บทความ โลกไซเบอร: มนุษยแสวงหาอะไร?
โดย พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร B.A. English, M.S. IIT

ในวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เราเหมือนมีสองชีวิตในรางเดียว เปนอีกคนเมื่ออยูในโลกของความ
เปนจริง และเปนอีกคนเมื่ออยูในโลกไซเบอร) ตามกระทู+ตางๆ ในเว็บบอร)ดเราจะพบกับกลุมคนบางประเภท ที่
มีศัพท)เฉพาะวา “เกรียน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได+ให+ความหมายของคําวา เกรียนไว+วา
สั้น เกื อบติด หนั งหั ว หรื อผิ วหนั ง แตคํ า วาเกรี ย นในโลกไซเบอร) นั้ น หมายถึ ง คน หรื อ กลุ มคน ที่ มักจะมี
พฤติกรรมรุนแรงก+าวร+าว โจมตีบุคคลอื่น ด+วยข+อความ เสียดสี ถากถาง หรือ หยาบคาย และมักจะใช+โลกไซ
เบอร)เปนที่ระบายอารมณ)บางอยาง ซึ่งไมสามารถทําได+ในโลกของความจริง หรือโลกไซเบอร)เปนที่ปลดปลอย
สันดานดิบของมนุษย)กันแน? ณ เวลานี้ เราปฏิเสธไมได+ถึง การเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็ว ในสังคมแหง
โลกไซเบอร) ซึ่งกลายเปนเหมือนชีวิตที่สอง ที่ได+ซ+อนทับอยูในโลกแหงความเปนจริง Social Network และ
Social Media ได+เข+ามามีบทบาทกับการทํางาน การใช+ชีวิต จริงๆแล+ว 2 คํานี้มีความคล+ายกัน
โดยคําวา Social Network มักจะหมายถึงรูปแบบการให+บริการเชิงสัมพันธ) ซึ่งเรามักจะได+รับรู+ทาง
วิชาการวา ทฤษฏีเครือขาย ซึ่ง Social Network มีรูปแบบการทํางานแบบ Nodes และ Ties ซึ่ง Nodes
หมายถึงจุด หรือ ตัวบุคคล Ties คือ สิ่งที่เชื่อมระหวางกัน ซึ่ง 1 Node ก็มักจะมีหลาย Ties และตัว Ties
เอง ก็สามารถเชื่อความสัมพันธ)กับ Nodes ตางๆได+มากมาย เชนเดียวกับโลกแหงความเปนจริง นายแดง
(Node) อยูบ+าน ก็จะมีความสัมพันธ) (Ties) กับ พอ แม พี่น+อง ตา ยาย เมื่อนายแดงไปโรงเรียน นายแดงก็จะ
มีอีกสังคม นั่นคือสังคมเพื่อน ประกอบด+วย นายขาว นายดํา และนายเขียว ซึ่งนายแดงเอง ก็มี Ties เชื่อมไป
กับกลุมเหลานี้ด+วย ในขณะเดียวกัน พอ แม พี่น+อง ตา ยาย นายขาว นายดํา และนายเขียว ก็มี Nodes ของ
ตนเอง และ มี Ties เชื่อมกับสังคมของตนเองเชนกัน ในปจจุบัน เราจะเห็นบริการของ Social Network อยู
หลายตัว เชน Facebook Twitter Hi5 Linkedin เปนต+น
สวนคําวา Social Media เปนบริการรูปแบบของ Media นั่นคือ วีดีโอ เสียง เปนต+น โดยและมี
ความสัมพันธ)ระหวางตัว Media เองเปนหลัก ซึ่งหลายบริการมักจะรวมความเปน Social Media และ Social
Network เข+าไว+ด+วยกัน เชน Youtube เปนเว็บที่ให+บริการวีดีโอ ในขณะเดียวกันผู+ใช+งานก็สามารถโพสข+อ
ความ ข+อคิดเห็น ลงในกระดานโต+ตอบ และสามารถรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดีโอนั้นได+
อยางไรก็ตาม Social Media แล Social Network ยังคงได+รับความนิยม และเติบโตอยางตอเนื่อง
ไมวาจะในประเทศใดๆ ที่มีการให+บริการอินเตอร)เน็ต และในบางกลุมคนใช+งานอินเตอร)เน็ตมากกวา 8 ชั่วโมง
นับวาเปน 33% ของชีวิตใน 1 วันเลยทีเดียว ซึ่งเรามักจะได+ยินโรคการเสพติดชนิดใหม นั่นคือ Webahoilic
นั่นเอง โรคนี้ระบาดมากในกลุมนักเรียน นักศึกษาและกลุมคนทํางาน โดยพฤติกรรมการใช+งานนั้น อ+างอิงจาก
เว็บ www truehits.net ที่ทําการสรุปไว+เปนภาพรวมของคนไทยดังตอไปนี้

