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กระบวนทัศนก์ารเมืองใหม ่
(New politics Paradigm) 
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ชุดความคิดท่ีเป็นแบบแผน (pattern) แบบจ าลอง 
(model) แบบวิธี (method) หรือเป็นตัวอย่าง 
(example) รวมท้ัง กรอบแนวคิด (concept 
framework) โลกทัศน์ (worldview) ค่านิยม 
(value) ผ่านการรับรู้ (perceptions) สู่การปฏิบัติ 
(practices) แรงผลักท่ีก่อให้เกิด การเปล่ียนแปลง 
ซึ่งเรียกว่า วิสัยทัศน์ (vision) 

กระบวนทัศน์ (PARADIGM)  

PARADIGM – VISION 
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กระบวนทัศน ์เปน็ความเช่ือพื้นฐานของคน แตกต่างกนัตามเพศ 
วัย สิง่แวดลอ้ม และการปลกูฝัง กระบวนทัศน์ เปน็ตัวก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย ์
ปัจจัยทีท่ าให ้กระบวนทัศนเ์ปลีย่น (Paradigm shift) = 
พฤติกรรมเปลีย่น 
ความรู้ (awareness, knowledge) 
เหตุผล (motive) ทัศนคต ิ(attitude) 
อารมณ ์(emotion) 
แรงจูงใจ (motivate) 
แรงบบีคั้น (influence) 
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต (ปัจจัยสี,่ สวัสดิภาพ, อิสรภาพ) 

กระบวนทัศน์ (PARADIGM)  

PARADIGM – VISION 
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พฤติกรรม 3 แบบ 

 ยึดมั่นไม่เปลี่ยน  เพราะ ความรู,้ เหตุผล, อารมณ,์ 
แรงจูงใจ, แรงบบีคัน้, ปัจจัยพื้นฐาน  ไมเ่พยีงพอ 

 เปลี่ยนชั่วคราว  เพราะ ความรู,้ เหตุผล, แรงจูงใจ, แรงบีบ
ค้ัน, ปัจจัยพื้นฐาน  ไม่มีน้ าหนกั 

 เปลี่ยนถาวร  เพราะ ความรู,้ เหตุผล, แรงจูงใจ, แรงบบีคัน้, 
ปัจจัยพื้นฐาน  ตกผลกึ 

ตัวก าหนดพฤตกิรรมมนุษย์   >>>= Paradigm 
Paradigm Shift =>>> พฤตกิรรมเปลี่ยน 

กระบวนทัศน์ (PARADIGM)  

PARADIGM – VISION 
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PARADIGM -- VISION 

รากเหง้าของกระบวนทัศน์ 

กระบวนทัศน์มุ่งสู่ศูนย์กลาง 
(Self-Centered) 

กระบวนทัศน์เบนออกจาก
ศูนย์กลาง (Run-Away) 

-อธรรม 
-ประโยชน์ส่วนตัว 
-เทวนิยม 
-เพื่อตนและพวกพ้อง 
-ทุนนิยม ทุนนิยมสามานย์ 

-ธรรมะ 
-ประโยชน์เพื่อผู้อื่น 
-อเทวนิยม 
-เพื่อมวลมหาชน 
-บุญนิยม 
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PARADIGM -- VISION 

องค์ของกระบวนทัศน์ (Formative of Paradigm) 

กระบวนทัศน์ 
แบบองค์รวม (Holistic) 

กระบวนทัศน์ 

แบบกลไก แยกส่วน ลดส่วน 
(Reductionist–Mechanistic) 

–ธรรมชาติหรือจักรวาลเป็น
อย่างไร ด ารงอยู่อย่างไร ชีวิตคอื
อะไร มาจากไหน จะไปไหน 
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไร 

