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หลักคำสอนทำงพระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำสังคมในยุค 4.0
BUDDHIST TEACHINGS ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL IN 4.0
ณรงค์ ปั ดแก้ว
Narong Padkeaw
บทคัดย่อ
หลักคำสอนทำงพระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำสังคมในยุค 4.0 ในปั จจุบนั ตำมนโยบำย Thailand 4.0
พบว่ำ สังคมไทยทีผ่ ่ำนมำยังติดกับดัดรำยได้ปำนกลำงก็เพรำะ สังคมไม่สำมำรถทีจ่ ะขยับขึน้ ไปแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งขันทีข่ บั เคลื่อนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เนื่องจำก มนุ ษย์ไม่มกี ำร
พัฒนำตำมกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ก่อให้เกิดปั ญหำในเรื่องของควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมและควำมไม่สมดุลเท่ำ
เทียมกัน หลักพระพุทธศำสนำจึงเป็ นศูนย์รวมคำสังสอนให้
่
มนุ ษย์เกิดควำมเข้ำใจในกำรประพฤติปฏิบตั เิ พื่อกำร
ดำเนินชีวติ ด้วยควำมสุข และยุตธิ รรม หลักศำสนำจึงเป็ นตัวเชื่อมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น เช่น กำรยึดหลัก
แนวคิดเรื่องทำงสำยกลำง “มัชฌิมำปฏิปทำ” อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ
สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ จำกแนวคิดนี้เป็ นหนทำงทีม่ ุ่งตรงสูจ่ ุดหมำยทีด่ ี
งำม โดยไม่ขอ้ งแวะในทำงสุดโต่ง โดยมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเป็ นแกนนำสร้ำงสรรค์พฤติกรรมและจิตใจให้ดงี ำมไม่
เบียดเบียนผูอ้ ่นื และตนเอง สร้ำงควำมยังยื
่ นในสังคมอย่ำงมีคุณภำพ ดังนัน้ สังคมไทยต้องร่วมมือกันในกำรหลุด
พ้นกับดักของรำยได้ปำนกลำงเหล่ำนี้ ผ่ำนกำรขับเคลื่อนด้วยปั ญญำ 1) สร้ำงควำมมันคงแก่
่
สงั คม 2) ลดควำม
เหลี่ย มล้ ำ ทำงสัง คม 3) ยึด หลัก ธรรมในกำรด ำรงชีวิต ในลัก ษณะของกำรบู ร ณำกำรในหลัก ค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำสร้ำงคุณค่ำให้แก่สงั คมมำกกว่ำตนเองโดยยึดหลัก สิกขำ 3 หรือไตรสิกขำ ศีล สมำธิ และปั ญญำ
ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบสำคัญ ที่จ ะท ำให้เ กิด สัง คมที่เ ปี่ ยมสุ ข (Happiness) และเป็ น สัง คมที่มีค วำมสมำนฉัน ท์
(Harmony) เป็ นสังคมทีม่ คี วำมพอเพียง โดยมีคนชนชัน้ กลำงเป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดควำมเท่ำเทียมใน
สังคม ด้ำนควำมเหลื่อมล้ำอยู่ในระดับต่ำ มีสงิ่ แวดล้อมและสุขภำพทีด่ ี ซึง่ ในท้ำยทีส่ ุดก็จะสร้ำงควำมมันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ นแก่ประเทศต่อไป
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ABSTRACT
The Buddhist teachings on social development in 4.0 Era nowadays regarding to Thailand
policy, found that: From the passed Thai’s social still adhere to medium income level toward to the
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highest income level people in the country. We trapped with the medium income level people in the
country this cause we could not move to compete with the competitor countries that move with science,
technology, innovation and creativity. Therefore,population do not have much development according to
the transformation that occurred to changes modern world. Thus it caused the problem in the inequality
and the unbalance in social. The religion, Buddhism instruction become the center urgings people cause
them understand the behavior and the way of happiness lives and justify. Buddhism instruction is also
the connection that make sustainable development for example, the adhering Buddhism instruction on
the way of notion toward to the middle way about “Moderate Practice”. The noble path, which has eight
factors: Right View, Right Resolve, Right Speech, Right Conduct, Right Livelihood, Right Effort, Right
Mindfulness and Right Concentration. From this way of notion is the way toward to be good intention we
don’t involve in the inordinate way. Based on the knowledge and understanding which was the main
creative of behavior and purity mindset, we never interrupted on others.
Consequently Thai society must cooperate to build our social sustainability with good quality,
Thai’s social must be united to be free from the medium income level people in the country then moved
by intellect: 1) To build stability social 2) To reduce social inequality 3) Principles of living life. The
characteristics of integration in Buddhist doctrine it creates value for the society more than itself, the
threefold training morality, concentration and wisdom. Thus, the main component that made the social
full of happiness and harmonious the social will be sufficiently and make the medium income level
people in the country be equality in social. Thus, the inequality will be in the lower level. Then, the
environment will be in good condition and healthier life. Last but not least the Buddhism instruction will
make the social stability, prosperity and sustainable further to the country.
Keywords: Buddhist teachings, Social development, Social in 4.0 Era.

