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บทคัดย่อ
สั ง คมโลกปั จ จุ บั น เป็ น โลกออนไลน์ ยุ ค ดิ จิ ตั ล ที่ ค ลาคล�่ ำ ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารขั้ น สู ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ หลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และหลากหลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิด
สภาวะโลกไร้พรมแดนและโลกาภิวฒ
ั น์ นอกจากข้อดีในแง่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและข่าวเหตุการณ์ตา่ งๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทันใจทันเวลา ยังมีประโยชน์ในด้านโอกาสทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็เสีย่ ง
ต่อปัญหา วิกฤตการณ์ และภัยคุกคามต่างๆมากขึ้นด้วยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาทิ ปัญหา
อาชญากร ปัญหาการละเมิดสิทธิ ไปจนถึงสงคราม ซึ่งสภาวะของ “สังคม 4.0” ที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม
รองรับด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่ น้นการเพิม่ คุณค่าเชิงเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และวางกรอบยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12-15 ได้รองรับนโยบาย “Thailand 4.0” อย่างต่อเนื่อง 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส่วนประเทศอื่นๆ
โดยเฉพาะญี่ปุ่น มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มสภาพสังคมยุคต่อไปและมีนโยบายรองรับ “สังคม 5.0”
กันแล้ว ซึ่งในไทยมีการเสนอแนวคิด ”ประเทศไทย 5.0” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
มีเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันในสังคมสันติสุขทุกระดับอย่างยั่งยืน โดยการใช้จินตนาการหรือจินตภาพ
ในการสร้าง “จิตส�ำนึกใหญ่” และ“สัมพันธภาพใหม่” ที่ทุกส่วนทุกระดับสัมพันธ์กันแบบองค์รวม คือ
ต้องพัฒนาร่วมกันไปทั้ง 4 มิติและ 12 องค์ประกอบ คือมิติทางกาย ใจ สังคม และปัญญาซึ่งเน้นไปที่
องค์ประกอบ ด้าน “อิทธิปัญญา” และอื่นๆ อาทิ สติ สันติภาพและสันติวิธี เมตตา และสัมมาชีพ เป็นต้น
แผนพัฒนาสังคมโลกในยุค “สังคม 5.0” ยึดการทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุด
เพราะจะท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโลกดิจิตัลกับโลกทางกายภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อรองรับสังคม
สันติสขุ ตาม “ประเทศไทย 5.0” ดังนัน้ การพัฒนาจริยธรรมมนุษย์จงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็น ซึง่ จะต้องพิจารณาแนวคิด
หลักการและศาสตร์ต่างๆให้ครอบคลุมและมุ่งประสิทธิผลทั้งเชิงนามธรรมและรูปธรรม คือ แนวคิดทฤษฏี
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ ที่ประกอบด้วยการพัฒนาทางกายร่วมด้วย โดยเฉพาะศาสตร์
ทีน่ กั จิตวิทยาค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างสมองมนุษย์กบั พฤติกรรมจริยธรรมทีเ่ รียกว่า “จริยธรรมทางสมอง”
และถู ก ใช้ เ ป็ น ศาสตร์ น วั ต กรรมในการศึ ก ษามนุ ษ ย์ ด ้ า นจิ ต วิ ท ยามานานกว่ า หนึ่ ง ทศวรรษแล้ ว
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ที่น�ำมาพิจารณาด้วย ส่วนแนวคิดหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมมนุษย์
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย ทฤษฎีทางจริยศาสตร์และจริยธรรม หลักศาสนา/ศีลธรรม จารีต
ประเพณี และหลักกฎหมาย การพัฒนาจริยธรรมบุคคลและจริยธรรมวิชาชีพควรเน้นทักษะเกี่ยวกับ
การตัดสินใจด้วยตนเองโดยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึง่ การพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ในระดับวิชาชีพเป็นการ
พัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะรองรับและน�ำสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ทุกยุคสมัย
คาส�ำคัญ: จริยธรรม, สังคม 5.0, ประเทศไทย 5.0, จิตส�ำนึกใหญ่, สัมพันธภาพใหม่, อิทธิปญ
ั ญา, จริยธรรม
ทางสมอง
ABSTRACT
Current world society is the digital online world which plenty of high technological online
communications. These technologies are very effective, variety of models, routes and social
networks which caused borderless world and globalization. Beside advantages of information
accessibility, prompt and real time, also meet coverage and increase business opportunities.
Simultaneously, it increases negative results of problems, crisis and harms both personal or micro
level and macro level such as crimes, infringement and war. “Society 4.0” is industrial society
supported by “Thailand 4.0” policy which emphasizes of innovation and value-added economy
and increases main capital by sustainable strategic framework of human resource development.
Thailand National Economic and Social Development Plans of 12th-15th, continuously 20 years
(2560-2579 BE.) will support for “Thailand 4.0” policy. And other countries especially Japan
launched policy for “Society 5.0” which is estimated trends in the next society. “Thailand 5.0” was
developed and presented by Professor Dr. Prawase Wasi which target is peaceful and happiness
society in all levels of societies forever. By developing of great imagination to produce “Great
Conscious Mind” and “The New Relationship”, then, develop holistic relationships between whole
parts of 4 dimensions and 12 factors. Four dimensions composes of physical, mind, social and
intellectual or “Intellectual to Success” and others such as consciousness, peace and peaceful,
mercy and honest livelihood etc.
According to global development plans which attached to human resource development
as maximum value resource which causes sustention linking between digital world and physical
world. For supporting to peace and happiness society of “Society 5.0”, human moral development
is necessity. Coverage considerations of related concepts, theories, principles and knowledge
affect to successful development both concrete and concept results. These bioethical concepts
and theories include knowledge discovered by psychologists, the relation between human brain
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and ethic behaviors called “Neuroethics” which was innovation science in psychological study
in human for decade Concepts and principles related to moral development and professional
code of ethics are ethical theories, principles of religious and moral, traditional conducts and
laws. Human development of ethical level and professional ethical behaviors should focus on
skills of self-moral judgment and moral reasoning. Development of human professional ethics will
be the development of human resource which could support and lead to sustainable peaceful
and happiness society forever.
