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คำานำา
•

 smart city เกิดข้ึนไม่ได้ เพราะมีแต่ dumb people 

ที่ไม่พยายามเรียนรู้ฉันใด การสามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่

เปลี่ยนแปลงโดยมีความเข้าใจที่จ�ากัด ก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันนั้น

หนังสือชุด Global Change เดินทางมาถึงเล่มที่ 5 แล้ว 

ผูเ้ขยีนพยายามวาดภาพให้เหน็ว่าโลกเปล่ียนแปลงอย่างไร และ

ก่อผลอย่างใดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมสอดแทรกแง่มุม

ชวนคิดที่เป็นประโยชน์

เน้ือหาของหนังสือรวบรวมและปรับปรุงจากบทความ

ที่ตีพิมพ์เป็นประจ�าในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์

สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world  ผู้อ่านที่ไม่เคยอ่านหนังสือ

ชุดนี้มาก่อนก็สามารถเร่ิมอ่านจากเล่มล่าสุดนี้ได้เลย โดยไม่มี

ปัญหาเร่ืองความต่อเนื่องแต่อย่างใด เพราะหนังสือแต่ละเล่ม 

และบทความแต่ละชิ้น จบสมบูรณ์ในตัว

Global Change 5 เขียนด้วยสไตล์ “ไม่ต้องแบกบันได

มาอ่าน” เหมือนเคย กล่าวคือเขยีนเพือ่ให้อ่านอย่างสบายๆ มิได้
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เขียนเพื่ออวดโอ้แสดงความรู้ของผู้เขียนจนดูเหมือนลอยอยู่

เหนือผู้อ่านอย่างไร้สาระ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีคร้ังใหญ่ท่ีก�าลังเกิดขึน้

ท�าให้ชีวิตของเราสะดุดขาดตอน ไม่เป็นไปดังที่เคยเป็น ท�าให้

เรางุนงงตกใจ ท้อใจ และทุกข์ใจว่าจะตามมันไม่ทัน อย่างไรก็ดี  

ความจริงอย่างหนึง่ทีผู่เ้ขยีนม่ันใจก็คือ ไม่มีสิง่ใด ไม่ว่าจะซบัซ้อน

และลึกซึง้เพยีงใด ท่ีไม่สามารถอธบิายอย่างง่ายๆ ให้ผูค้นเข้าใจได้ 

ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้อยู่บนความเชื่อเช่นนี้

เพื่อมิให้ยืดยาดและน่าเบื่ออย่างผิดยุคสมัย ขอเชิญ 

ท่านผูอ่้านเปิดอ่านได้เลยครบั ส�านกัพมิพ์ bookscape พยายาม

ผลิตหนังสือที่ทันสมัยและตรงกับรสนิยมของผู้อ่าน ผู้เขียนหวัง

อย่างยิ่งว่า Global Change 5 เล่มนี้จะไม่หลุดออกไปจากกรอบ

แห่งความตั้งใจของผู้ผลิต

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุอาจารย์ปกป้อง จนัวทิย์ และวรพจน์ 

วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการอ�านวยการส�านักพิมพ์ bookscape 

รวมถงึอภิรดา มีเดช บรรณาธกิารเล่ม ทีท่�าให้ Global Change 5  

เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ หนังสือเล่มนี้เป็นล�าดับเล่มที่เกือบครบ 3 

โหลของผูเ้ขียน และทีเ่ป็นเช่นนีไ้ด้ก็เพราะแรงสนบัสนนุของท่าน

ผู้อ่านตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ผู้เขียนส�านึกในการ

สนับสนนุท่ีอบอุน่มาตลอด และขอได้รับความขอบคณุจากใจจริง 

สิง่ใดทีผ่ดิพลาดผูเ้ขยีนขอน้อมรบัไว้เพือ่ปรบัปรงุให้ดียิง่ขึน้ต่อไป

วรากรณ์ สามโกเศศ                 

facebook: วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ
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ต้องรู้เท่าทันอะไรในยุคหน้า
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ไม่เพียงแต่ทักษะใหม่ที่เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการมีชีวิต 

“อยู่รอด อยู่ดี” ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน 

อนาคตอันใกล้เท่านั้น ความรู้ก็เป็นเรื่องจ�าเป็นเช่นเดียวกัน  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรู้ทีอ่ยูน่อกเหนอืด้านเทคนคิและวชิาการ 

