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คิำาน์ำา

นัับเป็็นัเวลาร่่วม 1 ปี็ กว่าการ่เดิินัทางครั่�งน้ั�จะมาถึึงเป้็าหมาย จากจุดิเริ่�มต้้นั

โคร่งการ่วิจัย “การ่สร้่างความเข้้าใจในัคุณลักษณะ พฤติ้กร่ร่ม และทัศนัคติ้ในัอนัาคต้

ข้องชาวดิิจิทัลไทย” ท้�ต้้องการ่ทำาความเข้้าใจและร้้่จักตั้วต้นัข้อง “คนัรุ่่นัใหม”่ ในัสังคม

ไทย หรื่อท้�ถ้ึกเร้่ยกในังานัวิจัยชิ�นัน้ั�ว่า “ชาวดิิจิทัล” (Neo-digital Natives) ซึ่ึ�งเดิิม 

ม้เพ้ยงภาพมายาคติ้ท้�ร่ะบุว่า พวกเข้าเหล่านัั�นัเป็็นั “เด็ิกรุ่่นัใหม่” ท้�เกิดิมาพร้่อมกับ

เทคโนัโลยแ้ละสิ�งอำานัวยความสะดิวกร่อบตั้ว ม้ความเป็็นัส่วนัตั้วส้ง และคงม้อัต้ลักษณ์

ไม่แต้กต่้างจากคนัวัยเด้ิยวกันัทั�วโลกท้�ได้ิรั่บอิทธิิพลจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางเทคโนัโลย้

ในัร้่ป็แบบเด้ิยวกันั ซึึ่�งสิ�งท้�ได้ินัำาเสนัอในัการ่ศึกษาครั่�งน้ั�จะทำาให้ได้ิเห็นัว่า “ตั้วต้นั” 

จริ่ง ๆ ข้องคนัรุ่่นัใหม่นัั�นัเป็็นัอย่างไร่ ถึึงแม้จะเป็็นัเพ้ยงเส้ยงสะท้อนั “ส่วนัหนึั�ง” ข้อง

คนักลุ่มน้ั� เนืั�องจากเป้็าหมายและข้อบเข้ต้ข้องการ่ศึกษาน้ั�ไม่ได้ิออกแบบมาเพื�อจะใช้ 

แสดิงความเป็็นั “ตั้วแทนั” สำาหรั่บการ่นัำาไป็อ้างอิงในัวงกว้าง (Generalization) ว่า 

คนัรุ่่นัใหม่ทั�วไป็จะต้้องม้ลักษณะเช่นัน้ั� แต่้อย่างน้ัอยผลวิจัยจากการ่ศึกษาน้ั�อาจม้ 

ส่วนัช่วยทำาให้คนัในัสังคมได้ิม้ความเข้้าใจเพิ�มขึ้�นัเก้�ยวกับชาวดิิจิทัลไทย ว่าคนักลุ่มน้ั� 

เป็็นัส่วนัสำาคัญข้องการ่พฒันัาสังคมไทยเช่นัเด้ิยวกับป็ร่ะชากร่กลุ่มอื�นัและสามาร่ถึเป็็นั  

“คนัไทย 4.0” ต้ามความคาดิหวังข้องสังคมได้ิเช่นักันั หากร่่วมจ้งมือกันัเดิินัไป็ด้ิวย 

ความเข้้าใจ ยอมรั่บ และเปิ็ดิโอกาสซึึ่�งกันัและกันัมากขึ้�นั และถืึอเป็็นัการ่เปิ็ดิโลกทัศน์ั 

ข้องการ่วิจัยท้�เก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัลไทย โดิยหวังว่าจะช่วยทำาหน้ัาท้�เป็็นักร่ะบอกเส้ยง 

ให้เกิดิความเข้้าใจ ช่วยลดิช่องว่างร่ะหว่างรุ่่นัวัยในัสังคมไทยได้ิอ้กทางหนึั�ง และเพื�อให้ 

สามาร่ถึนัำาข้้อค้นัพบเหล่าน้ั�ไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ในัเชิงนัโยบายได้ิอย่างชัดิเจนัและต้ร่ง 

เป้็าหมายมากขึ้�นัจึงเป็็นัท้�มาข้องการ่สังเคร่าะห์ผลการ่วิจัยข้องโคร่งการ่บางส่วนั 

