันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ด�าเนินชีวิตด้วยความรู้รอบ	

รอบคอบ	อดทน	และความเพียรที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม	ความพอเพียง	พอประมาณนี้ตรงกับหลัก

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยทางสายกลาง	มัชฌิมาปฏิปทา	ว่าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหนทาง

แห่งความส�าเร็จเทียบได้กับหลักไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นคุณธรรมช่วยพัฒนาสติปัญญา

	 ความรูช่้วยพฒันาปัญญา	ปัญญาช่วยพฒันามนุษย์ให้มภูีมคุ้ิมกันในการด�ารงชีวติอย่างมคุีณค่า	

ร่วมกันคิดวิเคราะห์	 วิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความต้องการที่เกินพอดี	 ในหลาก

หลายประเด็น	ช่วยกันคิดจากพลังของมนุษย์ในสังคมที่ตระหนักรู้	ช่วยกันลบล้างความคิดของผู้ที่คิด

ท�าลายสิ่งแวดล้อมให้ลดลง	 ช่วยกันปรับทัศนคติเขาเหล่านั้นด้วยพลังของปัญญา	 ร่วมกันคิดในเรื่อง

ของความพอดีพอเพียง	 ลดความโลภให้น้อยลงดังค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมพิลอดุลยเดชทีพ่ระองค์ทรงสอนและแนะวธิแีก้อย่างเป็นรปูธรรมในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพยีงทีม่ี

ความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน	 แต่กลับสร้างสังคมที่มีแต่คนช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	

หากสังคมนั้นร่วมมือกันทั้งปัญญา	 ความคิด	 การกระท�า	 โดยมีหัวใจเป็นหน่ึงเดียวในความ

ส�านกึรูถ้งึคุณค่าของแผ่นดิน	ของทรพัยากรธรรมชาติทีบ่นัดาลให้มนษุย์อย่างเราได้อาศัย	ได้บรโิภคตาม

พืน้ฐานของปัจจัยสีเ่พยีงเท่านีก็้จะสามารถท�าให้องค์รวมของชีวติอันประกอบด้วยมนษุย์และธรรมชาติ	

กลับมาสู่สมดุลที่ยั่งยืนได้ตลอดไป

	 วตัถปุระสงค์	ข้อที	่3	เพือ่ประยกุต์ใช้อรรถปรวิรรตการตีความปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

	 อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรี่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนา

สมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน	ใช้การตีความในเรื่องของปัญญาความรู้ท่ีก�ากับด้วยคุณธรรม	ด้วยหลักปรัชญา

หลงันวยคุเช่ือมโยงศาสตร์ความรูที้ดี่	มปีระโยชน์	ด้วยการใช้เครือ่งมอือรรถปรวิรรต	ช่วยสนบัสนนุให้

มนุษย์มีหลักคิดเพื่อพัฒนาการด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืน	สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	คุณธรรม	คุณธรรมส่วนบุคคล

เกิดขึ้นได้จากความรู้	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการใช้ปัญญาตัดสินว่าความดีคืออะไร	ซึ่งต้องใช้ความมี

เหตุผล	เป็นหลักในการพิจารณา	ดังที่พลาโต้	กล่าวถึง	คุณธรรม	ว่า	“การปลดเปลื้องหรือความหลุด
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พ้นจากความชั่ว	จะมีไม่ได้	ถ้าปราศจากการได้มาซึ่งคุณธรรมขั้นสูงและปัญญา”	(Plato,	Phaedo,	op,	

cit,	p.170	อ้างใน	พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2559:	48)

	 ทฤษฎีอรรถปริวรรตที่ส�าคัญคือ	ทฤษฎีหลอมรวมครอบฟ้า	(Fusion	of	Horizons)	ที่ใช้หลัก

การแลกเปลี่ยนความคิดด้วยการเสวนากันและกัน	 เน่ืองจากทุกคนมีระบบความจริงในความคิดของ

ตนเองโดยเป็นระบบความจริงเดียวกับความคิดของผู้อ่ืนหรือไม่	 ต้องเปิดใจเปิดความคิดเสวนา

แลกเปลี่ยนความคิดว่ามีจุดใดท่ีตรงกัน	 จุดใดที่ต่างกันถ้าตรงกันก็ถือว่ามีความคิดเดียวกับผู้อ่ืน	