เพราะมนษุย์ยังคงเป็น “สตัว์สงัคม” ทีจ่�าเป็นต้องใช้ความสมัพนัธ์

ที่ดีกับผู้อื่นในการด�าเนินชีวิต

ผูเ้ขยีนขอเรยีกลักษณะการมีความรู้ทีจ่�าเป็นดังกล่าวว่า 

“รู้เท่าทนั” เพราะมันส่ือถงึการไล่ให้ทนั คนไทยท่ีต้องการ “อยู่รอด 

อยู่ดี” จ�าเป็นต้องรู้เท่าทันในเรื่องต่างๆ อย่างน้อย 5 ประการ 

ดังต่อไปนี้

(1) รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงท�าให้ชีวิต

ของเราเปล่ียนแปลงไปอย่างคาดเดาไม่ได้ นักคิดจ�านวนมาก 

แบ่งลักษณะของการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน 

ออกไป ผูเ้ขยีนขอแบ่งเป็น 5 เร่ืองดังนี ้ก) ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI  
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ข) อัลกอริธึม ค) Internet of Things (IoT) ง) 5G จ) Quantum 

Computing ซึ่งหมายถึงวิธีการท�างานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช ้

การโค้ดข้อมูลในระบบ 0 และ 1 ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบใหม ่

จะท�าให้ท�างานได้เร็วกว่า หลากหลายกว่า และมีประสิทธิภาพ

มากกว่าอย่างมหาศาล เชื่อว่าจะเริ่มใช้ในปี 2022 เป็นต้นไป

ถ้าเราไม่รู ้เท่าทัน หรือมิได้เห็นความจ�าเป็นในการ 

ปรับตัวก็อาจตกงาน และรู้สึกต�่าต้อยเพราะตามโลกไม่ทัน 

เนื่องจากจะมีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในชีวิตอีกมากมาย

หลายอย่าง

(2) รู้เท่าทันชวีติ ชวีติมนษุย์นัน้เปราะบางมากย่ิงขึน้ใน

โลกสมัยใหม่ ชีวิตที่เป็นปกติและมีความสุขก็อาจยุ่งยากได้ เช่น  

ก) ถูกปลดจากงานเพราะเทคโนโลยีมาแทนที่ ข) เกิดความ 

เดือดร้อนในชีวิตจากการโพสต์เพียงข้อความเดียวในโซเชียล 

มีเดีย ค) ตกอยู่ในกับดักของการชักหน้าไม่ถึงหลัง ถึงจะมีเงิน 

ไม่น้อยแต่ก็เป็นหนี้ไม่รู้จบจนรายได้ไม่พอรายจ่าย เพราะถูก 

ปลุกเร ้าให ้บริโภคโดยส่ือหลากหลายชนิดอยู ่ตลอดเวลา 

(โทรทศันเ์คเบลิทีร่บัทางจานดาวเทยีมซึ่งคนไทยจ�านวนมากใช ้

เกือบทุกช่องที่มีนับร้อยมีแต่โฆษณาสินค้าเกือบตลอดเวลา)

ทุกคนมีชีวิตเดียว อายุ 18 25 หรือ 40 เพียงครั้งเดียว 

จึงจ�าเป็นต้องทะนุถนอมอย่างยิ่ง การตัดสินใจผิดพลาดเพียง 

คร้ังเดียวอาจทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตได้ (ลองถามเพื่อนที่มี 

คูช่วิีตผดิพลาดดูก็ได้) สร้อยคอทองค�ามีค่าไม่กีห่ม่ืนบาทยังดูแล

รักษาทะนุถนอมเป็นอย่างดี ชีวิตของเรามีค่ามากมายท่ีตีเป็น

เงินไม่ได้ (ลองประเมินง่ายๆ ว่าเรายอมรับเงินเท่าใด แลกกับ
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การตัดมือข้างหนึ่งก็คงพอเห็นภาพ แต่นี่เป็นเพียงมือข้างเดียว 

มิใช่ชีวิต) แล้วจะให้ไม่ใส่ใจเป็นพิเศษได้อย่างไร

(3) รู้เท่าทันใจตนเอง นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ทดลองและให้ข้อสังเกตมากมายในปัจจุบันว่า มนุษย์มิได้เป็น

