
187

◆ การน�ากระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค และพุทธปรัชญามาสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย 4.0 ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาปรัชญาและศาสนา	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การน�ากระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค และพุทธปรัชญา 

มาสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย 4.0

The Application of the Postmodern Philosophical 

Paradigm and Buddhist Philosophy for Creating 

Right Wisdom Society in Thailand 4.0

วีรณัฐ โรจนประภา Veeranut Rojanaprapa*

สมบูรณ์ บุญโท Soomboon Boondo**

สวัสดิ์ อโณทัย Sawat Anothai***

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี	 1)	 เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	

4.0	 	 2)	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคว่าด้วยการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญา	

3)	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์พทุธปรชัญาว่าด้วยสร้างสงัคมแห่งสมัมาปัญญา	4)	เพือ่น�าปรัชญากระบวนทรรศน์

ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาใน

ประเทศไทย	4.0		5)	เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่	และรปูแบบการพฒันาสงัคมแห่งสมัมาปัญญาขึน้ในประเทศไทย	

4.0	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยวิธีการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี	และแบบมีการหาเหตุผล

ด้วยการใช้วิจารณญาณ	 ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์	 วิจักษ์	 และวิธาน	 เพื่อน�าไปสู่การสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

	 จากการวเิคราะห์ปรชัญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุและพทุธปรชัญา	เพือ่ให้ได้แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทั้ง	4	ข้อ	ตามที่งานวิจัยนี้สนใจ	ได้แก่	1)	การขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ	2)	การขาดการวาง

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง	3)	การเปลี่ยนกระบวนทรรศน์อย่างรวดเร็วเกิน

การเรียนรู้	4)	ค่านิยมการใช้ชีวิตในแบบทุนนิยม	ผลการวิจัย	พบว่า	ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคและ

พุทธปรัชญานั้นสามารถน�ามาแก้ปัญหาทั้ง	4	ข้อได้	โดยมีผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การแก้ปัญหาการขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ	 อันเกิดจากการที่ผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์มอง

อดตีย้อนหลงัสัน้เกินไป	ท�าให้ได้ภาพในอนาคตทีไ่ม่กระจ่างเพยีงพอ	ท�าให้มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ไปตามกระแส

ของสังคมโลกในยุคน้ัน	 ในส่วนของพุทธอภิปรัชญาน้ันพบว่า	 สามารถน�าทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบของ
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ชีวิตคือ	 ขันธ์	 5	 มาใช้ในการแก้ปัญหาน้ีได้เป็นอย่างดี	 เพราะปัญหาวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมาะสมเกิดจากการไม่

เข้าใจเป้าหมายอย่างแท้จริง

	 2.	 การแก้ปัญหาการขาดการวางยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง	จาก

ที่ผ่านมา	ประเทศไทยมีแนวทางหลักใหญ่ที่สุดคือ	รัฐธรรมนูญอย่างกว้าง	ๆ	ในมิติต่าง	ๆ	แต่ไม่สามารถลง

รายละเอยีดไปจนถึงขัน้การวางแผนงานได้	ส�าหรับการศกึษาหลกัพทุธปรชัญาทัง้ในระดบัของพทุธอภิปรัชญา	

พุทธญาณวิทยา	และพุทธจริยศาสตร์นั้น	พบว่า	หลักค�าสอนเกี่ยวกับมรณสติในพุทธญาณวิทยาเหมาะอย่าง

ยิ่งกับการน�ามาแก้ปัญหาการไม่ให้ความส�าคัญกับการมียุทธศาสตร์น้ี	 เพราะเมื่อประชาชนได้ตระหนักถึง

ความตาย	จะท�าให้ก่อเกิดการมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งต่าง	ๆ	ให้เรียบร้อยโดยเร็วในปัจจุบัน

	 3.	 การแก้ปัญหาการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์อย่างรวดเร็วเกินการเรียนรู้	 โดยจากการศึกษาและ

วเิคราะห์พทุธปรชัญา	ท�าให้ได้แนวทางแก้ปัญหาน้ีด้วยการน�าข้อปฏิบตัทิีไ่ม่ขึน้กับกาลเวลา	ดัง่ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสว่าเป็นอกาลิโก	 ไม่ขึ้นกับเวลาและสมัย	 จึงไม่ต้องกังวลใจเร่ืองการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของสมาชิก

อีกแต่อย่างใด	 เพียงปฏิบัติตามธรรมชุดน้ีก็จะได้ผลที่เที่ยงแท้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าใด	 โดยธรรม

หมวดที่ควรน�ามาใช้คือ	ข้อปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา	นั่นคือ	มรรคมีองค์	8

	 4.	 การแก้ปัญหาจากค่านิยมการใช้ชีวิตในแบบทุนนิยม	 ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ด้วยพุทธ

อภิปรัชญาโดยใช้ขันธ์	 5	 เพราะเป็นการท�าให้คนได้เข้าใจว่า	 แท้จริงแล้วการเกิดขึ้นของตนน้ันมิได้มีเพียง

แต่เรื่องของสสาร	หรือวัตถุภายนอก	แต่ยังมีเรื่องของนามหรือจิตใจที่ต้องค�านึงถึง	ทั้งยังจะเห็นว่า	สุดท้าย

แล้วการปรนเปรอทางวัตถุก็เพื่อต้องการส่งผลให้จิตใจมีความสุข	ดังนั้น	เมื่อหวังผลเช่นนั้นและได้เรียนรู้วิธี

การท�าให้ใจสุขด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการเติมเต็มทางวัตถุแล้ว	 ก็จะได้ฉุกใจว่าวัตถุไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย

ของชีวิต

ค�าส�าคัญ: กระบวนทรรศน์ ปรัชญาหลังนวยุค พุทธปรัชญา สังคมแห่งสัมมาปัญญา ประเทศไทย 4.0

Abstract

 The objectives of this dissertation are as follows: 1) to study the concept of

creating wisdom society in Thailand 4.0; 2) to study and analyze the process of postmodern 

regarding the creation of wisdom society; 3) to study and analyze Buddhist philosophy 

regarding the creation of wisdom society in Thailand 4.0; 4) to apply the postmodern 

philosophy and Buddhist philosophy to problem-solving and creating wisdom society in 

Thailand 4.0; 5) to create new body of knowledge and pattern for social development of 

wisdom society in Thailand 4.0. This dissertation is qualitative, using dialectic and

discursive methods through the analytic, appreciative and applicative approaches so as to 

lead to the building of new philosophical body of knowledge.
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 The analysis of the processes of the postmodern philosophy and Buddhist philosophy 

has yielded the guidelines for resolving the four specific issues of this research, namely

1) the lack of vision among the country leaders; 2) the lack of continuous strategy for 

country administration; 3) the inability to catch up with the fast changing paradigm; and 

4) the value of capitalism lifestyle. The research findings are as follows:

 1. As for the problem of vision lacking of the country leaders, stemming from 

taking too short a look at the past and getting an unclear vision of the future. resulting in 

vision setting along the mainstream of the world at that particular period, the Buddhist 

philosophy can apply the theory of the Five Aggregates to nicely solve this problem because 

the problem of inappropriate vision is caused by the misunderstanding of the real goal.

