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ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่
ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน

สร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning)

1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ให้มีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นและสมรรถนะนั้นต้องรองรับสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. มีความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 

6. การสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนต้องท าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน อย่างใกล้ชิด
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รับน้อนนนนน











กระตุ้นต่อมอยาก



สงครามยังไม่จบ
อย่าพึ่งนับศพ
ทหาร

























ใครๆก็ก้าวสู่ความส าเร็จแบบนักธุรกจิจนีได้ 

‘ขยัน ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดทน ต่อยอด’

หลายๆคนน่าจะเคยตั้งค าถามว่าท าไมคนจีนถึงประสบ
ความส าเร็จ

มีธุรกิจเยอะแยะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

วันนี้เลยหยิบเคสหนุ่มจีน ชื่อว่าโหลว นักปรุงน้ าหอม
มืออาชีพ โหลวหลงใหลในเรื่องกลิ่นตั้งแต่ยังเป็นอาตี๋
น้อย เขาจ ากลิ่นน้ าหอมที่ฟุ้งทั่วร้านตอนที่เขาเคยเดิน
ผ่านสมัยเด็กๆได้ด้วย จนโตมาก็ท าแบรนด์น้ าหอมเอง

ท าครั้งแรกยังจับจุดไม่ได้ ต้องถอยไปหาความรู้
เพิ่มเติม ใช้เวลาเรียนทุกอย่างใหม่หมด 8 ปี และวันนี้
เขาก็ท าส าเร็จ



‘ขยัน ฝันใหญ่ ไม่ยอมแพ’้
โหลวรู้จักการปรุงน้ าหอมจากนักท่องเที่ยวชาว
ฝรั่งเศส ที่มาเที่ยวในเมืองจีน ท าให้เขาเริ่มสนใจ
เรื่องน้ าหอม หลังจากนั้นเขาเริ่มฝึกปรุงน้ าหอม
เองประมาณ 2 ปี และตัดสนิใจท าแบรนดข์อง
ตัวเอง แต่สุดท้ายกต็้องปิดตัวลงเพราะ
ความสามารถไม่มากพอ โหลวไม่นั่งจมทุกข์กับ
ความผิดพลาดครั้งนี้และเลือกหาความรู้ตอ่ยอด
เพิ่มเติม
‘เรียนรู้ ฝึกฝนจนช านาญ’
โหลวลื้อต าราท าความเข้าใจใหม่ทัง้วัตถุดิบที่ใช้
ปรุงน้ าหอมเทคนิคการปรุงน้ าหอมขั้นตอนต่างๆ
เขาทุ่มเวลาไปเกือบ 3 ปีเต็ม เพื่อให้มั่นใจว่ารู้ทุก
อย่างแบบละเอียด ท าให้นึกถึงส านวนจีนอนันี้
เลย ‘手不释卷’ (โส่ว ปู๋ ซ่ือ เจวี้ยน) 
หมายความว่า ไม่ท าอะไรทั้งนั้น ยกเว้นอ่าน
หนังสือ
‘ไม่กลัวความล าบาก ทุกอย่างเป็นไปได’้



โหลวบอกว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ผสมกัน สวมหมวกทั้งนักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน
ในเวลาเดียวกัน การปรุงก็ต้องใช้ความรู้ด้านเคมี และใส่จินตนาการลงไปด้วย เรียกได้ว่า
เหมือนการสร้างงานอาร์ต โดยให้คนเสพผลงานผ่านเรื่องราวของกลิ่น

‘มุ่งมั่น ต้องมีวันของเรา’

โหลวเคยพลาดมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังเชื่อว่าสักวันจะต้องผลิตแบรนด์น้ าหอมให้ส าเร็จ และ
ปี 2018 ผลของความทุ่มเท เป็นน้ าหอมขวดแรกของโหลว ภายใต้แบรนด์ Mobius 
Fragrances ชื่อว่า ‘Divined’ ถูกเสนอชื่อชิงรางวัล The Art and Olfaction Awards 
เป็นรางวัลที่คนปรุงน้ าหอมอยากได้สักครั้งในชีวิต

‘ไม่หยุดเรียนรู้ ต่อยอดตลอดชีวิต’

เบื้องหลังของน้ าหอมแบรนด์ Mobius Fragrances เกิดจากความต้องการที่โหลว อยาก
ให้คนทั่วโลกได้กลิ่นน้ าหอมที่ใส่ทั้งเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมที่สวยงามของจีนลงไปใน
ขวด เพราะโหลวรู้ดีว่าวัตถุดิบของประเทศจีนมีคุณภาพและศึกษาวัตถุดิบใหม่ ๆ เสมอ 
เพื่อเอามาพัฒนาโปรดักต์ของตัวเอง



