
 

ระบบเศรษฐกิจกระบวนทศัน์ใหม่ 

เพ่ือการฟ้ืนฟปูระเทศสู่ยคุหลงัโควิด-19 

 

 

ประเทศไทยและโลกวกิฤตเพราะระบบเศรษฐกจิทีผ่ดิ 

 

 

 

 

 

โดย 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณนายแพทยป์ระเวศ วะส ี

ราชบณัฑติกติตมิศกัดิ ์

  



๑. 
ระบบเศรษฐกิจท่ีผิดเกิดจากฐานความคิดท่ีผิด 

 

ระบบเศรษฐกจิโลกในปัจจุบนั แมจ้ะคดิและพฒันาโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งระดบั

โลก และหลายคนไดร้บัรางวลัโนเบล อนัท าใหค้นเชื่อกนัไปทัง้โลก แต่ผลของมนัโดยเฉพาะ

ใน ๓๐ ปี ทีผ่า่นมา พสิูจน์ใหเ้หน็ว่ามปัีญหาทีก่่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าสุดๆ แบบทีเ่รยีกกนั

วา่ปรากฏการณ์ 99 : 1 คอื คน 1 เปอรเ์ซนต ์เทา่นัน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ แต่อกี 99 เปอรเ์ซนต์ 

ไม่ได้รบัประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ความเหลื่อมล ้าหรือความไม่เป็นธรรมขณะน้ีมีผล

ตามมาอยา่งมหาศาล เป็นวกิฤตการณ์ปัจจุบนัหรอืวกิฤตการณ์โลก ทีไ่ม่สามารถกา้วขา้มได้

ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ตามค าพูดที่ว่า "คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่

ก่อใหเ้กดิปัญหานัน้" 

ฐานการคดิทีผ่ดิคอื การคิดแบบกลไกและแยกส่วน ไม่ใช่การคิดแบบองคร์วม 

องคร์วมคอืโลกทัง้โลกเป็นองคร์วมเดยีวกนั 

เมื่อเป็นองคร์วมเดยีวกนั แลว้คดิวา่ระบบเศรษฐกจิคอืการแขง่ขนัเสรจีะไดห้รอื 

เหมอืนร่างกายทัง้หมดเป็นหน่ึงเดียวกนั จะปล่อยให้ส่วนใดส่วนหน่ึงขาดเลือดไป

เลีย้งไมไ่ด ้เพราะจะกระทบองคร์วมทัง้หมด 

เพราะฉะนัน้ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นเสมือนระบบสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยง

ร่างกายอย่างทัว่ถึงเป็นธรรม (ถกูต้อง) 

ไมใ่ชทุ่นนิยมเสรอียา่งทีค่ดิแบบกลไก และแยกสว่น 

การคดิและท าแบบแยกสว่นจะน าไปสูส่ภาวะวกิฤตเสมอ 

  



๒. 
เม่ือมีการเหน็อย่างถกูต้องว่าระบบเศรษฐกิจคืออะไร กส็ามารถออกแบบ (design)ได้ 

 

ทิฐิ แปลว่า การเห็น การเห็นอย่างถูกต้องเรียกว่า  สมัมาทิฐิ ถ้าตรงข้ามก็เป็น

มิจฉาทิฐิ สมัมาทิฐิก าหนดสามารถพฒันา มิจฉาทิฐิก าหนดมิจฉาพฒันา เมื่อเราเห็นว่า

ประเทศทัง้หมดเป็นองคร์วมหน่ึงเดยีวกนั และระบบเศรษฐกจิเป็นเสมอืนระบบสูบฉีดโลหติ

ไปหลอ่เลีย้งทุกสว่นของร่างกายอยา่งทัว่ถงึทนักาล จะใหส้ว่นใดสว่นหน่ึงขาดเลอืดไมไ่ด ้เรา

กส็ามารถออกแบบระบบเศรษฐกจิกระบวนทศัน์ใหม่ได้ เป็นระบบเศรษฐกจิสมัมาพฒันา ที่

ก่อใหเ้กดิความรม่เยน็เป็นสุข 

  



๓. 
การมีสมัมาชีพเตม็พืน้ท่ีเป็นวตัถปุระสงคข์องระบบเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่จีดีพี 

