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คุณธรรมในชีวิตยุคดิจิทัล
เบญจมาส ศรีสุบรรณ
บทคัดย่อ
นปจจบัน ทค น ลยีดิจิทัล (Digital Technology) ด ขามามีบทบาทสาคัญ นชีวิตของมนษย ทบทก
ดาน การจะ ชชีวิต หมีความสงบสข ดจึงตองมีการปรับ ตัว หสามารถดา นินชี วิตประจาวัน ด นยคดิจิทัล
ทค น ลยีทีพัฒนาขึนมีทังผลกระทบ นทางบวก ละผลกระทบ นทางลบ มนษยจึงควรตองตัดสิน จวาจะ
ลือก ช ทค น ลยี ป นทิศทาง ด การศึกษาปจจัยพืนฐานทีสงผลตอพฤติกรรมของมนษย ประกอบดวย ปจจัย
ทางดานชีววิทยา ปจจัยทางดานสังคมวิทยา ปจจัยทางดานจริยธรรมจรรยา ละปจจัยทางดานจิตวิทยา ซึง
ปจจัยทางดานจริยธรรมจรรยา ปนปจจัยหนึงทีมีสวน กียวของ ละมีผลกับการ ลือก ช ทค น ลยี อริส ต ติล
อธิบาย หลงทีมาของจริยธรรม ว ประการ คือ . หลงกา นิดภาย นตัวบคคล อริส ต ติล (Aristotle) ด
ยก ยะ หลงที กิดของคณธรรมวา ปนคณธรรมอัน กิดจากปญญา ละคณธรรมอัน กิดจากศีลธรรม ละ
จริยธรรม . หลงกา นิดภายนอกตัวบคคล การทีบคคลนันจะทาความดี หรือละ วนการกระทาที มนาพึง
ปรารถนามากนอย พียง ดขึนอยกับคนรอบขาง กฎระ บียบ สังคม วัฒนธรรม ละสถานการณทีบคคลประสบ
อย พื นฐานการอยรวมกั น ของมนษย ตองการความสงบสข ตหลายคนอาจจะลื ม ละมองตน อง ปน
ศนยกลางมาก กิน ป การ หความร พือกอ ห กิดการยึด นหลักธรรม สามารถนาพาชีวิต หประสบความสข ละ
ความสา รจตลอดจนชวย หประ ทศชาติบัง กิดความสขความรม ยน คณธรรมดังกลาว กคือขอปฏิบัติธรรมของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพทธ จาสาหรับคฤหัสถหรือผครอง รือนทังหลาย รียกวา ฆราวาสธรรม ประการ
คือ สัจจะ ทมะ ขันติ ละจาคะ

คาสาคัญ: ยคดิจิทัล พฤติกรรมมนษย คณธรรม

บทนา
ชีวิต มือกอนอยกับ ลกกายภาพ ที หนหนากัน สังคมจึง ชือม ยงกันทางกายภาพ ม ตการ ชสือ บบ
ดัง ดิม ปนสือทีกระจายขาวสาร บบทาง ดียว ชน ทีวี วิทย หนังสือพิมพ ตดวย ทค น ลยีสมัย หมทา ห
ชือม ยงกันทาง ลก ซ บอร มีการ ตตอบกัน ดทันทีทัน ด ขาวสารที ดรับมาจากทกทิศทาง ผรับขาวสารมีการ
ตตอบ หมือน ปนการสนทนากัน ด สือ หมจึง ปนสือทีทกคนมีสวนรวม ปนสือของสังคม ผคน นยควิถี หม
ชือม ยงกันทางดิจิทัล มีกิจกรรมรวมกัน น ลก ซ บอร สือสารกันดวย ทค น ลยี การรวมกิจกรรมกัน นกลม
ปนสังคมดิจิทัล พือความ ปนอย นสังคมทีสงบสข ละสรางประ ยชนรวมกัน การอยรวมกัน นสังคมจึงตอง
ยึดหลักคณธรรม จริยธรรม ละวิถีปฏิบัติทีดีงาม พือจรร ลงสังคม หยังยืน