บทนำ
สังคมปั จจุบนั กำลังเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทิศทำงกำรเปลีย่ นแปลงสังคมอำจเป็ นไปได้ทงั ้ ในเชิงบวก
หรือเชิงก้ำวหน้ำ ส่งผลที่พงึ ปรำรถนำแก่ผู้อยู่ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลง และเป็ นไปได้ในทำงตรงกันข้ำม
สังคมมักจะกำหนดแนวทำงกำรเปลีย่ นแปลงไปตำมแผน เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของสมำชิกทัง้ หมดในสังคม
ควำมทันสมัยของโลกในยุคปั จจุบนั ทำให้ประชำชนต้องเข้ำมำมีบทบำทเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีงำมให้เกิดขึน้
แก่ประชำชน โดยเฉพำะกำรเข้ำใจวิถีชีวติ แห่งชุมชนอย่ำงแท้จริง ไม่ว่ำจะเป็ นวัฒนธรรมประเพณี หรือควำม
เป็ นอยู่ของประชำชน จนสำมำรถเป็ นผู้นำทำงด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในสิง่ ที่ถูกต้องได้ ซึง่ ก็คงจะเป็ นกำรนำสิง่
ต่ำงๆ มำประยุกต์ และปรับปรุงให้เกิดควำมเหมำะสมมำกยิง่ ขึน้ โดยผ่ำนคำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็ น
คำสังสอนต่
่
ำงๆ พุทธศำสนิกชนก็ได้ถอื ปฏิบตั กิ นั มำช้ำนำน วัดและพระสงฆ์จงึ เป็ นศูนย์รวมทำงด้ำนจิตใจศีลธรรม

215
และพฤติกรรมต่ำงๆ ของประชำชนทัง้ ในทำงสังคม วัฒนธรรมและศำสนำวัดและพระสงฆ์เป็ นผูน้ ำเอำพุทธธรรม
มำอบรมสังสอนประชำชน
่
ให้มคี วำมเข้ำใจในกำรประพฤติปฏิบตั เิ พื่อกำรดำเนินชีวติ ด้วยควำมสุขและยุตธิ รรม
หลักคำสอนกับกำรพัฒนำ
ในพุทธศำสนำมีแนวคิดและหลักธรรมทีเ่ กีย่ วกับควำมพอเพียงหลำยประกำร ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
ในที่น้ีจะได้สรุปในลักษณะแนวคิดเชิงประยุกต์ใช้มำนำเสนอไว้เพียงบำงประกำรที่เป็ นหลักสำคัญและมีส่วน
สนับสนุนกำรพัฒนำสังคมได้อย่ำงยังยื
่ น คือ แนวคิดเรื่องทำงสำยกลำง คำว่ำ “ทำงสำยกลำง” นี้ ตรงกับภำษำบำลี
ว่ำ “มัชฌิมำปฏิปทำ” เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ทิ พ่ี ระพุทธเจ้ำได้ตรัสแสดงไว้ตงั ้ แต่กำรแสดงธรรมครัง้ แรก คือ “ธัมม
จักกัปปวัตตนสูต” มีใจควำมว่ำด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ซึง่ พระพุทธเจ้ำทรงชีแ้ นะว่ำ เป็ นทำงดำเนินชีวติ ทีไ่ ม่ขอ้ ง
แวะทีส่ ดุ สองอย่ำง ได้แก่ กำรไม่หมกหมุ่นในกำมสุขและกำรทรมำนตนเอง เป็ นทำงทีน่ ำมำซึง่ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
อย่ำงแจ่มแจ้งในสรรพสิง่ มุ่งสูค่ วำมสงบและควำมรูย้ งิ่ จนถึงขัน้ ตรัสรูแ้ ละบรรลุนิพพำน ทำงสำยกลำงทีว่ ่ำนัน้ คือ
อริย มรรคอัน ประกอบด้ว ยองค์ 8 ประกำร ได้แ ก่ สัม มำทิฏ ฐิ สัม มำสัง กัป ปะ สัม มำวำจำ สัม มำกัม มั น ตะ
สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ จำกแนวคิดนี้ อำจจะสรุปลักษณะของทำงสำยกลำงในเชิง
ประยุกต์ใช้สำหรับชีวติ คนทัวไปได้
่
ว่ำ เป็ นหนทำงที่ มุ่งตรงสู่จุดหมำยที่ ดีงำม โดยไม่ขอ้ งแวะในทำงสุดโต่ ง
ได้แก่ วัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ทีย่ ดึ เอำควำมสะดวก สบำย ควำมสวยงำม ควำมหรูหรำฟุ่มเฟื อย ควำมอร่อย
หรือเปลือกนอกของวัตถุต่ำงๆ ทีน่ ่ ำชอบใจ มำเป็ นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจในลักษณะทีห่ ย่อนเกินไป คือ ปล่อยให้
ตนเป็ นทำสของวัตถุเกินไปและไม่ทำตัวให้ลำบำก เช่น ตระหนี่ไม่ยอมกิน ไม่ยอมจ่ำย ไม่ยอมใช้ ไม่ยอมแบ่งปั น
ปฏิบตั ติ วั ในสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดควำมลำบำกโดยไม่มเี หตุผล ซึง่ เป็ นทำงทีต่ งึ เกินไป เป็ นลักษณะของควำมไม่พอดี แต่
ให้ดำเนินชีวติ สำยกลำง คือ ถือหลักควำมพอดี พอเหมำะ ถูกต้อง ตรงกับเป้ ำหมำย โดยมีองค์ประกอบแห่งควำม
พอดี 8 ประกำร คือ ควำมรูค้ วำมเข้ำใจทีถ่ ูกต้อง (สัมมำทิฏฐิ) ควำมคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับเป้ ำหมำยทีด่ งี ำม
(สัม มำสังกัป ปะ) กำรสื่อ สำรกับผู้อ่ืน อย่ ำ งถู ก ต้อ ง (สัม มำวำจำ) กำรปฏิบตั ิตัวกับ ผู้อ่ืน ในทำงไม่ เบีย ดเบีย น
(สัมมำกัมมันตะ) กำรเลีย้ งชีพตนในทำงสุจริต (สัมมำอำชีวะ) ควำมเพียรพยำยำมเพื่อพัฒนำตนเอง ละชัวสร้
่ ำง
เสริมควำมดี (สัมมำวำยำมะ) ควำมระมัดระวังยัง้ คิด (สัมมำสติ) และควำมสงบใจ (สัมมำสมำธิ) กำรดำเนินชีวติ
อย่ำงพอดี โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็ นแกนนำสร้ำงสรรค์พฤติกรรมและจิตใจให้ดงี ำม ไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื และ
ตนเอง
เช่นเดียวกับ พุทธทำสภิกขุ ได้ให้ขอ้ สังเกตว่ำ คำว่ำ “พัฒนำ” ในภำษำบำลีหรือสันสกฤตนัน้ หมำยถึง
ยุ่งยำกหรือสับสนและในพุทธศำสนำนัน้ พัฒนำกำรมีควำมหมำยทัง้ ในแง่เจริญและเสื่อม “อะไรคือหนทำงทีช่ ำว
พุทธจะเผชิญกับลัทธิวตั ถุนิยมสมัยใหม่ ” ไม่ว่ำจะมำในรูปทุนนิยมหรืออำณำนิคมแบบใหม่ ในรูปบริษทั ข้ำมชำติ
หรือในรูปของลัทธิคอมมิวนิสต์กต็ ำม หนทำงหนึ่งทีช่ ำวพุทธจะกระทำกำรได้ในกรณีทต่ี ระหนักถึงปั ญหำก็คอื กำร
เรียกร้องให้รฐั บำลดำเนินนโยบำยทีส่ ำมำรถหลีกเลีย่ งสงครำมต่ำงๆ นโยบำยจึงจำเป็ นต้องมีมำตรกำรทีจ่ ะขจัด
ควำมอยุตธิ รรมทำงสังคมในทุกรูปแบบเช่น1