ในช่วงวิกฤตโควิดท าให้วิถีชีวิตของ
มนุษย์เปลี่ยนไปมากมาย แย่มากแย่
น้อยแล้วแต่ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละคน แต่ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าทุกคนเจอการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเดียวกันหมด แต่เมื่อหลัง 
“เมฆหมอกผ่านพ้นไป” ท้องฟ้าที่
สดใสย่อมต้องเข้ามาแทน เพียงแต่
ท้องฟ้าสดใสครั้งนี้จะไม่ใช่ท้องฟ้าผืน
เดิมก่อนยุคโควิดอีกต่อไปแล้ว เพราะ
ช่วงเวลาสองปีที่โควิดอยู่กับเรานั้น
โลกได้เรียนรู้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะ
กับชีวิตและการเอาตัวรอด









รวมทักษะชีวิตที่ควรมีไว้ในยุคหลังโควิด



เทคโนโลยีบางอย่างถูกเร่งรัดให้
พัฒนาขึ้นในยุคโควิด เมื่อหลายอย่าง
เปลี่ยนไป เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องจริงจัง
ที่จะก้าวตามให้ทัน รู้ใจตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าน้ี 

ไปส่องกันว่า “โลก new normal หลัง
ยุคโควิด” จะเป็นอย่างไร และมีทักษะ
ชีวิตหรือทักษะในการท างานอะไรบ้างที่
เราทุกคนควรมีไว้เพ่ือเอาตัวรอด



โลกหลังยุคโควิดมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
เปิดร้านขายของทุกวันนี้ยังจ าเป็นต้องมี
หน้าร้านอยู่รึเปล่าทุกคนน่าจะรู้ค าตอบดี 
ค าว่า “หน้าร้าน” ไม่จ าเป็นอีกแล้ว ค่าเช่า 
ค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่งร้านลืมไปได้เลย ทุก
อย่างไปอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้ว ก่อน
หน้ายุคโควิดทุกคนรู้ว่าการเปิดร้านค้า
ออนไลน์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต 
แต่โควิดท าให้หลายคนตกงาน เปิดร้าน
ขายของก็ไม่ได้ มันจึงเป็นการเร่ง
กระบวนการให้โลกอนาคตมาถึงเร็วขึ้น 
เพราะข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น



นี่แค่ตัวอย่างเดียวในยุค new normal ยัง
มีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมโควิด 
ธนาคารออนไลน์ แอปตรวจโรคออนไลน์ 
หรือการท างานที่บ้านแบบ work from 
home ทุก ๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้
จะต้องมีอะไรหลาย ๆ ถูกสร้างมารองรับ 
นั่นคือโอกาสในอนาคตส าหรับทุกคน ซึ่ง
เป็นอนาคตอันใกล้ แล้วทักษะชีวิตหรือ
ทักษะในการท างานแบบไหนที่จ าเป็นใน
ยุค new normal บ้าง สิ่งเหล่าน้ีคุณต้อง
เรียนรู้ไว้เพื่อเอาตัวรอดได้แบบไม่ตกยุค





1.ทักษะด้านเทคโนโลยี

ในยุคที่โลกเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม 
สิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดตอนนั้นคือ
แรงงาน จากวิถีชีวิตที่เน้นด้าน
เกษตร ผู้คนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจาก
เกษตรกรเข้าสู่แรงงานอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็ว นั่นคือการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และเมื่อโลก
ก าลังเปลี่ยนสู่ New Normal ทักษะ
แรงงานด้านดิจิทัลคือ สิ่งที่โลกก าลัง
ต้องการอย่างเร่งด่วน

















1.1การเขียนโค้ด โปรแกรมเมอร์

ภาษาที่เด็กต้องเรียนไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนอีกแล้ว แต่เป็น “ภาษาคอมพิวเตอร์” 
ต่างหาก แม้แต่ในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ยังมีหลายภาษาเลย การเขียนโค้ด
คือทักษะใหม่ที่จ าเป็นในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะ
แอปพลิเคชัน, เว็บไซต,์ หุ่นยนต์ ฯลฯ ต่าง
ต้องการโปรแกรมเมอร์ทั้งสิ้น และภาษาเหล่านี้
แหละที่จะสร้างสรรค์ทุกอย่างในโลกอนาคต
เหนือจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง

