พร้อมทีจ่ะร่วมยอมรบัเหน็พ้องต้องกนั	ร่วมกนัท�างานด้วยความสามคัคี	แต่หากเหน็ต่างกนักย็อมรบัใน

ความคิดทีต่่าง	เคารพในความคิดของกนัและกัน	พยายามประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง

	 กระบวนการเพิม่ความรูข้องมนษุย์ใช้เครือ่งมอืของอรรถปรวิรรตทัง้สองของทฤษฎีวงจรอรรถ

ปริวรรตและทฤษฎีการหลอมรวมครอบฟ้าพร้อมกัน	 เมื่อได้รับความรู้ใหม่เข้ามารวมกับความรู้เดิม	

สมองของมนษุย์ก็จะเกิดขบวนการคิดวิเคราะห์	สงัเคราะห์	วพิากษ์	วจิารณ์ด้วยการเสวนาสนทนาแลก

เปลี่ยนความคิดผ่านขบวนการบูรณาการกลั่นกรองจนเกิดความรู้ใหม่และพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าได้

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา	ต้องบูรณาการความรู้จากแนวคิดปรัชญา

หลังนวยุค	 ค�าสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยทางสายกลาง	 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าด้วยกันโดยเลือกเอาจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาเช่ือมโยงหาจุดสอดคล้อง

และน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด�ารงชีวิต	จุดเชื่อมโยงคือ	ทางสายกลาง	ความพอประมาณ

	 คุณธรรมที่ยึดหลักความพอดีพอเพียงตามหลักค�าสอนทางสายกลาง	(มัชฌิมาปฏิปทา)	ของ

พระพุทธศาสนา	ว่าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดเทียบได้กับหลักไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	 เป็น

คุณธรรมช่วยพัฒนาสติปัญญาในการเรียนรู้วิธีคิดสู่ความส�าเร็จ	 กระบวนการพัฒนาปัญญาในพุทธ

ปรัชญา	จะมีความหมายถึง	การเรียนรู้ตามกระบวนการศึกษา	3	ประการ	 เรียกว่า	 ไตรสิกขา	 ได้แก่	

ศีล	สมาธิ	ปัญญา	กระบวนการพัฒนาปัญญาทางพุทธปรัชญา	จึงเริ่มต้นที่กระบวนการของศีลต่อด้วย

สมาธิ	 จนเกิดปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	 กระบวนการพัฒนาปัญญาในฝ่ายเถรวาทจะเน้นเรื่อง	 ไตรสิกขา	

หมายถึงการศึกษาสามประการได้แก่	(ที.ปา.(ไทย)	11/305/272)

	 1.	ศีล	 คือ	 การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย	

	 2.	สมาธิ	 คือ	 ความตั้งใจมั่น	

	 3.	ปัญญา	 คือ	 ความรอบรู้

	 มัชฌิมาปฏิปทา	ทางเดินสายกลางแห่งความพอดี	 เกิดจากจุดเริ่มต้นของศรัทธา	 แล้วผนวก

เข้ากับบุคคลที่ช่วยให้เกิดความคิด	 ด้วยหลักปรโตโฆสะที่ดี	 จากกัลยาณมิตรผู้เจริญ	 และมุ่งโยง

ความคิดที่ได้รับนั้นด้วยโยนิโสมนสิการ	 ด้วยสาระส�าคัญว่า	 “ให้ศรัทธาน�าไปสู่ปัญญา”	 คือช่วยให้
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◆ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

เกิดสัมมาทิฐิ	ซึ่งเป็นองค์มรรคข้อแรกที่เข้าสู่ตัวมรรค	8	(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	

2559:	682)	ช่วยให้ด�ารงชีวติด้วยทางสายกลางมชัฌิมาปฏิปทาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมอื	

ไม่ต้องแข่งขัน	 ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นจึงท�าให้ลดความขัดแย้ง	 ช่วยสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความ

สงบสุขอย่างยั่งยืนมั่นคง	

	 ความส�าคัญของปัญญา	 เพราะ	 “ปัญญา	 มีสภาพแทงตลอดสภาวะที่มีจริงของธรรมทั้งปวง	

มีหน้าที่ก�าจัดความมืด	คือ	โมหะ	มีความไม่หลงเป็นเครื่องปรากฏ	มีสมาธิเป็นเหตุใกล้”	(อภิ.วตาร.	

