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บทคัดย่อ 

 สังคมโลกปัจจุบันเป็นโลกออนไลน์ยุคดิจิตัลที่คลาคล�่าด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารขั้นสูงท่ีมี

ประสิทธิภาพ หลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และหลากหลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิด

สภาวะโลกไร้พรมแดนและโลกาภิวัฒน์ นอกจากข้อดใีนแง่การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและข่าวเหตกุารณ์ต่างๆ

ได้อย่างรวดเรว็ ครอบคลมุ และทันใจทันเวลา ยังมปีระโยชน์ในด้านโอกาสทางธุรกจิ ในขณะเดยีวกันก็เสีย่ง

ต่อปัญหา วิกฤตการณ์ และภัยคุกคามต่างๆมากข้ึนด้วยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาทิ ปัญหา

อาชญากร ปัญหาการละเมิดสิทธิ ไปจนถึงสงคราม ซึ่งสภาวะของ “สังคม 4.0” ที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม 

รองรบัด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่น้นการเพ่ิมคุณค่าเชงิเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และวางกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสู ่ความย่ังยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12-15 ได้รองรับนโยบาย “Thailand 4.0” อย่างต่อเนื่อง 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส่วนประเทศอื่นๆ 

โดยเฉพาะญ่ีปุ่น มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มสภาพสังคมยุคต่อไปและมีนโยบายรองรับ “สังคม 5.0”  

กันแล้ว ซึ่งในไทยมีการเสนอแนวคิด ”ประเทศไทย 5.0” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  

มีเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันในสังคมสันติสุขทุกระดับอย่างยั่งยืน โดยการใช้จินตนาการหรือจินตภาพ 

ในการสร้าง “จิตส�านึกใหญ่” และ“สัมพันธภาพใหม่” ที่ทุกส่วนทุกระดับสัมพันธ์กันแบบองค์รวม คือ 

ต้องพัฒนาร่วมกันไปท้ัง 4 มิติและ 12 องค์ประกอบ คือมิติทางกาย ใจ สังคม และปัญญาซึ่งเน้นไปที ่

องค์ประกอบ ด้าน “อิทธิปัญญา” และอื่นๆ อาทิ สติ สันติภาพและสันติวิธี เมตตา และสัมมาชีพ เป็นต้น

 แผนพัฒนาสังคมโลกในยุค “สังคม 5.0” ยึดการทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุด  

เพราะจะท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโลกดิจิตัลกับโลกทางกายภาพอย่างย่ังยืน และเพ่ือรองรับสังคม

สนัตสิขุตาม “ประเทศไทย 5.0” ดังนัน้การพัฒนาจรยิธรรมมนษุย์จงึเป็นส่ิงจ�าเป็น ซึง่จะต้องพิจารณาแนวคดิ

หลักการและศาสตร์ต่างๆให้ครอบคลุมและมุ่งประสิทธิผลทั้งเชิงนามธรรมและรูปธรรม คือ แนวคิดทฤษฏี

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ ที่ประกอบด้วยการพัฒนาทางกายร่วมด้วย โดยเฉพาะศาสตร์ 

ท่ีนักจติวทิยาค้นพบความสมัพันธ์ระหว่างสมองมนุษย์กับพฤตกิรรมจริยธรรมทีเ่รียกว่า “จริยธรรมทางสมอง” 

และถูกใช้เป ็นศาสตร์นวัตกรรมในการศึกษามนุษย์ด ้านจิตวิทยามานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว  
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ที่น�ามาพิจารณาด้วย ส่วนแนวคิดหลักการอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมมนุษย ์

จรยิธรรมจรรยาบรรณวิชาชพี ประกอบด้วย ทฤษฎีทางจริยศาสตร์และจริยธรรม หลกัศาสนา/ศลีธรรม จารีต

ประเพณี และหลักกฎหมาย การพัฒนาจริยธรรมบุคคลและจริยธรรมวิชาชีพควรเน้นทักษะเก่ียวกับ 

การตดัสนิใจด้วยตนเองโดยการใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรม ซึง่การพัฒนาจรยิธรรมมนษุย์ในระดบัวิชาชพีเป็นการ

พัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะรองรับและน�าสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ทุกยุคสมัย

คาส�าคัญ: จรยิธรรม, สงัคม 5.0, ประเทศไทย 5.0, จติส�านกึใหญ่, สมัพันธภาพใหม่, อทิธิปัญญา, จรยิธรรม

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�า

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมมนุษย์ 

ในยุคปัจจบุนั ท่ีเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ จากสภาวะโลก

ไร้พรมแดน โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ที่ผู้คน

ทกุภูมิภาคของโลก สามารถสร้างและมปีฏิสมัพันธ์

เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ�ากัด 

ในเรื่องบุคคล เวลา และสถานที่ มีการสื่อสาร  

การรับรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารหลากหลายท้ังจาก

บุคคลที่คุ้นเคยจนถึงผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย 

แต่รบัเป็นเพ่ือนกันจากเพจ เฟส ไลน์ทัง้แบบส่วนตวั

และแบบกลุ่ม เป็นต้น รูปแบบสื่อที่นิยมใช้คือสื่อ

ภาษาท่าทางเป็นโพสต์ข้อความ ภาพถ่าย คลิป

วิดโีอ การโทรศพัท์เจรจากันด้วยเสยีงและภาพแบบ 

real t ime การน�าเสนอเหตุการณ์/ events  

การจัดรายการถ่ายทอดสัญญาณเสียงและ/หรือ

ภาพสด (Live) ผ่านสื่อออนไลน์ และจานรับ

สัญญาณดาวเทียม รวมทั้งการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารที่สนใจได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลเก่า ต�ารา ข่าว บทความ ไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ 

หนังสือในลักษณะ e-book ผลงานวิจัย ข้อมูลจาก

เพจ เ ว็บไซต ์  อาทิ  วิ กิ พี เ ดีย /  Wik ipedia  

คลปิวดิโีอใน YouTube ข้อมลูหรอืสญัญาณสดจาก 

Facebook และ Instragram เป็นต้น 

 การส่ือสารแบบรวดเร็วและหลากรูปแบบ

การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนี้ ไม่จ�ากัด

เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว  

กลุ่มเพ่ือน กลุ่มคนในชุมชนเท่าน้ัน แต่ยังมีการ

ตดิต่อสือ่สารกันในเชงิธุรกิจ ต้ังแต่ระหว่างบคุลากร 

ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการร้านค้า 

บริษทั องค์กร ท้ังภาครัฐเอกชนในทุกภูมภิาคของโลก 

มีการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ 

บุคลากรทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ในหลายกรณี

จึงเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งโดยตั้งใจและ

ไม่ตั้งใจ อาทิ การโพสต์หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลหรือ

ภาพส่วนตวัทีไ่ม่เหมาะสมของผูม้ชีือ่เสยีง ดารา ผูต้าย 

เป็นต้น มีกรณีการใส่ร้ายป้ายสี การหมิ่นประมาท 

การน�าฐานข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจ การเอารัด 

เอาเปรียบ การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ มีการเข้าถึง

และขโมยข้อมูลจากบัญชีส่วนตัวและ/หรือของ

หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชน การปลอมแปลง

หลอกลวงจากกลุม่มจิฉาชพีผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

และเคร่ืองมือสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จะเห็นได้

ว่าการส่ือสารในสังคมโลกยุคดิจิตัลนอกจากจะให้
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คณุประโยชน์ในด้านความชดัเจนจากคลปิ ภาพ และ

ข้อมลูประกอบ ยังมคีวามครอบคลมุ การเข้าถึงง่าย 

และรวดเร็วแบบ real time และมีข้อดีอีก เช่น  

การเกิดกลุ่มสังคมและเครือข่ายออนไลน์ การเพิ่ม

ช่องทางการตดิต่อสือ่สารและการกระจายข่าวสาร

ได้ในพริบตา และอื่นๆ แล้ว ก็มีโอกาสเกิดผลเสีย

หรอืปัญหาเชงิจรยิธรรมทัง้ในระดบับคุคลและมหภาค

ตามมาได้ เช่น การละเมิดสิทธิผู้อื่น การประพฤติ

ผิดศีลธรรมและกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบ  

การไม่รบัผดิชอบ

 ต่อผู้บริโภค และความไม่โปร่งใสในการ

ด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคม

โลกไร้พรมแดนยังเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทาง

สังคม นอกเหนือจากปัญหาจริยธรรมท้ังในระดับ

ประเทศ ภูมภิาค และระดบัโลกอย่างยากจะหลีกเลีย่ง 

หากผูใ้ช้เทคโนโลยีขาดจติส�านกึและความรบัผดิชอบ

 บทความน้ีต ้องการน�าเสนอแนวทาง 

การพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ยุคโลกเทคโนโลยี 

ขั้นสูงแบบดิจิตัลไร้พรมแดน ที่ก�าลังเกิดปัญหา 

ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ตลอดจนวิกฤตอารยธรรม 

ทีส่่งผลต่อโครงสร้างสงัคมโลก อาทิ เครอืข่ายสงัคม

ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ที่ทุกคน

อาจเป็นได้ท้ังผูผ้ลติและผูบ้รโิภค นัน่คอืยุค “สงัคม 

4.0 และ 5.0” ที่ก�าลังจะตามมา โดยน�าเป้าหมาย

แนวนโยบายของรัฐและแนวคิดนักวิชาการไทย

เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0” และ “ประเทศไทย 5.0”  

ที่ต่างเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรด้านทุน

มนษุย์ให้เกิดคุณค่า เป็นอารยชนท่ีสามารถอยู่ร่วมกัน

ในสภาวะพลวัตรโลกได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี 

มีจิตส�านึก เกื้อกูลกัน สามารถใช้สติปัญญาในการ

ด�าเนินชวีติ ซึง่จะเป็นรากฐานสงัคมและน�าสงัคมสู่

ความปรารถนาสงูสดุของมนุษย์คือ “สงัคมสนัตสิขุ” 

อย่างย่ังยืน ผูเ้ขยีนจงึได้เสนอการน�าแนวคดิหลกัการ

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมมาพิจารณาเป็นแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจริยธรรมวิชาชีพ

ด้วย คอืเน้นแนวคดิทีค่วรใช้พัฒนาทกัษะการตดัสนิใจ

ด้วยตนเองและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

โลกระยะเปลี่ยนผ่านสู ่ศตวรรษท่ี 21 กับ

นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า

ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดัน ความเส่ียง

และความท้าทายมากข้ึนภายใต้สถานการณ์

กระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีเข้มข้นข้ึน คือสภาวะโลก 

ไร้พรมแดน จากการเคลือ่นย้ายประชากร แหล่งเงนิ

ทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สินค้า

ผลติภณัฑ์และการบรกิาร ได้อย่างเสร ีเกิดการแข่งขัน

เชงิธุรกิจในตลาดโลก การกีดกันทางการค้าทีรุ่นแรง

ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการรวมตัวหรือความร่วมมือกัน

ในเชงิเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกลุม่หรอืโซน

ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค ี

ทีเ่ข้มข้นข้ึน เกิดประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทีม่คีวามเข้ม

แข็งและมขีีดความสามารถในการแข่งขันเชงิธุรกิจ

เพ่ิมขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนข้ามประเทศได้

มากขึ้น จากปัจจัยด้านแรงงานราคาถูก และมีการ

เพ่ิมมาตรการต่างๆทีเ่อือ้ต่อความร่วมมอืทางธุรกิจ 

อาทิ จีน อินเดีย ประเทศละตินอเมริกา เวียตนาม 

เป็นต้น

 นอกจากนั้นการพัฒนาการส่ือสารด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้สังคมโลกมีความเชื่อม

โยงกนัใกล้ชดิมากขึน้ เกิดความเสีย่งต่อภยัคกุคาม 

อาทิ การก่อการร้าย การระบาดของโรคในมนุษย์

และสัตว์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2560: 4) 
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 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปี  

(พ.ศ.2560-2579) ในการพัฒนาประเทศไทยตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ได้ก�าหนด

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ในด้านความ

มัน่คง มัง่คัง่ และประโยชน์สขุทีย่ั่งยืนของสงัคมไทย 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวการ

พัฒนาที่ ย่ังยืน ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาท่ีต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 9 เป็นต้นมา โดยมเีป้าหมาย

ให้เกดิการพัฒนาคณุภาพในด้านต่างๆ คือ คุณภาพ

คน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ 

และบริการสาธารณสุข (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 3) ซึ่ง

ในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ได้มุง่เน้นการ “เสรมิสร้าง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล�้า 

และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” โดยตั้ง 

เป้าหมายให้คนไทยมีงานท�าอย่างถ้วนท่ัว สร้าง

อาชีพสร้างรายได้ท่ีมั่นคง ให้ความส�าคัญกับสตรี  

ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย 

เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล้าในสงัคม 

และมีหลักประกันในชีวิต ทั้งนี้เพ่ือการสร้างและ 

วางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู ่ดีมีสุข  

โดย “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” เป็นแรงงานรวมถึง 

ผูป้ระกอบการทีม่ศัีกยภาพสงูพร้อมรบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล  

ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Productive Manpower)  

ตามนโยบายเร ่งด ่วนของกระทรวงแรงงาน  

(อดลุย์ แสงสงิแก้ว, 2560)

  การขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็น 

”ประเทศในโลกที่หนึ่ง” (กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2560: 8) โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 สู่ “ความมั่งคั่ง มั่นคง 

และย่ังยืน” โดยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งเป็น “ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า” 

(Value - Based Economy) ท่ีขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเกิดจากการรวมตวั

และแตกตัวของปัจจัย (Domains) ต่างๆของโลก 

ในระยะเปล่ียนผ่านเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการเคล่ือน

จากโลกในยุคศตวรรษที ่20 มาสู่โลกในยุคศตวรรษ

ที ่21 ก่อให้เกิดทัง้ชดุของโอกาส ภัยคกุคาม เงือ่นไข 

และข้อจ�ากัดใหม่ได้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพัฒนา

ขีดความสามารถชุดใหม่ของมนุษย์ที่แตกต่างไป

จากเดิมมาก 

 ในการเปลีย่นผ่านไปสูยุ่คปฏริปูอตุสาหกรรม 

4.0 (The Fourth Industrial Revolution) นัน้ มวีาระ

แห่งชาติ ในวาระที่ 1 คือ การเตรียม “คนไทย 4.0” 

เพ่ือก้าวสูโ่ลกทีห่นึง่ เป็นการยกระดบัคุณค่ามนุษย์ 

เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ ์ใหม ่  

ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบรูณ์

ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เกิด 

“คนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหน่ึง” (กองบริหารงานวิจัย

และประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา, 

2560: 16) คนไทยทีเ่ป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ในศตวรรษ

ที่ 21 หมายถึงคนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม 

(Head) มทีกัษะทีเ่หน็ผล (Hand) มสีขุภาพท่ีแขง็แรง 

(Health) และมจีติใจท่ีงดงาม (Heart) ส่วนการเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเง่ือนไขที่จ�าเป็นในการเตรียม

คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการปรับ

เปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้

 • เปลีย่นจากคนไทยทีม่คีวามรู ้ความสามารถ

และทักษะท่ีจ�ากัด เป็นคนไทยท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ

และทักษะสูง เป็นการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ คือ

 • เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์
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ส่วนตนหรือกลุ ่มพวกพ้อง มาเป็นคนไทยที่ม ี

จิตสาธารณะ มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

 • เปลี่ยนจากคนไทยแบบ “Thai Thai”  

มาเป็นคนไทยแบบ “Global Thai” คือคนไทย 

ที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีได้ในเวทีสากล 

 • เปลีย่นจากคนไทยทีเ่ป็น “Analog Thai” 

มาเป็นคนไทยที่เป็น “Digital Thai”

 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “สังคมไทย 4.0”  

น่ันคอื สงัคมท่ีมีความหวัง (Hope) สงัคมท่ีเป่ียมสขุ 

(Happiness) และ สังคมท่ีมีความสมานฉันท์ 

(Harmony) ในท่ีสุด ((กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2560: 21) 

 กระทรวงแรงงานได้จดัท�ากรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) ทีเ่ชือ่มโยงกับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิโดยก�าหนดวิสยัทัศน์ในอีก 20 ปีข้าง

หน้า คือ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูงสู่ความยั่งยืน 

โดยแบ่งระยะด�าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์เป็น  

4 ช่วง ๆ  ละ 5 ปี ดังนี้ (อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2560: 3)

  ช่วงท่ี 1- Productive Manpower (พ.ศ. 

2560-2564) เป็นช่วงของการวางรากฐานด้านแรงงาน

ให้เป็นมาตรฐานสากล

  ช่วงที่ 2- Innovative Workforce (พ.ศ. 

2565-2569) เป็นช่วงของการสร้างทรพัยากรมนุษย์

ให้เป็นประชากรของโลก (Global Citizen)

  ช่วงท่ี3- Creative Workforce (พ.ศ. 2570-

2574) เป็นช่วงของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่การ

ท�างาน

  ช่วงที่ 4- Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) 

เป็นช่วงของการเข้าสู่สังคมการท�างานแห่งปัญญา

 การเปลี่ยนแปลงของชุดวัฒนธรรมใหม่ 

ในยุคศตวรรษที่ 21 ท่ีจะเกิดขึ้นใน 4 มิติ คือ  

(กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560:5)

 1)  วัฒนธรรมของการด�ารงอยู่ 

 2)  วัฒนธรรมของการด�าเนินธุรกิจ

 3)  วัฒนธรรมของการท�างาน

 4)  วัฒนธรรมของการเรียนรู้

 ชุดของวัฒนธรรมชุดใหม่น้ี ช่วยให้มนุษย์

สามารถด�ารงชีวิตให้อยู ่รอดในศตวรรษที่  21  

ซึ่งจะเกิดจากพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้

ร่วมกนั (Power of Shared Knowledge) ไม่ใช่พลงั

จากองค์ความรู้ (Power of Knowledge) โดยตรง

ดงัเช่นในศตวรรษทีผ่่านมา โดยในยุคศตวรรษท่ี 21 

การให้ได้มาซึง่ความรู ้(Producing Knowledge) น้ัน 

ยังไม่เพียงพอ ต้องมีสิ่งที่ส�าคญัท่ีควบคูกั่นไปก็คอื  

การสร้างความหมายและนัยแห่งองค์ความรู ้นั้น 

(Producing Meaning)

 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนวิธีคิด 

ไปแล้ว คือโลกในยุคดิจิตอล เอื้อต่อบริษัทเล็กๆ 

ประเภท SMEs และ Startups 0t มีโอกาสมากขึ้น 

จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • O p e n  I n n o v a t i o n  E c o n o m y  

เกิดกระแสของนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านหลักคิดว่า

ด้วย NEA

  N : Nobody owns ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ที่แท้จริง

  E : Everybody can use it ทกุคนสามารถ

เข้าถึงและน�าไปใช้ได้ 

  A : Anybody can improve it ใครๆ ก็

สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดข้ึีนได้ ตวัอย่างใน

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�าว่า “Prosumer” ขึ้นมา กล่าวคือ ผู้บริโภค

สามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต/ Producer และผู้บริโภค/ 

Consumer ด้วยในเวลาเดียวกัน 

 ดงัน้ัน การท�าธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 เริม่จาก

การคดิค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้างมลูค่า ผ่านนวัตกรรม

ในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และ

นวัตกรรมเชิงธุรกิจเป็นส�าคัญ 

 สมัยก่อน มนุษย์เราจะท�ากิจกรรมหลักคอื 

ท�างาน พักผ่อน จบัจ่ายซือ้ของ และ ท่องเทีย่ว โดย 

ใช้เวลาแต่ละช่วงเป็นเรื่องๆ ไป แต่ปัจจุบันนี้ 

ดจิติอลเทคโนโลยี ท�าให้,มนษุย์สามารถท�ากจิกรรม

หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน(Multiplexing)  

การเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายจะมีมากข้ึน  

การท�างานในลกัษณะงานทีต้่องมกีารประสานและ

ร่วมมอืกันมากขึน้ และมลีกัษณะของการแลกเปลีย่น

แบ่งปันกันมากขึ้น งานในลักษณะงานประจ�า

หรือRoutine Job จะค่อยๆลดน้อยถอยลง และ 

จะค่อยๆถูกแทนท่ีด้วยหุ ่นยนต์และเทคโนโลยี  

ในทศิทางของยุคอตุสาหกรรม 4.0 แต่งานในลกัษณะ 

Non Routine Job จะทวีความส�าคัญมากขึ้น  

(กองบริหารงานวจิยัและประกันคณุภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลยัพะเยา, 2560: 6)

สงัคมสนัตสิขุ: ประเทศไทย 5.0/ Thailand 5.0

 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นเศรษฐกิจ

ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เน่ืองจาก

ประเทศไทยก�าลังเร่ิมเข้าสู่ยุคสังคม 4.0 ทั้งระบบ 

ซึง่จะส่งผลไปสูก่ารเจรญิเตบิโตทีต้่องเป็นการพัฒนา

แบบ inclusive growth ดงัน้ัน กระทรวงพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คงต้องปรับ

ยุทธศาสตร์ให้สังคมไทยรองรับกับสังคมยุค 5.0  

ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตควบคูกั่นไปด้วย (วิชยั พยัคฆโส, 

2559) ขณะน้ีในหลายประเทศ โดยเฉพาะญ่ีปุ่น 

(Keidanren, 2016) ได้ออกนโยบายเพ่ือรองรับ 

“สังคม 5.0” แล้ว โดยได้เตือนประชากรญ่ีปุ่นว่า 

อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีเกิดข้ึนจะกระทบกับคุณภาพ

ชวิีตของประชากร ซึง่นโยบาย “สงัคม 5.0” ของญีปุ่น่

เน้นความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน รองรับ

สังคมผู้สูงอายุ และพัฒนากลุ่มสตรีให้มีบทบาท 

ในสงัคมมากขึน้ โดยตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องมีชีวิต 

ทีม่ัน่คงปลอดภยั และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา 

ทั้งนี้เทคโนโลยีการสื่อสาร/ ICT ก�าลังเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการปฏิวัติสังคมโลก เพื่อเป็นการ

ยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติต่อไป สังคม

ยุค 5.0 จะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ นวัตกรรม และ

ปัญญาประดิษฐ์/ AI ซึ่งคนในสังคมจะต้องปรับตัว

ไปสู่ยุค”สังคม 5.0” ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 

มีความสุขไปด้วย (วิชัย พยัคฆโส. 2559) 

 ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ  นายแพทย์ประเวศ วะส ี

(2560: 3-6) ได้กล่าวว่า สิง่สงูสดุของความเป็นมนษุย์

คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ

คนกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอาจเรียกว่าสังคมสันตสุิข และ

ประเทศไทย 5.0 คือประเทศที่เป็นสังคมสันติสุข 

เพ่ือให้เกิดความมุง่มัน่ใหม่ร่วมกันว่า สงัคมสนัตสิขุ

คือสิ่งสูงสุด (Sumum Bonum) ในโลกใบนี้

 โดยให้ความเห็นว่า (ประเวศ วะสี, 2560: 

10-12) ในยุค 4.0 เทคโนโลยีแห่งยุคคือดิจิทัล  

ซึง่เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมอืในการพัฒนาไม่ใช่

เป้าหมายของสภาวะสังคมท่ีพึงปรารถนา และ
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มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมทีม่ศัีกยภาพสงูสดุกว่าสตัว์อืน่ 

จงึควรสร้าง “จินตนาการ” หรอืความฝันอนัย่ิงใหญ่

ร่วมกันรวมท้ัง ”จิตส�านึกใหญ่และสัมพันธภาพ

ใหม่.“ ท่ีเป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกัน (Living Together) 

อย่างสมดลุและสนัติสขุ อันเป็นเป้าหมายสงูสดุของ

ชีวิตมนุษย์เป็นตัวต้ัง จะไม่น�าไปสู่ความขัดแย้ง  

ความเหลื่อมล�้า ความรุนแรง สงคราม และวิกฤติ

อารยธรรมในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  

สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม นอกจากน้ียังเป็นการ 

ช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ให้ถูกทิศถูกทางเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น เพราะ

การอยู่ร ่วมกันด้วยความสุข ต้องการมากกว่า

เทคโนโลยี

 ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 

(2560: 7-8) ได้อธิบายถึง “จินตนาการ” ที่เป็น

จนิตภาพสงัคมสนัตสิขุ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 

และ “จินตนาการใหญ่” ว่าเป็นสิ่งที่ควรใช้น�าไปสู่

ทิศทางเป้าหมาย เพ่ือการเกิดพลงัแห่งอนาคตท่ีจะ

ดึงฉันทะวิริยะอย่างแรงกล้าในการแสวงหาและ

สร้างความรูใ้ห้ปฏบิตัไิด้จรงิท�าให้ส�าเรจ็ลงได้ น่ันคอื

การมีพลังแห่งอนาคตที่จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจาก

กับดกัและวิกฤตการณ์ของปัญหาทีส่ะสมมาแต่อดตี 

ท ่านยังได ้อธิบายถึงความแตกต่างระหว ่าง 

”จิตส�านึกใหญ่” ที่ต ่างจาก “จิตส�านึกเล็ก”  