 2. To solve the problem of continuous strategy for the country administration, 

during the previous years, Thailand has been writing a new constitution in general and with 

wide dimension but cannot include all the details of implementation. The lesson of death 

awareness in the Epistemology of the Buddhist philosophy is the most suitable to solve 

the problem of continuous strategy lacking because when people realize the existence of 

death, they would be driven by their determination to manage things orderly and promptly 

in the current situation. 

 3. To overcome the problem of not being able to catch up with the fast changing 

paradigm is to apply the practical approach of Buddhist Philosophy – the practices that 

do not depend on time – just follow Buddha’ s “Agaligo” (not depending on time and era). 

Therefore people need not worry about the fast changing paradigm anymore, just live 

according to this moral teaching and the real achievement will occur regardless of the 

time lapse. The moral practice section which leads to the heart of Buddhism is the “The 

Noble Eightfold Path.”

 4. For the problem of capitalism lifestyle, it is suggested that the application of the 

Buddhist Metaphysics in the form of the Five Aggregates can help people understand the 

fact that their appearance is not just about the substances or outside objects but also about 

the abstract or the mind that must be considered. The satisfaction from having the objects 

is just to make a pleasure, not a peace of mind. Therefore, after realizing and learning 

how to make a peace of mind in other way rather than fulfilling themselves with objects, 

people will come to their sense that the object is not the final goal of their life.

Keywords: Paradigm, Postmodern Philosophy, Buddhist Philosophy, Wisdom Society, 

 Thailand 4.0
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บทน�ำ 

	 “สยามเมืองยิ้ม”	เป็นค�าที่ใช้เรียกแทนประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	ที่สะท้อนถึงบุคลิกของ

คนในชาติได้อย่างชัดเจน	จนตกผลึกออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวต่างชาติเรียกว่า	“ยิ้มสยาม”	เพราะ

เป็นยิ้มที่มาจากความใสซ่ือ	 ความบริสุทธิ์ใจที่ออกมาจากใจภายในแท้	 ๆ	 หากวิเคราะห์ลงลึกในเชิง

จิตวิทยา	พบว่า	เป็นผลผลิตที่ออกมาจากการสะสมวัฒนธรรมอันดีที่ธ�ารงภูมิปัญญาของชาติ	เป็นสิ่ง

ที่หล่อหลอมมาจากศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งสัมมาปัญญา	 ท�าให้จารีตประเพณีที่

ผลิตเพื่อให้คนในสังคมได้ใช้กันจึงออกมาในรูปแบบที่เอื้อไปสู่การเกิดปัญญา	ทั้งยังย้อนมาเป็นปัจจัย

ในการสร้างปัญญาอันยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะปัญญาด้านความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ	การใช้ชีวิต

สอดคล้องกบัธรรมชาติ	การไม่ด้ินรนฝืนธรรมชาติจนก่อทกุข์น�ามาให้ตนและเบียดเบียนผู้อ่ืนในสงัคม	

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	หรือขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่	ท�าให้เราละเลย	ทิ้งความโชคดี

ของเรานี้ไป	“ยิ้มสยาม”	ค่อย	ๆ	เลือนจางคลายไป	เกิดการเปลี่ยนทางความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของ	

“ความรู”้	ใช้ชีวติสอดคล้องกบัธรรมชาติอย่างเรยีบง่าย	มุง่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทีเ่หลอืจากการหาเลีย้งชีพ

มาใช้ในการแสวงหาสัจธรรม	เปลี่ยนความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ	“ความหลง”	ที่ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็น

การใช้ชีวิตด้วย	 “ความโลภ”	 กินอยู่อย่างหรูหรา	 ฟุ่มเฟือย	 มุ่งเร่งรีบท�างานหาเงินด้วยความละโมบ

โลภมากเพื่อน�ามาปรนเปรอตนเองและพวกพ้อง	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ด้วยธรรมชาติของความโลภที่มี

คุณสมบัติส�าคัญ	 คือ	 “ไม่มีวันเต็ม”	 นั้น	 ท�าให้มนุษย์เกิดความต้องการอย่างไม่รู้จักพอ	 ดังค�าของ

มหาบุรุษโลกคอื	ท่านมหาตมะ	คานธี	กล่าวไว้ว่า	“ทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอที่จะเลี้ยงมนุษย์ทุกคน

ได้	แต่จะไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความโลภของคนเพียงคนเดียว”	(The	Guardian,	2013)	

	 ความเสื่อมของสังคมที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตามความโลภที่ทวีขึ้นอย่างไม่จ�ากัด	

อันเป็นพื้นฐานของระบบทุนนิยมที่ทั่วโลกนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง	 โดยผ่านมาทางพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน	หากปล่อยให้กระแสเศรษฐกิจภายนอกเข้ามาก่อความละโมบสร้างความ

เสื่อมให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการเตรียมการแก้ไขจัดการ	 สังคมไทยคงเดินไปสู่สภาพของกลียุค	 ไร้ซ่ึง

สถานที่อันปลอดภัยไม่เว้นแม้แต่ในบ้านของตนเอง	 เกิดเป็นความแตกแยกของสมาชิกในครอบครัว	

และจากสภาพจรงิทีไ่ด้เกิดขึน้มาในประเทศไทยน�าพาไปสูค่วามขดัแย้ง	ส่งผลให้ประชาชนอยูก่นัอย่าง

ไม่มีความสุข	อัตลักษณ์ยิ้มสยามเลือนหายไป

	 ตัวอย่างข่าวสะเทือนใจใหญ่	ๆ 	ที่สังคมได้รับรู้	เช่น	คดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงอายุ	13	ปี	บนขบวน

รถไฟ	ก่อนโยนร่างทิง้ป่าละเมาะข้างทางทีจั่งหวัดประจวบคีรขีนัธ์	ทีค่�าสารภาพของผู้ก่อเหตุท�าให้สงัคม

ไทยต้องตกตะลึง	เมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไม่สะทกสะท้าน	นอกจากนี้	ยังสารภาพด้วยว่า	ก่อนหน้านี้

เคยก่อเหตุข่มขืนผู้โดยสารบนโบกี้มาแล้วถึง	2	ครั้ง	ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจ

อย่างถึงที่สุด	 ด้วยรถไฟนั้นก็มีผู้โดยสารเดินทางจ�านวนมากมิได้เป็นสถานที่เปลี่ยว	 แต่ผู้กระท�าผิด
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กลับกล้ากระท�าการอย่างไร้ซึ่งความเกรงกลัว	(ไทยรัฐออนไลน์,	2557)

	 อีกข่าวที่สะท้อนถึงความโลภที่มีพลังอ�านาจมากจนครอบง�าความเกรงกลัวต่อการรับผิดต่อ

กฎหมาย	เช่น	ข่าว	3	คนร้าย	ฆ่าชิงไอแพดของพนักงานร้าน	S&P	ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์

กลุ่มคนร้ายจ�านวน	 3	 คน	 ก่อเหตุปล้นทรัพย์ผู้ชายที่นั่งเล่นไอแพดบริเวณบันไดหน้าตึกชินวัตร	 2	

ถนนพหลโยธิน	 กรุงเทพฯ	 โดยคนร้ายได้อ้อมเข้าไปด้านหลังแล้วพยายามแย่งชิงไอแพด	 แต่เหยื่อ

พยายามยื้อต่อสู้จึงถูกมีดแทงจนเสียชีวิต	ในกลุ่มผู้ร่วมกระท�านั้นเป็นเยาวชนถึง	2	คน	(ไอเอ็นเอ็น

ไทยแลนด์,	2558)

	 เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ	 สังคมไทยถูกเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ	 การเงินจากทั่วโลกผลักดัน

ให้แปรสภาพไปตามบริบทต่าง	ๆ	ที่เด่นชัด	เช่น	ครั้งวิกฤติต้มย�ากุ้ง	ดั่งที่	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	

(2558)	 กล่าวถึงการส่งผลถึงการเปลี่ยนแบบแผนการเจริญเติบโตของประเทศไทยโดยวิเคราะห์

ตามหลักวิชาการด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ด้านรายจ่ายว่า	

ประเทศไทยมกีารเติบโตทางเศรษฐกจิในช่วงหลงัวกิฤติการณ์ต�า่กว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์โดยเฉลีย่

ถึงร้อยละ	 2.5	 ต่อปี	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 วิกฤติการณ์ปี	 2540	 ได้เปลี่ยนแบบแผนการบริโภคและ

การลงทุนของประเทศไทย	 เนื่องจากวิกฤติการณ์ท�าให้เงินลงทุนจากต่างประเทศไม่ได้เข้ามาอย่าง

ร้อนแรงเหมือนช่วงก่อนวิกฤติ	 อีกทั้งภาคการเงินซ่ึงได้รับบทเรียนจากวิกฤติการณ์ต่างระมัดระวังใน

การปล่อยสินเชื่อ	เนื่องจากการให้สินเชื่อภายหลังเกิดวิกฤติมีความเสี่ยงมากขึ้น

	 หากจะสรปุเป็นประเด็นปัญหาทีเ่ป็นเหตุให้สงัคมตกอยูใ่นความเลวร้ายเช่นนีก็้สามารถจัดได้

เป็น	4	ปัญหา	ได้แก่

	 1.	การขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ

	 2.	การขาดการวางยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 3.	การเปลี่ยนกระบวนทรรศน์อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การเรียนรู้จะตามทัน

	 4.	ค่านิยมการใช้ชีวิตในแบบทุนนิยม

	 ดังน้ัน	 จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องด�าเนินการศึกษา	 และวิจัยเพื่อหาหลักการ	 หรือแนวทางที่

เหมาะสมในการน�ามาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน	ผู้วิจัยจึงสนใจอย่างยิ่งในการย้อน

อ่าน	(Reread)	เพือ่ค้นหาเครือ่งมอืจากปรชัญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุ	และหลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาทีเ่หมาะสมมาประยกุต์ใช้ในการสร้างสงัคมแห่งสมัมาปัญญาในบรบิทของสงัคม	4.0	นีใ้ห้เกดิขึน้

ในประเทศไทยได้จริง	โดยให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับทฤษฎี	ต่อไปจนสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดผลจริง

มีประเด็นค�าถาม	 โดยมาจากปัญหาที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้นเป็นแรงจูงใจที่ต้องการจะศึกษาว่ากระบวน

ทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค	 และพุทธปรัชญา	 สามารถน�ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่
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ประเทศไทย	4.0	ได้หรอืไม่	โดยมคี�าตอบเชิงสมมติฐานว่า	การย้อนอ่านกระบวนการพฒันาทางปัญญา

ของมนุษยชาติ	ตั้งแต่	กระบวนทรรศน์ยุคดึกด�าบรรพ์	ยุคโบราณ	ยุคกลาง	ยุคสมัยใหม่	(นวยุค)	และ

ยุคหลังสมัยใหม่	 (หลังนวยุค)	 และศึกษาภูมิปัญญาทางพุทธปรัชญาอย่างดีแล้ว	 สามารถน�ามาสู่การ

แก้ปัญหา	และอุปสรรคทีจ่ะน�าสงัคมไทยไปสูส่งัคมแห่งสมัมาปัญญาในบรบิทของประเทศไทย	4.0	ได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0	

	 2.	 เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์กระบวนทรรศน์ปรชัญาหลงันวยุคว่าด้วยการสร้างสงัคมแห่งสงัคม

สัมมาปัญญา

	 3.	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วยการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญา	

	 4.	 เพื่อน�าปรัชญากระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0	

	 5.	 เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่	และรปูแบบการพฒันาสงัคมแห่งสมัมาปัญญาขึน้ในประเทศไทย	

4.0

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 “การน�ากระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค	 และพุทธปรัชญามาสร้างสังคม

แห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	 4.0”	 นี้จะใช้แนวทางการศึกษาเชิงวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	ด้วยการหาเหตุผลโดยการใช้วจิารณญาณ	(Discursive	Method)	ภายใต้กระบวนการศึกษา

เชิงวิเคราะห์	วิจักษ์	และวิธาน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา	โดยศึกษา	3	ส่วน	คือ

	 1.	ในส่วนของอุปสรรคทีท่�าให้การพฒันาคุณภาพสงัคมไทยไม่สามารถบรรลไุปสูป่ระเทศไทย	

4.0	จะศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมโลกโดยเทียบเคียงไปกับปัญญาของมนุษยชาติ	ตามล�าดับ

กระบวนทรรศน์ทางปรชัญาทัง้	5	จากนัน้น�ามาวเิคราะห์ถงึปัญหา	และหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการน�า

มาใช้แก้ปัญหานั้น

	 2.	ในส่วนของ	พุทธปรัชญา	จะศกึษาเกี่ยวกับ	ประเภทของปัญญาและหลักธรรมในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้สังคม	 ที่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก	 และต�าราที่ได้รับการยอมรับ	 จากนั้นจะน�ามา