(ไทย)	397)	ปัญญาจึงช่วยให้มนุษย์พ้นจากบ่วงทุกข์	ที่เกิดจากความไม่รู้	กิเลสตัณหา	ความอยากได้

อยากมีจนเกินพอดี

	 “คุณธรรมคือลักษณะนิสัยในการเลือกทางสายกลาง” (Aristotle,	Nicomachean	Ethics,	

1107a	 อ้างใน	 (พระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต),	 2559:	 275))	 คุณธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความรู้สึกและการกระท�าการในระดับพอดี	ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป	เป็นคุณธรรมเป็นทางสายกลาง	

(Mean)	

	 ชีวิตมนุษย์ล้วนด�าเนินไปและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยยุคโลกาภิวัตน์เป็น

ยุคเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่สามารถหาได้จากทุกที่ที่มีการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต	

เป็นยคุทีม่คีวามหลากหลาย	มนษุย์ในสงัคมนีจ้�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมภูีมคุ้ิมกนัทางด้านความรู	้หมายถงึ	

ต้องมีความสามารถในการสร้างปัญญา	สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนอย่างยั่งยืน	ด้วยหลักคิดที่ถูกต้อง	

มีขบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งใดจริง	 สิ่งใด

ถูกต้อง	สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับสังคม	สถานการณ์และกาลเวลา	

	 การแก้ปัญหาทุกอย่างไม่สามารถใช้หลักการใดเพียงอย่างเดียวได้	 หากต้องมีการผสมผสาน

หลกัการแนวคิดอ่ืนทีม่ปีระโยชน์ด้วยแนวคิดปรชัญาหลงันวยุค	ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในเรือ่ง

เกษตรทฤษฎีใหม่และหลักการเชื่อมโยงบูรณาการแนวคิดที่มีประโยชน์ของปรัชญาหลังนวยุคที่ต้องมี

พืน้ฐานมาจากหวัใจทีม่คุีณธรรมจรยิธรรมจึงจะสามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเบด็เสรจ็	ช่วยพฒันา

ให้เกิดสมดุลชีวิตแบบองค์รวมอันประกอบไปด้วยมนุษย์	สังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติให้เกดิความมัน่คง	งอกงามเก้ือกูลกนัและกนัอย่างยัง่ยนื	มนษุย์บรูณาการตนเองตลอดเวลา

กับสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก	 เกิดการพัฒนาทั้งร่ายกาย	 จิตใจและสติปัญญา	 มนุษย์สามารถ

บูรณาการ	 พัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถเอ้ือเฟื้อประโยชน์แก่ผู้อ่ืน	 สิ่งเหล่าน้ันก็กลับมาเก้ือกูล

มนุษย์ได้	ตัวอย่างของการเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างยั่งยืน
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◆ การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ◆

เพื่อสร้างสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

สรุป

	 ผู้วิจัยเห็นว่าปรัชญาหลังนวยุคก่อให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือช่วยเหลือกันด้วยหลัก	

“สรรหำแนวคิดร่วม	 เคำรพควำมเห็นต่ำง	 มองหำจุดเชื่อมโยง	 บูรณำกำรควำมคิดเป็นหนึ่งเดียว	

เพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง	 สร้ำงสรรค์ควำมคิดอย่ำงย่ังยืน”	 เน้นให้เกิดเอกภาพบนความ

หลากหลาย	ปรชัญาหลงันวยคุจึงเป็นศาสตร์ความรูห้นึง่ทีช่่วยประสานหลายศาสตร์ความรูใ้ห้เป็นหนึง่

เดียว	สร้างคุณประโยชน์ในทุกวงการความรู้	เช่น	วงการการศึกษา	วงการการแพทย์	วงการการเกษตร	

โดยปรชัญาหลงันวยคุช่วยประสานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเรือ่งเกษตรทฤษฎีใหม่	ช่วยน�าเอาจุดดี

จุดร่วมของทัง้หลายศาสตร์ประสานและเก้ือกลูกนั	เกดิเป็นศาสตร์ความรูห้นึง่เดียวจากการผสมผสาน