คุณธรรมในชีวิตยุคดิจิทัล
นปจจบันนี ทค น ลยีสารสน ทศ ขามามีบทบาทตอการดา นินชีวิตประจาวัน ของมนษย นทก
ดานจน ทบจะ ปนสวนหนึ งของชี วิ ต ของมนษย ป ลยกวา ด ละทก วั น ทค น ลยี ก ดถกพั ฒ นา ห
จริญกาวหนายิงยิงขึน ปอยาง มหยดยัง ตผลกระทบตอมนษยทีจะ กิด กมนษยนันจะราย ดี มาก นอย
พียง ดกขึนอยกับมนษยซึง ปนผประดิษฐ คิด ทา ละนา ทค น ลยีสารสน ทศมา ชนัน อง ผลกระทบของ
ทค น ลยีมีทังดานดี ละดาน สีย หรือทางบวก ละทางลบดังตอ ปนี
ผลกระทบในทางบวก
. ชวยสง สริ ม งานคนควาดาน ทค น ลยี คอมพิ ว ตอรมี ส วนสาคั ญ นการชวย หงานคนควา
ดาน ทค น ลยีกาวหนา ป กลมาก พราะสามารถชวยงานคานวณทีซับซอนซึง มสามารถทา ดมากอน ตัวอยาง
งาย ชน การควบคมการสงดาว ทียม การสงยานอวกาศ การคานวณออก บบอาคารหรือ ครงสราง หญ
จะทา ดยากถา มมีคอมพิว ตอร อนึง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ละนัก ทค น ลยีปจจบันยังสามารถ ชขอมล
จากธนาคารขอมล (Data Bank) สาหรับอางอิง ละคิดคนสรางงานวิจัยหรืองานคนควา หม นสาขาของตน
พิม ดอีกดวย งานคนควาวิจัย หลานี นทีสดกกลับมามีผลตอประชาชน นดานตาง
. ชวยสง สริมดานความสะดวกสบายของมนษย คอมพิว ตอรสามารถชวย หมนษยทางานตาง ด
อยางสะดวกสบายมากขึน มวาจะ นสานักงาน รงงานอตสาหกรรม รงงานผลิตกระ ส ฟฟา รงพยาบาล
ครืองบิน รถยนต ฯลฯ คอมพิว ตอรชวยจัดลาดับงาน ชวยควบคม ครืองมือตาง หทางานอยาง ทียงตรง
ละมีประสิทธิภาพ คอมพิว ตอรชวย ห รามี วลาพักผอน ละคลายความ ครียดจากการทางาน ดมาก
. ชวยสง สริมสติปญญาของมนษย คอมพิว ตอร ปน ครืองมือทีทาทายปญญาความคิดของมนษย
กลาวคือ มนษยจะ ปนผ ขียนคาสังบงการ ห ครืองทางานตามทีตองการ มคอมพิว ตอรจะทา ห ราคิด
คานวณนอยลง ต ราจะตอง ชความคิ ด นการสั งงาน นการ กปญหามากขึ นกวา ดิ ม นอกจากนี
ความกาวหนาของระบบคอมพิว ตอรดานการศึกษาชวย หมนษย ดศึกษา ละ ขา จวิชาการตาง มากขึน
ทา หมนษย ขา จธรรมชาติ ละ ขา จตัว องมากขึน ปน งาตามตัว

. ชวยสง สริมสขภาพ คอมพิว ตอรชวย หงานคนควาทางดานการ พทย จริญรดหนา ปมาก ดังจะ
หนวามี ครืองตรวจหัว จ ครืองตรวจสมอง ครืองตรวจสายตาที ชคอมพิว ตอรควบคม ปนตน นอกจากงาน
ดาน ครืองมือ พทย ลว ยังนามา ชชวยศึกษาสถิติประวัติการรักษาคน ขดวยยาประ ภทตาง วา ดผลดี
พียง ด ชวย นดานการวินิจฉัย รค ละชวย นการสกัด ละปองกัน รคระบาดดวย ผลกคือ ประชาชนจะมี
สขภาพดี ละมีชีวิตยืนยาวยิงขึน