วิเคราะห์ว่าปัญญา	 และหลักธรรมหมวดใดท่ีเหมาะสมจะน�ามาใช้พัฒนาในการสร้างสังคมแห่งสัมมา

ปัญญาในประเทศไทย	4.0

	 3.	จากนัน้	จึงน�าผลการศึกษาทัง้	2	ส่วนมาบรูณาการประยกุต์ใช้ในการสร้างสงัคมแห่งสมัมา

ปัญญาในประเทศไทย	 4.0	 เพื่อน�าเสนอสู่ผู้เก่ียวข้องได้น�าไปปรับใช้เพื่อการก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์
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อันจะน�าไปสูว่ตัถปุระสงค์	วิสยัทศัน์	นโยบาย	กลยุทธ์	และแผนงาน	รวมถงึผลติองค์ความรูใ้หม่เพือ่

ใช้ในการแก้ปัญหานี้ต่อไป

ขอบเขตกำรวิจัยด้ำนเนื้อหำ 

	 1.	แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทรรศน์ทางปรัชญาต้ังแต่กระบวนทรรศน์ดึกด�าบรรพ์	 กระบวน

ทรรศน์โบราณ	กระบวนทรรศน์ยุคกลาง	กระบวนทรรศน์นวยุค	และกระบวนทรรศน์หลังนวยุค

	 2.	แนวคิดเกีย่วกบัพทุธปรชัญาทัง้ในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	อนฎีุกา	ตลอดจนค�าอธบิาย

ของนักวิชาการต่าง	ๆ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	สามารถน�าปรชัญาหลงันวยคุและพทุธปรชัญามาเป็นแนวทางในการสร้างสงัคมแห่งสมัมา

ปัญญาในประเทศไทย	4.0

	 2.	ได้องค์ความรู้ใหม่	และรูปแบบในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0

	 3.	ท�าให้เกิดแนวทางการพัฒนาประเทศไทยที่มองมิติต่าง	ๆ	อย่างมีความเชื่อมโยง

	 4.	ได้รูปแบบ	และแนวทางการพัฒนาน�าเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป	
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิเครำะห์กระบวนทรรศน์ปรัชญำหลังนวยุคว่ำด้วยสังคมแห่งสังคมสัมมำปัญญำ

	 กระบวนทรรศน์	(Paradigm)	หมายถึง	ความรู้	ความเข้าใจ	การรับรู้ของมนุษย์ในยุคหนึ่ง	ๆ	

ทีม่ร่ีวมกนัจนก่อตัวขึน้มาเป็นกรอบแนวคิด	เป็นแบบแผน	เป็นค่านยิม	และเป็นวิถทีีใ่ช้เป็นกรอบ	และ

แนวทางในการตัดสินใจกระท�าสิ่งต่าง	ๆ	เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย	โดยได้แยกศึกษาเป็น	5	กระบวน

ทรรศน์ตามหลักวิชาการทางด้านปรัชญาได้จัดไว้	ได้แก่

	 1.	กระบวนทรรศน์ยุคดึกด�าบรรพ์

	 2.	กระบวนทรรศน์ยุคโบราณ

	 3.	กระบวนทรรศน์ยุคกลาง

	 4.	กระบวนทรรศน์นวยุค

	 5.	กระบวนทรรศน์หลังนวยุค

	 ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค	 (Postmodern	 Philosophical	 Paradigm)	 ได้ให้

ความสนใจกับการตีความภาษาเป็นอย่างมาก	กีรติ	บุญเจือ	 (2545:	55)	มีการปฏิเสธปรัชญานวยุค	

หรือแนวคิดแบบบูชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีกฎเกณฑ์แบบตายตัว	 พิชัย	 สุขวุ่น	และศาสตราจารย์กีรติ	

บุญเจือ	 (2558)	 เป็นแนวคิดที่ยอมรับความรู้ทุกสิ่งด้วยวิจารณญาณ	 โดยไม่ยึดหลักความเช่ือเดิม

เพื่อหาจุดร่วมของทุกศาสตร์	 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมของมิเชล	 ฟูโกต์	 กับแนวคิดสินค้าเชิง

สัญญะของฌอง	โบดริยาร์ด	เป็น	2	แนวคิดหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้

	 1.	แนวคิดของมิเชล	ฟูโกต์

	 ฟูโกต์วิเคราะห์ว่า	แนวคิดที่เป็นกระแสหลัก	มองความจริง	 (Truth)	และปัญญาชนผู้เสนอ

ความจริงอย่างแยกเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ทางอ�านาจ	 (Power	 Relations)	 รวมท้ัง	 ยังมองว่า	

ปัญญาชนที่แท้นั้นเป็นฝ่ายค้านการใช้อ�านาจในทางกดขี่ด้วย	 แนวคิดดังกล่าวมองว่า	 ปัญญาชนเป็น

ผู้สืบทอดค่านิยมที่เป็นสากล	 และแนวคิดน้ีได้ส่งถ่ายต่อมาในวัฒนธรรมตะวันตก	 จนถึงต้นคริสต์

ศตวรรษที่	 20	 โดยมองว่าปัญญาชน	 คือ	 ปัจเจกชนเด่น	 ๆ	 บางคนที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิโดยธรรมชาติ

ของมนุษย์	 เป็นผู้สนับสนุนมนุษย์นิยมและสืบทอดค่านิยมหรือจิตส�านึกที่เป็นสากล	 หรือพวก

นกักฎหมายทีต่่อต้านการใช้อ�านาจเผด็จการและความไม่เป็นธรรมทางสงัคม	ปัญญาชนหล่านีเ้รยีกร้อง

ให้มีกฎหมายที่เป็นธรรม	 สิทธิรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเห็นว่า	 เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปควรมีเป็นสากล	

(Universal)	(M.	Foucault,	1980:	128)

	 งานส�าคัญของฟูโกต์คือ	 การวิเคราะห์รูปลักษณ์หรือเรือนร่างของความรู้ในความสัมพันธ์กับ

อ�านาจ	ทีม่วัีตถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างกระบวนการข้อสรปุทีผ่่านเหตุผลแวดล้อม	(Discursive	Formation)	

สมมติฐานที่ส�าคัญของฟูโกต์ไม่ใช่	“อะไรคือความรู้”	หรือ	“อะไรคือความจริง”	ฟูโกต์มองลึกลงไปถึง
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ตัวแทนของอ�านาจทีห่ล่อหลอมออกมาเป็นหวัโขนต่าง	ๆ 	ด่ังค�าสรปุของฟโูกต์ทีว่่า	บทบาทของปัญญาชน	

ไม่ได้อยู่ที่การบอกคนอ่ืนว่าควรจะท�าอะไร	 ไม่ได้อยู่ที่การไปก่อรูปเจตจ�านงทางการเมืองของคนอ่ืน	

