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โครงการ: คนไทย 4.0  
หัวข้อ: อนาคต คน เคร่ืองมือ ความสุข 

ผู้เขียน: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท ์ 
ผู้น าเสนอ: ศ.ดร.ยศ สันตสมบัต ิ

โรงแรมคนัทารี เชียงใหม่ 21 กนัยายน 2562 9.00-9.30น.   
      

ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคณุท่านอาจารยย์ศเป็นอยา่งสงู ที่กรุณามาสละเวลามาอา่นขอ้พินิจนีแ้ทนดิฉนัท่ีเกิดเหตจุ าเป็น
ไม่อาจมารว่มงานดว้ยตนเองได ้ดิฉนัเชื่อวา่อาจารยย์ศจะท าใหเ้นือ้ความที่อ่านมีชวีิตชวีาจากแงม่มุที่น่าตื่นเตน้ของอาจารยย์ศ
เอง และขอขอบคณุทา่นอาจารยม์ิ่งสรรพ ์ท่ีชวนดิฉนัมาบรรยายพเิศษหวัขอ้ อนาคตประเทศไทย 

ค าเชิญของอาจารยม์ิ่งสรรพม์ีความหมายมากเป็นพิเศษส าหรบัคนอย่างดิฉนัซึ่งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชีวิตทาง
วิชาการพยาพยามท าความเขา้ใจและสรา้งบทสนทนากบันกัคิดยคุโบราณที่ท างานทางปัญญาและโลดแล่นอยู่ในโลกนีม้านาน
กว่า 2000 ปีแลว้ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นบรมศาสดาอย่างพระพทุธองค ์ศาสดาพยากรณอ์ยา่งพระเยซ ูหรือครูเอกชนคนแรกใน
ประวตัิศาสตรจ์ีนอยา่งทา่นขงจื่อ  (ปีที่พระพทุธองคท์รงดบัขนัธป์รนิิพพานนัน้ ขงจื่ออาย ุ8ปี) ในหมู่ท่านทัง้สามนีค้นที่อายุ
นอ้ยสดุเกดิเมื่อ ค.ศ.1 

ค าถามที่นา่ฉงนคือ เพราะเหตใุด ค าถามในโครงการวิจยัเก่ียวอนาคตประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จึงเชิญคนศกึษา
คมัภีรโ์บราณในโลกตะวนัออกอย่างดิฉนัมารว่มสนทนาดว้ย? 

ดิฉนัรูส้กึซาบซึง้และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทา่นอาจารยม์ิ่งสรรพส์นใจที่จะมองยอ้นกลบัไปนานขนาดนัน้เพื่อหาภาษา
และวิธีท าความเขา้ใจสิ่งที่ยงัไม่เกิดขึน้ ที่เรียกวา่ อนาคตประเทศไทย ในโครงการท่ีชื่อวา่ คนไทย4.0 

 

ดิฉนัขอตัง้ขอ้สงัเกตเบือ้งตน้วา่มวีิธีพดูถงึ อนาคตหลายแบบดว้ยกนั แต่ดิฉนัขอแจกแจงออกเป็น2แบบใหญ่ 

1) แบบวิเคราะหแ์นวโนม้ที่นา่จะเกดิขึน้ในอนาคตโดยอาศยัหลกัฐานจากขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นสภาพการณปั์จจบุนั  
(แนว descriptive) จดุมุ่งหมายหลกัของงานลกัษณะนีไ้มใ่ชเ่พื่อชีน้  าในเชงิคณุค่า เช่นจะไม่แสดงความห่วงหา
อาลยัวา่ในอนาคต ศีลธรรมของคนรุน่ใหม่จะเสือ่มทรามจนน่าเป็นห่วง เวลาพดูว่าเสือ่ม แปลว่า มบีรรทดัฐาน
บางอยา่งในใจ และส่ิงที่ก าลงัเกดิขึน้นัน้ ต ่า กว่าบรรทดัฐานท่ีตัง้ไว ้งานลกัษณะนีจ้ะเป็นแนว เมกกะเทรน 
(Mega-trend) ที่พยายามมองแนวโนม้ระดบัโลก ตอนนีเ้ล่มที่มชีื่อสียงเล่มหนึง่คือการวเิคราะห ์การขึน้เป็น
ผูน้  าของจีนในฐานะมหาอ านาจของโลก เช่น หนงัสือ When China Rules the World ของ Martin Jacques 
งานแบบนีช้ีน้  า ความน่าจะเป็น (probability)มิใช่ชีน้  าเชงิบรรทดัฐานวา่อะไรถูกผดิดชีัว่ 