. ชวย ห ศรษฐกิจ จริญรง รื อง การ ชคอมพิว ตอร ดกอ ห กิดอตสาหกรรม หม อีกมากทังที
กียวของ ดยตรงหรือ ดยทางออม อตสาหกรรมที กียวกับ ครืองคอมพิว ตอร ชน การผลิตการบารงรักษา ละ
ซอมคอมพิว ตอร ปนงานที กิดขึน หม นอกจากนันยังมีอาชีพที กียวของกับคอมพิว ตอรอีกมากมาย ชน
พนักงานคมคอมพิว ตอร นัก ปร กรมคอมพิว ตอร นักวิ คราะหระบบ ปนตน นดานการพาณิชย ละธนาคาร
การ ชคอมพิว ตอรชวยติดตอซือขาย ลก ปลียนสิงของตาง ทา หสามารถดา นินการ ดรวด รวมากขึน สงผล
หประชาชนมีฐานะ ละสภาวะความ ปนอยดีขึนตาม ปดวย ผลกระทบทีคอมพิว ตอรมี นทางดี ม ชมี พียง
ทานัน ราอาจคิดปลีกยอย ป ดอีกมากมาย ชน การ ชคอมพิว ตอรวิ คราะหภาพถายดาว ทียม พือชวยคนหา
ทรัพยากรธรรมชาติ คนหา หลงนา ปองกันการบกรกปา ปนตน
ผลกระทบในทางลบ
. ทา ห กิดการวิตกกังวล ผลกระทบนี กิดจากการขาดความร ละความ ขา จทีถกตอง กียวกับ
คอมพิ ว ตอร ปนความวิ ต กกั ง วลหรื อ ความกลั ว วา มื อนาคอมพิ ว ตอร ป ช นสานั ก งาน ละ รงงาน
อตสาหกรรม ลวจะทา ห รงงานปลด คนงาน กาออก ละ มจางคนงาน หม ขาทางานอีก ต นความ ปนจริง
การนาคอมพิว ตอรมา ชนันมักจะ นน นงานทีซาซาก หรือซับซอน ละตอง ช รงงานคนมาก มถึงกับตองการ
หทา ทนคน ดย ดดขาด ดยปกติ รามักจะ หผทีทางานอย ดิมบางคน ปลียนตา หนง ปทางานหนาที หม
หรือฝก หทางานกับคอมพิว ตอร ทน ปนการทา หคนงาน หลานันมีความรับผิดชอบมากขัน ละสะดวกสบาย
มากขึน จึง ม รียกกวา ปนการทา หคนตกงาน พราะ มการ ชคอมพิว ตอรจะชวยทน รงงานคน ป ดมาก
กจริง นขณะ ดียวกันกสรางงานทางคอมพิว ตอรขึนจากความตองการ ชคนทีมีความรดานคอมพิว ตอรอีก
มาก ปนการทด ทน ดังนันจึง ทากับ ปลียนลักษณะงานจากการ ช รงงาน ปนการ ชสมอง การ ปลียน ปลงนี
ยอมมีผลกระทบตอคนงาน ดิมทีมีการศึกษานอยอยบาง ตถาคนงานสามารถ รียนร ละปรับตัว ดกจะ ม
ประสบปญหาดังกลาว อยาง รกตามผลกระทบนีคงจะ กิดขึน มนาน มือการศึกษาทางดานคอมพิว ตอร ละ
ดานอืน ขยายตั ว หรือถาหากหนวยงานตาง ดวาง ผนการนาคอมพิว ตอรมา ช ดยรอบคอบ ลว
ผลกระทบนีกคงจะนอยลง
. ทา ห กิดการ สียงทางดานธรกิจ การนาคอมพิว ตอรมา ช นงานธรกิจอยาง ตมที ทากับ ปนการ
ฝากลมหาย จ วกับคอมพิว ตอร ถาหาก ม กบรักษาขอมลตาง ที ปนหัว จของธรกิจ หมันคง ลว บัง อิญ
ขอมลนันสญ สีย ปดวยประการ ดกตาม จะทา หธรกิจนัน สียหาย ด ตถาหากมีการปองกันขอมลตาง ดย

รอบคอบ ชน ถามีการทาสา นาขอมล กบ วตางหาก ลว มขอมลที ชจะสญ สีย ปกอาจนาขอมลสารองมา