ในด้านการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของท้ังหมด 

จติใจจะเป็นอสิระ และมสีขุแบบลกึล�า้ เกิดมติรภาพ

ต่อสรรพสิง่ เป็นไปเพ่ือความสขุและการอยู่ร่วมกัน

ต่อไปสู่ “สัมพันธภาพใหม่” ในขณะที่จิตส�านึกเล็ก 

จะมีความรู้สึกท่ีเอาตนเองเป็นที่ต้ัง หรืออัตตาสูง  

จะน�าสู่ความขัดแย้ง ความทุกข์ ความรุนแรงที ่

ไม่เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่วน 

“สัมพันธภาพใหม ่ ”  เป ็นสัมพันธภาพเชิง

กัลยาณมิตรที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น

มนษุย์ซึง่กันและกัน มกีารเรยีนรูร่้วมกันในการปฏิบตัิ 

(Interactive learning through action) อันน�าสู่ 

การเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตัวคน มิตรภาพ  

พลัง และความสขุ ดุจการบรรลุนพิพาน ในขณะท่ี 

“สัมพันธภาพเก่า” เป็นสัมพันธภาพเชิงอ�านาจ 

หรือสัมพันธภาพในแนวดิ่งจากบนลงล่าง เช่น ครู

กับนักเรียน นายกับลูกน้อง ที่อาจก่อให้เกิดความ

บบีคัน้ ความขดัแย้ง การเรยีนรูร้ะหว่างกันน้อย ไม่เป็น

บ่อเกิดแห่งปัญญาและความสุข ซึ่งอาจเรียกว่า

เป็นการปฏิวัติจิตส�านึก (Consciousness 

Revolut ion) และการปฏิวัติสัมพันธภาพ 

(Associational Revolution) 

 จนิตภาพสงัคมสนัติสุข ม ี6 ระดบั คอืระดบั

ครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้องถ่ิน ประเทศ และ 

ระดับโลก (World community) ทุกส่วนทุกระดับ 

จะมคุีณสมบตัใิหม่บงัเกิดขึน้แม้ว่าจะประกอบไปด้วย

ส่วนย่อยที่ไม่ต่างกัน เช่น ท้องถ่ินสันติสุขกับ

ประเทศสนัตสิขุ และตามหลกัการสมัพันธภาพแบบ

องค์รวม แต่ทุกส่วนทกุระดบัจะมส่ีวนส่งผลกระทบ

ถึงองค์รวมและส่งผลถึงกันได้หมด คือมกีารรวมตวักัน 

ร่วมคดิร่วมท�า เอือ้อาทรช่วยเหลอืร่วมมอืกัน มกีาร

จัดการความขัดแย้งให้อยู่ร ่วมกันแบบสันติสุข  

ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขมี 4 มิติ คือ กาย ใจ 

สังคม ปัญญา และอีก 12 องค์ประกอบที่เชื่อมโยง

อยู่ในกันและกัน อาทิ สุนทรียธรรมคือการเข้าถึง

ความงามทางจติใจและการปฏิบตัทิีด่ ีอทิธิปัญญา

หมายถึงภูมิปัญญาในการจัดการให้เกิดความ

ส�าเร็จ ตามกรอบแนวคิดด้านล่าง 
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 แนวคดิเก่ียวกับไทยแลนด์ 5.0 น้ีได้รบัการ

ตอบรับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ กรรมการ

พัฒนาภูมปัิญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพแห่งชาต ิภายใต้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แถลงผลการ

ประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2560 เก่ียวกับ

แนวคิด “ประเทศไทย 5.0” ของศาสตราจารย์ 

นพ.ประเวศ วะสี ว่า เป็นเรื่องของ ”จิตวิวัฒน์” ซึ่ง

เป็นหัวใจหรือคีย์เวิร์ด (keyword) ส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อ

ให้ประเทศไทย สามารถเดินหน้าได้อย่างย่ังยืน

แท้จริง ซึ่งจะท�าได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทย

ใหม่ (New Paradigm) อันเป ็นเรื่องส�าคัญ 

(ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560) 

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์

ที่รองรับ “สังคม 5.0”

 ตามเป้าหมาย “สังคม 5.0” คือสังคมแห่ง

สันตสิขุ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นทรพัยากรหลกั

ที่ส�าคัญ มีศักยภาพสูง มีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

สามารถร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสงบสุขสันติ

ได้อย่างย่ังยืน จ�าเป็นต้องพัฒนาจริยธรรมในมนษุย์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชวีติควบคู่ไปกับการ

จัดการและการท�างานท่ามกลางสภาวะโลกไร้

พรมแดนท่ีแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยข้ัีนสูง สภาวะ

โลกที่เป็นพลวัตรนับแต่ยุคโบราณ มนุษย์ได้ใช้ 

“ปัญญา” (Intellect) ในการด�ารงชีวิต สร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาต่างๆ จนสังคมโลกมีวิวัฒนาการ

ก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ ) “ปัญญา” ยังมีนัยในเชิง

คุณภาพหรือคุณค่า โดยมนุษย์มักจะใช้ปัญญา

ควบคูกั่บ ”สต”ิ (consciousness) หรือ “ความ รูส้กึ

ผิดชอบชั่วดี” (inwit, conscience) (พัทรา ผดุงสุ

นทรารักษ์. ม.ป.ป.:10) ซึ่งยังมีคุณลักษณะส�าคัญ

อื่นๆอีก ท่ีอารยชนพึงมีคือ “สุนทรียภาพ” 

(Aesthetics) ที่จะช่วยให้มนุษย์เกิดแรงบันดาล

ใจถึงจนิตภาพทีง่ดงาม และความสขุในการด�าเนนิ

ชีวิต และ “จริยธรรมในตัวบุคคล” (Ethic) ซึ่ง

หมายถึง ความดีที่จะช่วยควบคุมไม่ให้มนุษย์เอา

รัดเอาเปรียบ เบียดเบียนกัน เคารพให้เกียรติกัน 

และมคีวามรกัต่อเพ่ือนมนษุย์ด้วยกัน ท�าให้มนษุย์

เกิดแรงจูงใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
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ภาพท่ี 1 การพฒันา 4 มิต ิ12 องค์ประกอบเสริมสร้างสงัคมสนัตสิขุ (ประเวศ วะสี, 2560: 26) 
  

