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โดย วิทยากร  ดร. เสรี พงศ์พศิ  อธกิารบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

     ดร. เสรี  พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบัน

การเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน ไดก้ลา่วโดยสรปุไวว้า่ 

โลกมีการเปลี่ยนแปลงมานานแล้ว และ

เกิดขึ้นเร็วมาก เป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์ 

มีแต่ความขัดแย้ง ยคุนีจ้งึเปน็ยคุหลงั

อตุสาหกรรม คนมคีวามรูเ้ทา่นัน้ถงึจะอยูไ่ด้       

     ดังที่ Charles Darwin กล่าวว่า คนที่จะ

อยู่รอด ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือคนที่

ฉลาดทีส่ดุ แตเ่ปน็คนทีป่รบัตวัไดด้ทีีส่ดุ  

     หรือที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระบรมราโชวาท เมือ่วนัที ่๑๘ ก.ค. 

๒๕๑๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า     

“หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  

ยกเศรษฐกจิขึน้ใหร้วดเรว็แตป่ระการเดยีว      

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับ  

สภาวะของประเทศและของประชาชน  

สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลใน  

เรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความ 

ยุ่งยากล้มเหลวไปในที่สุด”   

 พระบรมราโชวาทนี้ บ่งบอกให้เห็นว่า 

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา แต่หากเราไม่ปรับตัว  

ไม่จัดการทุกสิ่งอย่างให้สมดุลแล้ว  

เป็นการยากที่เราจะอยู่รอดได้  

     พระไพศาล วิสาโล ได้เขียนค าน าใน

หนังสือแปล เรื่อง “จะเลือกเงินหรือชีวิต” 

ได้อย่างน่าสนใจว่า “เงินได้ถูกสถาปนาให้

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของสรรพสิ่ง ตั้งแต่

บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ร ไปจนถงึประเทศ 

แม้แต่ความส าเร็จ ของรัฐบาลก็ดูกันที่

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศยิง่กวา่อตัราการเกดิอาชญากรรมหรือ

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชากร”     

     “ในระดับบุคคล เงินได้กลายเป็น

เครื่องวัดคุณค่าชีวิตไปแล้ว คนรวยจึงมี

คณุคา่มากกวา่คนจน ใครทีม่เีงนิเดอืนนอ้ย

ก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าด้อยกว่าเศรษฐี  

เมื่อเป็นเช่นนี้ เงินจึงกลายเป็นจุดหมาย

ของชีวิตไปในที่สุด ผลคือ ชีวิตเราถูกเงิน

ครอบง าและผลักดันในแทบทุกด้าน 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในนามความเจริญ 

ก้าวหน้าของชีวิตและการพัฒนาประเทศ” 

     หนังสือเล่มนี้ชวนให้เรามาตั้งค าถาม

กับอิทธิพลของเงินในชีวิตของเรา ค าถาม

พื้นฐานคือ เงินท าให้เรามีความสุขจริงหรือ 

การตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน ช่วยให้เราสมหวัง

กับชีวิตเพียงใด และสิ่งที่เราสูญเสียไปกับ

การท ามาหาเงินนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มา

หรือไม่ ผู้เขียนได้พาเราบวกลบคูณหาร

ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้รู้ว่า สิ่งที่เราได้นั้น

น้อยกว่าที่คิด และสิ่งที่เราเสียไปนั้นมาก

เกินกว่าที่นึกเสียอีก  ที่ส าคัญ สิ่งที่เสียไป

นั้นเอากลับคืนมาไม่ได้ แม้จะมีเงิน

มากมายเพียงใด 

 



บุคลากร มก. จะอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนได้อย่างยั่งยืน 

สาระความรู้สู่บุคลากร มก. ฉบับที ่๒๒              หน้า ๒ 

ข้อคิดส าคัญ 

สวัสดีค่ะ 
  สาระดีๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในครัง้นี้ จะเป็นประโยชนต์่อท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ 