2) แบบสรา้งค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงที่จะเกดิขึน้ในอนาคตโดย “อา่น” เหตกุารณต์า่งๆในปัจจบุนัดว้ยแวน่ตาหรือ
บรรทดัฐานบางอยา่ง มีนยัเชงิประเมินคา่ (normative) เช่นการที่ขงจื่อ อ่านยคุสมยัปลายชนุชิวว่าเป็นยคุเสือ่ม
ของวฒันธรรมการปกครองของราชวงศโ์จว เช่นแมใ้นการแขง่ขนัยิงธน ูขงจื่อตัง้ขอ้สงัเกตว่าคนไมเ่ขา้ใจว่าที่จดั
แข่งขนัยงิธนกูเ็พื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี ใหค้นไดคุ้น้เคยกนั แต่คนสมยัขงจื่อกลบัใหค้วามส าคญัแก่การใชก้ าลงั
คือกลบัสนใจว่า ลกูธนขูองใครทะลเุป้าลึกกว่ากนั แสดงว่าพวกเขาสนใจเพียงว่าใครเป็นผูช้นะและชนะเพราะมี
ก าลงัมากกวา่ เป็นการใหค้ณุค่าแก่การใชก้ าลงั มใิชค่วามสมัพนัธ์ที่ดี  เวลาเราอา่นงานทางประวตัิศาสตร ์ท่ี
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แบ่งยคุสมยัตา่งๆ ดว้ยวลี ประเภท ยคุทอง ยคุเส่ือม ยคุมืด ก็มีนยัเชิงประเมินคา่ หรือมีบรรทดัฐานบางอยา่งอยู่ 
เช่นการมีอ านาจปกครองครอบง าอาณาบรเิวณที่กวา้งขวางกถื็อวา่เป็นยคุทอง เป็นตน้ 

 

วนันีจ้ะพดูถึงนยัต่อ “อนาคตของมนษุย”์ ดว้ย กรอบหรือนิยามความเป็น คนที่ปรากฎในหลกัคิดสากล 4
แบบหลกั ทัง้นีท้่านอาจารยย์ศอาจจะเพิ่มประเด็นเก่ียวกบัอนาคตคนไทยใหค้มชดัขึน้ไดอ้ยา่งดี 
หลกัคิดเก่ียวมนษุยท์ัง้ 4 แบบนีก้ าลงัแหวกวา่ยอยูใ่นมหาสมทุรแห่งเทคโนโลยี ที่มิใช่เครื่องมือ ในแง่เครื่องใชไ้ม้
สอยธรรมดาอกีต่อไป แต่คือสภาพแวดลอ้มของชวีิตที่มีสว่นก าหนดและทา้ทายความเป็นคนในศตวรรษที่21นี ้
  

ส่วนต่อไปจะแจกแจงโดยสงัเขปว่าหลกัคดิเก่ียวกบั มนษุย ์4 แบบหลกัที่ว่าไดแ้ก่อะไรบา้ง  
 

1) แบบที่พฒันามาจากแนวคิดที่นบัถือพระเจา้องคเ์ดยีว มนษุยค์ือ ฉายาของพระเจา้ การคดิเก่ียวกบัมนษุย์
แบบนีเ้นน้ ความแตกตา่งระหวา่งมนษุยก์บัสรรพสตัว ์มีแต่มนษุยเ์ท่านัน้ท่ีไดร้บัลมปราณจากพระเจา้ พระ
เจา้ให ้พรแก่มนษุย ์4 อย่างไดแ้ก ่ชีวิตในฐานะส่ิงสรา้ง ฉายาพระเจา้ สิทธิอ านาจเหนือสรรพสตัว ์และ
เจตจ านงคเ์สรี  เรื่องใหญ่ส าหรบัมนษุยค์ือ ศกัดิศ์รี (human dignity) ที่ตอ้งแยกต่างจากสรรพสตัว ์
(ประสบการณน์าซีฆา่ลา้งเผ่าพนัธุช์าวยิวในชว่งสงครามโลกครัง้ที่2 ท าให ้ค าถามเก่ียวกบัศกัดิ์ศรมีนษุย์
เป็นส่ิงที่ตอ้งไม่อาจละเมิดได ้เทคโนโลยีชีวภาพก าลงัท าใหเ้กิดขอ้กงัวลอยา่งลกึซึง้เก่ียวกบัการปกป้อง
ศกัดิ์ศรีนีใ้นปัจจบุนัและจะรุนแรงมากขึน้ในอนาคต)  