1

พุทธทำสภิกขุ, ศีลธรรมกับกำรแก้ปัญหำสังคม. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์บริษทั ตถำตำ พับลิเคชัน่ จำกัด. 2548),
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1) กำรกลับไปหำ วัฒนธรรมประเพณีและคุณค่ำทำงจิตใจด้วยกำรขจัดอิทธิพลต่ำงแดนทีก่ ่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งและควำมเกลียดชังในหมู่ประชำชนและยังเป็ นตัวทำลำยควำมงำมแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
2) ระบบกำรศึกษำทีจ่ ะให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่สมำชิกของสังคมทุกคน ไม่ว่ำจะยำกดีมจี นจะอยู่
เมืองหรืออยู่ชนบทก็ตำม
3) นโยบำยเศรษฐกิจที่ไม่สร้ำงช่องว่ำงในหมู่ประชำชน ควรจะมีนโยบำยที่ป้องกันไม่ให้คนส่วนน้อย
ร่ ำรวยยิ่งขึ้น โดยตัดโอกำสควำมเป็ นอยู่ท่ปี ้ องกันไม่ให้คนส่วนน้ อยร่ ำรวยยิ่งขึ้น รัฐบำลจะต้องยับยัง้ กำรส่ง
สินค้ำเข้ำทีฟ่ ่ ุมเฟื อยอันคนรวยจำนวนน้อยเท่ำนัน้ ทีจ่ ะได้บริโภค
4) จัดระบบกองทัพใหม่ให้กำรศึกษำทหำรให้เป็ นมิตรกับชำวบ้ำนไม่ให้กดขีแ่ ละกำรสร้ำงควำมหวำดกลัว
ให้แก่ประชำชน
5) ปฏิรูปชีวติ ในชนบท ช่วยเหลือชำวนำและพ่อค้ำคนกลำงระดับเล็กทีจ่ ะทำกำรงำนอำชีพและรวมตัว
เพื่อกำรปรับปรุงกำรผลิตและกำรจำหน่ ำยให้ดีขน้ึ และควรให้กำลังใจตลอดจนปกป้ องผู้ทเ่ี ข้ำไปช่วยงำนพัฒนำ
ชนบท
6) ใส่ใจสภำพแหล่งเสือ่ มโทรมในสังคมชุมชนแออัด
ดังนัน้ ถ้ำมนุ ษย์ไม่ประยุกต์พระธรรมคำสังสอนที
่
่เป็ นแก่นมำใช้ให้ทนั ท่วงทีเพื่อนำสังคมไปในทำงที่
สะอำด ทีส่ ว่ำงและสงบ ด้วยเมตตำธรรม เพื่อหำทำงให้เกิดสันติสขุ แก่มวลชน
กำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นขององค์กำรสหประชำชำติ มองว่ำ ควำมพยำยำมบรรลุถงึ ผลสัมฤทธิแห่
์ งกำรพัฒนำ
โลกมุ่งเน้ นให้มนุ ษย์ปฏิบตั ิกำรประนีประนอมกับธรรมชำติและดำเนินชีวติ อย่ำงมีเศรษฐกิจที่ดี โดยธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ดี ว้ ย2
เช่นเดียวกับกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นของพระเทพโสภณ มองว่ำ3 กำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) สัมมำพัฒนำ คือ กำรพัฒนำถูกทำง เป็ นกำรพัฒนำทีถ่ อื เอำมนุษย์เป็ นศูนย์กลำง แล้วเอำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมำเป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนำคน
2) สมพัฒนำ คือ กำรพัฒนำที่สมดุล ต้องมีควำมสมดุลทัง้ เรื่อง มนุ ษย์ สิง่ แวดล้อม วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ควำมสมดุลนัน้ จะต้องเป็ นควำมสมดุลสองชัน้ คือ
2.1) สมดุลในแต่ละส่วน
2.2) สมดุลทัง้ สำมส่วน คือ ให้กำรพัฒนำแต่ละส่วนดำเนินไปอย่ำงได้สดั ส่วนระหว่ำงกัน นัน่ ก็
คือ มนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ควรเป็ นมนุ ษย์ท่มี ีควำมรู้ทำงโลกและทำงธรรมควบคู่ กนั โดยคำว่ำ “มี” ให้หมำยถึง กำร
ปฏิบตั เิ ป็ นทัง้ ควำมรูท้ ำงโลกและทำงธรรม “กำรเดินทำงสำยกลำง”
ตัว แบบกำรพัฒ นำที่ย ัง่ ยืน ของพระธรรมปิ ฎ ก 4 ก็เ ช่ น กัน มองว่ ำ กำรพัฒ นำที่ย ัง่ ยืน ในสัง คมควร
ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหรือพัฒนำ 4 ระบบ คือ