–มนุษย์ กบั ธรรมชาต ิสัมพนัธ์ 

เกี่ยวขอ้งกันอย่างไร 

–กาย ขึน้อยู่กบั จิต 

–ชีวิต คือ กลไก ของการด ารงอยู ่

เอาตัวรอด และถ่ายทอด
กรรมพนัธุ ์

– มนุษย ์กับ ธรรมชาติ คอื 

องค์ประกอบ ที่แยกขาดจากกนั 
ไม่เกีย่วข้องกัน 

– จิต และ ปัญญา ขึน้อยูก่ับ กาย 
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ตอบสนองความต้องการ 

ความต้องการ 
ทุกข์ปัญหาชีวิต = 

ความต้องการส่วนเกิน 
(Redundancy) 

ความต้องการพื้นฐาน 
(Needfulness) 

กระบวนทัศน์ 3 แบบ 

1. Modernization: แข่งขัน-ฟันก าไร-ทันสมยั 
2. Asceticism: รักตัว-กลัวล าบาก-อยากสบาย 

3. Post-modern: สุขภาวะ-ศักยภาพ-นิเวศ 

PARADIGM TO VISION 
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PARADIGM -- VISION 

แบบที่ 1  Primeval Paradigm  
 (ยุคหิน มนุษย์ถ้ า) 

หรือ  กระบวนทัศน์ ไสยศาสตร์  

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ ของมนุษยชาติ 5 แบบ 
(Paradigm Shift) 
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PARADIGM -- VISION 

– คุณไสย ความเชือ่ เสีย่งทาย 
อ านาจลี้ลับ ผ ีเทพเจา้  

– ก าเนิดศาสนา  
พราหมณ ์พัฒนาเปน็ ฮินดู 

– ทรงเจ้า เสี่ยงทาย  
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PARADIGM -- VISION 

แบบที่ 2  Medieval Paradigm  
 (ยุคทองค า เงิน ทองแดง เหล็ก) 

หรือ กระบวนทัศน์ ธรรมชาติ  

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของมนุษยชาติ 5 แบบ  
(Paradigm Shift) 
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PARADIGM -- VISION 

– จักรวาล ธรรมชาต ิสรรพสิ่ง 
และ ชีวิต คอือะไร เกดิ ด ารงอยู่ 
ดับสลายไป อย่างไร 

– กฎธรรมชาติ การเกิดขึ้น ตัง้อยู่ 
ดับไป ของสรรพสิง่ 
“กฎเหล็ก 3 ข้อ”  
ทุกขตา อนิจจตา อนตัตา 

– ก าเนิดศาสนา พทุธ ศริสต์ 

– ความรู้เกี่ยวกบั 
การก าเนิดเอกภพ (Universe) 

ดวงดาว จิตวญิญาณ 
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PARADIGM -- VISION 

แบบที่ 3  Medieval Paradigm  
 (ยุคอ านาจนิยม อุตสาหกรรม ทนุนยิมเก่า) ศตวรรษที ่15-18 

หรือ กระบวนทัศน์ วทิยาศาสตร์  

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของมนุษยชาติ 5 แบบ  
(Paradigm Shift) 
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PARADIGM -- VISION 

– ลัทธิ นิกาย พทุธ คริสต์ ศาสนา
คือ อ านาจ (ยุคมืด ของศาสนา
คริสต์) ขายบุญ ถ่ายบาป 

– อิสลาม ภราดรภาพ 

– คิดแยกส่วนแบบกลศาสตร์ คือ 
กลไก (Mechanistic) ลดส่วน-
แยกส่วน (Reductions) ปฏิเสธ
จิตวิญญาณ ภายใต้ปรัชญาของ 
เดคาร์ต (Rene Dascartes) และ
ทฤษฎีกลศาสตร์ของ  
นิวตัน (Isaac Newton) 
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PARADIGM -- VISION 

– เกิดการปฏิว้ตอิตุสาหกรรม 

(Industrial Revolution) 
เครื่องจกัรไอน้ า ถ่านหิน สิ่งทอ 
เครื่องเทศ การล่าอาณานิคม 
(Imperialisms) 