Keywords: Ethic, Society 5.0, Thailand 5.0, Great conscious mind, New relationship, Intellect for
successful, Neuroethics
บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมมนุษย์
ในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคโลกาภิวฒ
ั น์ จากสภาวะโลก
ไร้พรมแดน โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ที่ผู้คน
ทุกภูมภิ าคของโลก สามารถสร้างและมีปฏิสมั พันธ์
เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ในเรื่องบุคคล เวลา และสถานที่ มีการสื่อสาร
การรับรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารหลากหลายทั้งจาก
บุคคลที่คุ้นเคยจนถึงผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย
แต่รบั เป็นเพือ่ นกันจากเพจ เฟส ไลน์ทงั้ แบบส่วนตัว
และแบบกลุ่ม เป็นต้น รูปแบบสื่อที่นิยมใช้คือสื่อ
ภาษาท่าทางเป็นโพสต์ข้อความ ภาพถ่าย คลิป
วิดโี อ การโทรศัพท์เจรจากันด้วยเสียงและภาพแบบ
real time การน� ำ เสนอเหตุ ก ารณ์ / events
การจัดรายการถ่ายทอดสัญญาณเสียงและ/หรือ
ภาพสด (Live) ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ และจานรั บ
สั ญ ญาณดาวเที ย ม รวมทั้ ง การสามารถเข้ า ถึ ง
ข้อมูลข่าวสารที่สนใจได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลเก่า ต�ำรา ข่าว บทความ ไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือในลักษณะ e-book ผลงานวิจัย ข้อมูลจาก
เพจ เว็ บ ไซต์ อาทิ วิ กิ พี เ ดี ย / Wikipedia

คลิปวิดโี อใน YouTube ข้อมูลหรือสัญญาณสดจาก
Facebook และ Instragram เป็นต้น
การสื่อสารแบบรวดเร็วและหลากรูปแบบ
การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนี้ ไม่จ�ำกัด
เฉพาะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ครอบครั ว
กลุ่มเพื่อน กลุ่มคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีการ
ติดต่อสือ่ สารกันในเชิงธุรกิจ ตัง้ แต่ระหว่างบุคลากร
ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการร้านค้า
บริษทั องค์กร ทัง้ ภาครัฐเอกชนในทุกภูมภิ าคของโลก
มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู ้ รั บ บริ ก าร
บุคลากรทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ในหลายกรณี
จึงเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ อาทิ การโพสต์หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลหรือ
ภาพส่วนตัวทีไ่ ม่เหมาะสมของผูม้ ชี อ่ื เสียง ดารา ผูต้ าย
เป็นต้น มีกรณีการใส่ร้ายป้ายสี การหมิ่นประมาท
การน� ำ ฐานข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ การเอารั ด
เอาเปรียบ การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ มีการเข้าถึง
และขโมยข้อมูลจากบัญชีส่วนตัวและ/หรือของ
หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชน การปลอมแปลง
หลอกลวงจากกลุม่ มิจฉาชีพผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
และเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จะเห็นได้
ว่าการสื่อสารในสังคมโลกยุคดิจิตัลนอกจากจะให้
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คุณประโยชน์ในด้านความชัดเจนจากคลิป ภาพ และ
ข้อมูลประกอบ ยังมีความครอบคลุม การเข้าถึงง่าย
และรวดเร็วแบบ real time และมีข้อดีอีก เช่น
การเกิดกลุ่มสังคมและเครือข่ายออนไลน์ การเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อสือ่ สารและการกระจายข่าวสาร
ได้ในพริบตา และอื่นๆ แล้ว ก็มีโอกาสเกิดผลเสีย
หรือปัญหาเชิงจริยธรรมทัง้ ในระดับบุคคลและมหภาค
ตามมาได้ เช่น การละเมิดสิทธิผู้อื่น การประพฤติ
ผิ ด ศี ล ธรรมและกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบ
การไม่รบั ผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค และความไม่โปร่งใสในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคม
โลกไร้พรมแดนยังเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทาง
สังคม นอกเหนือจากปัญหาจริยธรรมทั้งในระดับ
ประเทศ ภูมภิ าค และระดับโลกอย่างยากจะหลีกเลีย่ ง
หากผูใ้ ช้เทคโนโลยีขาดจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบ
บทความนี้ ต ้ อ งการน� ำ เสนอแนวทาง
การพั ฒ นาจริ ย ธรรมมนุ ษ ย์ ยุ ค โลกเทคโนโลยี
ขั้นสูงแบบดิจิตัลไร้พรมแดน ที่ก�ำลังเกิดปัญหา
ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ตลอดจนวิกฤตอารยธรรม
ทีส่ ง่ ผลต่อโครงสร้างสังคมโลก อาทิ เครือข่ายสังคม
ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ที่ทุกคน
อาจเป็นได้ทงั้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค นัน่ คือยุค “สังคม
4.0 และ 5.0” ที่ก�ำลังจะตามมา โดยน�ำเป้าหมาย
แนวนโยบายของรัฐและแนวคิดนักวิชาการไทย
เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0” และ “ประเทศไทย 5.0”
ที่ต่างเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรด้านทุน
มนุษย์ให้เกิดคุณค่า เป็นอารยชนทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกัน
ในสภาวะพลวัตรโลกได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี
มีจิตส�ำนึก เกื้อกูลกัน สามารถใช้สติปัญญาในการ
ด�ำเนินชีวติ ซึง่ จะเป็นรากฐานสังคมและน�ำสังคมสู่
ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์คอื “สังคมสันติสขุ ”
อย่างยัง่ ยืน ผูเ้ ขียนจึงได้เสนอการน�ำแนวคิดหลักการ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมมาพิจารณาเป็นแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ด้วย คือเน้นแนวคิดทีค่ วรใช้พฒ
ั นาทักษะการตัดสินใจ
ด้วยตนเองและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
โลกระยะเปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ศ ตวรรษที่ 21 กั บ
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า
ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดัน ความเสี่ยง
และความท้ า ทายมากขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์
กระแสโลกาภิวัฒ น์ที่เ ข้มข้นขึ้น คือสภาวะโลก
ไร้พรมแดน จากการเคลือ่ นย้ายประชากร แหล่งเงิน
ทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สินค้า
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ได้อย่างเสรี เกิดการแข่งขัน
เชิงธุรกิจในตลาดโลก การกีดกันทางการค้าทีร่ นุ แรง
ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการรวมตัวหรือความร่วมมือกัน
ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกลุม่ หรือโซน
ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี
ทีเ่ ข้มข้นขึน้ เกิดประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทีม่ คี วามเข้ม
แข็งและมีขดี ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
เพิ่มขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนข้ามประเทศได้
มากขึ้น จากปัจจัยด้านแรงงานราคาถูก และมีการ
เพิม่ มาตรการต่างๆทีเ่ อือ้ ต่อความร่วมมือทางธุรกิจ
อาทิ จีน อินเดีย ประเทศละตินอเมริกา เวียตนาม
เป็นต้น
นอกจากนั้นการพัฒ นาการสื่อสารด้ว ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้สังคมโลกมีความเชื่อม
โยงกันใกล้ชดิ มากขึน้ เกิดความเสีย่ งต่อภัยคุกคาม
อาทิ การก่อการร้าย การระบาดของโรคในมนุษย์
และสั ต ว์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ เป็ น ต้ น
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560: 4)
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ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ทย 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ในการพัฒนาประเทศไทยตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ได้ก�ำหนด
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ในด้านความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และประโยชน์สขุ ทีย่ ง่ั ยืนของสังคมไทย
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
พัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ คือ คุณภาพ
คน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ
และบริการสาธารณสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 3) ซึ่ง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มงุ่ เน้นการ “เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล�้ำ
และสร้ า งความเข้ม แข็ง ทางเศรษฐกิจ ” โดยตั้ง
เป้าหมายให้คนไทยมีงานท�ำอย่างถ้วนทั่ว สร้าง
อาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้ความส�ำคัญกับสตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย
เพือ่ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
และมีหลักประกันในชีวิต ทั้งนี้เพื่อการสร้างและ
วางรากฐานสั ง คมไทยให้ เ กิ ด ความอยู ่ ดี มี สุ ข
โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นแรงงานรวมถึง
ผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพสูงพร้อมรับสถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง เสริ ม สร้ า งองค์ ก รธรรมาภิ บ าล
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี (Productive Manpower)
ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของกระทรวงแรงงาน
(อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2560)
การขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็น
”ประเทศในโลกที่หนึ่ง” (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,
2560: 8) โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 สู่ “ความมั่งคั่ง มั่นคง
และยั่ ง ยื น ” โดยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า”
(Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเกิดจากการรวมตัว
และแตกตัวของปัจจัย (Domains) ต่างๆของโลก
ในระยะเปลีย่ นผ่านเชิงโครงสร้าง ซึง่ เป็นการเคลือ่ น
จากโลกในยุคศตวรรษที่ 20 มาสูโ่ ลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ก่อให้เกิดทัง้ ชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงือ่ นไข
และข้อจ�ำกัดใหม่ได้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา
ขีดความสามารถชุดใหม่ของมนุษย์ที่แตกต่างไป
จากเดิมมาก
ในการเปลีย่ นผ่านไปสูย่ คุ ปฏิรปู อุตสาหกรรม
4.0 (The Fourth Industrial Revolution) นัน้ มีวาระ
แห่งชาติ ในวาระที่ 1 คือ การเตรียม “คนไทย 4.0”
เพือ่ ก้าวสูโ่ ลกทีห่ นึง่ เป็นการยกระดับคุณค่ามนุษย์
เปรี ย บเสมื อ นการตระเตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ ์ ใ หม่
ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ทสี่ มบูรณ์
ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เกิด
“คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง” (กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,
2560: 16) คนไทยทีเ่ ป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ในศตวรรษ
ที่ 21 หมายถึ ง คนไทยที่ มี ป ั ญ ญาเฉี ย บแหลม
(Head) มีทกั ษะทีเ่ ห็นผล (Hand) มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
(Health) และมีจติ ใจทีง่ ดงาม (Heart) ส่วนการเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นในการเตรียม
คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการปรับ
เปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้
• เปลีย่ นจากคนไทยทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และทักษะทีจ่ ำ� กัด เป็นคนไทยทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และทักษะสูง เป็นการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ คือ
• เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์
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ส่ ว นตนหรื อ กลุ ่ ม พวกพ้ อ ง มาเป็ น คนไทยที่ มี
จิตสาธารณะ มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
• เปลี่ยนจากคนไทยแบบ “Thai Thai”
มาเป็นคนไทยแบบ “Global Thai” คือคนไทย
ที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีได้ในเวทีสากล
• เปลีย่ นจากคนไทยทีเ่ ป็น “Analog Thai”
มาเป็นคนไทยที่เป็น “Digital Thai”
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “สังคมไทย 4.0”
นัน่ คือ สังคมทีม่ คี วามหวัง (Hope) สังคมทีเ่ ปีย่ มสุข
(Happiness) และ สังคมที่มีความสมานฉันท์
(Harmony) ในที่สุด ((กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,
2560: 21)
กระทรวงแรงงานได้จดั ท�ำกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในอีก 20 ปีขา้ ง
หน้า คือ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูงสู่ความยั่งยืน
โดยแบ่งระยะด�ำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็น
4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้ (อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2560: 3)
ช่วงที่ 1- Productive Manpower (พ.ศ.
2560-2564) เป็นช่วงของการวางรากฐานด้านแรงงาน
ให้เป็นมาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2- Innovative Workforce (พ.ศ.