2) แบบที่พฒันามาจากยคุแสงสวา่งแห่งภมูิปัญญา คือแบบเอมมานเูอล คา้นท ์ในวธีิคิดนี ้เราเป็นมนษุยเ์มื่อ
เรา มีเหตผุล มีเสรีภาพ เลือกได ้และมีความรบัผิดชอบ นี่คอืตน้แบบฐานคดิเก่ียวกบัมนษุยเ์วลาเราพดูถงึ
คนในสงัคมสมยัใหม่ และในสงัคมประชาธิปไตย เวลาหลกัคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยพดูถึงคณุคา่หลกั 3
ประการ เสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ คนที่ด  ารงและด าเนนิคณุค่าทัง้3หลกัคือ คนแบบที่คา้นทค์ิด 

3) แบบที่มองวา่มนษุยค์ือรูปลกัษณช์ีวิตที่ยืดหยุ่นเล่ือนไหลระหว่างรูปลกัษณช์วีิตอื่นๆอนัหลากหลาย มนษุย์
มีหลายชาติภพ เวียนวา่ยตายเกดิในวฏัฏะ ของสรรพส่ิงในจกัรวาล นี่คือตน้แบบมนษุยท์ี่พฒันาขึน้ในอารย
ธรรมชมพทูวีป (แน่นอน มีค  าสอนท่ีแตกตา่งกนัระหว่างศาสนาฮนิด ูและแบบพทุธศาสนา ซึง่จะยงัไม่
อธิบายในท่ีนี)้ แนวคิดหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัมนษุยค์ือ ทกุข ์กรรม โมฆษะ(การหลดุพน้) มิใช่ การมีเหตผุล 
เสรีภาพ การเลือกและความรบัผิดชอบ ของปัจเจกบคุคลที่เนน้ความแตกตา่งจากสรรพสตัวอ์ื่น ถา้ถือว่า
สงัคมไทยมีลกัษณะเป็นสงัคมพทุธ แนวคิดเก่ียวกบัคนที่พฒันาขึน้ในชมพทูวีปแบบนีน้่าจะเนน้การ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัและการมีความเห็นใจเมตตาระหว่างมนษุยแ์ละสรรพสตัวม์ากกวา่เนน้การเคารพสิทธิ
ของปัจเจกบคุคลที่ใชเ้หตผุลและเท่าเทยีมกนั กลา่วคือ คนในคตคิดิแบบไทยพทุธ มใิช่ คน ที่เนน้ลกัษณะ
เดียวกบัคนสมยัใหม่ที่เป็นผูถื้อคบไฟประชาธิปไตย (ทัง้นี ้มิไดห้มายความวา่ คนไทยหรือสงัคมไทยจะ
สมาทานหรือเลือกเดินทางประชาธิปไตยไม่ได ้เพยีงแต่บอกวา่จดุเนน้ในแต่ละระบบคดิเก่ียวกบัมนษุยน์ัน้
แตกตา่งกนั) 

4) แบบที่นิยามว่ามนษุยค์ือ ภาวะความสมัพนัธช์ดุต่างๆ  มี 5 ชดุหลกั ไดแ้ก่ บิดา-บตุร สาม-ีภรรยา พี่-นอ้ง 
เพื่อน-เพื่อน ผูป้กครอง-ประชาราษฎร ์นี่คือวิธีคดิแบบขงจื่อ ที่ไม่เนน้ปัจเจกบคุคลที่เทา่เทียมกนัและใช้
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เหตผุลแต่เนน้ความกลมเกลียวสมดลุของความสมัพนัธร์ะหวา่งคนท่ีไม่เท่าเทยีมกนั อาจจะยกเวน้กรณี
เพื่อนกบัเพื่อน 

 

วิธีคิดเก่ียวกบัมนษุย ์ทัง้ 4แบบนีก้  าลงัเผชิญหนา้ต่อกรกบั พลงัที่ขบัเคล่ือนทกุอณขูองชวีิตใน
ปัจจบุนัท่ี ก าหนดทิศทางของสงัคมไทยและสงัคมโลก ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม ตวัละครหลกัที่ท  า
หนา้ที่ขบัเคล่ือนน่าจะเป็น ทนุนิยม ที่สนบัสนนุความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทกุดา้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวเทคโนโลยี ( Bio-technology) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology) เพื่อความกระชบัในการพดูถึงเรื่องที่ซบัซอ้นกวา้งขวางมาก และแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 
ดิฉนัจะอาศยักรอบอธิบายของ ฟรานซิส ฟคุยุามะ เก่ียวกบัเทคโนโลยีสองดา้นนี ้โดยเฉพาะนยัที่มตี่อการ
คิดถงึความเป็นมนษุยใ์นอนาคต ในหนงัสือ Our Post Human Future: Consequences of the 