– การเริ่มต้นของทนุนิยม สู่  
ทุนนิยมสามานย ์ 
Robber Baron,  Tyrant 
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PARADIGM -- VISION 

แบบที่ 4  Modern Paradigm  
 (ยุคจักรกล ไฟฟ้า ทุนนิยมใหม่)  

 ศตวรรษ19-20 

หรือ กระบวนทัศน์ วัตถ–ุกลไก–รูปแบบ 
 =Modernization, Globalization 

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของมนุษยชาติ 5 แบบ 
(Paradigm Shift) 
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PARADIGM -- VISION 

– ยุควิทยาศาสตรก์ายภาพ 

(Mathematics Philosophy)  
ว่าด้วย ฟสิิกส ์- เคม ี 
สสาร (matter)  
พลังงาน (energy)  
แรง (power) 

– ไฟฟ้า Analogue, Digital 

– ชีวิตผูกโยงกับจกัรกล และไฟฟ้า 

(Automatic Lifestyle) และ 
วัฒนธรรมอัตโนมัต ิ(Auto-culture)  

– ไม่สนใจด้านคุณค่า ความดีงาม 

ด้านจิตใจ และศีลธรรม 
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PARADIGM -- VISION 

– บริโภคนิยม (Consumerism) และการแขง่ขนั 

– การสุ่มเสี่ยง (risk) ระหว่าง ทรัพยากร (คุณภาพ+ปริมาณ) กบั 

คุณภาพชีวิต+ความสขุ 

– เกิดการแสวงหาทฤษฎีของฟสิิกสใ์หม่ และองค์รวม (Holistic) เพื่อไป

ให้พ้นจาก มลภาวะ (pollution) ความไร้ระเบียบ และความยุง่เหยิง 
(CHAOS Theory) 
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PARADIGM -- VISION 

 FTA, GMO, IMF, THAKSINOMIC, Police State, Dictator,  
Bitchy Media สู.่.. การเปลีย่นแปลง Changing to…  

Post-modernization (2000-2016 C.E.) = Big Changed 
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PARADIGM -- VISION 

การก่อการร้าย  
Cyber Tyrant 
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PARADIGM -- VISION 

แบบที่ 5  Post-Modern  
 (ยุคสัมบูรณ ์หลังการล่มสลายของทนุนิยม) ศตวรรษที่ 21 - … 

หรือ กระบวนทัศน์ สัคคศาสตร์ – สขุศาสตร์ 

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของมนุษยชาติ 5 แบบ 
(Paradigm Shift) 



22 

PARADIGM -- VISION 

– เชื่อวา่ สรรพสิ่ง (มนุษย์ ธรรมชาต)ิ ด ารงอยูใ่น

ระบบความสัมพนัธ์แบบองค์รวม (Holistic)  

– ทฤษฎขีองฟิสกิส์ใหมโ่ดย ไอน์สไตน ์(Albert 

Einstein)  
วิธีการทางวทิยาศาสตร"์ (Scientific Method) 
ทฤษฎีควอนตัม 

– ทฤษฎกีระบวนระบบ  

"Systems View of Life"  
ระบบชีวิต ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

– ระบบนิเวศน ์(ecology) ซ่ึงค านงึถึง  

หน่วยของความอยู่รอด หน่วยของจิตส านกึ 
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PARADIGM TO VISION 

MEDIA 
สมดุล-สัมบูรณ์-สุขภาวะ 

 เสนอเรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบ 
ในความเป็นมนุษย์ (กาย จิต อารมณ์ 
สังคม) เกี่ยวกับปัญหาที่มนุษย์มองไม่
เห็น (รากเหง้าของปัญหา) แนว
ทางแก้ไข การท านายสถานการณ์ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของความจริง ข้อเท็จจริงที่
เป็นสาระสัจจะ ทีด่ี ถกูตอ้ง เป็นประโยชน์ 
แก้ปัญหาได้ เป็นไปได้ และพิสูจน์ได้ 
เน้นสนองความต้องการพืน้ฐาน มากกว่า 
ความต้องการส่วนเกิน  
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การเปล่ียนกระบวนทัศน์ (PARADIGM SHIFT)  