๑ เราต้องถอยกลับไปตั้งหลัก 

๒ เราต้องเข้าใจโลก 

๓ เราจะพึ่งตนเองได้อย่างไร และจะมคีวามสุข
ได้อย่างไร 

๔ เราต้องปรับวิธีคิด จัดระเบียบชวีิต และปรับ
ความสมดุลให้ชีวติ  

๕ โชคดีที่เรามีทุกอย่างแต่โชคร้ายที่เราไม่เขา้ใจ 

๖ รู้จักคุณค่าของสิ่งท่ีอยู่อย่างรอบตวั ที่มอียู่
เพียงพอ เพื่ออยู่อย่างพอเพียง 

     วนันีถ้า้เราอยากจะอยูร่อดในโลกทีเ่ปลีย่น

จ าเป็นต้องถอยไปตั้งหลัก เพราะโลกก าลัง

หมุนกลับ ได้แก่ 

     ๑.  Back to the Source  คืนสู่ธรรม  

คือ การกลับไปหาต้นก าเนิดชีวิต ปรัชญา

ในการด าเนินชีวิต  หลักคิด หลักปฏิบัติ  

หลักศาสนา เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่ดีงาม   

ความถูกต้องนั้นคืออะไร  

     รวมทั้ง คนที่เข้าใจโลกและสามารถจะ

อยู่รอดอยู่ได้  มี ๓ ขั้นตอน  

(มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน) ๓S คือ 

     ๑. เราต้อง รอดหนี้ หลุดพ้นจากวงจร

อุบาทว์ ปัญหาหนี้สิน ทางตันของชีวิต 

(Survived) 

     ๒. อยู่อย่างพอเพียง เข้มแข็งด้วย

ระบบเศรษฐกิจท้องถ่ินที่พึ่งตนเอง

(Sufficient) 

     สรุปแล้ว ถ้าเราอยากจะอยู่รอดและ 

มคีวามสขุจะตอ้ง ปรบัวธิคีดิ จดัระเบยีบชวีติ  

โดยจดัการเวลา ไมยุ่ง่เยนิ สงัเกตไดว้า่ 

คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตคือ คนที่

จัดการเวลาเป็น  และปรับความสมดุล 

ให้ชีวิต ด้วยการจัดการเรื่องครอบครัว  

การงาน เวลา เงนิ และสงัคม  ทัง้นี ้เราทกุคน

ต่างโชคดีที่มีทุกอย่างที่โลกต้องการ  

แต่โชคร้ายที่ไม่มีใครเข้าใจ ฉะนั้นเราต้อง

กลับมาหาความเรียบง่ายของชีวิตให้อยู่

รอดได้ ถ้าเรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่อยู่อย่าง

รอบตัว ที่มีอยู่เพียงพอ เพื่ออยู่อย่าง

พอเพียง เราก็จะอยู่รอดได้ถ้าเรารู้คุณค่า

ของมัน     

     ๒. Back to Basics คนืสูค่วามเรยีบงา่ย  

คือ การที่เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็น

ความจ าเป็น อะไรเป็นความต้องการของ

ชีวิต ค้นหาสิ่งที่มีคุณค่า กินเป็น อยู่เป็น  

     ๓. Back to the Nature คนืสูธ่รรมชาติ 

คือ การกิน อยู่ ใช้ของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

ใช้ธรรมชาติในการบ าบัดชีวิต  ซึ่งการคืนสู่

ธรรมชาตินั้น ท าให้เกิดคุณค่าหลัก  

๕ ประการที่คนสนใจ  ได้แก่  ๑) สุขภาพ  

ได้แก่ การใช้อินทรีย์ ชีวภาพ ปลอดสาร 

การกินอยู่พอดี  ๒) การศึกษา ได้แก่   

การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร มีความรู้  

ความเข้าใจโลก ๓) การพักผ่อนหย่อนใจ  

ได้แก่ การหาเวลาไปท่องเที่ยว เล่นดนตรี 

และกีฬา  และ ๔) ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  

การศึกษาประวัติศาสตร์  หวนกลับสู่ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      ๔. Back to the Roots  คืนสู่รากเหง้า  

คือ การค้นหาตัวตนของเรา คนไม่มี

รากเหง้าจะถูกครอบง า  

     ๓. สร้างความยั่งยืน โดยการสร้าง

เครือข่าย เพื่อความม่ันคง และสามารถ 

ยืนหยัดได้ในโลกาภิวัตน์  โลกแห่งการ

แข่งขัน (Sustainable) 

     อีกหนึ่งแนวทางในการอยู่รอดในโลก

ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการน้อมน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

โดยหาแนวทางว่า เราจะพึ่งตนเองได้

อย่างไร และจะมีความสุขได้อย่างไร 

ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้ 

     ๑. ใช้ปัญญา มีหลักคิด หลักการ และ

เป้าหมายที่ GDH ไม่ใช่ GDP  คือ คิดได้ 

ตัดสินใจได้ เลือกได้ เศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึงการจัดการชีวิตตัวเองได้อย่าง

พอเพียง อยู่ได้อย่างมีความสุข  

     ๒. มีความกล้าหาญ ใจกล้า ใจสู้ ใจถึง 

เพราะต้องทวนกระแส ไม่ไปตามกระแส  

คิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง 

     ๓. ต้องมีความเพียรทน ความเพียร

อันบริสุทธ์ท าให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ ท าให้เรา

อยู่รอดได้ (พระมหาชนก)  
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