คนมีเหตุมีผลจนตัดสินใจได้ถูกต้อง แต่มีความเอนเอียงในหัวใจ

อย่างมาก อีกทั้งมีความสามารถในการปรับตัวสูงจนอาจท�าให้

เกิดปัญหาได้

ไม่มีสถานการณ์ใดท่ีมีข้อมูลครบถ้วนส�าหรับการ 

ตัดสินใจ มนุษย์จ�าเป็นต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่พอมี บางคร้ัง

ก็มีมากพอควร บางครั้งก็มีน้อย และตรงจุดนี้แหละท่ีความ

เอนเอียงเข้ามาครอบง�า เช่น ชอบท่ีจะตัดสินใจแบบที่เรียกว่า 

confirmation bias กล่าวคือมีข้อสรุปอยู่แล้วในใจว่าจะตัดสินใจ

อย่างไร เพียงแต่ต้องการข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนการตัดสินใจ

ของตนเองเพื่อความสบายใจ (พาคู่รักไปหาพระเพื่อถามว่าเป็น 

เน้ือคู่กันหรอืไม่ คงมีพระน้อยรปูทีจ่ะกล้าตอบว่าไม่ใช่ การพาไป 

ก็คือการตัดสินใจแล้ว เพียงแต่อยากได้ยินค�าตอบที่ถูกใจ 

จากพระเท่านั้น) 

คนส่วนใหญ่มักขอค�าแนะน�าเพื่อการตัดสินใจท�านองนี ้

มีเพียงน้อยคนที่ไปขอค�าแนะน�าจากหลายคน หลายความเห็น 

เพื่อน�ามาไตร่ตรองและตัดสินใจ การตัดสินใจในระดับชาติชนิด

คอขาดบาดตายในลักษณะ confirmation bias จงึเป็นเรือ่งน่ากลัว 

อย่างมาก

การปรับตัวได้ดีของมนุษย์เป็นเร่ืองดีหากเก่ียวกับการ

สญูเสยี แต่ทีต้่องระวงัก็คอืเร่ืองการบริโภค มนษุย์นัน้เม่ือได้ของ
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ถูกใจใหม่ ความพอใจและความสุขก็จะพุ่งขึ้น แต่ไม่ช้าก็จะกลับ

มาสู่ระดับปกติตามสัญชาตญาณการปรับตัว หากไม่ตระหนัก

ถงึความจริงข้อนี ้ก็จะต้องแสวงหาของใหม่จากการบรโิภคอย่าง

ไม่รู้จบจนเข้าสู่วงจรเป็นหนี้ (ถ้าใช้บัตรเครดิตก็จะเข้าลักษณะ 

มีบัตรรปูแพะและแกะ กล่าวคือจบัมันชนกันไปเร่ือยอย่างไม่รูว่้า

จะจบลงอย่างใด)

สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือมนุษย์เลือกที่จะรับรู้รับทราบ

ตามทีต่นเองเชือ่และต้องการ กล่าวคือ เราจะรักจะชอบใคร หรือ

ส่ิงใดเป็นการเลือกของเรา ศาสนาของเราถูกต้องและดีเสมอ  

(ที่จริงพ่อแม่เลือกศาสนาให้เรา) ลูกเราน่ารักกว่าใคร ตัวเราเอง

ไม่มีอะไรบกพร่อง หลวงพ่อที่เรานับถือสุดยอดที่สุดไม่มีอะไร

บกพร่อง ยามรักเขาท�าอะไรก็ดีและถูกหมด ฯลฯ เราจะรับฟัง

เรียนรู้แต่เฉพาะส่ิงท่ีสนับสนุนความเชื่อและความชอบของเรา 

อะไรท่ีตรงข้ามเราก็โยนทิ้ง ดังนั้น เม่ือจุดอ่อนของมนุษย์เป็น

เช่นนี้ เราจึงต้องรู้อย่างเท่าทัน

(4) รู้เท่าทันมนุษย์ด้วยกัน การศึกษาไทยสอน “วิชา” 