2565-2569) เป็นช่วงของการสร้างทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นประชากรของโลก (Global Citizen)
ช่วงที3่ - Creative Workforce (พ.ศ. 25702574) เป็นช่วงของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่การ
ท�ำงาน
ช่วงที่ 4- Brain Power (พ.ศ. 2575-2579)

เป็นช่วงของการเข้าสู่สังคมการท�ำงานแห่งปัญญา
การเปลี่ยนแปลงของชุดวัฒนธรรมใหม่
ในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน 4 มิ ติ คื อ
(กองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560:5)
1) วัฒนธรรมของการด�ำรงอยู่
2) วัฒนธรรมของการด�ำเนินธุรกิจ
3) วัฒนธรรมของการท�ำงาน
4) วัฒนธรรมของการเรียนรู้
ชุดของวัฒนธรรมชุดใหม่นี้ ช่วยให้มนุษย์
สามารถด� ำ รงชี วิ ต ให้ อ ยู ่ ร อดในศตวรรษที่ 21
ซึ่ ง จะเกิ ด จากพลั ง ของการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ร่วมกัน (Power of Shared Knowledge) ไม่ใช่พลัง
จากองค์ความรู้ (Power of Knowledge) โดยตรง
ดังเช่นในศตวรรษทีผ่ า่ นมา โดยในยุคศตวรรษที่ 21
การให้ได้มาซึง่ ความรู้ (Producing Knowledge) นัน้
ยังไม่เพียงพอ ต้องมีสิ่งที่สำ� คัญทีค่ วบคูก่ นั ไปก็คอื
การสร้างความหมายและนั ย แห่ ง องค์ ค วามรู ้ นั้ น
(Producing Meaning)
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนวิธีคิด
ไปแล้ว คือโลกในยุคดิจิตอล เอื้อต่อบริษัทเล็กๆ
ประเภท SMEs และ Startups 0t มีโอกาสมากขึ้น
จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
• Open Innovation Economy
เกิดกระแสของนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านหลักคิดว่า
ด้วย NEA
		 N : Nobody owns ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ที่แท้จริง
		 E : Everybody can use it ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและน�ำไปใช้ได้
		 A : Anybody can improve it ใครๆ ก็
สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดขี นึ้ ได้ ตัวอย่างใน
สื่อออนไลน์ เช่น เพจวิกิพีเดีย
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ลักษณะธุรกิจเกิดใหม่ในยุคโลกไร้พรมแดน
• ธุรกิจภายใต้แนวคิด Sharing Economy
อาทิ UBER, Airbnb (Online market places),
Co-Working Space เป็นต้น
• ธุรกิจภายใต้ Do It Yourselves Economy
(DIY) จากนี้ไป ผู้ผลิต/Maker และผู้ซื้อ/ Buyer
เริ่มแยกออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเหมือนในอดีต
จึงเกิดค�ำว่า “Prosumer” ขึ้นมา กล่าวคือ ผู้บริโภค
สามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต/ Producer และผู้บริโภค/
Consumer ด้วยในเวลาเดียวกัน
ดังนัน้ การท�ำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เริม่ จาก
การคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรม
ในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และ
นวัตกรรมเชิงธุรกิจเป็นส�ำคัญ
สมัยก่อน มนุษย์เราจะท�ำกิจกรรมหลักคือ
ท�ำงาน พักผ่อน จับจ่ายซือ้ ของ และ ท่องเทีย่ ว โดย
ใช้ เ วลาแต่ ล ะช่ ว งเป็ น เรื่ อ งๆ ไป แต่ ป ั จ จุ บั น นี้
ดิจติ อลเทคโนโลยี ท�ำให้,มนุษย์สามารถท�ำกิจกรรม
หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน(Multiplexing)
การเชื่ อ มโยงต่ อ กั น เป็ น เครื อ ข่ า ยจะมี ม ากขึ้ น
การท�ำงานในลักษณะงานทีต่ อ้ งมีการประสานและ
ร่วมมือกันมากขึน้ และมีลกั ษณะของการแลกเปลีย่ น
แบ่ ง ปั น กั น มากขึ้ น งานในลั ก ษณะงานประจ� ำ
หรือRoutine Job จะค่อยๆลดน้อยถอยลง และ
จะค่ อ ยๆถู ก แทนที่ ด ้ ว ยหุ ่ น ยนต์ แ ละเทคโนโลยี
ในทิศทางของยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่งานในลักษณะ
Non Routine Job จะทวี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ น
(กองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560: 6)
สังคมสันติสขุ : ประเทศไทย 5.0/ Thailand 5.0
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นเศรษฐกิจ
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนือ่ งจาก
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ประเทศไทยก�ำลังเริ่มเข้าสู่ยุคสังคม 4.0 ทั้งระบบ
ซึง่ จะส่งผลไปสูก่ ารเจริญเติบโตทีต่ อ้ งเป็นการพัฒนา
แบบ inclusive growth ดังนัน้ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คงต้องปรับ
ยุทธศาสตร์ให้สังคมไทยรองรับกับสังคมยุค 5.0
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตควบคูก่ นั ไปด้วย (วิชยั พยัคฆโส,
2559) ขณะนี้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น
(Keidanren, 2016) ได้ออกนโยบายเพื่อรองรับ
“สังคม 5.0” แล้ว โดยได้เตือนประชากรญี่ปุ่นว่า
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เกิดขึ้นจะกระทบกับคุณภาพ
ชีวติ ของประชากร ซึง่ นโยบาย “สังคม 5.0” ของญีป่ นุ่
เน้นความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ และพัฒนากลุ่มสตรีให้มีบทบาท
ในสังคมมากขึน้ โดยตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องมีชีวิต
ทีม่ นั่ คงปลอดภัย และสามารถใช้ชวี ติ ได้ตามปรารถนา
ทั้งนี้เทคโนโลยีการสื่อสาร/ ICT ก�ำลังเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการปฏิวัติสังคมโลก เพื่อเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติต่อไป สังคม
ยุค 5.0 จะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ นวัตกรรม และ
ปัญญาประดิษฐ์/ AI ซึ่งคนในสังคมจะต้องปรับตัว
ไปสู่ยุค”สังคม 5.0” ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขไปด้วย (วิชัย พยัคฆโส. 2559)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเวศ วะสี
(2560: 3-6) ได้กล่าวว่า สิง่ สูงสุดของความเป็นมนุษย์
คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ
คนกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจเรียกว่าสังคมสันติสขุ และ
ประเทศไทย 5.0 คือประเทศที่เป็นสังคมสันติสุข
เพือ่ ให้เกิดความมุง่ มัน่ ใหม่รว่ มกันว่า สังคมสันติสขุ
คือสิ่งสูงสุด (Sumum Bonum) ในโลกใบนี้
โดยให้ความเห็นว่า (ประเวศ วะสี, 2560:
10-12) ในยุค 4.0 เทคโนโลยีแห่งยุคคือดิจิทัล
ซึง่ เทคโนโลยีเป็นเพียงเครือ่ งมือในการพัฒนาไม่ใช่
เป้าหมายของสภาวะสังคมที่พึงปรารถนา และ
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มนุษย์เป็นสัตว์สงั คมทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดกว่าสัตว์อนื่
จึงควรสร้าง “จินตนาการ” หรือความฝันอันยิง่ ใหญ่
ร่วมกันรวมทั้ง ”จิตส�ำนึกใหญ่และสัมพันธภาพ
ใหม่.“ ทีเ่ ป็นไปเพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน (Living Together)
อย่างสมดุลและสันติสขุ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิตมนุษย์เป็นตัวตั้ง จะไม่น�ำไปสู่ความขัดแย้ง
ความเหลื่อมล�้ำ ความรุนแรง สงคราม และวิกฤติ
อารยธรรมในทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการ
ช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์
4.0 ให้ถูกทิศถูกทางเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น เพราะ
การอยู ่ ร ่ ว มกั น ด้ ว ยความสุ ข ต้ อ งการมากกว่ า
เทคโนโลยี
ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
(2560: 7-8) ได้อธิบายถึง “จินตนาการ” ที่เป็น
จินตภาพสังคมสันติสขุ เป็นการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ
และ “จินตนาการใหญ่” ว่าเป็นสิ่งที่ควรใช้น�ำไปสู่
ทิศทางเป้าหมาย เพือ่ การเกิดพลังแห่งอนาคตทีจ่ ะ
ดึงฉันทะวิริยะอย่างแรงกล้าในการแสวงหาและ
สร้างความรูใ้ ห้ปฏิบตั ไิ ด้จริงท�ำให้สำ� เร็จลงได้ นัน่ คือ
การมีพลังแห่งอนาคตที่จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจาก
กับดักและวิกฤตการณ์ของปัญหาทีส่ ะสมมาแต่อดีต
ท่ า นยั ง ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง
”จิ ต ส� ำ นึ ก ใหญ่ ” ที่ ต ่ า งจาก “จิ ต ส� ำ นึ ก เล็ ก ”
ในด้านการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมด
จิตใจจะเป็นอิสระ และมีสขุ แบบลึกล�ำ้ เกิดมิตรภาพ
ต่อสรรพสิง่ เป็นไปเพือ่ ความสุขและการอยูร่ ว่ มกัน
ต่อไปสู่ “สัมพันธภาพใหม่” ในขณะที่จิตส�ำนึกเล็ก
จะมีความรู้สึกที่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง หรืออัตตาสูง
จะน�ำสู่ความขัดแย้ง ความทุกข์ ความรุนแรงที่
ไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ส่ ว น

“สั ม พั น ธภาพใหม่ ” เป็ น สั ม พั น ธภาพเชิ ง
กัลยาณมิตรที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ซงึ่ กันและกัน มีการเรียนรูร้ ว่ มกันในการปฏิบตั ิ
(Interactive learning through action) อันน�ำสู่
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวคน มิตรภาพ
พลัง และความสุข ดุจการบรรลุนพิ พาน ในขณะที่
“สัมพันธภาพเก่า” เป็นสัมพันธภาพเชิงอ�ำนาจ
หรือสัมพันธภาพในแนวดิ่งจากบนลงล่าง เช่น ครู
กับนักเรียน นายกับลูกน้อง ที่อาจก่อให้เกิดความ
บีบคัน้ ความขัดแย้ง การเรียนรูร้ ะหว่างกันน้อย ไม่เป็น
บ่อเกิดแห่งปัญญาและความสุข ซึ่งอาจเรียกว่า
เป็ น การปฏิ วั ติ จิ ต ส� ำ นึ ก (Consciousness
Revolution) และการปฏิ วั ติ สั ม พั น ธภาพ
(Associational Revolution)
จินตภาพสังคมสันติสขุ มี 6 ระดับ คือระดับ
ครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้องถิ่น ประเทศ และ
ระดับโลก (World community) ทุกส่วนทุกระดับ
จะมีคณ
ุ สมบัตใิ หม่บงั เกิดขึน้ แม้วา่ จะประกอบไปด้วย
ส่ ว นย่ อ ยที่ ไ ม่ ต ่ า งกั น เช่ น ท้ อ งถิ่ น สั น ติ สุ ข กั บ
ประเทศสันติสขุ และตามหลักการสัมพันธภาพแบบ
องค์รวม แต่ทกุ ส่วนทุกระดับจะมีสว่ นส่งผลกระทบ
ถึงองค์รวมและส่งผลถึงกันได้หมด คือมีการรวมตัวกัน
ร่วมคิดร่วมท�ำ เอือ้ อาทรช่วยเหลือร่วมมือกัน มีการ
จั ด การความขั ด แย้ ง ให้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น แบบสั น ติ สุ ข
ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขมี 4 มิติ คือ กาย ใจ
สังคม ปัญญา และอีก 12 องค์ประกอบที่เชื่อมโยง
อยู่ในกันและกัน อาทิ สุนทรียธรรมคือการเข้าถึง
ความงามทางจิตใจและการปฏิบตั ทิ ดี่ ี อิทธิปญ
ั ญา
หมายถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญาในการจั ด การให้ เ กิ ด ความ
ส�ำเร็จ ตามกรอบแนวคิดด้านล่าง

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11
ปีที่ 6วารสารวิ
ฉบับชทีาการ่ 2มหาวิ
กรกฎาคม
- ธันวาคม 2560
ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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นา 4 มิตมิ สร้12างสัองค์
ประกอบเสริ
มสร้
ภาพที่ 1 การพัภาพที
ฒนา 4 ่ มิ1ตการพั
ิ 12 องค์ฒ
ประกอบเสริ
งคมสั
นติสขุ (ประเวศ
วะสีา,ง2560: 26)
สังคมสันติสุข (ประเวศ วะสี, 2560: 26)

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ไทยแลนด์ 5.0 นี ้
บการตอบรับจากคณะกรรมการสุขภาพ
แนวคิได้ดรัเกี
ย่ วกับไทยแลนด์ 5.0 นีไ้ ด้รบั การ
แห่ ง ชาติ โดยนายแพทย์ สุ วิ ท ย์ วิ บู ล ย์ ผ ล
ตอบรับจากคณะกรรมการสุ
ขภาพแห่งชาติ โดย
ประเสริ ฐ กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นายแพทย์สดุ้วาิทนสุย์ขภาพแห่
วิบูลย์งผชาติ
ลประเสริ
กรรมการ
ภายใต้ คฐณะกรรมการ
พัฒนาภูมปิ ญ
ั สุญาท้
องถิน่ งด้ชาติ
านสุได้ขภาพแห่
งชาติ ภายใต้
ข ภาพแห่
แ ถลงผลการประชุ
ม
คณะกรรมการสุ
ขภาพแห่งชาติ
แถลงผลการ
คณ ะกรรมการฯ
ครั ง้ ที่ ได้
3/2560
เกี่ ย วกั บ
แ น ว คิ ด “ป รครั
ะ ้งเ ทที่ ศ3/2560
ไ ท ย 5.0”เกีข่ยอวกัง บ
ประชุม คณะกรรมการฯ
ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ
วะสี ว่า เป็ นเรื่ อง
แนวคิด “ประเทศไทย
5.0” ของศาสตราจารย์
ของ ”จิว่าต วิเป็