 

จดีพีเีป็นเพยีงเครื่องวดัอยา่งหน่ึง แต่ไม่ใช่วตัถุประสงค ์เพราะจดีพีสีูงไม่ไดห้มายถงึ

ความทัว่ถงึเป็นธรรม การมสีมัมาชพีเตม็พืน้ทีห่มายถงึทัว่ถงึเป็นธรรม จงึเป็นวตัถุประสงค์

ของระบบสมัมนาเศรษฐกจิ 

สมัมาชพี หมายถงึ อาชพีที่ไม่เบยีดเบยีนตนเอง ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ไม่เบยีดเบยีน

สิง่แวดลอ้ม และมรีายจา่ยน้อยกวา่รายได ้ 

(เบยีดเบยีนตนเอง หมายถึง เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเอง และสุขภาวะของ

ครอบครวั) 

สมัมาชพี จงึเป็นดชันีรว่มทีร่วมเรื่อง เศรษฐกจิ จติใจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และศลีธรรม 

เขา้มาดว้ยกนั จงึเป็นเครื่องชี้วดัที่ดมีาก เมื่อมสีมัมาชพีเต็มพืน้ที่ จงึท าใหเ้กดิความร่มเยน็

เป็นสุขและศีลธรรมดี เรื่องน้ีเคยเกิดขึ้นที่ต าบลยกกระบัตร อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร เมื่อ ๕๐ ปีก่อน และมกีารพดูถงึในพระสูตรทีช่ื่อว่า กฏทนัตสูตร ทีบ่รรยายภาพ

สงัคมทีม่สีมัมาชพีเตม็พืน้ทีไ่วอ้ยา่งวจิติร ความวา่ 

“โภคทรพัยจ์ะเกิดขึน้ในท้องพระคลงั  = เศรษฐกจิด ี

 ราษฎรจะไม่ต้องปิดประตเูรือนอยู่ = ศลีธรรมด ี

 จะยงับตุรให้ฟ้อนอยู่บนอก”  = ครอบครวัอบอุน่ 

นัน่คือภาพของความร่มเย็นเป็นสุข  ที่จะเกิดขึ้นจากการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่  

เพราะฉะนัน้การมสีมัมาชพีเตม็พืน้ที ่จงึเป็นวตัถุประสงคข์องระบบเศรษฐกจิใหม่ ไม่ใชจ้ดีพี ี

จะตอ้งออกแบบระบบเศรษฐกจิทีเ่กดิผลตามวตัถุประสงคน้ี์ ทีไ่มใ่ชก่ารแขง่ขนัเสรอียา่งระบบ

เศรษฐกจิเก่า  



๔. 
ระบบเศรษฐกิจหลายเส้นทาง (Multiple pathways) 

 

อะไรที่มเีสน้ทางเดยีว ถ้าเสน้ทางนัน้ตนั จะล าบากมากเกดิการจนตรอกเพราะไม่มี

ทางไป ระบบเศรษฐกจิแบบปัจจุบนัเป็นระบบเสน้ทางเดยีว เวลามนัตกต ่าแต่ละครัง้มคีนฆา่

ตวัตายกนัมาก เพราะจนตรอก ประเทศไทยกม็ี ดงัทีพ่อ่แม่ลูกพากนัตายทัง้ครอบครวั เดก็ๆ

ไม่มโีอกาสมชีวีติต่อไปทัง้ๆ ที่ไม่มคีวามผดิอะไรเลย แต่เป็นความผดิของระบบเศรษฐกจิที่

โหดรา้ยต่อชวีติ เพราะไมไ่ดเ้อาชวีติของคนทัง้หมดเป็นตวัตัง้ 

ระบบร่างกายซึ่งเป็นระบบทีด่ทีีสุ่ดในโลก ไม่มวีนัใชเ้สน้ทางเดยีวเพราะถา้อุดตนัมนั

จะตาย อยา่งระบบสูบฉีดโลหติไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วน ทุกส่วนของร่างกายจะต้องมี