ชงาน ด
. ทา ห กิดอาชญากรรมคอมพิว ตอร คอมพิว ตอรทา ห กิดอาชญากรรมประ ภท หมขึน ชน
การ จรกรรมขอมล ลักลอบ ปลียน ปลง ก ขขอมลของธนาคารหรือ รงพยาบาล การข มย ปร กรม ละ
ขอมล ปขาย หค ขงขัน ทา หค ขงขัน ด ปรียบ พราะลวงรขอมล ละ ผนการทางานของ รา ด นอกจากนี
ขอมลบางอยางก ปนความลับสวนบคคลซึงถาหากถกข มยออก ป ปด ผยอาจทา ห สือม สีย ด
. ทา หมนษยสัมพันธ สือมถอย การทีคน ราตอง ชคอมพิว ตอรมากขึน ช วลาสังงาน ละ ตตอบกับ
ครืองมากขึน จะทา หความรสึก อา จ ขามา ส จ ราลดนอยลง พราะการ ชงานคอมพิว ตอรมีลักษณะของ
การสังงานขาง ดียว ดย มตองสน จวา ครืองจะคิดอยาง ร ตอ ปนาน ขาคนอาจติดนิสัย นการคิด ละ
การทางาน ดย มสน จความรสึกนึกคิดของผอืน ละอาจทา ห กิดปญหาขัด ยงทางดานมนษยสัมพันธ ด
. ทา ห กิดอาวธราย รงชนิ ด หม คอมพิว ตอร ม ช ตจะชวย นดานการคนควาวิจัย ที ปน
ประ ยชนตอมนษย ทานัน ตยังอาจชวย หคนบางกลมนา ป ชคนควาหาทางสรางอาวธ หม ทีมีอันตราย
ราย รงมาก ดดวย ชนกัน
. ทา ห สียสขภาพ การ ชคอมพิว ตอร ลน กม ปน วลานานอาจทา ห สียสายตา ละ กิดปญหา น
รืองการ รียน หรือผทีทางานอยกับคอมพิว ตอรนาน กพบวามีอาการของ รคออฟฟตซิน ดรมมากขึน
ทค น ลยีก ปรียบ สมือน ครืองมือ ครือง ชอืน ซึงมีทังคณ ละ ทษ ลว ต ราจะ ลือก ช นทาง ด
ดังนันจึง ปนทีนาสน จวา ราจะสามารถกาหนดหรือสรางพฤติกรรมของมนษย หรจักผิดชอบชัวดี หรือมี
คณธรรม จริ ย ธรรม นจิ ต จ ดอยาง ร จากการศึ ก ษาปจจั ย พื นฐานที สงผลตอพฤติ ก รรม ของมนษย
ประกอบดวย ปจจัยทางดานชีววิทยา ปจจัยทางดานสังคมวิทยา ปจจัยทางดานจริยธรรมจรรยา ละปจจัย
ทางดานจิตวิทยา ซึง นบทความนีจะขอกลาวถึงปจจัยทางดานจริยธรรมจรรยา ซึงจะมีสวน กียวของ ละมีผล
กับการ ลือก ช ทค น ลยี นปจจบัน ห กิดประ ยชนมากวา ทษ อริส ต ติล อธิบาย หลงทีมาของจริยธรรม ว
ประการ คือ หลงกา นิดภาย นตัวบคคล ละจากภายนอกตัวบคคล ดังนี
. หลงกา นิดภาย นตัวบคคล อริส ต ติล (Aristotle) ด ยก ยะ หลงที กิดของคณธรรมวา ปน
คณธรรมอัน กิดจากปญญา ละคณธรรมอัน กิดจากศีลธรรม ละจริยธรรม คณธรรมอัน กิดจากปญญา ปน
คณธรรม นระดับปจ จกบคคล กลาวคือ ผทีมีสติปญญามักจะสามารถพัฒนาจริยธรรม ดดวยหลักของการคิด
ตรตรอง สวนคณธรรมอัน กิดจากศีลธรรม ละจริยธรรมนัน ปนคณธรรมที กิดจากการปฏิบัติจริงดวย
การ รียนรจากการอยรวมกัน ปนการ สดงพฤติกรรมทีถกตองซึงนา ปสสภาวะของความ ปนสข (จา ริญรัตน
จือจันทร.