วั ฒนน์เรื”่อซึงของ
่ง เป็ นหั”จิ
วใจหรื
นพ.ประเวศ วะสี
ตวิวอคีัฒยน์์ เวิ”ร์ดซึ่ง
าคัญ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ป ระเทศไทย
เป็นหัวใจหรือ(keyword)
คีย์เวิร์ด ส(keyword)
ส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อ
สามารถเดินหน้ าได้ อย่างยัง่ ยืนแท้ จริ ง ซึ่งจะ
ให้ประเทศไทย สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
ท าได้ ก็ ต้ อ งเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ของคนไทยใหม่
แท้จริง ซึ่งจะท�
ำได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทย
(New Paradigm) อั น เป็ น เรื่ อ ง ส า คั ญ
ใหม่ (New (สParadigm)
อั น เป็ขนภาพแห่
เรื่ อ งส�งชาติ
ำ คั,ญ
านักงานคณะกรรมการสุ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการสุ
ขภาพแห่งชาติ, 2560)
2560)

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์
ที่รองรับ “สังคม 5.0”
ตามเป้าหมาย “สังคม 5.0” คือสังคมแห่ง
สันติสขุ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรหลัก
ที่ ส� ำ คั ญ มี ศั ก ยภาพสู ง มี คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี
สามารถร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสงบสุขสันติ

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริ ยธรรม
มนุษย์ ที่รองรับ “สังคม 5.0”
ได้อย่างยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้องพัฒนาจริยธรรมในมนุษย์
ตาม เป้ าห ม าย “สั ง คม 5.0” คื อ
เพื
อ
่
ใช้
ำรงชี
ิ ควบคูไ่ ปกับการ
สังคมแห่งเป็
สันนติแนวทางในการด�
สุข การพัฒ นาทุนมนุ
ษ ย์ ใวห้ต
ด การและการท�
ำ งานท่
า มกลางสภาวะโลกไร้
เป็จันทรั
พยากรหลักที่สาคัญ
มีศกั ยภาพสู
ง มี
พรมแดนที
แ
่
วดล้
อ
มไปด้
ว
ยเทคโนโลยี
้ั สูง สภาวะ
คุณ ค่ า และศัก ดิ์ ศ รี สามารถร่ ว มกั น สร้ าง ขน
นพลวัตรนั
โบราณ
สัโลกที
งคมแห่่ เงป็ความสงบสุ
ขสันบติแต่
ได้ อยยุ่าคงยั
่ง ยื น มนุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้
จาเป็
นต้ญา”
องพัฒ(Intellect)
นาจริ ยธรรมในมนุ
ษย์ เพื่ำอใช้
“ปัญ
ในการด�
รงชีวิต สร้างสรรค์
เป็และแก้
นแนวทางในการด
ารงชี
วิตควบคู
บการ วิวัฒนาการ
ปัญหาต่
างๆ
จนสัไ่ ปกั
งคมโลกมี
จัดก้การและการท
างานท่
าวหน้ามาเป็
นล�ำามกลางสภาวะโลก
ดับ ) “ปัญญา” ยังมีนัยในเชิง
ไร้ พ รมแดนที่ แวดล้ อมไปด้ วยเทคโนโลยีขัน้
คุณภาพหรือคุณค่า โดยมนุษย์มักจะใช้ปัญญา
สูง สภาวะโลกที่เป็ นพลวัตรนับแต่ยคุ โบราณ
ควบคูก่ บั ”สติ” (consciousness) หรือ “ความ รูส้ กึ
มนุ ษ ย์ ไ ด้ ใช้ “ปั ญ ญ า” (Intellect) ในการ
ดชอบชั
่วดี” (inwit,
ดผิ
ารงชี
วิต สร้ างสรรค์
และแก้ ปัconscience)
ญหาต่างๆ จน (พัทรา ผดุงสุ
กษ์วิ.วัฒม.ป.ป.:10)
ซึ่งามาเป็
ยังมีคนุณลักษณะส�ำคัญ
สันทรารั
ง คมโลกมี
นาการก้ าวหน้
่ อ ารยชนพึ
ลอืาดั่ นบๆอี
) “ปักญทีญา”
ยัง มี นัย ในเชิง งมีคุคณื อภาพ“สุ น ทรี ย ภาพ”
หรื(Aesthetics)
อคุณค่า โดยมนุษย์ทีม่จกั ะช่
จะใช้วยให้
ปัญญาควบคู
มนุษย์่ เกิดแรงบันดาล

ใจถึงจินตภาพทีง่ ดงาม และความสุขในการด�ำเนิน
ชีวิต และ “จริยธรรมในตัวบุคคล” (Ethic) ซึ่ง
หมายถึง ความดีที่จะช่วยควบคุมไม่ให้มนุษย์เอา
รัดเอาเปรียบ เบียดเบียนกัน เคารพให้เกียรติกัน
และมีความรักต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ท�ำให้มนุษย์
เกิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบาท
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หน้าที่ในสังคม สร้างสรรค์องค์ความรู้และความดี
ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างงดงาม มีชีวิตชีวา
เป็นที่ยอมรับและร่วมกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
จนบูรณาการสืบทอดกันมาเป็น “ศิลปวัฒนธรรม”
(Art and Culture) และเกิดสังคมแห่งอารยธรรม
ในที่สุด (พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 1-2)
การพัฒนาจริยธรรมทางสมอง
สมองมนุษย์ (Human Brain) มีความ
เกี่ยวข้องกับปัญญา ความฉลาด ศีลธรรม และ
จริยธรรม เนือ่ งจากสมองเป็นอวัยวะทีม่ กี ารท�ำงาน
ของร่วมกันของระบบประสาทสมอง มีเซลล์ประสาท
นั บ ล้ า นที่ ส ่ ง กระแสผ่ า นเส้ น ใยประสาท สมอง
มีการท�ำงานและเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก
การแสดงออกและพฤติกรรมมนุษย์หลายอย่าง
โดยเฉพาะการรับรู้ (Sensory) การสั่งการและ
การเคลือ่ นไหว (Motor) เช่น การรับความรูส้ กึ สัมผัส
การสัง่ การให้แขนขาขยับ เป็นต้น รวมทัง้ การท�ำงาน
ของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous
system/ ANS) สมองมีสองซีกคือซีกซ้ายและขวา
ซึ่งในสมอง มีส่วนที่เรียกว่า Cerebral Cortex
แต่ละซีกเกีย่ วข้องกับหน้าทีข่ องสมองทีแ่ ตกต่างกัน
อาทิ การพัฒนาสติปญ
ั ญา/ ความฉลาด(Intelligent)
การใช้ความคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการ
วางแผน จะเกีย่ วข้องกับการท�ำงานของสมองซีกซ้าย
ส่วนการใช้จินตนาการ (Imagination) ความคิด
สร้างสรรค์ ความสุขความพอใจ และการแสดงออก
ทางอารมณ์ เกีย่ วข้องกับการท�ำงานของสมองซีกขวา
สมองจึ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ความคิ ด และปั ญ ญา
(พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 18) เว็บไซต์
กรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2550) มีบทความ
เกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้เรื่อง “จริยธรรมทาง
สมอง” (Neuroethics) ระบุวา่ เริม่ ต้นทีส่ หรัฐอเมริกา

ซึ่งความรู้ด้านจริยธรรมทางสมอง ได้ถูกน�ำไปใช้
เป็นนวัตกรรมใหม่กว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว คือใช้ใน
การศึกษาทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์
ด้านจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมบุคคล
กับการท�ำงานของสมอง ซึง่ นักจิตวิทยาสามารถยืนยัน