เพื�อนัำาไป็ส่้การ่ใช้ป็ร่ะโยชน์ัเชิงนัโยบายในัครั่�งน้ั�

อย่างไร่ก็ต้าม งานัวิจัยครั่�งน้ั�คงไม่สามาร่ถึสำาเร็่จลุล่วงไดิ้หากป็ร่าศจากความ 

ร่่วมมือ ความช่วยเหลือ และความอนุัเคร่าะห์จากหลายภาคส่วนั ไม่ว่าจะเป็็นัส่วนัข้อง 

แผนังานัคนัไทย 4.0 ท้�ให้โอกาสโดิยการ่เปิ็ดิพื�นัท้�ให้กับโคร่งการ่วิจัยใหม่ ๆ  ท้�ต้อบสนัอง 

ต่้อเป้็าป็ร่ะสงค์ข้องยุทธิศาสต้ร่์ชาติ้ 20 ปี็ และต้่อยอดิการ่พัฒนัาบนัพื�นัฐานันัโยบาย 

ไทยแลนัด์ิ 4.0 ด้ิวยการ่สนัับสนุันัและให้ทุนัทรั่พย์โดิยสำานัักงานัการ่วิจัยแห่งชาติ้ (วช.)  

อันัเป็็นัหน่ัวยงานักลางด้ิานัการ่บริ่หาร่งานัวิจัยข้องป็ร่ะเทศท้�ม้บทบาทวางมาต้ร่ฐานั 

ด้ิานัการ่วิจัย ช่วยจัดิการ่ความร้้่จากการ่วิจัย และส่งเสริ่มการ่วิจัยอย่างม้ทิศทาง  

ร่วมถึึงเป็็นัศ้นัย์กลางเชื�อมโยงฐานัข้้อม้ลการ่วิจัยข้องป็ร่ะเทศโดิยการ่บร่ิหาร่จัดิการ่ 

อย่างมืออาช้พ โดิยเฉพาะอย่างยิ�ง ศาสต้ร่าจาร่ย์ ดิร่.มิ�งสร่ร่พ์ ข้าวสอาดิ ป็ร่ะธิานั 

บริ่หาร่แผนังานับ้ร่ณาการ่ยุทธิศาสต้ร์่เป้็าหมาย (Spearhead) ด้ิานัสังคมคนัไทย 4.0  

ต้ลอดิจนัผ้้ทร่งคุณวุฒิทุกท่านัท้�คอยให้ข้้อเสนัอแนัะท้�เป็็นัป็ร่ะโยชน์ัอย่างยิ�งกับ 

โคร่งการ่นั้� ศาสต้ร่าจาร่ย์เก้ยร่ติ้คุณ ดิร่.อานัันัท์ กาญจนัพันัธ์ุิ ร่องศาสต้ร่าจาร่ย์  

ดิร่.วร่ากร่ณ์ สามโกเศศ ร่องศาสต้ร่าจาร่ย์ ดิร่.อรุ่ณ้ อินัทร่ไพโร่จน์ั และคณะผ้้ทร่งคุณวุฒิ  

ผ้้ให้ทิศทางและข้้อคิดิในัการ่เก็บข้้อม้ล เพื�อนัำามาส่้การ่วิเคร่าะห์ท้�ต้อบโจทย์บ้ร่ณาการ่ 

ยุทธิศาสต้ร์่เป้็าหมายด้ิานัสังคมคนัไทย 4.0 ได้ิอย่างคมชัดิมากขึ้�นั

ท้�สำาคัญเป็็นัอย่างยิ�ง กลุ่มคนัท้�จะข้าดิไม่ได้ิสำาหรั่บการ่วิจัยครั่�งน้ั�คือ ผ้้ให้ข้้อม้ล 

ทุกท่านัทั�ง 960 ช้วิต้ ท้�กรุ่ณาสละเวลาเข้้าร่่วมให้ข้้อม้ลในังานัวิจัยในัการ่เก็บร่วบร่วม 

ข้้อม้ลภาคสนัามในัช่วงร่ะยะเวลาร่่วม 7 เดืิอนั ตั้�งแต่้เดืิอนัพฤษภาคม - ธัินัวาคม 2562  