แนวคิดเก่ียวกับไทยแลนด์ 5.0 นี ้
ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ โดยนายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผล
ประเสริฐ กรรมการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ  ได้แถลงผลการประชุม 
คณะกรรมการฯ ครัง้ ท่ี  3/2560 เก่ียวกับ
แ น ว คิ ด  “ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  5.0” ข อ ง
ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ว่า เป็นเร่ือง
ของ ”จิตวิวัฒน์” ซึ่งเป็นหัวใจหรือคีย์เวิร์ด 
(keyword) ส าคัญ ทัง้นีเ้พ่ือให้ประเทศไทย 
สามารถเดินหน้าได้อย่างยัง่ยืนแท้จริง ซึ่งจะ
ท าได้ก็ต้องเปล่ียนวิธีคิดของคนไทยใหม ่
(New Paradigm) อั น เ ป็ น เ ร่ื อ ง ส า คั ญ 
(ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 
2560)   

แนวคิดหลักการในการพัฒนาจริยธรรม
มนุษย์ท่ีรองรับ “สังคม 5.0” 

ตาม เป้ าหมาย  “สังคม  5.0” คื อ
สังคมแห่งสันติสุข การพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญั มีศกัยภาพสูง มี
คุณค่าและศักดิ์ศรี สามารถร่วมกันสร้าง
สังคมแห่งความสงบสุขสันติได้อย่างยั่งยืน 
จ าเป็นต้องพฒันาจริยธรรมในมนษุย์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตควบคูไ่ปกบัการ
จดัการและการท างานท่ามกลางสภาวะโลก
ไร้พรมแดนท่ีแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีขัน้
สงู สภาวะโลกท่ีเป็นพลวตัรนบัแตย่คุโบราณ 
มนุษย์ได้ใช้  “ปัญญา” (Intellect) ในการ
ด ารงชีวิต สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาตา่งๆ จน
สังคมโลกมีวิวัฒนาการก้าวหน้ามาเป็ น
ล าดับ )  “ปัญญา” ยังมีนัยในเชิงคุณภาพ
หรือคณุคา่ โดยมนษุย์มกัจะใช้ปัญญาควบคู่

ภาพที่ 1 การพัฒนา 4 มิติ 12 องค์ประกอบเสริมสร้าง

สังคมสันติสุข (ประเวศ วะสี, 2560: 26)
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หน้าที่ในสังคม สร้างสรรค์องค์ความรู้และความดี

ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างงดงาม มีชีวิตชีวา 

เป็นที่ยอมรับและร่วมกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

จนบรูณาการสบืทอดกันมาเป็น “ศลิปวฒันธรรม” 

(Art and Culture) และเกิดสังคมแห่งอารยธรรม 

ในที่สุด (พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 1-2) 

การพัฒนาจริยธรรมทางสมอง 

 สมองมนุษย์ (Human Brain) มีความ

เก่ียวข้องกับปัญญา ความฉลาด ศีลธรรม และ

จรยิธรรม เนือ่งจากสมองเป็นอวัยวะทีม่กีารท�างาน

ของร่วมกันของระบบประสาทสมอง มเีซลล์ประสาท

นับล้านท่ีส่งกระแสผ่านเส้นใยประสาท สมอง 

มีการท�างานและเก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก  

การแสดงออกและพฤติกรรมมนุษย์หลายอย่าง 

โดยเฉพาะการรับรู ้ (Sensory) การสั่งการและ 

การเคลือ่นไหว (Motor) เช่น การรบัความรูส้กึสมัผสั 

การสัง่การให้แขนขาขยับ เป็นต้น รวมทัง้การท�างาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous 

system/ ANS) สมองมีสองซีกคือซีกซ้ายและขวา 

ซึ่งในสมอง มีส่วนที่เรียกว่า Cerebral Cortex  

แต่ละซกีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของสมองทีแ่ตกต่างกัน 

อาท ิการพัฒนาสตปัิญญา/ ความฉลาด(Intelligent) 

การใช้ความคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการ

วางแผน จะเก่ียวข้องกับการท�างานของสมองซกีซ้าย 

ส่วนการใช้จินตนาการ (Imagination) ความคิด

สร้างสรรค์ ความสขุความพอใจ และการแสดงออก

ทางอารมณ์ เก่ียวข้องกับการท�างานของสมองซกีขวา 

สมองจึงเป็นแหล่งผลิตความคิดและปัญญา  

(พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. ม.ป.ป.: 18) เว็บไซต ์

กรมสขุภาพจติ (กรมสขุภาพจติ, 2550) มบีทความ

เก่ียวกับการศึกษาองค์ความรู้เรื่อง “จริยธรรมทาง

สมอง” (Neuroethics) ระบวุ่าเริม่ต้นทีส่หรฐัอเมรกิา 

ซึ่งความรู้ด้านจริยธรรมทางสมอง ได้ถูกน�าไปใช้

เป็นนวัตกรรมใหม่กว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว คือใช้ใน

การศึกษาทางจิตวิทยาท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์

ด้านจิตใจ ที่เก่ียวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมบุคคล

กับการท�างานของสมอง ซึง่นกัจติวิทยาสามารถยืนยัน

การท�างานที่ผิดปกติของสมองส่วนอะมิกดาลา 

(Amygdala) กับปฏิกิริยาอัตโนมัติท่ีเกิดขึ้นกับ

สมองส่วนนี้ เช่น การสแกนใบหน้าคนที่มีสีผิวขาว

และด�ากับการแสดงออกทางอารมณ์ในบุคคลท่ีมี

ความรู้สึกเหยียดสีผิว และผลการตรวจพบความ

สัมพันธ์ของพฤติกรรมจริยธรรมบุคคลกับการ

ท�างานของสมองน้ีมีความสอดคล้องกับผลการ

ทดสอบทางจติวิทยา (psychological test) ในระดบั

จิตไร้ส�านึก นอกจากการท�างานของสมองส่วน 

อะมิกดาลา ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่อยู่ด้านบนใกล้กับ