1.1การเขียนโค้ด โปรแกรมเมอร์

ภาษาที่เด็กต้องเรียนไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนอีกแล้ว แต่เป็น “ภาษาคอมพิวเตอร์” 
ต่างหาก แม้แต่ในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ยังมีหลายภาษาเลย การเขียนโค้ด
คือทักษะใหม่ที่จ าเป็นในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะ
แอปพลิเคชัน, เว็บไซต,์ หุ่นยนต์ ฯลฯ ต่าง
ต้องการโปรแกรมเมอร์ทั้งสิ้น และภาษาเหล่านี้
แหละที่จะสร้างสรรค์ทุกอย่างในโลกอนาคต
เหนือจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง



1.2 เข้าใจการเงินดิจิทัล
โลกไร้เงินสดหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นโลก
ใหม่ที่ก าลังมาถึง แต่เปล่าเลย… โลกก าลัง
จะกระโดดจากการไร้เงินสดไปไกลกว่าน้ัน 
มันก าลังเข้าสู่การเงินดิจิทัล โดยการเติบโต
ของคริปโตเคอร์เรนซี่อย่าง “บิทคอยน”์ 
และอีกมากมายอย่างรวดเร็ว new 
normal หลังยุคโควิดมันก าลังบอกเราว่า 
ความเข้าใจสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้คือทักษะ
จ าเป็นเพราะมันก าลังรวมโลกทั้งใบเป็น
หนึ่งเดียวอยู่นั่นเอง



1.3 Startup

เมื่อมีผู้สรรค์สร้าง ย่อมต้องมี
ผู้น าไปใช้ ท าให้ทักษะที่จ าเป็นมาก
ที่สุดก็คือผู้ที่จะรวบรวมเอา
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนน ามันมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ คนเหล่านี้ก าลัง
เบ่งบานในยุค new normal หลัง
โควิดและการแข่งขันเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งต่างมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
ค าว่า “ยูนิคอร์น” ให้กับบริษัทของ
ตน



2.ทักษะด้านการสื่อสาร

ในโลกที่การสื่อสารรวดเร็วและเป็น
อิสระ ทุกอย่างที่มันประดังประเด
เข้ามาจากโลกออนไลน์ มันไม่มีใคร
สามารถคัดกรองได้อีกแล้ว 
นอกจากตัวผู้รับสารเอง การแข่งขัน
ของผู้ส่งสารที่จะแย่งพื้นที่สื่อได้มาก
ตรงเป้าที่สุดจึงเป็นสิ่งส าคัญ และนี่
คือทักษะด้านการสื่อสารที่คุณควรมี



2.1 Influencer

ในยุคโควิดเกิดปรากฏการที่เรียกว่า 
influencer ขึ้นมา นั่นคือทุกคนสามารถเป็น
คนดังได้โดยไม่ต้องออกทีวี ทุกคนมี
โทรศัพท์มือถือ และอัปโหลดคลิปวิดีโอเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเอง ตั้งแต่เรื่องตลกโปก
ฮา ไปจนถึงเรื่องดราม่า และสิ่งนั้นท าให้บาง
คนกลายเป็นคนดังขึ้นมาจนหยุดไม่อยู่ เพราะ
เม็ดเงินโฆษณาไหลไปหาคนเหล่านั้นไม่ได้ไหล
ไปหาทีวีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ใครก็ตามที่มี
ทักษะในการท างานด้านการสื่อสารให้คนสนใจ
ได้ มันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการประกอบ
อาชีพ









2.2 Reporter

ไม่ใช่แค่สร้างเรื่องที่น่าสนใจ แต่
นักรายงานข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็
ท าให้เป็นอาชีพได้ ด้วย
เทคโนโลยีมันท าให้การสื่อสาร
เกิดขึ้นได้ทุกที่ เพราะฉะนั้นคนที่
เข้าถึงข่าวได้เร็วที่สุดก็คือคนที่อยู่
ตรงนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่
ผู้รายงานข่าวก็คือทุกคน ถึง
ตอนนี้ใครก็เป็นนักข่าวได้



2.3 Knowledge
นอกจากทักษะการเป็นผู้ส่งสารแล้ว การ
เป็นผู้รับสารที่ดีก็เป็นทักษะที่จ าเป็น
เพราะข่าวสารทั้งโลกที่หมุนมาราวพายุ
จนถึงตัวเราน้ันมันไม่ได้ถูกกลั่นกรองอีก
ต่อไปแล้ว เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข่าวไหน
คือ scammer เพราะฉะนั้นความรู้จะเป็น
สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการกลั่นกรองสารที่
มาถึงตัวเรา ถ้าไม่รู้จักกลั่นกรองข่าวสาร
ด้วยตัวเองแล้ว คงรอดจากโลก new 
normal ยาก