Biotechnology Revolution 2003 (ดิฉนัเขา้ใจดีวา่ยงัมงีานท่ีใหม่ล่าสดุกวา่นี ้แต่คงตอ้งอาศยัโอกาส
ต่อไปในการศกึษาใครค่รวญ) ฟคุยุามะเสนอวา่ ความเป็นคนของเราก าลงัถกูสั่นคลอนอยา่งหนกัหน่วง 
จากสมรรถนะทางเทคนคิของเราที่จะ “สรรคส์รา้งมนษุยด์ว้ยใจปรารถนาของมนษุยเ์อง” ในแง่หน่ึงมนษุย์
กลายเป็นพระเจา้ดว้ยอ านาจเทคโนโลยี  ค าว่า post human คอื มนษุยท์ี่ไปพน้จากขอ้จ ากดัต่างๆที่
ก าหนดมาจาก พระเจา้ ถา้เชื่อแบบศาสนา หรือขอ้จ ากดัทางพนัธุกรรมในกระบวนการววิฒันาการของ
ส่ิงมีชวีิต ถา้ไมเ่ชื่อแบบศาสนา เช่น ยีนสท์ี่เลือกไม่ได ้เป็นขอ้จ ากดัส าคญัของการบ่งชีค้วามเป็นมนษุย ์การ
ตดัแตง่เลือกยีนส ์คดัสรรเอาเฉพาะที่ฉลาดเฉลียว แข็งแรงและงดงาม ก าลงัจะสรา้งมนษุยช์นชัน้ใหม่ที่สืบ
ทอดความไดเ้ปรียบไม่ใช่เพียงทางเศรษฐกจิ แตเ่ป็นความไดเ้ปรียบทางพนัธุกรรม ซึ่งอาจท าใหค้  าถามเรื่อง
ความเทา่เทียมทางสงัคมกลายเป็นเรื่องลา้สมยัในอนาคต 

 น่าสงัเกตวา่เมื่อมองจากฐานคิดเก่ียวมนษุยท์ี่ทรงอิทธิพลในโลกตะวนัตก 2แบบแรก ค าถามที่น่า
วิตกกงัวลยิ่งจะอยู่ที่การพยายามลากเสน้แบ่งสแีดง (ฟคุยุามะเรยีก The red line)ที่หา้มกา้วขา้มเพราะจะ
ท าลายศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุยโ์ดยสิน้เชิง แต่หากมองจากฐานคิดเก่ียวกบัมนษุยใ์นกระแสอารยธรรม
ตะวนัออก เช่นในแบบชมพทูวีปและแบบจีน ขอ้กงัวลเก่ียวกบัมนษุยใ์นอนาตอาจจะอยู่ที่ความอ่อนดอ้ย
ของความรูส้กึสมัพนัธ ์ความเมตตาที่เหือดแหง้ ความไม่เห็น ไม่ยี่หระต่อความทกุขข์องผูอ้ื่นหรือสตัวอ์ื่น
หรือของโลกธรรมชาติ หรือความไม่ใส่ใจเห็นคณุคา่ของผูอ้ื่นในการประกอบสรา้งตวัตนของเรา ในแง่นีห้าก
มองจากมมุปรชัญาตะวนัออก ความล่มสลายของภราดรภาพ ของสมาชิกในสงัคม ความเส่ือมถอยของการ
เกาะเก่ียวทางสงัคม (social cohesion) เป็นพยาธิสภาพ เป็นราคาที่การต่อสูเ้พื่อความเสมอภาคยอมจา่ย
ไปโดยไม่ยี่หระหรือไม่ พยาธิสภาพหรือความป่วยไขน้ีส้ามารถเยยีวยาไดด้ว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัเช่นโทรศพัธม์ือถือในอุง้มือเรานัน้เอง ก าลงัผลกัดนัเราใหห้า่งเหินหมางเมิน
ออกจากมนษุยต์วัเป็นๆมากขึน้  
 ในข่าว ซีเอนเอน ในอาทติยท์ี่ผ่านมาในรายการของ Christian Amanpour มีการสมัภาษณ ์
อาจารย ์โลรี่ ซานโตส จากภาควชิาจติวิทยา มหาวิทยาลยัเยล ไดเ้ปิดวชิาที่มีนกัศกึษาลงเรียนมากที่สดุใน
ประวตัิศาสตรก์ว่า 100ปี ของมหาวิทยาลยั ชื่อ The Happiness Lab พบวา่การใชม้ือถือ ส่ือโซเชยีลต่างๆ 
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น าพาชวีิตนกัศกึษาสู่ ภาวะซมึเศรา้ เครียด เที่ยวกบัเพื่อนๆนอ้ยลง datesระหวา่งนกัศกึษานอ้ยลง ยิ่งเนน้ 
Me Me Me มากขึน้กลบัมีความสขุนอ้ยลง อาจารยซ์านโตสตัง้ขอ้สงัเกตวา่ นวตักรรมเครื่องเอทเีอ็ม ท่ีลด
การเขา้ควิในธนาคาร การขบัจ่ายซือ้ของผา่นเน็ตโดยไม่ตอ้งไปหา้งหรือไปตลาดสดที่ไดเ้จอคนคุน้หนา้
ทกัทายไต่ถามสารทกุขส์ขุดิบกนันัน้เอง การใชเ้วลาในส่ือตา่งๆวนัละหลายชั่วโมง น าสู่ วิถีชีวติที่มี
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมลดลง ยิม้ทกัทายคนที่ไม่รูจ้กัที่เจอบนทอ้งถนนลดลง ทกุคนตอ้งการใชเ้วลานอ้ยลงใน
ทกุกิจกรรมในนามของ ประสทิธภิาพ ประมวลไดภ้าพเป็นชวีิตประจ าวนัท่ีมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมนอ้ยลง 
รูส้กึโดดเดี่ยวเปล่ียวเหงามากขึน้ เวลาเครียดวิตก หามนษุยต์วัเป็นๆมาปรบัทกุขใ์นความสมัพนัธใ์กลช้ิด
สนิทซึง้ไดน้อ้ยลง โดยสรุปคือเกดิค าถามว่าเทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิม่หรือลดโอกาสและ
เงื่อนไขของความสขุกนัแน่ 