หนักหน่วง แต่สอน “ชีวิต” ไม่มาก เด็กจ�านวนมากจึงด�ารงชีวิต

และด�าเนินชีวิตไม่เก่ง รู้ว่าคนอาเซียนแต่ละประเทศมีดอกไม้  

สีประจ�าชาติ และธงชาติเป็นอย่างไร แต่มีความสามารถในการ 

คิดและแก้ไขปัญหาไม่สูงจนท�าให้หลายคนไม่รู้เท่าทันเพื่อน

มนุษย์ด้วยกันเอง ไม่รู้จักคบเพื่อน อ่านคนไม่ออก และบ่อยครั้ง 

“อ่านตนเอง” ไม่ออก ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร เพราะชีวิตอยู่

ในการเรียนมากจนมิได้เรียนรู้ชีวิต
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พ่อแม่จ�านวนมากก็มิได้ให้ลูกมีโอกาสเรยีนรู้ชวีติ เข้าใจ

ว่าเรียน “วิชา” ส�าคัญกว่าอยู่บ้านโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบ

ใดๆ ในการช่วยการอยูร่่วมกนัของครอบครัว (ลูกไม่ต้องท�าอะไร 

ไม่ว่าซักผ้า ท�างานบ้าน ช่วยพ่อแม่ท�ามาหากิน ก็ไม่ต้อง ให้เรยีน

สูงท่ีสุด มีเวลาแต่เรยีนอย่างเดียว ซึง่แท้จริงลูกก็ใช้เวลาเหล่านัน้

ไปกับการเล่นเกม หรือเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไร้สาระ) ทัง้หมดนี้ 

ท�าให้เด็กอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริง ไม่เข้าใจชีวิตจริงของความ

สัมพันธ์ของมนุษย์ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ “อ่านคน” ไม่เป็น จน

ไม่รู้เท่าทันคนอื่น ถูกชักน�า ถูกหลอก ไม่อ่อนไหวต่อความรู้สึก

ของคนอืน่และในสถานการณ์อืน่ๆ จนมีปัญหาเม่ือออกไปท�างาน

เพราะไม่เคยฝึกฝนเรื่องการ “อ่านคน” มาก่อน

(5) รู ้เท่าทันการต้องมีคุณค่าของมนุษย์ (human 

values) ในโลกท่ีซับซ้อนและสับสนอีกทั้งชีวิตก็เปราะบาง  

ส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้มนุษย์ “อยู่รอด อยู่ดี” ได้ก็คือการมีคุณธรรม

ประจ�าใจ การช่ืนชมศรัทธาความดี ความงาม และความจริง  

ถ้าไม่มีหลักการท่ีม่ันคงประจ�าใจเปรียบเสมือนมวยหลัก (ตรง

ข้ามก็คือมวยวัด ท่ีชกไปอย่างไม่มีความรู้และหลักที่ต้องจ�า 

รับรองถูกน็อกเสมอ) ไม่ช้าไม่นานความเดือดร้อนต้องมาเยือน

ชีวิตจนหาความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตได้ยาก 

แต่ถึงแม้จะมีหลักชัยที่ดีแล้ว (“ธรรมย่อมรักษาผู ้

ประพฤติธรรม”) ระหว่างการเดินทางก็จ�าต้องมีหลักการปฏิบัติ

ประกอบด้วย เช่น การมี civility (การมีมารยาท มีความสุภาพ

อ่อนโยน ให้เกียรติคนอื่น) การมีวาจาสุภาพไม่ก้าวร้าว มีความ

เห็นอกเห็นใจอย่างมีเมตตา ความเป็นมิตร การมีน�้าใจเอื้อเฟื้อ  



16    Global Change 5

มีความรู้สึกร่วมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) การมีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ฯลฯ

การท่ีมนุษย์มีชีวิตเดียว อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎศีลธรรมของสังคม อีกทั้งต้องดิ้นรน

ท�ามาหากินเพื่อด�ารงชีวิต จึงท�าให้การ “อยู่รอด อยู่ดี” มิใช่ 

เรื่องง่าย แต่ก็มิใช่สิ่งเป็นไปไม่ได้ ถ้าใคร่ครวญแล้วน�าไปปฏิบัติ

จริงในชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาอย่างรวดเร็ว





2

“ราคา” ของการใช้อินเทอร์เน็ต
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สิ่งแรกที่คนในบ้านเราเกินกว่า 5 ใน 10 คนควานไปหาเมื่อ