3.ทักษะชีวิต
ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น
หรอกที่จะเปลี่ยนแปลงในยุค new 
normal หลังโควิด แต่ทุกเรื่องใน
สังคมไม่ว่าจะในครอบครัว ที่ท างาน
หรือสังคมขนาดใหญ่ อย่างประเทศจะ
มีการเปลี่ยนแปลงให้เราต้องรับมือ
อย่างไม่ขาดสาย ทักษะชีวิตจึงยังเป็น
เรื่องส าคัญ และเป็นพื้นฐานให้เราเดิน
เข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ยืดหยุ่น















3.1 ริเริ่มสิ่งใหม่

โลก new normal หลังโควิดเป็นโลกที่
เต็มไปด้วยกระแสใหม่ ๆ แทบทุกวัน 
การจะอยู่ในโลกนี้ได้ต้องตามกระแสให้
ทันเพราะมันอาจหมายถึงโอกาสใหม่ ๆ 
ที่บางครั้งอาจจะก าหนดสถานะของเรา
ในสังคมได้หรือเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอด
กาล การเป็นคนที่ริเริ่มสิ่งใหม่ได้เสมอจะ
เป็นประโยชน์ไม่ว่าเราจะอยู่ในธรุกิจไหน 
เพราะการเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ





3.2 ยืดหยุ่น
ก่อนจะมีการปฏิวัติสู่สังคมดิจิทัล โลกใช้เวลา
ประมาณหนึ่งทศวรรษในการเปลี่ยนแปลง
กระแสสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หลังจาก
โลกเข้าสู้พรมแดนดิจิทัล ทุกคลื่นการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเง่ือนไขเวลาอีก
แล้ว มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปี ทุกเดือน 
ต่อไปอาจจะเกิดได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นทักษะ
ชีวิตและทักษะในการท างานที่คุณมีจะต้อง
ยืดหยุ่นได้ อย่ายึดติดกับอะไรเพียงอย่างเดียว 
คุณต้องมีความยืดหยุ่นที่จะเข้าสู่เส้นทางใหม่ 
ได้เสมอ







3.3 ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง น ามาซึ่งโรคอุบัติใหม่ที่ได้ท าลายไปหลายชีวิต
แล้วในยุคโควิด เราไม่ได้พูดถึงโรคโควิดแต่ก าลังพูด
ถึงโรคทางจิตประสาท ไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดที่
น าไปสู่โรคทางร่างกายได้มากมาย ไม่ว่าจะโรคมะเร็ง
หรือโรคหัวใจ ซึ่งแนวโน้มการเกิดอาการซึมเศร้าใน
ผู้คนที่ถูกปัญหารุมเร้าก าลังเพิ่มมากขึ้น แม้แต่เรื่องที่
ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดอย่างเรื่องยอดไลค์ในsocial 
ก็ก่อให้เกิดอาการทางประสาทได้ มันท าให้รู้ว่าจิต
มนุษย์ก าลังถูกถาโถมด้วยอนาคตจนอ่อนแอลงเรื่อย 
ๆ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในทักษะชีวิตด้านการ
บริหารความกังวล เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้เพื่อรักษาจิตใจของตัวเองและคนใกล้ชิดให้
สามารถฟันฝ่าพายุแห่งอนาคตลูกใหม่ เอาตัวรอดไป
จนตลอดรอดฝั่งได้







อนาคตมีความเสี่ยง ถ้าไม่เตรียมพร้อมใหด้ี
ชีวิตเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาไปทั้ง
ชีวิต และไม่อาจจะฝ่าฟันพายุอนาคตได้ 
ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวส าหรับการ
เผชิญหน้ากับโลกยุค new normal หลัง
โควิด แต่ไม่ว่าอย่างไรพรุ่งน้ีก็จะมาถึง
แน่นอน ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้อง
ตัดสินใจอย่างมีสติ ค่อย ๆ เพิ่มความรู้
ทักษะในการท างานหรือทักษะชีวิตที่อาจ
จ าเป็นในอนาคตให้กับตัวเอง โลกไม่
สามารถอยู่นิ่งเฉยได้ มนุษย์ก็เช่นกัน รู้ใจ
เป็นก าลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเอาตัวรอดไปให้ตลอดรอดฝั่ง



ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?
“Thailand 4.0” หรือ “ประเทศ
ไทย 4.0” เป็นยุคแห่งการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จากที่แต่
ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ได้
ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือท า
น้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล
โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็น
แรงผลักดัน และน านวัตกรรมเข้ามา
ช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่
การบริการมากข้ึน