2
3

164.

4

Csd “Model concept Sustainable Development of UN”.
พระเทพโสภณ(ประยูร ธัมมจิตโต). ก้ำวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี.( มูลนิธพิ ุทธรรม. 2540). หน้ำ
ป.อ.พระธรรมปิ ฎก, กำรพัฒนำที่ยงยื
ั ่ น. (มูลนิธพิ ุทธธรรม. 2539). หน้ำ 165.
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1) พัฒนำระบบมนุ ษย์ มนุ ษย์เป็ นศูนย์กลำง มนุ ษย์มธี รรมชำติเป็ นผู้มเี จตน์จำนงหรือมีควำมต้องกำร
จะต้องพัฒนำมนุ ษย์ให้มคี วำมต้องกำรประเภทฉันทะ (ควำมต้องกำรที่ดี พอดี) กำรพัฒนำมนุ ษย์ต้องพัฒนำให้
ครบทัง้ 4 ด้ำน คือ พัฒนำกำย พัฒนำพฤติกรรม พัฒนำจิต และพัฒนำปั ญญำ
2) พัฒนำระบบสังคม จะต้องทำให้สงั คมเป็ นกลุ่มคนทีม่ รี ะบบระเบียบยุติธรรม ส่งเสริมกำรทำควำมดี
เอือ้ ต่อกำรทำประโยชน์กนั และกัน มีควำมมันคง
่ มีสนั ติภำพไม่ทำลำยธรรมชำติ เกือ้ หนุนธรรมชำติ
3) พัฒนำระบบธรรมชำติ มนุ ษย์นอกจำกจะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วยังเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชำติ
มนุ ษย์จึง ไม่ควรคิดเอำชนะธรรมชำติ ทำลำยธรรมชำติ หำกควรมีชีวิตสอดคล้องกับ ธรรมชำติ กลมกลืนกับ
ธรรมชำติ แล้วพัฒนำและอนุ รกั ษ์ธรรมชำติ ธรรมชำติกจ็ ะเป็ นแหล่งอำนวยควำมงำม ควำมรื่นรมย์ ช่วยในกำร
พัฒนำกำย จิตใจ และปั ญญำของมนุษย์
4) พัฒนำระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็ นเครื่องขยำยอินทรียข์ องมนุษย์ ทำให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
มนุษย์ บำรุงรักษำควำมสุขสะดวกสบำยให้กบั มนุ ษย์ กำรพัฒนำเทคโนโลยีมที งั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตเองและเป็ นผูใ้ ช้
กำรใช้ตอ้ งมุ่งคุณค่ำแท้ คือ ใช้เทคโนโลยีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถของมันในกำรพัฒนำมนุษย์สงั คม
กำรพัฒนำระบบดังกล่ำวมองปั จจัยทัง้ 4 อย่ำงเชื่อมโยงกัน โดยมีมนุ ษย์เป็ นศูนย์กลำงให้พฒ
ั นำแต่ละ
ระบบและให้แต่ ละระบบทำประโยชน์ ซ่งึ กันและกันด้วย คือ มนุ ษย์ทำประโยชน์ตนประโยชน์สงั คม ประโยชน์
ธรรมชำติ และเทคโนโลยี ขณะทีส่ งั คมก็มสี นั ติภำพแล้วเอือ้ ต่อมนุ ษย์ธรรมชำติและเทคโนโลยีดงั นี้ เป็ นต้น เมื่อ
เป็ นเช่นนี้แล้ว กำรพัฒนำทีเ่ กิดขึน้ ก็จะยังยื
่ นถำวร
สังคมในยุค 4.0
Thailand 4.0 นับเป็ นกระแสทีไ่ ด้รบั กำรกล่ำวถึง และวิเครำะห์ในแง่มุมต่ำง ๆอย่ำงมำกมำย ทัง้ นี้คง
เนื่องมำจำกเป็ นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบำยของรัฐบำล ทีจ่ ะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้ ำหมำย “มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น”
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นโยบำยที่จะเปลีย่ นเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อมองถึง
พัฒนำกำรของสังคมไทยทีผ่ ่ำนมำสังคมไทยยังติดกับดัดรำยได้ปำนกลำงไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ำยได้สงู กำรติดอยูใ่ นกับ
ดักประเทศรำยได้ข นำดปำนกลำง สะท้อนให้เห็น ว่ำประเทศไทยกำลังติดอยู่ใน“Competitive Nutcracker”
กล่ำวคือ เรำไม่สำมำรถที่จะขยับขึน้ ไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันทีข่ บั เคลื่อนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำทิ ญี่ป่ ุน สิงคโปร์ เกำหลีใต้ ในขณะเดียวกัน เรำก็ไม่สำมำรถขยับลงมำแข่ง
กับประเทศคู่แข่งขันที่ขบั เคลื่อนด้วยกำรผลิตสินค้ำต้นทุนต่ ำ ด้วยแรงงำนจำนวนมหำศำลและรำคำถูก ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับ “กับดักควำมเหลื่อมล้ำ” (Inequality Trap) กล่ำวคือ ช่องว่ำงของรำยได้และโอกำสของคนจน
และคนรวยห่ำงออกมำกขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีควำมเหลื่อมล้ำทำงรำยได้สงู เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
ทีม่ คี วำมเหลื่อมล้ำมำกทีส่ ุดในโลก รองจำกรัสเซีย และอินเดีย และใน 5 ปี ท่ผี ่ำนมำ คนเพียง 1% เป็ นเจ้ำของ
ควำมมังคั
่ งของคนทั
่
ง้ ประเทศรวมกัน มหำเศรษฐีระดับพันล้ำนในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จำก 5 คนในปี 2551 เป็ น
28 คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมำณ 7 ล้ำนคน ยังมีชวี ติ อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนคนไทยมำกกว่ำ 3 ใน
4 ไม่ได้เป็ นเจ้ำของทีด่ นิ ใดๆ เลย โฉนดทีด่ นิ 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือประชำกร 10%