ตืน่นอนก็คือสมาร์ตโฟน ท้ังเพือ่ตดิต่องาน ตดิตามข่าวคราวของ

บ้านเมือง ของเพื่อนฝูง และของตนเองว่ามีใครติดต่อมา มีคน

กดไลก์สิ่งที่เราเขียนหรือรูปที่โพสต์ไว้มากน้อยเพียงใด

สิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ถึง 10 ปี แต่โลกดิจิทัลได้

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความคิด ประสบการณ์ ความเป็นตัวตน

ของเรา การรับรู้รับทราบ นิสัยใจคอ ของเราและของคนที่เรา

ติดต่อด้วยไปอย่างมาก จนน่าจะถึงจุดที่ควรใคร่ครวญกันสักที 

ดังทีมี่ข้อเสนอโดยสเวน เบอร์เคิร์ตส์ (Sven Birkerts) ในหนงัสือ 

Changing the Subject: Art and Attention in the Internet Age 

(2015)

ประเด็นที่ควรพิจารณาไตร่ตรองมีดังนี้ 

(1) การได้มาซึ่งข้อมูลอย่างง่ายดาย ท�าให้เรามี

ประสบการณ์ที่ไม่อิ่มใจ และท�าให้ชีวิตเรามีความหมายน้อยลง 
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เราสามารถหาข้อมูลและค�าตอบต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 

ด้วยอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและความรู้ที่ได้มาง่ายดายเช่นนี้ไม่ได้ 

มาฟรีๆ แต่มันมี “ราคา” ที่ต้องจ่ายอย่างนึกไม่ถึง

การได้รับความรู้มาง่ายๆ ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตของเรา

มิได้ถูกเติมให้เต็ม เดิมกว่าจะค้นหาค�าตอบหรือข้อมูลใดสักชิ้น 

ต้องเสียเวลาค้นคว้าด้วยตนเอง เม่ือได้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจและ 

เต็มอิ่มกับมัน อีกท้ังตลอดการเดินทางค้นคว้าก็ได้เรียนรู้อะไร

ต่างๆ มากมาย

ยกตัวอย่างเช่น จีพีเอสซึ่งเป็นเคร่ืองมือวิเศษ ช่วยให ้

ค้นหาที่หมายบนถนนในเมืองที่ไม่คุ้นเคยได้รวดเร็ว แต่มันก็

ท�าให้เราไม่คุ้นเคยกับพืน้ทีร่อบข้าง ก่อนหน้านีก้ว่าจะหาท่ีหมาย 

ได้ก็ต้องเส่ียงผิดเสี่ยงถูกจนคุ้นเคยกับบริเวณรอบๆ แต่จีพีเอส

ท�าให้เราต้องพึ่งพิงมันในลักษณะที่ต่างจากแผนท่ี ซึ่งต้องใช้

สมอง สัญชาตญาณ และจินตนาการ จนเราได้รับการฝึกฝนและ

ประสบการณ์ เม่ือถึงท่ีหมายก็รู้สึกภาคภูมิใจลึกๆ และรู้สึกว่า

ตนเองมีความหมาย

ความรู้สึกประสบผลส�าเร็จ และพึงพอใจในผลงานของ

ตนเองเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับชีวิตมนุษย์ การลงมือค้นคว้าจน 

ได้มาซ่ึงข้อมูลและความรู้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้สึกว่าตนเองมี 

ความส�าคัญ (self-esteem)

(2) โลกดิจิทัลท�าให้เราพึ่งตนเองได้น้อยลง และกีดกัน 

ตวัเราจากการเผชญิความรู้สกึของตวัเราเอง การมีประสบการณ์

ภาคภูมิใจดังกล่าวนั้นส�าคัญ แต่ย่ิงกว่านั้นคือการมีความ

รู้สึกเชื่อมต่อไปยังตัวตนของเราข้างใน (inner self) กล่าวคือ 
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การมีความนกึคดิถงึสิง่ท่ีอยูใ่นใจเรา ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความ

ห่วงอาลัย ความดีงาม ความรับผิดชอบ หรือความเห็นแก่ตัว 

มนุษย์ทุกคนจ�าเป็นต้องมีเวลาและโอกาสที่จะนึกคิดตรึกตรอง

เช่นนี้ เพื่อให้เกิดการตระหนักและเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น

อย่างไรกดี็ โซเชียลมีเดียซึง่เชือ่มต่อตวัเรากบัภายนอก

อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหย่อน ท�าให้เราเกิดความคิดค�านึง