Thailand 4.0
เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีการ
ขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ...
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม”
2. เปลี่ยนจากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น



Thailand 4.0
เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ..
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ท่ีรัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง





กว่าจะถึง Thailand 4.0

Thailand 1.0 – 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาลไทย ซึ่งแตกต่างกันที่กลุ่ม
การลงทุนหลกัของประเทศในขณะนัน้ โดยในแต่ละยุคสมัยรัฐกจ็ะให้ความสนใจและส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจในอตุสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนั เราลองกลบัไปย้อนอดตีกันสกัหน่อยดีกว่า

Thailand 1.0 เป็นยุคของเกษตรกรรม ซึ่งช่วงนั้นรัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม 
คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ น าผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ

Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา มีการใช้แรงงานจ านวนมากแทน ในยุคนี้เรามี
เครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสือ้ผา้ กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น 
ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ถือเป็นยุคอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นสว่นยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าทีซ่ับซ้อน
ยิ่งขึ้น และเรื่องของการลงทนุ มีการขยับไปลงทุนในตา่งประเทศอกีดว้ย

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลีย่นเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่ับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม นับเป็นโมเดลการขับเคลือ่นเศรษฐกจิในยุคนี้





Startup คืออะไร
Startup หรือสตาร์ทอัพ คือ บริษัทเกิดใหม่ และเป็นค าที่
นิยมใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน Silicon 
Valley สหรัฐอเมรกิา และปัจจุบันก็นิยมใช้เรียกกันทั่วโลก 
โดยกว่าจะมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, Google ต้องผ่านการเป็น Startup มาก่อน
แล้วทั้งนั้น 
Startup เป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกจิจากจดุเล็กๆ สามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมี
การท าซ้ าได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้
ง่าย (Scalable) มีการน าเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม
มาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้น
จากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือเห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน



เปรียบเทียบกับธุรกิจแบบ SMEs เมื่อกิจการพอมีเงินทุนและต้องการ
เติบโตขยายธุรกิจ ก็จะต้องมองหาท าเลเพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้น ลงทุน
จ้างคนเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตตามจ านวนเงินลงทุน 

แต่ถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะปรับรูปแบบธุรกิจ (Disruption) โดยการ
น าเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตมาช่วย โดยการสร้างเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นขึ้นมารองรับการขยายการเติบโต ข้อได้เปรียบของธุรกิจ
แบบสตาร์อัพ คือ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม ไม่ติดข้อจากัดในเรื่องการเพิ่มบุคลากร การหาสถานที่หรือ
ท าเลในการขยายกิจการ เช่น การบริการของ Grab, Uber, Agoda 
หรือธุรกิจสตาร์อัพของไทยอย่าง Ookbee, Wongnai รวมถึงการ
ลงทุนที่ต้องดูข้อมูลจาก Jitta หรือ StockRadars ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งผู้แนะน าการลงทุนอีกต่อไป

ทุก Startup เป็น SMEs แต่ทุก SMEs อาจไม่ใช่ Startup เนื่องจาก
ลักษณะการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการเติบโตอย่างรวดเร็ว
นั่นเอง







ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด



มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า และมีความส าคัญมากที่สุด
ในโลก เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากร
ที่สามารถเรียนรู้และรับการ
ฝึกอบรมสั่งสอน จนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้ ในการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อสะสม
ประสบการณ์ชีวิต มนุษย์ควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ไปด้วย พร้อม ๆ กัน 



เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่าง
มาก ในปัจจุบันนี้สังคมไทยก าลังเดิน
ทางเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ถาโถมเข้ามา ท า
ให้คนไทยหลงใหล ไปกับกระแสบริโภค
นิยม 
ประกอบในปัจจุบันสังคมไทยกลายเป็น
สังคมเดี่ยว ขาดความรัก ความอบอุ่น คน
ไทยต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว จึงไม่ได้เอาใจใส่ อบรมสั่งสอน 
ดูแลบุตรหลานของตนเอง อาจท าให้เกิด
ความเชื่อและค่านิยมที่ผิด



ปัญหาที่เกิดขึ้นเราขาดการปลูกฝังใน
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม อย่างยั่งยืน
เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวร

ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการ
พัฒนาที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข



“การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทย” ยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาเพื่อให้คนไทยมีความสุข 
พึ่งตนเองและก้าวทันโลก โดยยังรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ สามารถ
เลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่าง
คุ้มค่า เหมาะสม มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง 
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและ
พฤติกรรม ความซื่อสัตย์สุจริต



คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคนในยุคไทยแลนด์ 4.0

เพื่อให้การขับเคล่ือนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย “คุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ”
1) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้อง
ควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่ง
หมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่
ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ
อุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง



2) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอม
ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความ
ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตเรียบง่าย 
รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิด
ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของอย่างคุ้มค่า ท าบัญชีรายรับ 
รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ





3) ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอน
เอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ 
ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ 
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความ
ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง



4) มีวินัย คือ การยึดมั่นใน
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ 
และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยใน
ตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มี
วินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนใน
ขอบเขต กฎระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/
สังคมและประเทศ โดยที่ตนเอง
ยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและ
ตั้งใจ



5) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน 
ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดี
งาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความ
สุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตาม
สถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดย
วาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกัน
ยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่
มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย



6) สะอาด คือ ปราศจากความมัว
หมอง ทั้งกาย ใจ และ
สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็น
ที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบาย
ใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ท่ีมีความสะอาด 
คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว 
มีความแจ่มใสอยู่เสมอ



7) สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน 
ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ 
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด ความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่าง
ว่า ความสมานฉันท์



8) มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่
เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็น
อกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจ
ในความต้องการ ความจ าเป็น ความ
ทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเกือ้กลูกันและกัน ผู้ที่มี
น้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือ
สังคม





ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม

ค าว่า”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นค าที่คนส่วน
ใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนท าให้เข้าใจผดิได้
ว่า ค าทั้งสองค ามีความหมายอย่างเดยีวกันหรือมี
ความหมายเหมือนกนั แท้ที่จริงแลว้ค าว่า 

“คุณธรรม” กับค าว่า”จริยธรรม” เป็นค าแยก
ออกได้ 2 ค า และมีความหมายแตกต่างกนัค าว่า 

“ คุณ” แปลว่า ความดี เป็นค าที่มีความหมายเปน็
ทางนามธรรม 

“จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควร
ประพฤติเป็นที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังนั้น 
จึงควรที่จะต้องท าความเข้าใจเกีย่วกับความหมาย
ของค าสองค านี้ให้ถ่องแทก้่อน



พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 (2546) ให้ความหมายว่า คุณธรรม 
หมายถึง “สภาพคุณงามความด”ี

คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน
จิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
สามัคคี มีวินัย มีน้าใจ และ เป็นสุภาพชน 
เป็นต้น จนเกิดจิตสานึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ 
ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่ว โดย
ประการต่างๆ เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว จะ
ท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่สิ่งที่ดี จึงได้
ชื่อว่า “เป็นผู้มีคุณธรรม” 



จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควร
ประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคมก าหนดขึ้น
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละวิชาชีพก็อาจ
ก าหนดบุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่บุคคลใน
วิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ เช่น ครู แพทย์ 
พยาบาล ย่อมเป็นผู้พึงส ารวมในกิริยา วาจา 
ท่าทางที่แสดงจริยธรรมคือ กฎแห่งความ
ประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดจากธรรมชาติของ
มนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญา
และเหตุผลรวมกัน) ท าให้มนุษย์มีมโนธรรม 
รู้จักแยกแยะความดี ถูกผิด ควรไม่ควร



จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ

1) การตัดสินทางจริยธรรม บุคคลจะมีหลักการของ
ตนเองเพื่อตัดสินการกระทาของผู้อื่น

2) หลักการจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะ
ปฏิบัติการต่าง ๆ

3) หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคล
ใช้ในการตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่าง

4) ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของ
บุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเป็นทัศนะในการ
ด ารงชีวิตของตนและของสังคมที่ตนอยู่



จะเห็นว่าคุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม 
ความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา ใจ ของแต่ละ
บุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
ซึ่งอาจส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจะ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
กล่าวสรุปได้ว่า ค าว่า คุณธรรม จริยธรรม สองค านี้เป็น
ค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี 



จริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจา 
สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ตนเองและคนในสังคม
รอบข้างมีความสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึก
นิสัยที่ดี 
โดยกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติ
ดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาท้ัง 3 ด้าน 
ควบคู่กันไป คือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้าน
พฤติกรรม



ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หาก
บุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่
จะก้าวไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและแห่ง
วิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการขาด
คุณธรรมจริยธรรมทัง้ในส่วนบุคคลและใน
วิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและ
วงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย



จริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญในสังคม ที่จะ
น าความสุขสงบและความและความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะ
เมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อม
สูงส่ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ 
จะท าการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ไมก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเอง
และผู้อื่น เป็นบุคคลมีคุณค่ามีประโยชน์ 
และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไป



ประโยชน์ของจริยธรรม
1) จริยธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญแห่งความ
เจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและความสงบสุข
ของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่าง
ยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรม
เป็นอันดับแรก เพื่อให้เป็นแกนกลางของการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา 
การเมือง การปกครอง ฯลฯ การพัฒนาที่
ขาดจริยธรรมเป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้าย
มากกว่าดี เพราะผู้มีความรู้แต่ขาดคุณธรรม 
ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้
ด้อยความรู้



2) การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคน
ก่อน หรืออย่างน้อยก็ให้พร้อม ๆ ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการ
อื่นๆ เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็น
แกนน านั้นจะสูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็น
อันมากท าให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและ
อบายมุข การที่เศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรม 
ประชาชนทุกข์ยาก เพราะคนในสังคม
ละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพย์สินเป็น
ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปขาดความ
เมตตาปราณี แล้งน้ าใจในการด าเนินชีวิตซึ่ง
กันและกัน



3) จริยธรรม มิได้หมายถึง การถือศีล กินเพล 
เข้าวัดฟังธรรม จ าศีลภาวนา โดยไม่ช่วยเหลือ
ท าประโยชน์ให้แก่สังคม แตจ่ริยธรรมหมายถึง
ความประพฤติ การกระท าและความคิดที่
ถูกต้องเหมาะสมการท าหน้าที่ของตนอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งควรเว้น ท าสิ่งควรท า 
ด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตาม
กาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นว่าจริยธรรม
จึงจ าเป็นและมีคุณค่าส าหรับทุกคนในทุก
วิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม



4) การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันใน
รูปแบบต่างๆอันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อม
โทรม มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรม
ของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติใน
โลกนี้น่าจะพอเลี้ยงชาวโลกไปได้อีกนาน 
ถ้าชาวโลกช่วยกันละทิ้งความละโมบโลภ
มาก แล้วมามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 
ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ยึดเอาจริยธรรม
เป็นทางด าเนินชีวิต



5) จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่
คนจน ให้เอาใจใส่ดูแลเอื้ออาทรต่อ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุพการีของชาติ สอน
ให้เราถ่อมตัวเพื่อเข้าหากันได้ดีกับคน
ทั้งหลาย และไม่วางโตโอหังอวดดีหรือ
ก้าวร้าวผู้อื่น สอนให้เราลดทิฏฐิมานะ
ลงให้มาก ๆ เพื่อจะได้มองเห็นส่ิงต่างๆ 
ตามความจริง ไม่หลงส าคัญตัวว่ารู้
ดีกว่า มีความสามารถกว่าใคร ผู้น าที่มี
จริยธรรมสูงย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้
ของทั้งหลายได้อย่างสนิทใจ



จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พอสรุปได้ว่า

คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาคน 

ปัญหาของสังคมไทยที่ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันนี้
เกิดจาก “คน” 

ปัญหาเริ่มต้นที่ “คน” 

และมีผลกระทบถึง “คน” 

การแก้ปัญหาสังคมไทยจึงต้องแก้ด้วย “การ
พัฒนาคน” 

เพื่อให้คนมีปัญญา มีความรู้มีคุณธรรมและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต 



ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไร
เพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีงามสามารถใช้ความรู้
และแก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อยู่ในระบบการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจได้ บริโภคผลผลิตด้วย
ปัญญา รู้อะไรดี อะไรชั่ว มีทัศนคติทาง
จริยธรรมที่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเป็น
คุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรม 

ยึดหลักส าคัญ คือ 

1.“ให้ความรู้คู่คุณธรรม” สังคมไทยจึงจะมี
สมาชิกของสังคมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี



2) การอบรมเพื่อสอนผู้เรียนให้เข้าถึงแก่นของ
หลักธรรม ได้แก่ 

อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 

ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจจยตา) 

ไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)

โยนิโสมนสิการ (การคิดอย่างแยบคาย) 

กาลามสูตร (ความมีวิจารณญาณ)

3) การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกล่อมเกลา ( ซึมซับ ) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4) การส่งเสริมให้จัดการการสอนที่สร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม



5) การส่งเสริมให้สอบธรรมศึกษานักธรรมตรี –
โท – เอก ซึ่งจะได้ทั้งความรู้และกล่อมเกลาด้าน
จิตใจไปด้วย