หลอดโลหิตหลายเส้นทางมาหล่อเลี้ยง ถ้าเสน้ทางหน่ึงตนั เลอืดยงัมาหล่อเลี้ยงได้โดย

เส้นทางอื่น เพราะจะปล่อยใหส้่วนใดส่วนหน่ึงขาดเลอืดไม่ได้ เพราะทุกส่วนล้วนเป็นส่วน

หน่ึงขององคร์วมเดยีวกนั 

ฉะนัน้ ระบบเศรษฐกจิใหมซ่ึง่เป็นเศรษฐกจิองคร์วม จะตอ้งมหีลายเสน้ทาง เพือ่การนั

ตวีา่ทุกสว่นของสงัคมมเีลอืดไปหลอ่เลีย้งทัว่ถงึทนักาล 

  



๕. 
ระบบเศรษฐกิจ ๓ เส้นทางท่ีบรูณาการกนั 

 

ในที่น้ีจะเสนอระบบเศรษฐกิจ ๓ เส้นทางที่บูรณาการกนั บูรณาการกันเพื่อสร้าง

สมัมาชพีเตม็พืน้ที ่ทุกหมูบ่า้น ทุกต าบล และทุกในเมอืง  

ระบบเศรษฐกจิองค ์๓ ประกอบดว้ย 

(๑) ระบบเศรษฐกจิภมูคิุม้กนั (บนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ ร.๙) 

(๒) ระบบเศรษฐกจิสงัคมทีท่ ัว่ถงึเป็นท าแบบ ยนุูส 

(๓) ระบบเศรษฐกจิมหภาคทีม่จีติส านึกองคร์วม 

 ทัง้ ๓ เปรยีบเสมอืนหว่ง ๓ หว่ง ทีค่ลอ้งกนัตามรปู 

 

  

                                                         

                                      

                                



และขยายความดงัต่อไปน้ี 

(๑) ระบบเศรษฐกิจภมิูคุ้มกนั 

 ภูมิคุ้มกัน หมายถึงว่า ไม่ว่าจะเกิดเภทภยัใดๆ จากภายใน หรือภายนอกก็ตาม

ประชาชนสว่นใหญ่ หรอืทัง้หมดจะมภีมูคิุม้กนัจากเภทภยันัน้ๆ โดย 

“มีบา้นอยู ่มีอาหารกินอย่างพอเพียง มีครอบครวัอบอุ่น มีชมุชนเข้มแขง็” 

= บอคช. บา้น อาหาร ครอบครวั ชมุชน 

 บอคช. เป็นความตอ้งการพืน้ฐาน ทีท่ าใหเ้กดิความมัน่คงในชวีติและความสุข 

 ระบบเศรษฐกจิพืน้ฐานตอ้งมภีมูคิุม้กนัทีอ่ านวยบอคช.ใหป้ระชาชนทัง้ประเทศ ไมว่า่

โลกจะวิกฤติหรือผกผนัอย่างใดๆ และระบบอย่างน้ีจดัให้มขีึ้นได้ โดยให้ทุกชุมชนมทีี่ดนิ

อย่างพอเพยีงที่สมาชกิทุกครอบครวัจะมบีา้นอยู่ และชุมชนสามารถผลติอาหารไดเ้หลอืกนิ 

โดยผลติเพือ่ทุกครอบครวัในชุมชนบรโิภคอยา่งพอเพยีง เหลอืขายจะท าอะไรอื่นๆ เพิม่เตมิก็

ได ้แต่ครอบครวัตอ้งไดอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งอบอุ่น และชุมชนเขม้แขง็ น้ีจะตรงกบัเกษตรทฤษฎี

ใหม่ และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของร.๙ ซึ่งต้องท าให้เป็นนโยบายที่ท าให้เกิดจรงิทัว่

ประเทศ 

ระบบเศรษฐกจิน้ีอาจเรยีกวา่ “ระบบเศรษฐกิจชมุชนบนฐานการเกษตรพลงับวก 

Farm-based Community Economy Plus” 

พลงับวกหมายถงึท าอะไรอื่นๆ เพิม่เตมิไดเ้ต็มทีบ่นฐานที่มภีูมคิุม้กนั ถงึจะสุ่มเสีย่ง