)

. หลงกา นิดภายนอกตัวบคคล (ดวง ดือน พันธมนาวิน,
) กลาววา นการทีบคคลนันจะทา
ความดี หรื อ ละ วนการกระทาที มนาพึ ง ปรารถนามากนอย พี ย ง ดนั น สา หตที สาคั ญ คื อ คนรอบขาง
กฎระ บียบ สังคม วัฒนธรรม ละสถานการณทีบคคลประสบอย
นยคปจจบันทีผคน หความสาคัญกับ ทค น ลยีทีมอง หน ปนรปธรรมมากกวาจิต จที มสามารถจับ
ตอง ด ม ทค น ลยีจะมีคณอนันต ตกมี ทษมหันต ชน ทา ห กิดผลกระทบ ละปญหาตามมามากมายดังจะ
หน ดจากขาวรายวัน พืนฐานการอยรวมกันของมนษย ตองการความสงบสข ตหลายคนอาจจะลืม ละมอง
ตน อง ปนศนยกลางมาก กิน ป ผ ขียนมีความคิด หนวา การ หความร พือกอ ห กิดการยึด นหลักธรรม
สามารถนาพาชีวิต หประสบความสข ละความสา รจ นการดา นินชีวิต ด ซึงมีหลักธรรมทีควรร ละนา ป
ปฏิบัติ ชกคือ หลักฆราวาสธรรม ซึง ปนหลักธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพทธ จา คณธรรมสี
ประการนี ปนหลักธรรมทีดี ถา ตละคนพยายามปลกฝง ละบารง ห จริญงอกงาม ดยทัวกัน ลวจะชวย ห
ประ ทศชาติบัง กิดความสขความรม ยน คณธรรมดังกลาว กคือขอปฏิบัติธรรม ดยตรงของคฤหัสถทังหลาย
ของผครอง รือนทังหลาย รียกวา ฆราวาสธรรม ประการ ดังนี
. สัจจะ คือ ความจริง ดาารงมันอย นสัจจะ ซือตรง ซือสัตย จริง จ พดจริง ทาจริง ปน หตนามาซึง
ความ ชือถือ หรือ ววาง จ ด
. ทมะ คื อ ฝกตน ปรั บ ปรงตน บั ง คั บ ควบคมตน อง ดรจั ก ปรั บ ตั ว ละ ก ขปรั บ ปรงตน ห
จริญกาวหนาอย สมอ รวมทังการยอมรับ ละ ก ขสิงบกพรองของตนดวย
. ขันติ คือ อดทน อดทนตอความหนาว รอน หิว กระหาย ทนตอความ จบ จ ทนขมอารมณของตน
ด ทนตอความยัวยวนตาง อดทนตออานาจฝายตาง อดทนตอการทาการงาน
. จาคะ คือ สียสละ อือ ฟอ กือกล ชวย หลือบา พญประ ยชน สละความ กรธ ความ หน กตัว
มี จกวางรวมงานกับคนอืน ด สละอารมณขนมัวภาย นจิต จ ด
ทมะ ธรรมขอนี ปนหัว จของธรรมขออืน อีกมาก ถา ครขาดธรรมขอนี ลวชีวิตจะ มกาวหนา
หรือพัฒนา ดยาก นความหมายของ ทมะ คือ ฝกฝน หรือปรับปรงตน หมายความวา ครทีมี ทมะ ปนธรรม
ประจา นจิต จ ลว กคือสามารถทีจะฝกฝน ละปรับปรงตน หดีขึน หสงขึน ปตามลาดับ จนถึงขันสงสด ด ม
ยากนัก ดังนันผทีหวังความ จริญ นทางสังคมจา ปนทีจะตองนอมนา อาทมะ ขามา ว นตน ห ด ลวธรรมะ
ขออืน กจะตาม ขามา ปนลาดับตอมา (ศิริพงศ ฐานมัน,
)

บทสรุป
ดยสรป ลว พฤติกรรมมนษย มาจาก หลงกา นิดจากภาย น ละภายนอกรวมกัน การทีคน ราจะทา
ความดีหรือ ม มากนอย พียง ดนัน ขึนอยกับสา หตทังภายนอก ละภาย นตัวบคคล ละ มือสังคม ขาสยค
ดิจิทัลทีจะมี ปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence (AI) มา ทนคน ถา ราตามมันทัน ราจะทางาน
รวมกับมัน ด นยคของการ ปลียน ปลงอยาง ฉียบพลันหรือ The Age of Disruption” ดังนันการ ชือม ยง
คณธรรมจริยธรรม น ลกยคตอ ป ปน รืองทีมีความทาทายอยางมาก ประ ดนสาคัญทีสามารถ ริม ดงาย

ละสามารถสราง ปนวัฒนธรรม ด กคือการ หความร กียวกับความรับผิดชอบสวนบคคล ปนการ นน ห
ตระหนักถึงความรที กียวของกับการ ขาถึง ทค น ลยี การยึดมันตอกฎ กณฑของสังคม ละการมีคณธรรม
จริยธรรมควบค ปดวย กจะกอ ห กิดความสงบสข ละความ ปนระ บียบของสังคมตอ ป
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