ต้ลอดิจนัข้อข้อบพร่ะคุณผ้้ท้�เก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัล อันัได้ิแก่ ผ้้ป็กคร่อง คร้่และอาจาร่ย์  

ร่วมไป็ถึึงผ้้บังคับบัญชาข้องชาวดิิจิทัลท้�กรุ่ณาให้ข้้อม้ลเพื�อทำาความเข้้าใจกลุ่มชาว 

ดิิจิทัลไทยได้ิลึกซึึ่�งยิ�งขึ้�นั ต้ลอดิจนันัักวิจัยและผ้้ช่วยวิจัยทั�งในัร่ะดัิบป็ริ่ญญาต้ร้่  

ป็ริ่ญญาโท และป็ร่ิญญาเอกทุกคนั จากหลากหลายสถึาบันัในัทุกพื�นัท้�การ่วิจัย ซึึ่�งให้ 

ความร่่วมมือร่่วมใจในัการ่ป็ฏิิบัติ้หน้ัาท้�ข้องทุกคนัอย่างเต็้มท้�สุดิความสามาร่ถึในัทุก 

ขั้�นัต้อนัข้องการ่วจัิย ต้ลอดิจนัข้อข้อบพร่ะคณุหน่ัวยงานัต้้นัสังกัดิข้องผ้วิ้จัยทุกคนั ได้ิแก่  

คณะรั่ฐศาสต้ร์่ จุฬาลงกร่ณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสต้ร์่ มหาวิทยาลัยเกษต้ร่ศาสต้ร่์  
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คณะศิลป็ศาสต้ร์่ มหาวิทยาลัยเทคโนัโลย้พร่ะจอมเกล้าธินับุร้่ คณะศิลป็ศาสต้ร์่และ 

วิทยาศาสต้ร์่ มหาวิทยาลัยนัคร่พนัม คณะมนุัษยศาสต้ร์่ มหาวิทยาลัยร่ามคำาแหง  

ท้�ให้ความอนุัเคร่าะห์และเปิ็ดิโอกาสให้นัักวิจัยในัสังกัดิได้ิเข้้าร่่วมโคร่งการ่วิจัยอย่าง 

เต็้มท้� นัอกจากน้ั� ยังข้อข้อบคุณนัางสาวกุลกนิัษฐ์ สุธิร่ร่มชัย ผ้้ช่วยวิจัยในัร่ะดัิบ 

ป็ริ่ญญาเอก ผ้้ให้ความช่วยเหลือในัด้ิานัการ่ต้ร่วจร่่างต้้นัฉบับ ป็รั่บแก้ภาษา และให้ 

ความเห็นัท้�เป็็นัป็ร่ะโยชน์ัในัการ่จัดิทำาร่ายงานัฉบับพิเศษน้ั�

ท้ายสุดิน้ั� คณะผ้้วิจัยหวังเป็็นัอย่างยิ�งว่า ข้้อม้ลท้�ป็ร่ากฏิในัการ่ศึกษาครั่�งน้ั�คงจะ 

เป็็นัป็ร่ะโยชน์ัไม่น้ัอยสำาหรั่บผ้้ท้�ม้ส่วนัเก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัลทุกฝ่่ายให้ได้ิเข้้าใจในั 

ตั้วต้นัข้องพวกเข้ามากขึ้�นัในัมุมมองท้�แต้กต่้างไป็จากมายาคต้ิแบบเดิิม ไม่ว่าจะเป็็นั 

การ่วางแผนัเพื�อส่งเสริ่มหรื่อม้เป้็าหมายเพื�อพัฒนัาเด็ิกกลุ่มน้ั�ให้เป็็นัไป็ต้ามเป้็าป็ร่ะสงค์ 

หรื่อนัโยบายข้องป็ร่ะเทศในัร้่ป็แบบใดิก็ต้าม การ่กำาหนัดิสิ�งเหล่าน้ั�ด้ิวยความเข้้าใจในั 

วิธ้ิคิดิ พฤติ้กร่ร่ม และตั้วต้นั จะช่วยลดิอคติ้ความขั้ดิแย้งและความส้ญเส้ยท้�อาจเกิดิขึ้�นั 

จากความเข้้าใจท้�ผิดิพลาดิเหล่านัั�นัได้ิไม่มากก็น้ัอย

                                                    