6) การจัดกิจกรรมเข้าค่าย

7) การใช้ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ

8) การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมะ

9) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมช่วยกล่อม
เกลาจิตใจ

10) การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน ยกย่องคนดี



"หากเราได้ทกุอย่างดัง่ใจคิด 
ส้ินชีวิตจะเอาของกองไว้ไหน
จะได้บา้งเสียบา้งช่างประไร 

เราตัง้ใจท าดีแค่น้ีพอ"



"ท าบญุสนุทานอย่างไรให้ได้บญุมาก"

การท าบญุด้วยวตัถอุนัเลิศ 
ให้กบับคุคลอนัเลิศ 

ปราศจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองใดๆ 
ท าไปด้วยความตัง้ใจอนัแน่วแน่มัน่คง 

ประกอบด้วยศรทัธาอนัดี 
ถึงพร้อมด้วยปิติเบิกบานใจ 
ผลบญุท่ีได้ย่อมไพบลูยฉั์นนัน้



ผูบ้ริหารท่ีมีคณุธรรม ใครท าผิดกว่็าผิด ถกูกว่็าถกู 
หากประพฤติปฏิบติัเช่นน้ีเป็นประจ าย่อมได้น ้าใจ
จากผูป้ฏิบติั ให้รกั และศรทัธาในวตัรปฏิบติัในการ
ท างานของท่าน 
ผูน้ าท่ีดีต้องสจุริต ซ่ือตรง ไม่กินสินบาทคาดสินบน 
ไม่เบียดบงัฉ้อโกง ไม่ฉ้อราษฎรบ์งัหลวง เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทัง้หลายได้ ต้อง
มุ่งมัน่สร้างระบบการท างานท่ีให้ความยติุธรรม
เสมอหน้ากนั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
แน่นอน ชดัเจน เพ่ือความสบายใจของผูป้ฏิบติังาน 
เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัชององคก์ร ฯลฯ

ผูบ้ริหารต้องมีความยติุธรรม 
บริหารงานอย่างมีเหตผุลหนักแน่นเสมอ 

หลกัการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพใน
หนงัสอื The Twelve Principles of 
Efficiency โดย ฮารร์งิตนั อเีมอรส์นั 
(Harrington Emerson) ”





เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โรเวอร์ส ารวจดวงจันทร์ของจีน 
ถ่ายภาพติด "กระท่อมลึกลับ" วัตถุทรงลูกบาศก์ที่ตั้งอยู่ห่างออกไป
ประมาณ 80 เมตรเหนือขอบแอ่งอุกกาบาตอีกฝั่ง ในที่สุดตอนนี้โร
เวอร์ Yutu-2 ก็เคลื่อนที่เข้าใกล้พอที่จะถ่ายภาพที่ชัดเจนของวัตถุ
ดังกล่าวกลับมายังโลกแล้ว 
ส าหรับใครที่หวังจะได้พบเอเลี่ยนก็ต้องผิดหวังไปตามกัน เพราะจาก
ภาพถ่ายล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าว เป็น
เพียงก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปทรงด้านหนึ่งดูคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เนื่องจากแสงและเงาที่ตกกระทบเท่านั้น 





หรือไม่? ดาวเคราะห์น้อย 2021 UA1 เฉียดผ่านโลกไปโดยไม่สามารถตรวจจับได้

ปลายเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีดาวเคราะห์น้อย 2021 UA1 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เมตร (ขนาดเทียบเท่าความสูงตู้เย็น) เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในระยะ 
3,000 กิโลเมตร ซึ่งใกล้กว่าระยะวงโคจรของดาวเทียมบางดวง

ดาวเคราะห์น้อย 2021 UA1 โคจรพุ่งเข้ามาใกล้โลกทางด้านที่โลกหันเข้าหาดวงอาทิตย์ 
ท าให้ไม่มีนักดาราศาสตร์ท่านใดตระหนักถึงการปรากฏของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เลย 
จนกระทั่งมันเคลื่อนที่เฉียดผ่านจุดใกล้โลกมากที่สุดไปแล้วถึง 4 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตดาวเคราะห์น้อยดวงนี้พุ่งเข้าชนโลก จะเกิดการเสียดสีใน
ชั้นบรรยากาศจนหมดเพราะมีดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถสร้างความ
อันตรายให้กับโลกได้

จากข้อมูล NASA พบว่าวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 140 เมตร จะ
เกิดเศษอุกกาบาตจากการเสียดสีในชั้นบรรยากาศ และสามารถสร้างอันตรายให้กับโลก
ได้
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