หากแต่อยูท่ีก่ารต้ังค�าถามใหม่โดยการวเิคราะห์ตามแนวทีถ่นดัถงึสิง่ทีดู่เหมอืนแจ่มชัดและยอมรบักนั

โดยไม่มีการตั้งข้อสงสัย	แล้วเปลี่ยนนิสัยและวิธีคิดวิธีท�าแบบเดิมเสียใหม่	ท�าลายความเคยชินที่เป็น

ทีย่อมรบัโดยไม่ต้ังข้อสงสยั	ประเมนิคุณค่ากฎและสถาบนัเสยีใหม่	และจากพืน้ฐานของการต้ังค�าถาม

ใหม่นี่เอง	 ที่ปัญญาชนควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมการก่อรูปเจตจ�านงทางการเมืองในฐานะของพลเมือง

คนหนึ่ง	(M.	Foucault,	1981)

	 2.	แนวคิดของฌอง	โบดริยาร์ด	

	 โบดรยิาร์ดมองว่า	การบรโิภคในปัจจุบนัไม่ใช่การบรโิภคเพือ่สนองตอบความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน	

หรือการใช้ประโยชน์โดยตรงจากสินค้าอีกต่อไป	 หากแต่กลายเป็นการบริโภคเชิงความหมาย	 หรือที่

เรยีกว่า	“การบรโิภคเชิงสญัญะ”	(Consumption	of	sign)	โดยสญัญะท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของสิง่อ่ืน

ปฏบิัตหิน้าที่แทนสิ่งอืน่ที่ขาดหายไป	ดังนั้น	สิ่งของต่าง	ๆ 	ไม่ได้มีคณุค่าในตวัเอง	แต่ถูกก�าหนดให้เป็น

ส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าระบบใดระบบหนึ่ง	ที่ด�ารงอยู่มากมายในสังคม

	 ในสังคมแห่งการบริโภคที่เต็มไปด้วยการบริโภคเชิงสัญญะนั้น	 ตัวสินค้าได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น

สญัญะก่อนท่ีจะถูกบรโิภค	ทัง้การจัดวาง	ก�าหนดราคา	ตกแต่งสถานทีข่าย	ใส่ยีห้่อ	การออกแบบหบีห่อ	

และการโฆษณาที่ประกอบด้วยการใส่รหัสต่าง	ๆ 	เข้าไป	ซึ่งรหัสเหล่านั้นต่างมีล�าดับชั้นที่จะมาก�าหนด

และจัดระเบียบให้กับสินค้าที่สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระเบียบทางชนช้ันของสังคม	

ด้วยเหตุนี้	ผู้คนจึงรับรู้ต�าแหน่งแห่งที่ของตนในโครงสร้างทางสังคม	จากล�าดับชั้นของสินค้าที่เขาต่าง

บรโิภคกนัในชีวิตประจ�าวนั	ทฤษฎีการบรโิภคสญัญะ	จึงแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น	1.	สนิค้า	2.	สญัญะ	

และ	3.	การบริโภค

	 อีกนัยหนึ่ง	 การผลิตสินค้าในปัจจุบันมักให้ความส�าคัญกับการเติม	 “มูลค่าเพิ่ม”	 (Value	

Added)	ให้กบัสนิค้าทีส่ามารถตอบสนองอารมณ์ความรูส้กึของผู้บรโิภค	ท�าให้ได้ก�าไรและเพิม่ยอดขาย

ได้มากกว่าความจ�าเป็นต้องกินต้องใช้ท่ีเป็นความต้องการพื้นฐาน	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์เทียบกับ

ประเทศไทยแล้วตามบริบทของงานวิจัยนี้	 คือ	 สัมมาปัญญาแล้ว	 จะเห็นว่า	 ปรัชญากระบวนทรรศน์

หลงันวยคุนีม้คีวามสอดคล้องกบัหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนาเรือ่งของกาลามสตูรท่ีไม่ให้ด่วนปลงใจ

เชื่อในข้อมูลใด	ๆ	จนกว่าจะพิสูจน์ถึงความมีค่าของสิ่งนั้น	ๆ	แล้ว

	 โดยสรุป	 ความรู้ของมนุษย์เริ่มมีการตกผลึกก่อเกิดเป็นเครื่องมือส�าเร็จรูป	 คือ	 จารีต	

ประเพณี	และวัฒนธรรม	เกิดเป็นลัทธิ	ความเชื่อ	และศาสนาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้เป็นคู่มือการใช้ชีวิต	

จากการตกผลึกความรู้ที่เช่ือว่าสูงสุดออกมาในรูปแบบของแนวทางการใช้ชีวิตของสมาชิกในสังคม
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ให้สามารถน�าไปปฏิบัติและได้ผลเป็นความสุขสูงสุด	 และยั่งยืนอันเป็นผลที่คาดหวังเดียวกับสังคม

แห่งสมัมาปัญญา	เพยีงแต่ด้วยความรูข้องคนจ�านวนมากในสงัคมยงัไม่พอเพยีงจะรองรบัได้	ศาสนาจงึ

ต้องห่อหุ้มแก่นนี้ผ่านพิธีกรรมความเชื่อหรือศรัทธา	จนเมื่อความรู้ของโลกถึงจุดเปลี่ยนส�าคัญอีกครั้ง

คือ	 การเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์อันเป็นศาสตร์ที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสหยาบอย่างชัดเจน	 ซ่ึง

ปัจจุบันแนวคิดที่ตามทันสมัยที่สุด	 คือ	 แนวคิดของฟูโกต์ที่ต่อยอดมาจากวจนศูนย์นิยม	 โดยแปร

ภาษาออกไปสู่วาทกรรม	 โดยที่ไม่ได้ควบคุมคนด้วยก�าลัง	แต่ควบคุมคนด้วยวาทกรรม	ความเชื่อถูก

ส่งผ่านไปยังปัจเจกโดยผู้รับไม่รู้ตัว	 ซ่ึงผู้ถูกคุมไม่รู้ตัวจึงไม่เคยมีความคิดที่จะหาทางหนีออกจากคุก

คุมขังนี้	นี่จึงเป็นแนวคิดที่จะน�าไปใช้ท�าวิจัยสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0	นี้ต่อไป	

และนอกจากฟูโกต์แล้ว	 ยังมีนักปรัชญาหลังนวยุคอีกคนท่ีหลังจากศึกษาแล้วเห็นว่า	 เหมาะจะน�ามา

ใช้ร่วมด้วย	นั่นคือ	แนวคิดของโบดริยาร์ด	ที่ว่าด้วยเรื่องสินค้าเชิงสัญญะ	อันเป็นรูปธรรมชัดเจนใน