218
นอกเหนือจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงและกับดักควำมเหลื่อมล้ำ อีกหนึ่งกับดักที่ประเทศไทย
เผชิญคือ “กับดักควำมไม่สมดุล” (Imbalance Trap) 5 โดยในหลำยทศวรรษทีผ่ ่ำนมำ ประเทศไทยเน้นควำมมังคั
่ ง่
ทำงเศรษฐกิจ แต่ละเลยกำรรักษ์สงิ่ แวดล้อม กำรสร้ำงสังคมทีอ่ ยู่ดมี สี ุข และกำรยกระดับศักยภำพและภูมปิ ั ญญำ
มนุ ษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิตติ ่ำงๆ มำกมำย Thailand 4.0 เป็ นโมเดลเศรษฐกิจทีจ่ ะนำพำสังคมประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง กับดักควำมเหลื่อมล้ำ และกับดักควำมไม่สมดุล พร้อมๆกับ
เปลีย่ นผ่ำนประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกทีห่ นึ่ง ที่มคี วำมมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น ในบริบทของโลกอย่ำงเป็ น
รูปธรรม คือ อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ทีเ่ ป็ นสังคมทีม่ คี วำมหวัง (Hope) เป็ นสังคมทีเ่ ปี่ ยมสุข (Happiness) และเป็ น
สังคมที่มคี วำมสมำนฉันท์ (Harmony) เป็ นสังคมที่มคี วำมพอเพียง โดยมีคนชนชัน้ กลำงเป็ นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกิดควำมเท่ำเทียมในสังคม ควำมเหลื่อมล้ำอยู่ในระดับต่ำ มีสงิ่ แวดล้อมและสุขภำพทีด่ ี ซึง่ ในท้ำยทีส่ ุดก็
จะสร้ำงควำมมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ นแก่ประเทศต่อไป
ควำมนิ่ งเฉยต่อกำรพัฒนำของคนไทย
จะเห็นได้ว่ำ อุปนิสยั ของคนไทย ในยุคปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่ำ ในขณะที่โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปแต่
อุปนิสยั ของคนไทยไม่เคยปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงนี้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและกำรเมืองตำมมำ กำรพัฒนำประเทศจำเป็ นต้องทำตำมลำดับขัน้ ต้องสร้ำงพืน้ ฐำน คือ ควำมพอมี
พอกิน พอใช้ของประชำชนเป็ นเบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ำรและอุปกรณ์ทป่ี ระหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้
พืน้ ฐำนมันคงพร้
่
อมพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำมเจริญและฐำนะทำงเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้
โดยลำดับต่อไป หำกมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้ำงควำมเจริญ ยกฐำนะทำงเศรษฐกิจขึน้ ได้รวดเร็วแต่ประกำรเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบตั กิ ำรสัมพันธ์กบั สภำวะของประเทศ และของประชำชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดควำมไม่สมดุลใน
เรื่องต่ำงๆ ได้ ซึง่ อำจกลำยเป็ นควำมยุ่งยำกล้มเหลวในทีส่ ดุ
แต่ปัญหำทีส่ ำคัญทีส่ ุดประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำสังคมไทย ก็คอื กำรพัฒนำคนให้มศี กั ยภำพในกำรที่
จะพัฒนำประเทศ จะเห็นได้ว่ำ ในแผนฉบับที่ 8 เป็ นต้นมำ จะเน้ นกำรพัฒนำที่มุ่งให้ “คนเป็ นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำ” และใช้เศรษฐกิจเป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนำคนให้มคี วำมสุข และมีคุณภำพชีวติ ที่ดี รวมทัง้ กำรพัฒนำที่
บูรณำกำรแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เมื่อพิจำรณำ
ในแง่มุมของพระพุทธศำสนำในฐำนะสถำบันหลักหนึ่งในสังคมไทย ทีไ่ ด้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรพัฒนำสังคมไทย ก็
จะพบว่ำ ในอดีตพระพุทธศำสนำประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงควำมอยู่ดมี ีสุขให้กบั สังคมไทย จนคนไทยมี
ลักษณะนิสยั ทีเ่ ด่นชัด คือ มีควำมเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ ชอบสนุ กและชอบทำบุญ ซึ่งนับเป็ นควำมวิเศษอย่ำงหนึ่งของ
วัฒ นธรรมไทย ที่สำมำรถบูร ณำกำรควำมสนุ ก กับ แนวคิด ทำงพระพุ ท ธศำสนำในเรื่อ งบุ ญ เข้ำ ด้ว ยกัน เมื่อ
สังคมไทยได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำประเทศ โดยมุ่งกำรพัฒนำที่เน้นวัตถุ ตำมแบบอย่ำงตะวันตก
พระพุทธศำสนำก็เริม่ สูญเสียบทบำททีม่ ตี ่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงทีเ่ คยเป็ นมำ เนื่องจำกสังคมไทยไปต้อนรับ
วัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยเริม่ มีปัญหำมำกยิง่ ขึน้ โดยเฉพำะกำรรับเอำควำมเจริญก้ำวหน้ำแบบตะวันตกเข้ำ
มำ ทัง้ นี้ เพรำะสังคมไทยไม่ ได้มีภู มิห ลัง และรำกฐำนควำมเจริญ ทำงสังคมอุ ตสำหกรรม และไม่ มีว ัฒนธรรม
5