สมองส่วนกลาง มีความสัมพันธ ์กับอารมณ์ 

ความรู้สึกในด้านศลีธรรมจรยิธรรมแล้ว จากการศกึษา

ทางคลนีกิยังพบว่าการรบัรูท้างจรยิธรรม การตดัสนิใจ 

และพฤตกิรรมความรุนแรง มคีวามสมัพันธ์กบัการ

ท�างานของสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ในส่วน 

Prefrontal cortex ด้วย (Brenda Patoine, 2006) 

ดังนั้นในการพัฒนาจริยธรรมในมนุษย์ ปัจจุบันจึง

มีการพัฒนาและฝึกการท�างานของสมองด้วย เช่น 

การฝึกสมองสองด้าน

 แนวคิดหลักการทางจริยศาสตร ์และ

จรยิธรรมท่ีต้องใช้พิจารณาในการพัฒนาจรยิธรรม

มนุษย์ ประกอบด้วย หลักคุณธรรม (Virtue) สากล 

หลักจริยธรรมในมนุษย์ (Bioethical principle) 

แนวคิดทฤษฏีทางจริยศาสตร์ (Ethical theory) 

หลักศีลธรรม (Moral) จารีตประเพณี (Tradition) 

และกฎหมาย (Laws) ระเบียบข้อบังคับ (Rules)  
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ที่เก่ียวข้อง เช่น ประมวลจริยธรรมของบุคลากร

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จัดเป็น 

“จรยิธรรมเชงิบวก” ด้านประโยชน์สขุ (Happiness) 

ทีถื่อเป็นจุดหมายส�าคัญท�าให้เกิดความส�าเรจ็และ

ความสุขในชีวิตมนุษย์ หาใช่ทรัพย์สิน ยศ และ

อ�านาจไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า สงัคมเป็นสือ่กลาง

ท่ีจะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันในการ

พัฒนาตนเอง และการเข้าถึงประโยชน์สุขจะเป็นไปได้

มากที่สุด หลักจริยธรรมจึงถูกน�ามาใช้เพ่ือเอื้อต่อ

การไปถึงจดุหมายดงักล่าว หลกัค�าสอนในพุทธศาสนา

ยึดถือตามหลกัธรรมท่ีเป็นความจรงิ อนัไม่มข้ีอจ�ากัด

ในกาลหรอืห้วงเวลา กล่าวคอื หลกัคณุธรรมศีลธรรม

ในเรื่องความกรุณา ความเมตตา ความสามัคคี 

สังคหะ และปัญญา เพราะค�าสอนเหล่านี้มีมากว่า 

2,500 ปีแล้ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2540: 7)

 การเป็นคนสมบูรณ์แบบ (Ideal person) 

หรือมนุษย์ที่สมบรูณ์จัดเป็นสมาชิกโลกท่ีมีคุณค่า

อย่างแท้จรงิ ถือเป็นคนเตม็คน จะสามารถน�าหมูช่น

และสังคมไปสู่สันติสุข ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

ตามสปัปรุสิธรรม 7 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 

2540: 15) ได้แก่ การรู้หลักและรู้จักเหตุ การรู ้

ความมุง่หมายและรูจ้กัผล การรูต้นและรูจ้กัตนเอง 

การรู้ประมาณ การรู้ชุมชน และการรู้บุคคล การรู้

และตระหนักในเรือ่งเหล่าน้ี จะท�าให้การท�างานร่วม

กับผูอ้ืน่ได้อย่างสนัติสขุและเกิดสมัฤทธิผลของงาน

ได้ในที่สุด 

 ตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม 

ในตัวบุคคล (Moral Development Theory) ของ

โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg, 1958) ซึ่งเป็น 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และได้รัยอิทธิพลมาจาก

แนวคิดของนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์คือ  

เพียเจท์ (Jean Piaget, 1932) ซึง่ศกึษาการใช้เหตผุล

เชิงจริยธรรมโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเก่ียวกับ

ประเด็นจริยธรรม (Moral Dilemma) แล้วเสนอ 

ทางเลือกให้ตัดสินใจโดยผู ้ตอบต้องใช้เหตุผล 

เชิงจริยธรรมประกอบ และได้สรุปเป็นแนวคิด

ทฤษฎีการพัฒนาจรยิธรรมบคุคลว่า บคุคลในวัยต่างๆ

จะเกิดการพัฒนาจริยธรรมในด้านการใช้เหตุผล 

เชงิจริยธรรมไปสูร่ะดบัข้ันต่างๆได้ ซึง่ประกอบด้วย

สามระดับหลัก (และยังแบ่งเป็นระดับย่อยได้เป็น 

6 ระดบั) คอืระดบัก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional 

level) ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) 

และระดบัหลงักฎเกณฑ์ (Post-Conventional level) 

ซึ่งบุคคลควรมีการพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสามอันเป็น

สูงสุด เพราะเป็นระดับท่ีสามารถเลือกตัดสินใจได้

ด้วยตนเอง จากการทดลองของโคล์เบิร์ก พบว่า

กลุม่ระดบัจรยิธรรมระดบันี ้จะใช้หลกัการด้านการ

เคารพสิทธิ (Right) และความเป็นธรรม (Justice) 

เป็นหลักส�าคัญในการตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือก

ในการกระท�า ดงัน้ันบคุคลในระดบัพัฒนาการหลงั

กฎเกณฑ์น้ี จึงมีความเคารพต่อตนเอง สามารถ

รักษาค�ามั่นสัญญาหรือค�าปฏิญาณได้ อาทิ การมี

พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตในวิชาชีพต่างๆในพิธี

ประสาทปริญญาบัตรก่อนที่จะออกไปสู่สังคม เพื่อ

ให้บณัฑิตมคีวามมุง่มัน่ปฏบิตัวิิชาชพีให้ได้มาตรฐาน

และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การปฏิญาณหรืออาชีว

ปฎิญาณนี้มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ที่ฮิปโเครติส

เป็นผู ้ริเริ่มในวิชาชีพแพทย์ก่อน ซึ่งเรียกกันว่า 

“Hippocrates’ s Oath” และบุคคลที่มีการพัฒนา

ระดับจริยธรรมในขั้นหลังกฎเกณฑ์นี้ ยังสามารถ

เข้าใจและใช้หลักอุดมคติสาก(Conscience 

Orientation) ในการตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมต่อประเด็นจริยธรรม (Ethical Dilemma) 

ที่ซับซ้อนได้ อาทิ ประเด็นการรักษาความลับของ
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ฐานข้อมลูลกูค้า ประเดน็การบอกความจรงิต่อผูป่้วย