    	 ด้้วยความเคารพ

รองศาสตราจารย์	ด้ร.จุลนีี	เทีียนีไทีย	และคณะ

มิถุุนีายนี	2563



98

การ่ทำาความเข้้าใจ “ชาวดิิจิทัล (Digital Natives)” เป็็นักุญแจสำาคัญต่้อการ่ 

ขั้บเคลื�อนัยุทธิศาสต้ร์่ชาติ้ 20 ปี็ (พ.ศ. 2561-2580) ท้�ต้้องการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศพร้่อมกับ 

สร้่างคนัไทย 4.0 เพร่าะกลุ่มป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลข้องไทยท้�สำาคัญคือ “ป็ร่ะชากร่กลุ่ม 

เจเนัอเร่ชันัวาย (Gen Y) และกลุ่มเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่ (Gen Z)” ด้ิวยรุ่่นัการ่เกิดิและเติ้บโต้ 

มาพร้่อมกับการ่ม้ การ่ใช้ และการ่พัฒนัาเทคโนัโลย้ต้่าง ๆ ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�จึงเป็็นั 

วัยแร่งงานัท้�สำาคัญข้องป็ร่ะเทศทั�งช่วงเวลาป็ัจจุบันัและอนัาคต้ โคร่งการ่วิจัยน้ั� 

ม้เป้็าหมายสำาคัญท้�จะศึกษาป็ร่ะชากร่กลุ่มดัิงกล่าว ซึึ่�งกลุ่มป็ร่ะชากร่ท้�ใช้ในัการ่วิจัยน้ั� 

ม้ 2 กลุ่ม ป็ร่ะกอบด้ิวย 1) “ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล” จำานัวนั 910 คนั เป็็นัผ้้ท้�เกิดิร่ะหว่าง 

ปี็ พ.ศ. 2524-2549 เป็็นัผ้้ท้�ม้อายุ 13-23 ปี็ จัดิเป็็นั “ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่” ส่วนัผ้้ท้�อายุ  

24-38 ปี็ จัดิเป็็นั “ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า” 2) ผ้้ท้�เก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัล จำานัวนั 50 คนั  

ได้ิแก่ ผ้้ป็กคร่อง คร้่อาจาร่ย์ และนัายจ้างหรื่อผ้้บังคับบัญชา ทั�งน้ั� ป็ร่ะชากร่ทั�งสองกลุ่ม 

อย้่พื�นัท้�การ่ศึกษาหลัก 3 จังหวัดิคือ 1) กรุ่งเทพมหานัคร่ เป็็นัตั้วแทนัเมืองหลวง  

2) จังหวัดิเช้ยงใหม่ เป็็นัตั้วแทนัเมืองหลัก และ 3) จังหวัดินัคร่พนัม เป็็นัตั้วแทนัเมืองร่อง 

การ่วิจัยน้ั�ม้วัต้ถุึป็ร่ะสงค์ 4 ป็ร่ะการ่ คือ 1) เพื�อศึกษาการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางสังคม 

และวัฒนัธิร่ร่มอันัเป็็นัผลสืบเนืั�องมาจากการ่พัฒนัาเทคโนัโลย้จากมุมมองข้อง 

ชาวดิิจิทัลในัสังคมไทย 2) เพื�อศึกษาอัต้ลักษณ์รุ่่นัข้องชาวดิิจิทัลไทย 3) เพื�อศึกษา

มุมมองต่้อความร้้่ทักษะและทัศนัคติ้ท้�จำาเป็็นัข้องชาวดิิจิทัลไทย และ 4) เพื�อศึกษา 

ภาพในัอนัาคต้อันัเกิดิจากมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทย ซึ่ึ�งป็ร่ะกอบดิ้วยภาพหลัก 

คุณธิร่ร่มสำาคัญในัการ่เป็็นัพลเมืองท้� ด้ิข้องไทยร่วมถึึงความกลัว ความฝ่ันั 

และความหวังข้องคนัรุ่่นัใหม่สำาหรั่บวิธ้ิการ่วิจัยนัั�นัเป็็นัการ่วิจัยท้�ใช้เทคนิัคร่ะเบ้ยบ 