กองบริหำรงำนวิจยั และประกันคุณภำพกำรศึกษำ, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมังคั
่ ง่ มั ่นคง
และยังยื
่ น. 2559
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อุตสำหกรรมแบบตะวันตก ทำให้สงั คมไทยมีสภำพทีน่ ักวิชำกำรเรียกว่ำ “ทันสมัยแต่ไม่พฒ
ั นำ modernization
without development" คือกำรที่ประเทศไทยมีควำมทันสมัยจริงแต่ภำยนอก แต่ในเนื้อหำแล้วไม่ได้พฒ
ั นำให้
เกิดขึน้ ในสังคมของตัวเอง ไม่ว่ำจะเป็ นระบบกำรศึกษำ กำรเมืองกำรปกครอง ระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้น
กำรที่สงั คมไทยได้รบั เอำควำมเจริญแบบตะวันตกเข้ำ มำ ไม่ว่ำจะเป็ นแนวคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี ระบบอุตสำหกรรม ทำให้สงั คมไทยรับเอำควำมเจริญตำมแบบอย่ำงตะวันตกอย่ำงเต็มที่ แต่กำรรับเอำ
วัฒนธรรมดังกล่ำวนัน้ ไม่สอดคล้องกับภูมิหลังของสังคมไทย เพรำะคนไทยมักจะรับเข้ำมำในแง่ของกำรเสพ
บริโ ภค หรือ รับ เอำแต่ สิ่ง ที่ เ ป็ น เครื่อ งอ ำนวยควำมสะดวกสบำย ท ำให้ค นไทยที่แ ต่ เ ดิม มีว ัฒ นธรรมแบบ
เกษตรกรรม และมีควำมเป็ นอยู่ทส่ี ะดวกสบำยอยู่แล้ว กลับเสพติดควำมสบำยจำกวัฒนธรรมตะวันตกมำกยิง่ ขึน้
และกลำยเป็ นคนมักง่ำยมำกยิง่ ขึน้ โดยขำดพืน้ ฐำนของวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมอุตสำหกรรมที่ เป็ น
วัฒนธรรมแห่งกำรใฝ่ รแู้ ละสู่สงิ่ ยำก กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ “ประเทศไทย 4.0” ซึง่ เป็ นนโยบำย
ทีเ่ ป็ นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว เป็ นจุดเริม่ ต้นในกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็ นประเทศทีม่ งคั
ั ่ ง่
มันคง
่ และยังยื
่ น ตำมวิสยั ทัศน์รฐั บำลนัน้ สำระสำคัญทีส่ ุด ย่อมอยู่ทก่ี ำรพัฒนำคนให้มศี กั ยภำพหรือคุณภำพใน
กำรทีจ่ ะไปพัฒนำในภำคส่วนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีว่ ำงไว้6
นันก็
่ คอื กำรสร้ำงคนไทยให้มจี ติ ใจวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์ อันเป็ นลักษณะของควำมใฝ่ รู้
รักควำมจริง ชอบเหตุผลนิยมปั ญญำ ชอบค้นคว้ำ แสวงหำสืบสำว ตรวจสอบ และกำรทดลองจนค้นพบควำมจริง
และจิตใจของนักเทคโนโลยีท่ใี ฝ่ สร้ำงสรรค์ภำยใต้กำรยึดหลักธรรมในกำรปฏิบตั ิ ให้เป็ นสังคมแบบวิถีพุทธ โดย
หลักพุทธธรรมทีน่ ำมำประยุกต์ใช้สภำพชีวติ มำกกว่ำมุ่งเน้นรูปแบบสังคมอุตสำหกรรมทีม่ ุ่งเน้นรูปแบบกำรแข่งขัน
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบสังคมอุตสำหกรรมและสังคมแบบวิถพี ทุ ธ7