ไปบา้งกไ็มเ่ป็นไรเพราะมภีมูคิุม้กนัเป็นฐาน 

ระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกนัจะท าให้ประชาชนทัง้ประเทศเข้มแข็ง  เป็นปัจจยัเอื้อให้

เศรษฐกจิมหภาคแขง็แรง 

  



(๒) ระบบเศรษฐกิจสงัคมท่ีทัว่ถึงเป็นธรรมแบบยนุูส 

 โมฮมัหมดัยนุูส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบงัคลาเทศ ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลดา้นสนัตภิาพ 

ได้บุกเบิกตัง้ Grameen Bank หรือธนาคารเพื่อคนจน ค้นพบจากประสบการณ์จากการ

ท างานกบัคนจนมาหลายสบิปีว่า คนเลก็คนน้อยคนยากคนจนมศีกัยภาพทีจ่ะสร้างงาน ถา้

ไดร้บัการสนับสนุนด้านทุน เทคโนโลย ีและการจดัการ เขาท างานในหลายประเทศ และมี

ชาวบา้นทีไ่ดร้บัประโยชน์หลายรอ้ยลา้นคน จนเขามัน่ใจวา่ “โลกสามศนูย”์ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไป

ได ้คอื 

o ความยากจนเป็นศนูย ์

o การว่างงานเป็นศนูย ์

o การปล่อยมลพิษเป็นศนูย ์

 (ดหูนงัสอืเลม่ใหมช่ื่อ “โลกสามศูนย”์ ของเขา) 

 การว่างงานเป็นศูนย์ เพราะประชาชนเป็นผูส้รา้งงานเอง โดยเป็นผูป้ระกอบการเอง 

ไม่ใช่รอคอยให้มีใครมาจ้างงาน เมื่อไม่มีใครจ้างจึง “ว่าง” มนัเป็นระบบเศรษฐกิจที่ผิด

ประชาชนทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างงานเองจงึไมม่กีารว่าง ระบบน้ีจงึเรยีกวา่ระบบเศรษฐกจิ

สงัคมที่มคีวามทัว่ถึงเป็นธรรม เพราะสงัคมเป็นผูส้ร้างเศรษฐกจิเสยีเองจงึทัว่ถึงเป็นธรรม 

 รัฐบาลสามารถท าได้โดยตัง้ “กองทัพเศรษฐกิจใหม่” โดยแจ้งบัณฑิตตกงาน

ทัง้หมด โดยให้ศึกษาวิธีการของยูนุสอย่างเข้มข้น  และกระจายกันออกปฏิบัติการกับ

ประชาชนคนเลก็คนน้อยคนยากคนจน ช่วยใหเ้ขารวมตวัร่วมคดิร่วมท าหรอืร่วมเรยีนรู้ เพื่อ

เป็นผูป้ระกอบการ โดยดงึแหลง่เงนิกู ้เทคโนโลย ีและการจดัการ เขา้มาสนบัสนุน 

 ระบบเศรษฐกิจสงัคมที่ทัว่ถึงเป็นธรรมน้ี ถ้าท าอย่างได้ผลเต็มประเทศ จะสร้าง

สมัมาชพีเตม็พืน้ที่ ความยากจนเป็นศูนย์ การว่างงานเป็นศูนย์ การปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ 

อยา่งยนุูสวา่ และเป็นการสรา้งอารยธรรมใหมท่เีดยีว 

  



(๓) ระบบเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีจิตส านึกองคร์วม 

 ระบบเศรษฐกิจมหภาคมีพลงัมหาศาล ประกอบด้วยทุนขนาดใหญ่ ทัง้ที่เป็นเงนิ 

เทคโนโลย ีนวตักรรม การจดัการ และก าลงัคนทีม่คีวามสามารถสูง เปรยีบเสมอืนเครื่องจกัร

ขนาดใหญ่ จ าเป็นส าหรบัการท าเรื่องใหญ่ๆ ที่จุลภาคหรอืรฐัท าไม่ได้ ในยุคหลงัโควดิ-19 

ต้องเปลี่ยนการคดิเชงิกลไกและแยกส่วนมาเป็นคดิแบบองค์รวม ระบบเศรษฐกิจมหภาค

จิตส านึกองค์รวมจะเป็นเสมือนหลอดเลือดใหญ่ ส่วนระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกนัและระบบ

เศรษฐกจิสงัคมทีเ่น้นความทัว่ถงึเป็นธรรมเปรยีบเสมอืนระบบเสน้เลอืดฝอย ทีก่ระจายไปทุก

ซอกทุกมุมของร่างกาย เมื่อหลอดเลอืดใหญ่ไปเชื่อมกบัหลอดเลอืดฝอย กจ็ะมทีัง้แรงส่งและ

ความทัว่ถงึเป็นธรรม 

 ระบบเศรษฐกิจมหภาคที่ไปเชื่อมโยงกบัระบบเศรษฐกิจจุลภาคอีก ๒ ระบบอย่าง

เกื้อกูล จะช่วยท าให้ระบบย่อยแขง็แรงและทัว่ถึงมากขึ้น และระบบย่อยซึ่งเป็นเศรษฐกิจ

รากฐาน เมื่อรากฐานแขง็แรงยอ่มรองรบัใหร้ะบบเศรษฐกจิมหภาคขา้งบนมัน่คง 

ระบบเศรษฐกจิองค ์๓ ทีบู่รณาการกนั เป็นระบบเศรษฐกจิกระบวนทศัน์ใหม่ยุคหลงั

โควิด 19 เป็นระบบเศรษฐกิจองค์รวม เมื่อมีความเป็นองค์รวมจะมีคุณสมบตัิใหม่อนั

มหศัจรรยต์่างๆ เหมอืนความเป็นคน ซึง่เป็นองคร์วมของเซลลแ์ละอวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย

มคีุณสมบตัอินัมหศัจรรยเ์หนือสว่นยอ่ยทีม่าประกอบกนัเป็นคน 

  



๖. 
ระบบเศรษฐกิจใหม่จะท าให้บา้นเมืองลงตวั 

 

 ทีบ่า้นเมอืงไมล่งตวัเพราะคดิแบบแยกสว่น และท าแบบแยกสว่น 

 ระบบเศรษฐกจิกระบวนทศัน์ใหม่ เกดิจากการคดิแบบองคร์วมวา่ประเทศไทยทัง้หมด

รวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั จติส านึกแหง่องคร์วมจะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคล องคก์ร และ

สถาบนัต่างๆ ใหค้ดิถงึประเทศไทยในฐานะองค์รวมเดยีวกนั ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาอย่าง

บรูณาการ ทีม่กีารพฒันาทัง้ ๘ เรื่อง เชื่อมโยงอยูใ่นกนัและกนั คอื 

เศรษฐกิจ – จิตใจ – สงัคม - ส่ิงแวดล้อม – วฒันธรรม - 

สขุภาพ – การศึกษา - ประชาธิปไตย 

 ไม่แยกกนัเป็นเรื่องโดดๆ ไม่เกี่ยวข้องกนั อย่างเช่น การศึกษาเป็นการท่องวิชา

เท่านัน้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัอกี ๗ เรื่อง อนัท าใหป้ระเทศไทยอ่อนแอ การศกึษาควรจะบูรณาการ

อยูใ่นอกี ๗ เรื่อง 

 ประดุจมรรค ๘ ที่เริม่ด้วย สมัมาทฐิิ และลงท้ายด้วยสมัมาสมาธ ิมรรคทัง้ ๘ ไม่ได้

แยกกนั แต่อยูใ่นกนัและกนั ทางพระทา่นเรยีกวา่มรรคสมงัคี  

 การพฒันาทัง้ ๘ หรอืมรรค ๘ แห่งการพฒันา ก็ต้องเชื่อมโยงอยู่ในกนัและกนั หรอื

เป็นมรรคสมงัคเีหมอืนกนั การคดิและท าอย่างบูรณาการจะท าให้บา้นเมอืงลงตวั เริม่จาก

ระบบเศรษฐกิจกระบวนทศัน์ใหม่ เป็นเทมเพลตให้การพฒันาอื่นๆ เขา้มาเกาะเกี่ยวและ

เชื่อมโยงกนั 

 

__________________________________________ 