 ไม่ว่าสงัคมไทยจะเลือกสมาทานแนวคิดเก่ียวมนษุยแ์บบไหนที่แจกแจงเป็นตุ๊กตาใหเ้ห็นครา่วๆใน
ที่นี ้ดิฉนัเชื่อวา่มนษุย ์มี ศกัยภาพส าคญั ไดแ้ก่ คิดได ้เลือกได ้ปรบัปรุงตนได ้เรียนรูไ้ด ้และส่ือสารได ้
ศกัยภาพทัง้ส่ีนีไ้ดส้รา้งสรรค ์ศิลปวิทยาการ พฒันาอารยธรรม กอ่ก าเนดิวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ทกุสิ่งที่
สรา้งขึน้เหล่านีก้็เนื่องดว้ยศกัยภาพของเรา และตวัมนัเองกเ็ป็นเงื่อนไขปัจจยัของปัญหาใหม่ๆ ท่ีทา้ทาย
ศกัยภาพของเราต่อไป ดิฉนัมองยอ้นอดีตดว้ยหวัใจมุง่สู่อนาคต อนาคตในแง่สภาวการณท์ี่จะเกดิขึน้แบบ
descriptive กค็งจะมีแน่นอน แต่อนาคตที่เรา อยากจะมีทศิทางที่ก าหนดรว่มกนั คงตอ้งเริ่มจากบรรทดั
ฐานเชิงคณุคา่บางอย่าง มี normative principle บางประการที่บ่งบอกความเป็นสงัคมเดียวกนัที่มี
เป้าหมายรว่มกนั นี่เองคือเงื่อนไขที่เราจะบอกกบัตวัเราไดด้ีขึน้ว่า เราอยากจะมีอนาคตแบบไหน และ
อยากจะมีอนาคตนัน้ไปเพื่ออะไรกนัแน่ ความสขุ ความรกั เสรีภาพ ภราดรภาพ เสมอภาค พระผูเ้ป็นเจา้ 
หรือความหลดุพน้ทางจิตวิญญาณ 

 

 เราจะทิง้ค าถามเก่ียวกบัเป้าหมายเหล่านีไ้ป เพื่อสรา้งอภิมหาอาณาจกัรแห่งเครื่องมือเทา่นัน้
หรือ? 

 

 ตอ้งขออภยัที่การบรรยายในเชา้นีย้งัมาไม่ถึงอนาคตประเทศไทยตามโจทยข์องอาจารยม์ิง่สรรพ ์

ไดแ้ต่หวงัว่าทัง้หมดที่พดูมาจะเป็นประเด็นพืน้ฐานท่ีมีประโยชน ์และหวงัวา่ท่านอาจารยย์ศ จะชว่ยเติมส่ิง
ที่ยงัขาดดยู่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอบคณุค่ะ 

 
 

 
 
 
     

 