-

สังคมอุตสำหกรรม
แสวงหำวัตถุ
แสวงหำควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง
บริโภคไร้ขอบเขต
ทำงำนเพื่อตนเอง
ชอบกำรแข่งขัน
ยึดหลักกำรต่อสูด้ ว้ ยควำมรุนแรง
เอำรัดเอำเปรียบเพื่อนมนุษย์
ครอบงำทำงควำมคิด
แบ่งแยกชนชัน้
มุ่งเน้นกำรใช้อำนำจ
ตัวเงินเป็ นสิง่ สำคัญในชีวติ
6

7

-

สังคมแบบวิ ถีพทุ ธ
ไม่ลุ่มหลงวัตถุ
เน้นกำรพึง่ ตนเอง
บริโภคทีจ่ ำเป็ นอย่ำงมีเหตุผล
ทำงำนเพื่อส่วนรวม
เน้นกำรใช้ชวี ติ อย่ำงไม่ประมำท
ทำงำนเพื่อสังคม มุ่งเน้นกำรให้ทำน มีน้ ำใจ
เอือ้ เฟื่ อเผื่อแผ่
มีอสิ รเสรีในกำรใช้ควำมคิด
ทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน
มุ่งเน้นกำรทำงำนร่วมมือ
ควำมสุขตำมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำเป็ น

พิชำย รัตนดิลก, ไทยแลนด์ 4.0 กำรต่อสู้ในสงครำมที่ ไม่มีวนั ชนะ. ผูจ้ ดั กำร online.
พลโทฉลอง โชติกะคำม, เปรียบเที ยบสังคมอุตสำหกรรมและสังคมแบบวิ ถีพทุ ธ. 2542.
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-

สังคมอุตสำหกรรม
ครอบครัวเดีย่ ว
สังคมเมือง

-

สังคมแบบวิ ถีพทุ ธ
สิง่ ทีป่ รำรถนำ
ครอบครัวขยำยแบบเครือญำติ
สังคมชนบท

จะเห็นได้ว่ำ สังคมวิถพี ุทธนันมี
่ ควำมยังยื
่ นมำกกว่ำสังคมแบบอุตสำหกรรม สังคมวิถพี ุทธเป็ นรูปแบบหนึ่งในกำร
จะพัฒนำประเทศให้เกิดควำมยังยื
่ น เนื่องจำก มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนให้เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณภำพ โดยยึดวิถพี ุทธมำ
ใช้ในกำรดำเนินชีวติ ปั ญญำไม่สำมำรถเกิดขึน้ ได้ ถ้ำหำกปรำศจำกสิง่ ทีช่ ่วยระงับควำมสุข ควำมสุขทีแ่ ท้จริงมำ
จำกตัวเรำ ควำมมีเมตตำกรุณำ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
กำรเข้ำสู่สงั คมในยุค 4.0 ตำมวิ ถีพทุ ธ
กำรเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของสังคมไทย จึงต้องเปลีย่ นจำกกำรเจริญเติบโตแบบ "รำกแขนง" เป็ นกำร
เจริญเติบโตแบบ "รำกแก้ว" โดยอย่ำงน้อยต้องยืนอยู่บนขำของตนเอง องค์ควำมรู้ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมของตนเอง เพื่อวันหนึ่งจะได้มอี ุตสำหกรรมทีแ่ ข็งแกร่งและวิสำหกิจทีแ่ ข็งแรง สร้ำงควำมยังยื
่ นในสังคม
อย่ำงมีคุณภำพ ดังนัน้ สังคมไทยต้องร่วมมือกันในกำรหลุดพ้นกับดักของรำยได้ปำนกลำง ผ่ำนกำรขับเคลื่อนด้วย
ปั ญญำ
1) สร้ำงควำมมันคงแก่
่
สงั คม
2) ลดควำมเหลีย่ มล้ำทำงสังคม
3) ยึดหลักธรรมในกำรดำรงชีวติ
ในลักษณะของกำรบูรณำกำรร่วมมือกันสร้ำงคุณค่ำให้แก่สงั คมมำกกว่ำตนเองส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ เช่น8
1) ด้ำนพฤติกรรม ส่งเสริมให้มนุษย์มวี นิ ยั ในกำรทำงำนหำเลีย้ งชีพ มีวนิ ยั ต่อกำรใช้ชวี ติ ต่อธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
2) ด้ำนจิตใจ ส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม ควำมรูส้ กึ แรงจูงใจ และสภำพจิตใจ ซึง่ เป็ นเรื่องของควำมสุข
ควำมพอใจ ควำมสดชื่น เบิกบำน กำรทำให้เกิดและกำรตอบสนองต่อสิง่ เหล่ำนี้ สังคมมนุ ษย์จะพัฒนำไปแนวทำง
สันติสขุ
3) ด้ำนปั ญญำ ส่งเสริมในด้ำนควำมรู้ รอบรู้ มีควำมเข้ำใจในหลักเหตุ และผล มีทศั นคติ ค่ำนิยมและ
แนวคิดทีถ่ ูกต้องเหมำะสมบนพืน้ ฐำนของควำมมีหลักเหตุและผล
ก่อให้เกิดพุทธวิถแี ห่งปั ญญำ เนื่องจำก ปั ญญำเป็ นเงื่อนไขสำคัญทีส่ ำมำรถยกระดับของจิตมนุ ษย์และ
สำมำรถขจัดควำมทุกข์ เพื่อให้มนุ ษย์ได้พบกับควำมสุขตำมธรรมชำติทแ่ี ท้จริง กำรเน้นปั ญญำและกระบวนกำร
เสริมสร้ำงปั ญญำจึงมีสำระสำคัญยิง่ แนวทำงในกำรเสริมปั ญญำก็คอ ทำงสำยกลำงหรือมัชฌิมำปฏิปทำ ทำงสำย
กลำงในคำสอนของพุทธนัน้ มิใช่อะไรก็ได้ทอ่ี ยู่กง่ึ กลำงระหว่ำงสิง่ ทีส่ ุดขัวทั
่ ง้ สองข้ำงตำมทีเ่ ข้ำใจกันโดยทัวไป
่ แต่
เนื่องจำกคำสอนของพุทธเน้นกำรปฏิบตั เิ ป็ นหลัก ดังนัน้ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริงก็จำเป็ นจะต้องอธิบำยทุกสิง่
ทุกอย่ำงให้มคี วำมชัดเจน สำมำรถนำไปปฏิบตั ไิ ด้
8