การท�ำงานที่ผิดปกติของสมองส่วนอะมิกดาลา
(Amygdala) กับปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดขึ้นกับ
สมองส่วนนี้ เช่น การสแกนใบหน้าคนที่มีสีผิวขาว
และด�ำกับการแสดงออกทางอารมณ์ในบุคคลที่มี
ความรู้สึกเหยียดสีผิว และผลการตรวจพบความ
สั ม พั น ธ์ ข องพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมบุ ค คลกั บ การ
ท�ำงานของสมองนี้มีความสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) ในระดับ
จิตไร้ส�ำนึก นอกจากการท�ำงานของสมองส่วน
อะมิกดาลา ซึ่งเป็นสมองส่วนที่อยู่ด้านบนใกล้กับ
สมองส่ ว นกลาง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อารมณ์
ความรูส้ กึ ในด้านศีลธรรมจริยธรรมแล้ว จากการศึกษา
ทางคลีนกิ ยังพบว่าการรับรูท้ างจริยธรรม การตัดสินใจ
และพฤติกรรมความรุนแรง มีความสัมพันธ์กบั การ
ท�ำงานของสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ในส่วน
Prefrontal cortex ด้วย (Brenda Patoine, 2006)
ดังนั้นในการพัฒนาจริยธรรมในมนุษย์ ปัจจุบันจึง
มีการพัฒนาและฝึกการท�ำงานของสมองด้วย เช่น
การฝึกสมองสองด้าน
แนวคิ ด หลั ก การทางจริ ย ศาสตร์ แ ละ
จริยธรรมทีต่ อ้ งใช้พจิ ารณาในการพัฒนาจริยธรรม
มนุษย์ ประกอบด้วย หลักคุณธรรม (Virtue) สากล
หลักจริยธรรมในมนุษย์ (Bioethical principle)
แนวคิดทฤษฏีทางจริยศาสตร์ (Ethical theory)
หลักศีลธรรม (Moral) จารีตประเพณี (Tradition)
และกฎหมาย (Laws) ระเบียบข้อบังคับ (Rules)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จัดเป็น
“จริยธรรมเชิงบวก” ด้านประโยชน์สขุ (Happiness)
ทีถ่ อื เป็นจุดหมายส�ำคัญท�ำให้เกิดความส�ำเร็จและ
ความสุขในชีวิตมนุษย์ หาใช่ทรัพย์สิน ยศ และ
อ�ำนาจไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า สังคมเป็นสือ่ กลาง
ที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาตนเอง และการเข้าถึงประโยชน์สขุ จะเป็นไปได้
มากที่สุด หลักจริยธรรมจึงถูกน�ำมาใช้เพื่อเอื้อต่อ
การไปถึงจุดหมายดังกล่าว หลักค�ำสอนในพุทธศาสนา
ยึดถือตามหลักธรรมทีเ่ ป็นความจริง อันไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ในกาลหรือห้วงเวลา กล่าวคือ หลักคุณธรรมศีลธรรม
ในเรื่องความกรุณา ความเมตตา ความสามัคคี
สังคหะ และปัญญา เพราะค�ำสอนเหล่านี้มีมากว่า
2,500 ปีแล้ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2540: 7)
การเป็นคนสมบูรณ์แบบ (Ideal person)
หรือมนุษย์ที่สมบรูณ์จัดเป็นสมาชิกโลกที่มีคุณค่า
อย่างแท้จริง ถือเป็นคนเต็มคน จะสามารถน�ำหมูช่ น
และสังคมไปสู่สันติสุข ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ
ตามสัปปุรสิ ธรรม 7 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),
2540: 15) ได้แก่ การรู้หลักและรู้จักเหตุ การรู้
ความมุง่ หมายและรูจ้ กั ผล การรูต้ นและรูจ้ กั ตนเอง
การรู้ประมาณ การรู้ชุมชน และการรู้บุคคล การรู้
และตระหนักในเรือ่ งเหล่านี้ จะท�ำให้การท�ำงานร่วม
กับผูอ้ นื่ ได้อย่างสันติสขุ และเกิดสัมฤทธิผลของงาน
ได้ในที่สุด
ตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม
ในตัวบุคคล (Moral Development Theory) ของ
โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg, 1958) ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และได้รัยอิทธิพลมาจาก
แนวคิดของนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์คือ
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เพียเจท์ (Jean Piaget, 1932) ซึง่ ศึกษาการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ประเด็นจริยธรรม (Moral Dilemma) แล้วเสนอ
ทางเลื อ กให้ ตั ด สิ น ใจโดยผู ้ ต อบต้ อ งใช้ เ หตุ ผ ล
เชิ ง จริ ย ธรรมประกอบ และได้ ส รุ ป เป็ น แนวคิ ด
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมบุคคลว่า บุคคลในวัยต่างๆ
จะเกิดการพัฒนาจริยธรรมในด้านการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมไปสูร่ ะดับขัน้ ต่างๆได้ ซึง่ ประกอบด้วย
สามระดับหลัก (และยังแบ่งเป็นระดับย่อยได้เป็น
6 ระดับ) คือระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional
level) ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level)
และระดับหลังกฎเกณฑ์ (Post-Conventional level)
ซึ่งบุคคลควรมีการพัฒนาไปสู่ระดับที่สามอันเป็น
สูงสุด เพราะเป็นระดับที่สามารถเลือกตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง จากการทดลองของโคล์เบิร์ก พบว่า
กลุม่ ระดับจริยธรรมระดับนี้ จะใช้หลักการด้านการ
เคารพสิทธิ (Right) และความเป็นธรรม (Justice)
เป็นหลักส�ำคัญในการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือก
ในการกระท�ำ ดังนัน้ บุคคลในระดับพัฒนาการหลัง
กฎเกณฑ์นี้ จึงมีความเคารพต่อตนเอง สามารถ
รักษาค�ำมั่นสัญญาหรือค�ำปฏิญาณได้ อาทิ การมี
พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตในวิชาชีพต่างๆในพิธี
ประสาทปริญญาบัตรก่อนที่จะออกไปสู่สังคม เพื่อ
ให้บณ
ั ฑิตมีความมุง่ มัน่ ปฏิบตั วิ ชิ าชีพให้ได้มาตรฐาน
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การปฏิญาณหรืออาชีว
ปฎิญาณนี้มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ที่ฮิปโเครติส
เป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ในวิ ช าชี พ แพทย์ ก ่ อ น ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า
“Hippocrates’ s Oath” และบุคคลที่มีการพัฒนา
ระดับจริยธรรมในขั้นหลังกฎเกณฑ์นี้ ยังสามารถ
เข้ า ใจและใช้ ห ลั ก อุ ด มคติ ส าก(Conscience
Orientation) ในการตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมต่อประเด็นจริยธรรม (Ethical Dilemma)
ที่ซับซ้อนได้ อาทิ ประเด็นการรักษาความลับของ
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ฐานข้อมูลลูกค้า ประเด็นการบอกความจริงต่อผูป้ ว่ ย