ก

ภาพที่ 1 แสดงการใช+งานเว็บไซต) ที่มา: www.truehits.net
เราจะเห็นได+วา โดยสวนใหญคนไทยนั้นจะใช+งานอินเตอร)เน็ตด+วยรูปแบบของความบันเทิงเปนสวน
ใหญ ดังภาพด+านบน อันดับที่ 1 เว็บไซต)เพื่อความบันเทิง อันดับที่ 2 เปนเว็บไซต)ที่เกี่ยวกับเกมส) หากเราจะ
ดูจากการค+นหา Keywords จาก Search Engine ดูบ+าง

ภาพที่ 2 แสดงการใช+งานคําค+นด+วย Search Engine ที่มา: www.truehits.net
เมื่อเราวิเคราะห)จากการใช+งาน Keywords ตางๆ ที่เราพิมพ)ลงใน Search Engine นั้น เราจะเห็นได+
วา ก็ยังเปนกลุมของความบันเทิง อันดับที่ 1 เปนเรื่องของเพลง และอันดับที่ 2 เปนเรื่องของเกมส) แตเว็บไซต)
ที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาอยูในอันดับที่ 9 หากจะนับ 10 อันดับก็รองสุดท+ายเลยทีเดียว นั่นพอที่จะสรุปได+วา
เราใชงานอินเตอร)เน็ตเพื่อการแสวงหาซึ่งความสุข หรือวา อินเตอร)เน็ตเปนหนึ่ง ในความจําเปนพื้นฐานของ
มนุษย)กันแน ในตําราวิชาการตางประเทศมีทฤษฏีที่วาด+วยเรื่องของความต+องการของมนุษย)นั่นคือ Maslow's
hierarchy of needs
Maslow เชื่อวา มนุษย)เปนสัตว)ที่มีความต+องการ (Wanting animal) ประกอบไปด+วยความ
ปรารถนาหรือความต+องการอยางมากมาย เมื่อได+สมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล+ว ก็จะมีความต+องการสม
ปรารถนากับสิ่งอื่นที่สูงขึ้นไปอีก
ก

ภาพที่ 3 Maslow's hierarchy of needs ที่มา: en.wikipedia.org
จากภาพด+านบน เราจะเห็นได+วา มนุษย)มีความต+องการเปนลําดับขั้น สามารถจําแนกได+ออกเปน 5
ขั้นตอไปนี้
1. Physiological Needs คือ ความต+องการด+านการภาพ เชน อากาศ อาหาร น้ํา การนอนหลับ
ซึ่ งเปนความต+ องการพื้ น ฐานที่ จํ า เปนตอการดํ า รงชี วิ ต ทั้ งสิ้ น และเกี่ ย วข+ องกั บ ความอยู รอด
หลังจากได+รับสิ่งเหลานี้อยางเพียงพอจนพอใจแล+ว ก็มีแรงกระตุ+นให+เกิดความต+องการที่สูงกวา
2. Safety Needs คือ ความต+องการด+านความปลอดภัยมั่นคง เราจะสังเกตพฤติกรรมเหลานี้ได+
ชัดเจน จากเด็กทารก เด็กทารกมักจะถูกดูแลด+านกายภาพเปนอยางดีจากพอแม ทั้งอาหาร น้ํา
เครื่องนุงหม แตความกลัว ก็ยังเปนธรรมชาติของมนุษย)อยูดี ทารกเมื่อได+ยินเสียงฟmาร+อง หรือพบ
เจอกับสถานการณ)ที่ตกใจ ก็มักจะร+องไห+ เพื่อแสวงหาความมั่นคงจากพอแม ด+วยการโอบกอด
และปลอบประโลม จากความกลัวนี้เอง ก็ยังคงติดอยูกับเราจนโตเปนผู+ใหญ เชน กลัวการสูญเสีย
จากตําแหนง กลัวการพัดพราก เปนต+น ทั้งๆที่เรารู+อยูแกใจแล+ววา สิ่งเหลานี้ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู
และดับไป เปนธรรมชาติ มีได+มา ก็ต+องมีเสียไป แตทําไมเราทําใจยอมรับกับสิ่งเหลานี้ไมได+?
3. Love and Belonging Needs คือ ความต+องการด+านความรักและความเปนเจ+าของ เมื่อ
รางกายอิ่มหนําสําราญ อยูในสถานการณ)ที่มั่นคงปลอดภัย มนุษย)ก็มักจะแสวงหาความรักและ
ความเปนเจ+ า ของ โดยการสร+ า งความสั ม พั น ธ) กั บ ผู+ อื่ น เชน ความสั ม พั น ธ) ใ นครอบครั ว
ความสัมพันธ)ระหวางเพื่อน หรือ ความสัมพันธ)แบบหนุมสาว และเมื่อไมได+ตามความต+องการ ก็
จะรู+สึกเศร+าสร+อย หดหู ว+าเหว อกหัก ช้ํารัก ไปตามประสา ซึ่งความรู+สึกเหลานี้ มนุษย)ก็มักจะ
ชดเชยด+วยความรุนแรง เชน ความอาฆาต ความพยาบาท การทําร+ายผู+อื่น หรือแม+กระทั่งการทํา
ร+ายตนเอง เพื่อเรียกร+องความสนใจเปนต+น
4. Esteem Needs คือ ความต+องการการยกยองนับถือ เมื่อมนุษย)สมบูรณ)ทางกายภาพ รู+สึกมั่นคง
ปลอดภัย ได+รับความรักความอบอุน เปนที่พึงพอใจแล+ว มนุษย)ก็จะต+องการความต+องการที่สูงขึ้น
ก