และญาติ ประเด็นการให้ความเป็นธรรมในการรับ

บรกิารแก่ผูร้บับรกิาร เป็นต้น เหล่านีม้คีวามเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Professional Code of Ethic) ส่วนจริยธรรม 

ในระดบัผูบ้รหิาร องค์กรหรอืหน่วยงานท่ีส�าคญัคอื 

การยึดหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) และ

ในหลายวิชาชพีเริม่มกีารค�านึงถึงประเด็นจรยิธรรม

ในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 

ท�าให้เกิดองค์ความรูด้้านน้ีขึน้ อาทิ เศรษฐจรยิธรรม 

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในงานพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ งาน/กิจกรรมด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม/ Corporate Social Responsibility/ CSR 

เป็นต้น

 แนวคดิหลกัการทีส่ามารถน�ามาพจิารณา

ใช้ในการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพได้ ยังมีอีกหลาย

แนวคดิทฤษฎ ีอาทิ ทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมทีพั่ฒนา

โดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

แนวคิดทฤษฎีทางจริยศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างที่ 

ผูเ้ขียนน�าไปประยุกต์ใช้ ในการจดัการเรยีนการสอน

รายวิชาจรยิธรรมวชิาชพีสาธารณสขุ กลุม่นกัศึกษา

ชัน้ปีทีส่ี ่มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีคอืการพัฒนา

ทกัษะการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม โดยการต้ังสถานการณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ (Moral 

dilemmas) ที่พบบ่อยๆในวิชาชีพ คือ การรักษา

ความลับของผู้ป่วย (Confidentiality) การบอก

ความจริงแก่ผู้ป่วยและญาติ (Veracity) และการ

ปกปิดบิดข้อมูล (Conceal information) เป็นต้น  

ผูเ้รยีนจะต้องฝึกใช้ข้ันตอนการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม

ในการวิเคราะห์ประเด็นตามโจทย์ท่ีก�าหนดให้  

เพ่ือก�าหนดทางเลอืกต่างๆในการตัดสนิใจ อาทิ การ

ตัดสินใจว่าจะปกปิดข้อมูลของผู ้ป่วยสูงอายุที่ 

ผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตามที่ญาติ

ร้องขอหรือไม่ ในการก�าหนดทางเลือกโดยยึดหลัก

การด้านจริยธรรมสากลในการให้บริการสุขภาพ คอื

หลักการด้านการเคารพสิทธิผู้รบับรกิาร (Autonomy) 

หลกัการด้านหลกีเลีย่งอันตรายหรอืผลเสยีท่ีจะเกิดข้ึน 

(Non-maleficience) หลักการด้านประโยชน์สูงสุด 

(Beneficience) และหลักการด้านความยุติธรรม/ 

ความเสมอภาค (Justice) และจากตัวเลือกในการ

ตัดสินใจที่ก�าหนดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตดัสินใจไม่บอกผู้ป่วยว่าตรวจพบโรคร้าย นกัศกึษา

จะต้องหัดวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจเลือกทางเลือกนี ้

เป็นการใช้เหตุผลใดเป็นเกณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎี

ทางจริยศาสตร์ เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ตดัสนิใจไม่แจ้งแก่ผูป่้วยหากผูป่้วยถามถึงผลตรวจ 

โดยให้เหตุผลเพราะไม่ต้องการให้ผู้ป่วยและญาติ

กังวล ว่าหากผู้ป่วยทราบและยังรับไม่ได้ อาจมี

อาการซมึเศร้าและทรดุหนกัได้ แต่ถ้าผูป่้วยยังไม่ทราบ 

ก็จะเกิดประโยชน์สขุแก่คนหมูม่าก คอื ความสบายใจ

หรือลดกังวลทั้งผู้ป่วยและญาติ หรือใช้หลักมหสุข 

หรือประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ตามแนวคิด

ทฤษฎทีางจริยศาสตร์ของมลิล์ (John Stuart Mills, 

1806-1873) และยึดหลักการหลีกเลี่ยงอันตรายที่

จะเกิดกับผู้ป่วย (Non-maleficience) คือเกรงว่า

หากผู้ป่วยทราบแล้วรับไม่ได้ อาจมีอาการทรุดลง 

แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิ

ผู้ป่วยในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการเจ็บป่วยของ

ตนเองตามหลกัการด้านการเคารพสทิธิผูร้บับรกิาร 

(Autonomy) เป็นต้น

สรุป

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ในด ้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส�าคัญ

และจ�าเป็นต่อการพัฒนาสังคมโลกในยุคดิจิตัลที่

เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนให้เป็นสังคมสันติสุข 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
13

และสามารถรองรับนโยบายประเทศคือไทยแลนด์ 

4.0 ท่ีเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

ประเทศ และไทยแลนด์ 5.0 ที่เน้นการปฏิวัติ

จติส�านกึ และสมัพันธภาพแนวใหม่ เพ่ือน�าสูส่งัคม

สันตสิขุอย่างย่ังยืนคอื “สงัคม 5.0. ซึง่ทัง้สองรปูแบบ/

โมเดล เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีปัญญา

และทกัษะในการลดและจดัการกับปัญหา วกิฤตการณ์ 

และภาวะเสีย่งต่างๆ ให้เกิดประสทิธิผล ท�าให้มนุษย์

สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง 

และน�าไปสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนได้ในที่สุด

 ส่วนการพัฒนาจรยิธรรมในมนุษย์ โดยเฉพาะ

การพัฒนาจริยธรรมในการท�างานหรือจริยธรรม

วิชาชีพ ต้องใช้แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้องมา

พิจารณาให้ครบด้าน อาทิ หลกัศลีธรรม หลกักฎหมาย 

แนวคดิทฤษฎีทางจรยิศาสตร์จรยิธรรม การพัฒนา

สมองในส่วนที่เก่ียวข้อง ส่วนทักษะส�าคัญท่ีควร

พัฒนาคือทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้วย

ตนเอง และการให้เหตผุลเชงิจรยิธรรม ซึง่ควรพัฒนา

ในบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ 

บุคลากรองค์กรต่างๆ เป็นต้น เพราะจะท�าให้เกิด

ทนุมนุษย์ท่ีมคีณุค่าและศักยภาพท่ีสามารถรองรับ

เป้าหมาย “สังคม 5.0” ได้เป็นอย่างดี
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