สังคมบริโภคนิยมนี้	การศึกษาให้เห็นถึงมูลค่าเชิงอรรถะ	และมูลค่าเชิงสัญญะนี้มิได้มีอยู่แค่เพียงมิติ

ของการตลาด	แต่ยังเลยไปสู่วิถีชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ทุกคนในสังคมทุนนิยม	หรือวัตถุนิยมนี้ด้วย	

ดังนั้น	แนวคิดของโบดริยาร์ดจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจะน�ามาวิจัยสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญา

ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้

กำรศึกษำและวิเครำะห์พุทธปรัชญำว่ำด้วยกำรสร้ำงสัมมำปัญญำ

	 ส่วนวตัถปุระสงค์งานวจิยัในประเด็นของการศึกษาพทุธปรชัญาเพือ่มาเป็นแนวทางในการสร้าง

สังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	 4.0	 โดยพุทธปรัชญา	 (Buddhist	 Philosophy)	 เป็นหลัก

ค�าสอนที่เกี่ยวกับสัจธรรม	และหลักจริยธรรม	สุนทร	ณ	รังษี	(2550:	10)	ที่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่อง

ความคิด	และความเชื่อเป็นอย่างมาก	ชัยวัฒน์	อัตพัฒน์	(2553:	76)	โดยหลักค�าสอน	หลักความจริง	

หลักการใช้ชีวิต	และหลักปฏบิัตติวัที่อยู่ในพระพุทธศาสนาน�ามาวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานของวิชาปรัชญา	

คือ	เพื่อการตอบข้อสงสัยในสิ่งต่าง	ๆ	โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อสงสัยในเรื่องของปัญญาและแนวทางในการ

สร้างปัญญานั้น	 โดยในส่วนของพุทธอภิปรัชญานั้นประกอบด้วยขันธ์	 5	 และไตรลักษณ์	 ในส่วน

พุทธญาณวิทยานั้นประกอบด้วยปัญญา	 3	 และกาลามสูตร	 และในส่วนของพุทธจริยศาสตร์นั้น

ประกอบด้วยหมวดธรรม	3	ระดับ	คือ

	 1.	ระดับต้น	คือ	หมวดเบญจศีล	เบญจธรรม	

	 2.	ระดับกลาง	คือ	หมวดธรรม	กุศลกรรมบถ	10	และ	มรณสติ

	 3.	ระดับสูง	คือ	หมวดธรรม	มรรคมีองค์	8	และ	สติปัฏฐาน	4	

	 ในงานวิจัยได้ท�าการอธิบายพุทธปรัชญาใน	3	ขอบข่าย	ได้แก่

	 1.	พุทธอภิปรัชญากับสัมมาปัญญา
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	 2.	พุทธญาณวิทยากับสัมมาปัญญา

	 3.	พุทธจริยศาสตร์กับสัมมาปัญญา

	 สัมมาปัญญา	(Right	Wisdom)	จากการศกึษานิยามและงานวิจัยของ	พระครูปริยัติธรรมวงศ์	

(สุพล	ธมฺมว�โส)	 (2560:	1),	วีรณัฐ	 โรจนประภา	 (2559:	151-161)	และเสรี	 เจริญราช	 (2556:	

71-73)	สรุปได้ว่า	สัมมาปัญญา	หมายถึง	ปัญญาในระดับภาวนามยปัญญา	ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจใน

แรงขับเคลื่อนของปัจเจกบุคคล	รวมถึงความเข้าใจในกลไกของธรรมชาติ	ที่สืบต่อเหตุและผลต่อกัน	

โดยสัมมาปัญญานี้มุ่งใช้ประโยชน์ในการน�าไปใช้ในการสร้างสังคมแห่งสันติภาพ

	 จากการศึกษาและวิเคราะห์พุทธปรัชญาทั้งในส่วนของพุทธอภิปรัชญา	พุทธญาณวิทยา	และ 

พุทธจริยศาสตร์	เห็นว่า	การน�าหลักพุทธปรัชญามาแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่ง

สัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0	นั้น	ควรน�าหลักของขันธ์	5	หรือโดยย่อคือ	รูปและนาม	ความรู้เรื่อง

กฎแห่งกรรม	หลกัการคิดแบบคุณค่าแท้	คุณค่าเทยีม	และหลกัการคิดแบบปลกุเร้าคุณธรรมในโยนิโส

มนสิการ	 พร้อมวิธีการของไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ที่ขยายไปสู่	 มรรคมีองค์	 8	 รวมถึง	

การเจริญมรณานุสติมาใช้ควบคู่กับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยหลักกาลามสูตร	 และตรวจสอบ

การเดินทางโดยหลักวิสุทธิ	7

กำรน�ำปรชัญำกระบวนทรรศน์หลงันวยุคและพุทธปรชัญำมำแก้ปัญหำ และประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำง

สังคมแห่งสัมมำปัญญำในประเทศไทย 4.0 

	 ประเทศไทย	 4.0	 (Thailand	 4.0)	 จากงานวิจัยของ	พรชัย	 เจดามาน	 และคณะ	 (2559)	

เรื่อง	กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย	4.0	สู่ศตวรรษที่	21	พบว่า	เป็นการ

เริ่มยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 พอเพียงและย่ังยืนอย่างเป็น

รูปธรรม	 มีการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัย	 และการพัฒนาการศึกษาภายใต้แนวคิดประชารัฐ	 ภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่วนกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	 (2559)	

พบว่า	 สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 นี้มี	 5	 สิ่ง	 ได้แก่	 โลกาภิวัตน	์

ดิจิทัล	 ชุมชนเมือง	 ปัจเจกชน	 และความเหมือนร่วม	 ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง

ด้านของการด�ารงอยู่	การด�าเนินธุรกิจ	การท�างาน	และการเรียนรู้

	 กล่าวโดยสรุป	 ประเทศไทย	 4.0	 หมายถึง	 สภาพสังคมของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

ที่อยู่บนฐานของนวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์	 โดยประกอบด้วยการด�ารงชีพด้วยวิถีชีวิตที่เอ้ือ

ต่อการใช้ปัญญาอย่างถูกต้อง	ไม่ติดกับดักของแนวคิดในกระบวนทรรศน์ยุคเก่า	มุ่งหน้าสู่การรื้อสร้าง

สังคมแห่งความปรองดองและสันติภาพ	
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	 การน�าปรชัญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุและพทุธปรชัญามาแก้ปัญหา	และประยกุต์ใช้ในการ

สร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย	4.0	จากการวิเคราะห์ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค

เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง	4	ข้อ	ตามที่งานวิจัยนี้สนใจ	ได้แก่

	 1.	การขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ

	 2.	การขาดการวางยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 3.	การเปลี่ยนกระบวนทรรศน์อย่างรวดเร็วเกินการเรียนรู้