ไปอี ก นั่ น คื อ การได+ รั บ ความยอมรั บ ยกยองนั บ ถื อ ซึ่ ง จะสั ง เกตเห็ น จากการแสดงออกได+
หลากหลายรู ป แบบ เชน การมี บ+ า นหลั ง ใหญ การมี ร ถสวนตั ว แพงๆใช+ การตกแตงด+ ว ย
เครื่องประดับราคาแพง การได+รับความยอมรับจากคนรอบข+างหรือลูกน+อง วาเปนคนดี เปนนาย
ที่ดี แตแท+จริงอาจไมใช ซึ่งความต+องการการยกยองนับถือ นอกจากจะแสดงออกทางรางกายแล+ว
มักจะแสดงออกทางนิสัยด+วยเชน ความมั่นใจในตนเอง (Confidence) ทัศนคติที่ชัดเจน ไมรับฟง
ความคิดเห็นของคนอื่น (Ego/อัตตา)
5. Self-Actualization needs คือ ความเข+าใจตนเอง เปนความต+องการขั้นสูงสุด ตามทฤษฏีของ
Maslow นั่นคือ ความอิ่ม ความพอดี ความเหมาะสม ความเข+าใจตนเอง วา การที่เรามาถึงจุดๆ
นี้ได+เราได+ใช+ความมานะ พยายาม อดทน เราเหมาะสมกับสิ่งเหลานี้ เชน บางคนมีความฝนมี
ความชอบในเรื่องอิ เล็กทรอนิกซ) โตขึ้น เขาได+เปนวิศวกร ร่ํารวย มี เงินเลี้ ยงปากท+อง จุดเจื อ
ครอบครัว มีภรรยาที่นารัก ได+รับความชื่นชมจากลูกน+อง เขายังต+องการอะไรอีก เมื่อเราเข+าใจ
ตนเองแล+วการดําเนินชีวิตก็จะเรียบงาย และเปนไปเพื่อผู+อื่น เราจะเห็นได+จากบุคคลที่ร่ํารวยและ
มีชื่อเสียง บุคคลเหลานี้มักจะหยิบยื่นโอกาส หรือ การบริจาคเงินทอง ให+การกุศลนั่นเอง
ในพระไตรปsฏ ก ของพระพุทธศาสนา ได+กลาวถึงเรื่องความต+องการของมนุษย)ไว+ นั่นคือ ตัณหา3
ตัณหา คือความทะยานอยาก ความติดใจอยาก ความยินดี ยินร+าย หรือติดในรสของโลก ประกอบด+วย ความ
กําหนัดด+วยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ)นั้นๆ ซึ่งได+จําแนกออกไว+เปน 3 ประการ คือ
1. กามตัณหา (Craving for sensual pleasures)คือ ความอยากในกามคุณ ในสัมผัสทั้ง 5
(รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส)
2. ภวตัณหา (Craving for existence) คือ ความอยากเปนโนนเปนนี่
3. วิภวตัณหา (Craving for non-existence) คือ ความไมอยากเปนโนนเปนนี่ เชน การ
ปรารถนาในวิภพ ความพอใจในความไมเกิดในภพ โดยมองเห็นสิ่งทั้งหลาย เปนของที่ขาด
สูญ ไมมีการสืบตอ ตนเองก็ต+องการขาดสูญ ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งของตัณหา
แล+วโลกไซเบอร)จะตอบโจทย)ความต+องการของมนุษย)ได+จริงหรือ? แล+วมนุษย)แสวงหาอะไรจากโลกไซ
เบอร)กันแน? เราสามารถวิเคราะห)ด+วยตาราง Matrix วามนุษย)อะไรจากโลกไซเบอร)ด+งตอไปนี้
Matrix