หลายศาสตร์ความรูท้ีม่คุีณประโยชน์ต่อการด�ารงชีวติในยคุโลกาภิวัตน์ของศตวรรษที	่21	ทีเ่น้นความรู้

คู่คุณธรรมช่วยพฒันาและแก้ไขปัญหาสงัคม	ช่วยให้มนษุย์อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุเกดิสนัติในทกุสงัคม

บนโลกใบนี้	เป็นการมีชีวิตที่มีความสุข

	 แนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสามารถน�าหลักอรรถปริวรรตตีความค�าสอนของพระพุทธศาสนา	

ประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาความรู้ให้เกิดปัญญา	 ด้วยเป็นแนวคิดซ่ึงยอมรับความรู้ทุกศาสตร์ด้วย

วิจารณญาณ	ด้วยมุมมองหลายแง่มุมมาเรียนรู้เพื่อหาจุดเหมือน	จุดต่าง	จุดเชื่อมโยง	จุดเพิ่มเติมที่มี

ประโยชน์	การแลกเปลีย่นความรู	้พร้อมน�าแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเรือ่งเกษตรทฤษฎี

ใหม่พฒันาคุณภาพในการด�ารงชีวติ	ด้วยกระบวนความคิดบนเส้นทางสายกลาง	เพือ่การด�ารงชีวิตแบบ

ยั่งยืน	 การแก้ปัญหาทุกอย่างไม่สามารถใช้หลักการใดเพียงอย่างเดียวได้	 หากต้องมีการผสมผสาน

หลักการแนวคิดอื่นที่มีประโยชน์	เช่น	หลักปรัชญาหลังนวยุคใช้เครื่องมืออรรถปริวรรตในการตีความ	

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

โดยใช้หลกัการเช่ือมโยงบรูณาการแนวคิดทีม่ปีระโยชน์ด้วยพืน้ฐานคุณธรรมและความรูจึ้งจะสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเบ็ดเสร็จ	 ช่วยพัฒนาให้เกิดสมดุลชีวิตแบบองค์รวมอันประกอบไปด้วย

มนษุย์	สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมอืงและสิง่แวดล้อมธรรมชาติให้เกดิความมัน่คง	งอกงามเกือ้กลูกนัและ

กันเป็นการพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

	 การพัฒนาสมดุลชีวิตใช้ความเป็นกลางด้วยมุมมองที่หาจุดกลางของทุกศาสตร์ความรู้ที่มีผล

เกี่ยวข้องและมีประโยชน์	 เช่ือมโยงด้วยความเหมือนให้ประสานอย่างสมดุล	 การเสนอแนวคิดเพื่อ

ต่อยอดงานวิจัยใหม่มีดังนี้
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◆ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

	 1.	สนับสนุนแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคก่อให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือช่วยเหลือกัน	

ส่งเสริมแนวคิดกำรเกษตรหลังนวยุคช่วยน�าเอาจุดดีจุดร่วมของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ส่งเสริมการท�า

เกษตรผสมผสาน	เพาะปลกูพชืเลีย้งสตัว์หลายสายพนัธุท์ีม่คีวามเกือ้กลูกนัทัง้ห่วงโซ่อาหารช่วยก�าจัด

ศัตรูพืชเสริมแร่ธาตุและเสริมความชุ่มชื้นในดิน	

	 2.	ส่งเสริมวิถีการด�ารงชีวิตของภูมิปัญญาไทยด้วยค่านิยมรักเอกลักษณ์ความเป็นไทย

การใช้ชีวติเรยีบง่ายอยู่กับสมดุลทางธรรมชาติทีบ่รโิภคเป็นอาหารธรรมชาติช่วยบ�ารงุจิตใจและร่างกาย	

โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชมธรรมชำติที่สวยงามร่วมกับวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น	

	 3.	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งเรื่องการลดมลพิษและ

ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติด้วยการผลติพลงังานบรสิทุธิท์างธรรมชาติของก๊าซมลูสตัว์ผลติเช้ือเพลงิ

และจากพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานน�้าตก	พลังงานลมผลิตไฟฟ้าและความร้อน	 ใช้ธรรมชำติเพื่อ

ธรรมชำติ

	 4.	สนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเกษตรชีววิถีด้วยควำมส�ำนึกรู้คุณต่อธรรมชำติ	 ความ

ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษให้ผู้อื่นบริโภค	
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