	 4.	ค่านิยมการใช้ชีวิตในแบบทุนนิยม

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคนั้นสามารถน�ามาแก้ปัญหาทั้ง	4	ข้อได้	

โดยมีผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	การแก้ปัญหาการขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ	อันเกิดจากการที่ผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์

มองอดีตย้อนหลังสั้นเกินไป	ท�าให้ได้ภาพในอนาคตที่ไม่กระจ่างเพียงพอ	ท�าให้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ไปตามกระแสของสังคมโลกในยุคนั้น	 ในส่วนของพุทธอภิปรัชญาน้ันพบว่า	 สามารถน�าทฤษฎีเกี่ยว

กับองค์ประกอบของชีวิตคือ	ขันธ์	5	มาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี	เพราะปัญหาวิสัยทัศน์ที่ไม่

เหมาะสมเกิดจากการไม่เข้าใจเป้าหมายอย่างแท้จริง

	 2.	การแก้ปัญหาการขาดการวางยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง	

จากการที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวทางหลักใหญ่ที่สุดคือ	รัฐธรรมนูญอย่างกว้าง	ๆ	ในมิติต่าง	ๆ	แต่

ไม่สามารถลงรายละเอียดไปจนถึงขั้นการวางแผนงานได้	 ส�าหรับการศึกษาหลักพุทธปรัชญาทั้งใน

ระดับของพุทธอภิปรัชญา	พุทธญาณวิทยา	และพุทธจริยศาสตร์นั้นพบว่า	หลักค�าสอนเกี่ยวกับมรณ

สติในพทุธญาณวทิยาเหมาะอย่างยิง่กบัการน�ามาแก้ปัญหาการไม่ให้ความส�าคัญกบัการมยีทุธศาสตร์นี้

เพราะเมือ่ประชาชนได้ตระหนกัถงึความตาย	จะท�าให้ก่อเกิดการมุง่มัน่ทีจ่ะจัดการสิง่ต่าง	ๆ 	ให้เรยีบร้อย

โดยเร็วในปัจจุบัน

	 3.	การแก้ปัญหาการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์อย่างรวดเร็วเกินการเรียนรู้	 โดยจากการศึกษา

และวิเคราะห์พุทธปรัชญา	 ท�าให้ได้ทางแก้ปัญหานี้ด้วยการน�าข้อปฏิบัติท่ีไม่ขึ้นกับกาลเวลา	 ดังที่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 เป็นอกาลิโก	ไม่ขึ้นกับเวลาและสมัย	จึงไม่ต้องกังวลใจเรื่องการเปลี่ยนกระบวน

ทรรศน์ของสมาชิกอีกแต่อย่างใด	 เพียงปฏิบัติตามธรรมชุดนี้ก็จะได้ผลที่เที่ยงแท้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

อีกนานเท่าใด	โดยธรรมหมวดที่ควรน�ามาใช้คือ	ข้อปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา	นั่น

คือ	มรรคมีองค์	8

	 4.	การแก้ปัญหาจากค่านิยมการใช้ชีวิตในแบบทุนนิยม	ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยพุทธ

อภิปรัชญาโดยใช้ขันธ์	 5	 เพราะเป็นการท�าให้คนได้เข้าใจว่า	 แท้จริงแล้วการเกิดขึ้นของตนนั้นมิได้
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◆ วีรณัฐ โรจนประภา สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

มเีพยีงแต่เรือ่งของสสาร	หรอืวัตถภุายนอก	แต่ยงัมเีรือ่งของนามหรอืจิตใจทีต้่องค�านงึถงึ	ทัง้ยงัจะเหน็

ว่าสุดท้ายแล้วการปรนเปรอทางวัตถุก็เพื่อต้องการส่งผลให้จิตใจมีความสุข	ดังนั้น	เมื่อหวังผลเช่นนั้น

และได้เรียนรู้วิธีการท�าให้ใจสุขด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการเติมเต็มทางวัตถุแล้ว	ก็จะได้ฉุกใจว่าวัตถุ

ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต

	 จากการใช้ความคิดแบบคุณค่าแท้	คุณค่าเทยีม	กบัความคิดแบบปลกุเร้าคุณธรรม	เพือ่ให้เกดิ

สนิค้าเชิงสญัลกัษณ์ในการสร้างเอกลกัษณ์	อัตลกัษณ์	และค่านยิมในความเป็นไทย	หรอืการกระตุ้นให้

เกดิความเช่ือในเรือ่งกฎแห่งกรรม	หรอืเอ้ือให้ลดความโลภ	ความโกรธ	และความหลง	ได้ข้อสรปุ	ดังนี้

	 1.	ใส่หลักสูตรกินอย่างไทย	และการกินเป็นยา

	 2.	สร้างกระแสต่อต้านบุฟเฟต์

	 3.	สร้างค่านิยมครัวไทยและการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในครอบครัว

	 4.	ออกกฎหมายให้มีฉลากยาที่เตือนสติเกี่ยวกับความตาย

	 5.	ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไฮเทคที่มีฟังก์ชันเท่าที่จ�าเป็นและรณรงค์ให้เกิดค่านิยมการใช้

	 6.	สร้างสถานที่	หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้ได้เจริญมรณานุสติ

	 7.	สร้างละครที่มุ่งเสนอเรื่องกฎแห่งกรรม

	 ขณะที่ตัวชี้วัด	 ที่จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า	 เกณฑ์ที่จะน�ามาประยุกต์	 คือ	 วิสุทธิ	 7	 นั้น

สามารถย่นย่อมาให้เหลือขั้นการชี้วัดที่กระชับได้ทั้งหมด	4	ขั้น	ได้แก่

	 1.	ศีลวิสุทธิ	หรือ	การไม่เบียดเบียนกัน

	 2.	จิตตวิสุทธิ	หรือ	การมีความมุ่งมั่นในการท�างาน	

	 3.	ทิฏฐิวิสุทธิ	กังขาวิตรณวิสุทธิ	มัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธิ	 และปฏิปทาญาณทัสสนะวิ

สุทธิ	หรือ	การด�าเนินชีวิต	

	 4.	ญาณทัสสนะวิสุทธิ	หรือ	การรับผลลัพธ์ในชีวิตที่ดี

	 ซึ่งสามารถแปรมาเป็นแนวทางในการวัดผลได้	ดังนี้

	 1.	วัดการไม่เบียดเบียนกันผ่านสถิติอาชญากรรม	ที่ต้องลดลง

	 2.	วดัการมคีวามมุง่มัน่ในการท�างานจากสถติิการลดลงของสนิค้าอบายมขุ	และแหล่งบนัเทิง