อย่างไตร่ตรองในใจดังกล่าวได้ยากขึน้ และท�าให้เราพึง่พงิตนเอง

ได้น้อยลง เพราะต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับข้างนอกอยู่ตลอด

เวลา มิฉะนั้นอาจ “ตกข่าว” หรือไม่ทันโลก

ในสมัยยังไม่มีโซเชียลมีเดีย การเชื่อมต่อกับข้างนอก 

มีน้อยกว่ามาก เรามีเวลาและโอกาสที่จะนึกคิดถึงสิ่งที่อยู่ในใจ 

มีการตรึกตรองและใคร่ครวญมากกว่า เม่ือทุกคนมิได้เช่ือมต่อ 

กับโลกข้างนอกเหมือนกัน จึงไม่มีความเหลื่อมล�้าของการได้รับ

ข้อมูลหรือข่าวสาร ความสงบในใจของเราก็มีมากขึ้น รู้สึกว่าเรา

พึ่งพิงตนเองได้ด้วยสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่

การสูญหายไปของระยะทางด้วยปาฏิหาริย ์ของ

อินเทอร์เน็ตนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งวิเศษ แต่แท้จริงแล้วเปรียบ

เสมือนปีศาจท่ีแปลงร่างมา ใครๆ ไม่ว่าเจ้านายหรือลูกน้อง 

เพื่อนหรือเจ้าหนี้ ลูกค้าหรือลูกเรา ก็สามารถเข้าถึงเราได้แบบ 

24/7 และเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา

เมื่อทั้งสองฝ่ายเป็นเช่นนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือการ

ไม่มีเวลานึกถึงความคิดค�านึงของตนเอง ย่ิงไปกว่านั้น เรายัง 

คาดหวังและรอคอยการตอบกลับ หรือการยอมรับอยู่ตลอด

เวลา (“จะมีคนกดไลก์ให้เราก่ีคนนะ” “เขาจะตอบกลับมาไหม”) 
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แทนท่ีจะพิจารณาเข้าไปภายในจิตใจของเราว่า เราก�าลังท�า 

ส่ิงท่ีถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ การได้อยู่ตวัคนเดียวเพือ่รับฟัง “the 

sound of silence” หรือมีความสุขกับสโลว์ไลฟ์จึงเกิดขึ้นยาก

ทุกวันในโลกโซเชียลมีเดีย เราจะรู้สึกรุ่มร้อนเม่ือต้อง

คอยปฏิกิริยาตอบกลับจากโลกภายนอก ส่วนใหญ่แล้วก็คือ

การรอคอยการยอมรับโดยบุคคลอื่นในดีกรีท่ีต่างกันในแต่ละ

ช่วงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ การพึ่งพิงเช่นนี้จาก 

โลกภายนอกจึงเป็นการตัดขาดความเป็นตัวของตัวเอง และ

ความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเรา

ปัจจบัุนเวลาผูค้นรูส้กึเบ่ือ เหงา หรอืไม่รู้จะแก้ไขปัญหา

ตัวเองอย่างไร ก็จะหันไปหาสมาร์ตโฟนทันที พยายามหลีกหนี

ความรู้สกึเหล่านีแ้ทนท่ีจะหาทางเข้าใจและเผชิญกับมัน คิดค�านงึ

ว่าอะไรเป็นสาเหตุ และจะแก้ไขมันได้อย่างไร พูดอีกอย่างก็คือ

ผู้คนใช้สมาร์ตโฟนเป็นยาแก้สารพัดโรคอย่างทันด่วน โดยหลีก

หนีการเผชิญหน้ากับความจริงท่ีอาจเป็นผลจากพฤติกรรมหรือ

บุคลิกภาพของตนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไข

เม่ือหนีความรู้สึกลบเหล่านี้ และหันไปใช้สมาร์ตโฟน

เป็นเครือ่งมือแก้ไขชนดิทันใจ ก็จะว่ิงไปเจอปัญหาอืน่ๆ ทีผ่กูพนั

กับอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้าอีก จนเป็นวงจรไม่รู้จบ