วิธ้ิวิจัยทางมานุัษยวิทยาเป็็นัหลัก ซึึ่�งม้เทคนิัคการ่วิจัยท้�สำาคัญในัการ่เก็บข้้อม้ล 

ภาคสนัาม Offline ได้ิแก่ 1) เทคนิัคการ่วิจัยแบบสอบถึามสัมภาษณ์ 2) เทคนิัค 

การ่ร่วบร่วมคำาศัพท์3) เทคนิัคการ่วาดิภาพเชิงพร่ร่ณนัา 4) เทคนิัคการ่สัมภาษณ์แบบ

กึ�งโคร่งสร้่างป็ร่ะเภทการ่สัมภาษณ์แบบเจาะลึกนัอกจากน้ั�ยังใช้วิธ้ิการ่วิจัยทาง

วิทยาศาสต้ร์่ข้้อม้ลด้ิวยการ่ใช้เทคนิัคการ่สกัดิและวิเคร่าะห์ข้้อ ความออนัไลน์ั โดิย

โคร่งการ่วจัิยน้ั�ม้ร่ะยะเวลาโคร่งการ่ร่วมทั�งสิ�นั 14 เดืิอนั (เดืิอนัเมษายนั 2562 - มิถุึนัายนั 

2563) ซึึ่�งป็ร่ะกอบไป็ด้ิวยการ่เก็บข้้อม้ลภาคสนัามเป็็นัเวลา 7 เดืิอนั (เดืิอนัพฤษภาคม - 

ธัินัวาคม 2562)

ผลการ่วิจัยพบว่า ต้ามมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทย การ่พัฒนัาเทคโนัโลย้ส่งผลให้ 

พฤติ้กร่ร่ม การ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิ และบร่ร่ทัดิฐานัสังคมเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ ร่วมถึึงทำาให้เกิดิการ่ 

สร้่างแบบแผนัใหม่ เช่นั การ่ใช้ภาษา วิธ้ิคิดิต่้อการ่ใช้ช้วิต้ การ่จัดิการ่ช้วิต้ การ่เร้่ยนัร้้่  

การ่ทำางานัในัองค์กร่ ความสัมพันัธ์ิในัคร่อบครั่ว การ่สร้่างและนัำาเสนัอตั้วต้นั การ่เลือก 

ป็ฏิิบัติ้ต่้อกันั การ่ต้ัดิสินัความผิดิชอบชั�วด้ิ และการ่โต้้แย้งต่้อหลักคุณธิร่ร่ม ต้ลอดิจนั 

การ่ท้�สถึาบันัทางสังคมได้ิรั่บผลกร่ะทบในัเชิงโคร่งสร้่าง เกิดิ “ความเหลื�อมลำ�า” ในัมิติ้ 

ทางสังคมร้่ป็แบบต่้าง ๆ เช่นั โอกาสการ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ท้�ไม่เท่าเท้ยมกันั เป็็นัต้้นั  

นัอกจากน้ั� ยังพบปั็ญหาสุข้ภาพร้่ป็แบบใหม่ ๆ อันัเป็็นัผลพวงมาจากการ่พัฒนัาทาง 

เทคโนัโลย้อ้กด้ิวย

สำาหรั่บการ่นิัยามอัต้ลักษณ์รุ่่นัข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นัม้การ่ผสมผสานับริ่บท 

ความเป็็นัสากลและบร่ิบทข้องสังคมไทยเข้้าด้ิวยกันั ความแต้กต่้างข้องอัต้ลักษณ์ 

มาจากอายุและป็ร่ะสบการ่ณ์ช้วิต้ซึึ่�งเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญในัการ่กำาหนัดิความคิดิ ทัศนัคติ้ 

วิธ้ิการ่คิดิ การ่มองโลก การ่เปิ็ดิรั่บ การ่ป็รั่บตั้ว ต้ลอดิจนัวิถ้ึการ่ดิำาเนิันัช้วิต้และ 

วิถ้ึการ่ใช้เทคโนัโลย้ ซึึ่�งอัต้ลักษณ์สำาคัญข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ คือความทันัโลก  

ม้ศักยภาพทางเทคโนัโลย ้ป็รั่บตั้วได้ิเร็่ว เปิ็ดิใจรั่บต่้อสิ�งใหม่ และม้ความหลากหลาย ทั�งน้ั� 