PARADIGM 

SHIFT 

LIFESTYLE 

ATTITUDE 

ENERGY 

PARADIGM – VISION 
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Paradigm 

PARADIGM  SHIFT 

Change 
Mass Media 

ยึดมั่นไม่เปลี่ยน 
เปลี่ยนชั่วคราว 
เปลี่ยนถาวร 

Timeline 

อารมณ ์(emotion) 

แรงจูงใจ (motivate) 

แรงบบีคั้น (influence) 

CHAOS 

ความรู ้(knowledge)  
เหตุผล (cause) 
ทัศนคต ิ(attitude) 
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ปรัชญา 

 "แปลกแยก แตกชัด แต่สามัคคี" 

 "เล็ก แต่ ไร้พรหมแดน (Globalizations)" 

 "แคบ แต่ กว้าง (Educationalization)" 

  เน้น เนื้อ ให้เหนือกว่า มาก  
  เน้น ลาก แม้ยากกว่า แล่น  
  เน้น จริง ให้ยิ่งกว่า แค่น  
  เน้น แก่น ให้แน่นกว่า กว้าง  

กระบวนทัศน์การเมืองใหม่ (NEW POLITICS PARADIGM)  

PARADIGM – VISION 
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ทุนทางสงัคม คอื... ผลผลิตทีเ่กิดขึน้จากองค์รวมของสงัคม  

เปน็สิง่ที่มอียู่แล้วตามธรรมชาติ 

เปน็สิง่ที่สรา้งขึน้ด้วยน้ ามอืมนุษย ์

เปน็สิง่ทีใ่ครใครก็หยบิฉวยเอามาใช้ไดท้ั่วไป 

เปน็สิง่ทีเ่กือ้กูลมนุษยชาติให้มีความเป็นอยูอ่ย่างผาสกุ 

เปน็สิง่ที่มมีูลค่ามหาศาล เทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้ 

เปน็สิง่ทีอ่อ่นไหวต่อการท าลายล้าง เมือ่ถูกท าลายแล้วยอ่มหมดไป 

เปน็สิง่ที่มคีุณค่าทางนามธรรมสงู สร้างยาก และใช้เวลายาวนาน 

PARADIGM OF SUFFICIENT ECONOMY 

SIOR: Social Input/Output Resources 
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ปัญหาของความติดยึดในกระบวนทัศน์เก่า 

การยึดมั่นถือมั่น เป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยก 

การแบ่งแยก เป็นเหตุให้เกิดการแข่งขัน 

การแข่งขัน เป็นเหตุให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน 

การไม่ไว้วางใจกัน เป็นเหตุให้เกิดการท าลายกัน 

การท าลายกัน เป็นเหตุให้เกิดความล่มสลายของโลกเก่า  

 (กระบวนทัศน์เก่า) 

โลกเก่าล่มสลาย เป็นเหตุให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่  

 (Post Modern Paradigm) หรือโลกใหม่ 

PARADIGM – VISION 
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ปัญหาของความติดยดึในกระบวนทัศน์เก่า 
 

ความไม่ยึดมั่นถือมั่น น าไปสู่การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ น าไปสู่ความสามัคคี 

ความสามัคคี น าไปสู่ความไว้วางใจกัน 

ความไว้วางใจกัน น าไปสู่ความช่วยเหลือกัน 

ความช่วยเหลือกัน น าไปสู่สันติภาพ 

 

PARADIGM – VISION 



คิด พึ่งตน  
พูด พากเพียร 
ท า ไม่พัก–ไม่เพียร 

อยู่ พึ่งพา 
บริโภค พอด ี 
สู่วิถี บ ว ร (บา้น วัด โรงเรียน) 
 
“เพราะเราไม่พัก  เราไม่เพียร  
เราจงึอยู่อย่างพอเพยีงได้” 