Physiological

Safety

Love and
Belonging

Esteem

กามตัณหา
ภวตัณหา
วิภวตัณหา
ตอบสนองน+อย
ตอบสนองปานกลาง
ตอบสนองมากที่สุด
ก

SelfActualization

จากตารางด+านบน แสดงให+เห็นวา
1. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านรางกายน+อย และเปนกามตัณหา
2. โลกไซเบอร) ต อบสนองความต+ องการด+ า นความปลอดภั ย อยู ในระดั บ ปานกลาง เปน
กามตั ณหา เนื่องจากในโลกไซเบอร)ไมจํ าเปนต+องใช+ชื่ อจริง นามสกุล จริง นั่นคื อการ
ปกปsดซอนเร+นตัวตนของเราในโลกความเปนจริง กลายเปนอีกคนในโลกไซเบอร) แตนั่นก็
ไมใชทุกคน
3. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านความรักและความเปนเจ+าของอยูในระดับมาก
ที่สุด เปนกามตัณหาและภวตัณหา เมื่อเราไมได+รับความรักจากโลกแหงความเปนจริง
เรามักจะแสวงหาความรัก หรือคนรักจากโลกของ Social เชน Facebook Twitter Hi5
เปน โดยการสร+างความสัมพันธ) (ties) จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
4. โลกไซเบอร) ต อบสนองความต+ อ งการด+ า นการยอมรั บ อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด เปน
กามตัณหาและภวตัณหา เมื่อเราเลนเกมส)หรือตอบกระทู+อยูในโลกไซเบอร) เราอาจะ
กลายเปนผู+เลนที่เกงกาจสามารถ จนสมาชิกในกลุมยอมรับ ทั้งๆที่ในความเปนจริงไมได+
เปนเชนนั้น เมื่อไมได+รับการยอมรับนับถือ จากลูกน+องหรือเจ+านายในโลกของความเปน
จริง มนุษย)มักใช+ประโยชน)จากโลกเสมือน เปนสิ่งทดแทน
ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกไซเบอร)นั้น หลายคนใช+เปนทางลัดเพื่อขึ้นไปอยูบนความต+องการขึ้นที่ 4
ตามทฤษฏีของ Maslow แตอยาลืมวาความสุขนั้น ก็อยูในกฎของการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเชนเดียวกัน ไม
วาคุณจะใช+ประโยชน)จากโลกไซเบอร)ด+วยเหตุผลใดๆ เชน มันเปนงานของผม หรือ ผมต+องใช+มันเพื่อค+นหา
ความรู+ หรือวา ผมใช+เพื่อคลายเครียด ไมวาจะเหตุผลใดๆก็ตาม
เหตุผล
สมมุติ
1
มันเปนงานของผม…
2
ผมต+องใช+เพื่อค+นหา
ความรู+…
3
คลายเครียด…
4
อื่นๆ...

เพื่อที่ 1
ทํางานได+เร็วขึ้น
เรียนดีขึ้น

เพื่อที่ 2
เลื่อนตําแหนง
มีงานดีๆทํา

เพื่อที่ 3
รวยขึ้น
มีเงิน

เพื่อที่ 4
ความสุข
ความสุข

ความสุข

หลายๆ เหตุ ผ ลของการใช+ ง านนั้ น สุ ด ท+ า ยเปm า หมายของมนุ ษ ย) ก็ เ ปนเปm า หมายเดี ย วกั น นั่ น คื อ
ความสุข อยาลืมวา มนุษย) เปนสัตว)ที่มีความต+องการ (Wanting animals) และมีความต+องการที่สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ และเมื่อเราได+ความสุขตามที่เราต+องการแล+ว …
..... เรายังตKองการอะไรอีก?
............................................................................................................................
ก