ไม่ใช่ชาวดิิจิทัลทุกคนัจะม้คุณลักษณะดัิงกล่าวเหมือนักันัทั�งหมดิ แต่้ม้ความแต้กต่้างกันั

ไป็ต้ามฐานัะทางเศร่ษฐกิจ สังคม พื�นัฐานัคร่อบครั่ว และช่วงวัยข้องแต่้ละบุคคลด้ิวย

บทัคัิดย�อั
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ชาวดิิจิทัลไทยเร้่ยนัร้้่และพัฒนัาทักษะเฉพาะตั้วท้�ผ่านัการ่ใช้เทคโนัโลย้ในัช้วิต้ 

ป็ร่ะจำาวันั ทั�งทักษะการ่ใช้คอมพิวเต้อร์่หลากร้่ป็แบบ การ่จัดิการ่งานัได้ิหลากหลาย 

ในัคร่าวเด้ิยวกันั (Multitasking Skills) ทักษะการ่แสวงหาข้้อม้ล และทักษะด้ิานัภาษา  

ม้การ่สร่้างร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ใหม่ท้�ไม่ยึดิติ้ดิกับกร่อบความคิดิเดิิม พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ 

ถ้ึกข้ยายข้อบเข้ต้ทั�งในัพื�นัท้�ทางกายภาพเดิิมและพื�นัท้�บนัโลกออนัไลน์ั พื�นัท้�ความร้้่ 

ในับ้านัท้�สามาร่ถึสร้่างได้ิผ่านัสมาชิกในัคร่อบครั่ว ร่วมถึึงพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัฐานัะการ่ 

ทำางานัสามาร่ถึเกิดิขึ้�นัได้ิผ่านัการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับองค์กร่ในัร้่ป็แบบต่้าง ๆ  พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ 

ข้องชาวดิิจิทัลไทยจึงม้ความหลากหลายเพร่าะต้้องเร้่ยนัร้้่และพัฒนัาทักษะอย้่เสมอ 

แบบไม่หยุดินิั�งและไม่สามาร่ถึใช้พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่เพ้ยงแหล่งเด้ิยวได้ิอ้กต่้อไป็

สำาหรั่บภาพอนัาคต้จากมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นั เมื�อพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ 

กว้างข้วางกว่าในัอด้ิต้ท้�ผ่านัมา จึงทำาให้เกิดิชุดิข้้อม้ลจำานัวนัมากผ่านัการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิ 

ทางสังคมท้�ซ้ึ่อนัทับกันัร่ะหว่างโลกออนัไลน์ัและออฟไลน์ั ชาวดิิจิทัลไทยจึงเลือกรั่บหลัก 

คุณธิร่ร่มท้�หลากหลายมาป็รั่บใช้โดิยไม่ยึดิติ้ดิเพ้ยงชุดิความคิดิเด้ิยว ม้การ่ตั้�งคำาถึาม 

กับต้นัเองและสังคม ม้การ่ต้้ความคุณธิร่ร่มแต่้ละด้ิานัโดิยอาศัยหลักความเป็็นัเหตุ้ 

เป็็นัผล การ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้จริ่ง ความยืดิหยุน่ั ความเป็็นัปั็จเจก และความสอดิคล้องกับการ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงข้องสังคม หากคุณธิร่ร่มเรื่�องใดิไม่สอดิคล้องกับหลักคิดิน้ั�ในัทัศนัะข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทย ก็จะเกิดิความคิดิโต้้แย้งและป็ฏิิเสธิการ่ป็ฏิิบัติ้ต้าม ผลจากการ่ศึกษา 

วิจัยน้ั�พบว่า หลักคุณธิร่ร่มเรื่�องความสุจริ่ต้ยังคงเป็็นัสิ�งท้�ชาวดิิจิทัลให้ความสำาคัญ ทั�งน้ั�  

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่เห็นัคุณค่าข้องจิต้สาธิาร่ณะมากกว่าจิต้อาสา ซึ่ึ�งสะท้อนัถึึงการ่ใส่ใจ 

ป็ร่ะโยชน์ัส่วนัร่วมและปั็ญหาสังคม ในัข้ณะท้�ป็ร่ะเดิ็นัเรื่�องจิต้อาสามักถ้ึกนัำาเสนัอ 