ธนำกร สังเขป, กำรพัฒนำที่ยงั ยืน. พิมพ์ครัง้ ที2่ , (สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.2556). หน้ำ 17-19.
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“ภิกษุทงั ้ หลำยทีส่ ดุ สองอย่ำงนี้ บรรพชิตไม่พงึ เสพ กล่ำวคือ กำรหมกมุ่นด้วยกำมสุขในกำมทัง้ หลำยอัน
เป็ นกำรชัน้ ต่ ำ ชัน้ ตลำดของบุถุชนมิใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่ำงหนึ่งและกำรประกอบควำมลำบำก
เดือดร้อนแก่ตนเองอันเป็ นทุกข์ ไม่เป็ นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่ำงหนึ่ง”
ก็ทำงสำยกลำงนัน้ .....เป็ นไฉน ทำงนัน้ ก็คือ มรรคำอัน เป็ นอริย ะมีอ งค์ประกอบ 8 ประกำร ได้แ ก่
สัม มำทิฐิ สัม มำสัง กัป ปะ สัม มำวำจำ สัม มำกัม มัน ตะ สัม มำอำชีว ะ สัม มำยำมะ สัม มำสติ สัม มำสมำธิ
ประกอบด้วย9
1) สัมมำทิฏฐิ
เห็นชอบ
2) สัมมำสังกัปปะ
ดำริชอบ
3) สัมมำวำจำ
วำจำชอบ
4) สัมมำกัมมันตะ
กระทำชอบ
5) สัมมำอำชีวะ
เลีย้ งชีพชอบ
6) สัมมำวำยำมะ
พยำยำมชอบ
7) สัมมำสติ
ระลึกชอบ
8) สัมมำสมำธิ
จิตมันชอบ
่
ถ้ำหำกจะจัดให้เห็นภำพ พบว่ำมรรคที่มอี งค์ประกอบ 8 ประกำรดังกล่ำวก็คอื สิกขำ 3 หรือ
ไตรสิกขำ คือ กระบวนกำรรับรูห้ รือเรียนรูท้ ผ่ี ่ำนกำรปฏิบตั แิ ละได้ประจักษ์แจ้งจริง นันก็
่ คอื พิจำรณำถึง ศีล สมำธิ
และปั ญญำ เป็ นองค์ประกอบสำคัญทีจ่ ำเป็ นจะต้องมีกำรพัฒนำยิง่ ขึน้ ไปอย่ำงต่อเนื่องนันเอง
่

สรุป
กำรพัฒ นำสัง คมอย่ ำ งยัง่ ยืน ในยุ ค 4.0 จึง ต้ อ งเริ่ม จำกมนุ ษ ย์ หรือ กำรพัฒ นำมนุ ษ ย์ ซึ่ง ในทำง
พระพุทธศำสนำเรียกว่ำ “กำรภำวนำ” ต้องเอำปั ญญำ (wisdom) กับศีล (ethics) ร่วมกับ จิตใจ (mental gualities)
และควำมมีเมตตำเป็ นตัวเชื่อมทำให้มนุ ษย์มจี ริยธรรมในกำรดำรงชีวติ ตำมแบบวิธพี ุทธอย่ ำงยังยื
่ น ซึง่ ถือว่ำเป็ น
เครื่องมือในกำรช่วยยกระดับจิตของมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นจุดเน้นที่สำคัญของพุทธธรรม กำรนำหลักพุทธธรรมสู่กำร
ปฏิบตั ิอนั เป็ นระบบควำมรู้เกี่ยวกับชีวิตทัง้ สิน้ และสังคมก็เป็ นรำกฐำนของหลักประพฤติปฏิบตั ิหรือจริยธรรม
ในทำงพระพุทธศำสนำ ซึง่ เป็ นแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำของมนุ ษย์ทถ่ี ูกต้องสอดคล้องกับสภำพตำมควำมเป็ น
จริงของชีวติ และโลก โดยยึดหลักธรรม“มัชฌิมำปฏิปทำ” อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ
สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ จำกแนวคิดนี้เป็ นหนทำงทีม่ ุ่งตรงสู่
จุดหมำยทีด่ งี ำม โดยไม่ขอ้ งแวะในทำงสุดโต่ง เพื่อลดปั ญหำควำมเหลีย่ มล้ำทำงสังคมและควำมไม่สมดุลระหว่ำง
สังคม นับว่ำเป็ นหลักสำคัญและมีสว่ นสนับสนุนกำรพัฒนำสังคมได้อย่ำงยังยื
่ นตำมวิถพี ุทธในยุค4.0

9

อภิชยั พันธเสน, พุทธเศรษฐศำสตร์ วิ วฒ
ั นำกำร ทฤษฎี และกำรประยุกต์กบั เศรษฐศำสตร์สำขำต่ำงๆ. พิมพ์ครัง้
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