	 3.	วัดการด�าเนินชีวิตผ่านสถิติการมีงานท�า	และผลผลิตมวลรวมประชาชาติ

	 4.	วัดการรับผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีผ่านตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแห่งชาติ

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์

	 จากการศึกษาพุทธปรัชญาพบว่า	 หลักค�าสอนเกี่ยวกับมรณานุสติเป็นหลักธรรมที่ใกล้ตัวที่

สามารถท�าให้ผู้ระลึกถึง	ได้คลายความยึดมั่น	ถือมั่นในตัวตน	ท�าให้ความโกรธ	ความโลภ	และความ
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หลงผิดลดลง	รวมถึง	เร่งให้เกิดการกระท�าความดีมากขึ้น	เป็นหลักธรรมที่สามารถตอบวัตถุประสงค์

ของงานวิจยัน้ี	ซ่ึงเมือ่น�ามาบรูณาการเข้ากับผลจากการศึกษาปรชัญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุทีไ่ด้	คือ	

แนวคิดวาทกรรมของฟูโกต์และสินค้าเชิงสัญญะของโบดริยาร์ดจึงเกิดการน�าเสนอเป็นการน�าค�าสอน

มรณสติมาสร้างเป็นวาทกรรมผ่านสินค้าเชิงสัญญะของยุค	 4.0	 คือ	 คาเฟเกิดเป็น	 มรณานุสติคาเฟ	

หรือ	เดธ	อแวร์เนส	คาเฟ	(Death	Awareness	Cafe)	ขึ้นมา	ซึ่งหลังจากได้ทดลองน�าไปประยุกต์

ในสังคมจริงแล้วได้ผลว่าตรงกับผลการวิจัยที่น�าเสนอไปแล้วจริง	โดยยืนยันได้จากการปรับเปลี่ยนวิธี

คิดของผู้เข้ามาเยี่ยมชม	รวมถึง	สื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ	ต่างน�าเสนอแนวคิดด้วยความ

สนใจด้วยเป็นเรื่องแปลก	ใหม่และท้าทาย	ท�าให้แนวคิดนี้กว้างไกลไปทั่วโลก	เป็นเครื่องยืนยันถึงผล

งานวิจัยฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่

	 จากการวจัิยการน�าหลกัพทุธปรชัญามาใช้สร้างสงัคมแห่งสมัมาปัญญาในประเทศไทย	4.0		น้ัน	

ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประยุกต์สร้างสังคมในลักษณะอื่น	ๆ	ตามจุดมุ่งหมาย

ของงานนั้น	ๆ 	อีกทั้ง	ยังเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะท�าให้เป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้อื่นได้	โดยใช้

หลักคิดของวิชาอนาคตศาสตร์ที่ใช้พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการศึกษาผ่านอดีตที่ผ่านมา	

ยิ่งหากศึกษาอดีตย้อนกลับไกลเท่าไรก็จะย่ิงสามารถพยากรณ์อนาคตได้ชัดเจน	 ใกล้เคียงที่สุด	 โดย

การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมของประชาชนในยุค	 4.0	 โดยการให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษา

ปกติแบบตรงไปตรงมา	เหมาะแก่ความรู้ที่มีอายุยืนยาว	เพราะต้องการฝังชุดความรู้นั้นให้หยั่งรากลึก

ด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลายาวนาน	 ขณะที่ชุดความรู้ที่อายุสั้นกว่า	 แต่จ�าเป็นต้องส่งผ่านให้ประชาชนได้ใช้

งาน	เหมาะที่จะใช้วิธีการสร้างค่านิยมผ่านสื่อหลักโดยอาศัยผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคม	ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัความรูดั้งกล่าวหรอืไม่กต็าม	เป็นผู้สร้างค่านยิมนัน้	โดยการสร้างความเช่ือระยะยาว

ใช้ผ่านการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน	 การสร้างความเชื่อระยะกลาง	 ใช้ผ่านการสร้างค่านิยม

ในสื่อหลัก	และการสร้างความเชื่อระยะสั้น	ใช้ผ่านการสร้างกระแสในโลกโซเชียล	นอกจากเครื่องมือ

ต่าง	ๆ	แล้ว	สิ่งที่งานวิจัยนี้พบคือ	การที่สังคมต้องมีรากฐานอันปลอดภัย	ซึ่งในยุคประเทศไทย	4.0	

นัน้ปัญหาใหญ่มาก	ได้แก่	ปัญหาข้อมลูขยะล้นสงัคม	ขยะในทีน้ี่หมายถึงข้อมลูทีไ่ม่เป็นความจรงิ	และ

ข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิแต่ไม่จ�าเป็นต่อผู้รบัสารด้วย	ดังน้ัน	จึงต้องมพีืน้ทีม่ัน่คงคือ	การน�าหลกักาลามสตูร

มาใช้รองรับ	 เพื่อสมาชิกในสังคมจะได้สามารถช่ังน�้าหนักข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้	 สุดท้ายเมื่อด�าเนิน

การแล้วจ�าเป็นต้องมกีารวัดผล	ซ่ึงในงานวจัิยน้ี	พบว่า	หลกัของวสิทุธ	ิ7	น้ัน	เหมาะสมต่อการน�ามาเป็น

เครื่องชี้วัดในการด�าเนินงาน	ดังภาพที่	2	
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ข้อเสนอแนะ

	 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคกับพุทธปรัชญาจนได้

แนวทางการประยุกต์ที่จะสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในบริบทของประเทศไทย	ดังที่อภิปรายแนวคิด

เกี่ยวกับ	 4.0	 แล้วนั้น	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการขยายขอบข่ายประโยชน์อันพึงได้จากงานวิจัยนี้

เพิม่เติมในอีก	2	มติิ	คือ	มติิด้านการน�าแนวทางการประยกุต์นีไ้ปใช้ผ่านกระบวนการการบรหิารประเทศ	

หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 และมิติด้านการต่อยอดในเนื้อหา	 หรือข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง

ต่อไป	โดยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1.	น�าวิชาการกินอยู่อย่างไทยมาใส่เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรการเรียน	การสอน

	 2.	จัดตั้งหน่วยงานในการผลิตสื่อคุณธรรม	ในรูปแบบขององค์การมหาชน

	 3.	ขยายบทบาท	และหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ให้ครอบคลุมมาถึงสินค้าเชิงสัญลักษณ์

	 4.	ตั้งหน่วยงานพิเศษในการรณรงค์ให้เกิดกระแสในโลกโซเชียล

ภำพที่ 2	การสร้างองค์ความรู้ใหม่
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	วิจัยลึกถึงประเภทสินค้าที่เหมาะจะน�ามาใช้เชิงสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม

	 2.	ขยายขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมข้อมรณานุสติมาใช้เป็นฐานใน	

การสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญา
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