(3) การเสพติดดิจิทัล มีผลด้านลบต่อกระบวนการ

จัดการสารสนเทศ เราได้ยินเสียงบ่นกันอยู่บ่อยๆ ว่าเด๋ียวนี้

ไม่มีเวลาส�าหรับอ่านหนังสือเลย ตัวการส�าคัญที่กินเวลาไปก็คือ

สารพัดเคร่ืองมือในการหาประโยชน์จากโลกอินเทอร์เน็ต เช่น 

สมาร์ตโฟน ไอแพด แล็ปท็อป
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ในการจัดการสารสนเทศที่ได้จากการอ่านหนังสือ เรา

จ�าเป็นต้องมีสมาธิและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่ส�าหรับ

อินเทอร์เน็ตแล้ว การท�างานของมันเป็นไปในทางตรงกันข้าม 

กล่าวคือมันท�างานโดยท�าให้เราขาดความสนใจอย่างต่อเนื่อง  

เราต้องย้ายความสนใจจากลิงก์หนึ่งไปอีกลิงก์หนึ่ง จากหน้าซึ่ง

กล่าวถงึเร่ืองหนึง่ไปยังอกีหน้าของอกีเร่ืองหนึง่ ทัง้หมดนีใ้ห้เวลา

เราน้อยมากที่จะคิดหรือตรึกตรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เม่ือเราอ่านในลักษณะนีม้ากๆ เข้า ก็จะเร่ิมตดิเป็นนสิยั 

การให้ความสนใจจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งโดยขาดความ 

ต่อเนือ่งทางความคิด เม่ือกระท�านานเข้า เราจะมีนสัิยในการอ่าน 

เพื่อรับรู้ อ่านลวกๆ เร็วๆ โดดไปหน้าต่อไป จากโน่นไปนี่ทันที 

โดยมิได้มุ่งสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเหมือนดังที่เราอ่านหนังสือ

โลกดิจทิลัท�าให้เรารีบร้อน ไม่ให้เวลาเรามากพอทีจ่ะคิด

และเน้นความสนใจอย่างลึกซึ้ง เราพอใจกับการอ่านเร่ืองต่างๆ 

อย่างเร็วๆ เพื่อรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น และต่อไปเราก็จะพอใจกับ

การอ่านเพยีงพาดหวัข่าวและบทสรุป เราจะไม่ชอบอ่านข้อเขยีน

หรือบทความเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้

ข่าวสารความรู ้และให้เวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถพฒันาความคดิ

ค�านงึและความคดิเหน็ของตวัเราเองขึน้ได้ ไม่ถกูยัดเยยีดให้ต้อง

รีบร้อนอ่าน จนไม่มีเวลาที่จะให้กระบวนการจัดการสารสนเทศ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ่านหนังสือท่ีใช้ภาษางดงามและมีเนื้อหาอัน

สร้างสรรค์ นับเป็นการสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิด และ 

ค่านิยม การจะได้ประโยชน์เช่นนี้ต้องมีเวลาและเงื่อนไขของ 
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ในเชิงวิทยาศาสตร์ มีการทดลองโดยนักวิจัยในปี 2006 

เพื่อศึกษาการพัฒนาของสมองของคนขับรถแท็กซ่ี และผล 

กระทบจากเทคโนโลยี โดยก่อนหน้าที่จะมีจีพีเอส คนขับเหล่านี ้

ต้องจดจ�าเส้นทางถนน ตรอกซอกซอย ทางลัด เพื่อรับส่ง 

ผู้โดยสาร ผู้ศึกษาพบว่าส่วนของสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัส 

(hippocampus ใช้จดจ�าสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์) มีขนาดโต 

กว่าปกติ

งานศึกษานี้แสดงว ่าพฤติกรรมของเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงกายภาพของสมองได้ ไม่ว่าดีข้ึนหรือเลวลงก็ตาม 

ถ้าเรามีพฤติกรรมท่ีไม่ใช้สมอง หรือไม่ใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง  

กห็มายความว่าเราละเลยการพัฒนากายภาพของสมองเราตาม

ไปด้วย

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องท่ีดีและไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

แต่ก็มีผลเสียอยู่มากอย่างคดิไม่ถงึ จงึควรใช้อย่างระมัดระวงัและ

อย่างรู้เท่าทัน เพราะมันมี “ราคา” ที่มองไม่เห็นที่ต้องจ่ายเสมอ 

ส่วนจะแพงหรือถูกนั้น ผู้ใช้แต่ละคนเป็นคนก�าหนดเองทั้งสิ้น