และญาติ ประเด็นการให้ความเป็นธรรมในการรับ
บริการแก่ผรู้ บั บริการ เป็นต้น เหล่านีม้ คี วามเกีย่ วข้อง
กับการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Professional Code of Ethic) ส่วนจริยธรรม
ในระดับผูบ้ ริหาร องค์กรหรือหน่วยงานทีส่ ำ� คัญคือ
การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และ
ในหลายวิชาชีพเริม่ มีการค�ำนึงถึงประเด็นจริยธรรม
ในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
ท�ำให้เกิดองค์ความรูด้ า้ นนีข้ นึ้ อาทิ เศรษฐจริยธรรม
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมในงานพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ งาน/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม/ Corporate Social Responsibility/ CSR
เป็นต้น
แนวคิดหลักการทีส่ ามารถน�ำมาพิจารณา
ใช้ในการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพได้ ยังมีอีกหลาย
แนวคิดทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรมทีพ่ ฒ
ั นา
โดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจริยศาสตร์ต ่างๆ ตัวอย่างที่
ผูเ้ ขียนน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข กลุม่ นักศึกษา
ชัน้ ปีทสี่ ี่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยการตัง้ สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ (Moral
dilemmas) ที่พบบ่อยๆในวิชาชีพ คือ การรักษา
ความลับของผู้ป่วย (Confidentiality) การบอก
ความจริงแก่ผู้ป่วยและญาติ (Veracity) และการ
ปกปิดบิดข้อมูล (Conceal information) เป็นต้น
ผูเ้ รียนจะต้องฝึกใช้ขนั้ ตอนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ตามโจทย์ ที่ ก� ำ หนดให้
เพือ่ ก�ำหนดทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ อาทิ การ
ตั ด สิ น ใจว่ า จะปกปิ ด ข้ อ มู ล ของผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่
ผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตามที่ญาติ

ร้องขอหรือไม่ ในการก�ำหนดทางเลือกโดยยึดหลัก
การด้านจริยธรรมสากลในการให้บริการสุขภาพ คือ
หลักการด้านการเคารพสิทธิผรู้ บั บริการ (Autonomy)
หลักการด้านหลีกเลีย่ งอันตรายหรือผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
(Non-maleficience) หลักการด้านประโยชน์สูงสุด
(Beneficience) และหลักการด้านความยุติธรรม/
ความเสมอภาค (Justice) และจากตัวเลือกในการ
ตัดสินใจที่ก�ำหนดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตัดสินใจไม่บอกผูป้ ว่ ยว่าตรวจพบโรคร้าย นักศึกษา
จะต้องหัดวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจเลือกทางเลือกนี้
เป็นการใช้เหตุผลใดเป็นเกณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎี
ทางจริยศาสตร์ เช่น การที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตัดสินใจไม่แจ้งแก่ผปู้ ว่ ยหากผูป้ ว่ ยถามถึงผลตรวจ
โดยให้เหตุผลเพราะไม่ต้องการให้ผู้ป่วยและญาติ
กังวล ว่าหากผู้ป่วยทราบและยังรับไม่ได้ อาจมี
อาการซึมเศร้าและทรุดหนักได้ แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยยังไม่ทราบ
ก็จะเกิดประโยชน์สขุ แก่คนหมูม่ าก คือ ความสบายใจ
หรือลดกังวลทั้งผู้ป่วยและญาติ หรือใช้หลักมหสุข
หรือประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ตามแนวคิด
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของมิลล์ (John Stuart Mills,
1806-1873) และยึดหลักการหลีกเลี่ยงอันตรายที่
จะเกิดกับผู้ป่วย (Non-maleficience) คือเกรงว่า
หากผู้ป่วยทราบแล้วรับไม่ได้ อาจมีอาการทรุดลง
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิ
ผู้ป่วยในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของ
ตนเองตามหลักการด้านการเคารพสิทธิผรู้ บั บริการ
(Autonomy) เป็นต้น
สรุป

การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นด้ า น
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อการพัฒนาสังคมโลกในยุคดิจิตัลที่
เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนให้เป็นสังคมสันติสุข

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

และสามารถรองรับนโยบายประเทศคือไทยแลนด์
4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ประเทศ และไทยแลนด์ 5.0 ที่ เ น้ น การปฏิ วั ติ
จิตส�ำนึก และสัมพันธภาพแนวใหม่ เพือ่ น�ำสูส่ งั คม
สันติสขุ อย่างยัง่ ยืนคือ “สังคม 5.0. ซึง่ ทัง้ สองรูปแบบ/
โมเดล เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีปัญญา
และทักษะในการลดและจัดการกับปัญหา วิกฤตการณ์
และภาวะเสีย่ งต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผล ท�ำให้มนุษย์
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ในสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
และน�ำไปสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ในที่สุด
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ส่วนการพัฒนาจริยธรรมในมนุษย์ โดยเฉพาะ
การพัฒนาจริยธรรมในการท�ำงานหรือจริยธรรม
วิชาชีพ ต้องใช้แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาให้ครบด้าน อาทิ หลักศีลธรรม หลักกฎหมาย
แนวคิดทฤษฎีทางจริยศาสตร์จริยธรรม การพัฒนา
สมองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนทักษะส�ำคัญที่ควร
พัฒนาคือทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้วย
ตนเอง และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึง่ ควรพัฒนา
ในบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ
บุคลากรองค์กรต่างๆ เป็นต้น เพราะจะท�ำให้เกิด
ทุนมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าและศักยภาพทีส่ ามารถรองรับ
เป้าหมาย “สังคม 5.0” ได้เป็นอย่างดี
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