ในัสถึานัศึกษาในัเชิงการ่ทำากิจกร่ร่มท้�ม้การ่ให้คะแนันัมากำากับ อย่างไร่ก็ต้าม สถึาบันั 

คร่อบครั่วยังคงม้บทบาทสำาคัญในัการ่ขั้ดิเกลาหลักคุณธิร่ร่ม เช่นัเด้ิยวกับสถึาบันัการ่ 

ศึกษา สื�อดิิจิทัล และสื�อสังคมออนัไลน์ัท้�ม้บทบาทเพิ�มมากขึ้�นั

ผลการ่วิจัยพบว่า ความกลัว ความฝั่นั และความหวังข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นั  

ส่วนัหนึั�งเกิดิขึ้�นัจากป็ร่ะสบการ่ณ์ต้นัเอง ป็ร่ะกอบกับเงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจ สังคม  

วัฒนัธิร่ร่ม และเทคโนัโลย ้ร่วมไป็ถึึงอิทธิิพลข้องร่ะบบทุนันิัยมท้�ทำาให้ชาวดิิจิทัลคิดิฝั่นั 

และหวังบนัพื�นัฐานัการ่ใช้ช้วิต้ต้ามสภาพความเป็็นัจริ่ง และป็ร่ะเมินัความกลัว ความฝั่นั  

และความหวัง ต้ามความเป็็นัไป็ได้ิทางเศร่ษฐกิจ แต่้เนืั�องด้ิวยโคร่งสร้่างสังคมไทย 

และการ่เข้้าถึึงทร่ัพยากร่ท้�ไม่เพ้ยงพอท้�จะสนัับสนัุนัชาวดิิจิทัลให้ทำาต้ามความหวังและ 

ความฝั่นัข้องเข้าให้เป็็นัจริ่ง จึงทำาให้กร่อบความกลัว ความฝั่นั และความหวังข้อง 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่นัั�นัถ้ึกจำากัดิจากโคร่งสร้่าง อย่างไร่ก็ต้ามยังพบว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ยังม้ความเป็็นั “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล (Digital Agency)” ท้�ไม่คิดิจะยอมจำานันัต้่อ 

สิ�งท้�โคร่งสร้่างสังคมกำาหนัดิ แต่้พยายามต่้อร่องและป็รั่บเป็ล้�ยนัโคร่งสร้่างให้ได้ิภายใต้้ 

ทรั่พยากร่ท้�ต้นัเองม้อย้่ 

นัอกจากน้ั� ข้้อค้นัพบท้�น่ัาสนัใจอ้กป็ร่ะการ่ข้องงานัวิจัยน้ั�คือ ความกลัว ความฝั่นั  

และความหวัง ต้ลอดิจนัการ่แสวงหาความมั�นัคงและมั�งคั�งข้องชาวดิิจิทัลไทยไม่ได้ิถ้ึก 

ผลักดัินัด้ิวยแร่งข้บัจากกร่ะแสทนุันิัยมเทา่นัั�นั หากแต้คุ่ณธิร่ร่มเรื่�องความกต้ญัญู้ยังเป็็นั 

หนึั�งในัแร่งผลักดัินัท้�สำาคัญข้องชาวดิิจิทัลไทยในัการ่ข้บัเคลื�อนัความฝ่นััและการ่แสวงหา 

ความก้าวหน้ัาทางเศร่ษฐกิจข้องต้นั เพื�อให้ม้ความสามาร่ถึในัการ่ด้ิแลและต้อบแทนั 

บุพการ้่ ซึึ่�งคุณค่าเรื่�องความกตั้ญญู้น้ั�นัับเป็็นัเอกลักษณ์ข้องความเป็็นัไทย (Thainess)  

ท้�สามาร่ถึนัำามาต่้อยอดิส่งเสริ่มให้เกิดิการ่ขั้บเคลื�อนัทางเศร่ษฐกิจในัแบบฉบับข้อง 

ไทยเองท้�เหมาะสมกับบริ่บทสังคมไทยได้ิ
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Abstract

Thailand’s 20-Year National Strategy (2018-2037) has come 

into effect alongside the creation of ‘Thais 4.0’ – people with the  

potential to maximize the use of digital technologies across all socio- 

economic sectors. It is therefore imperative that we understand the  

term ‘digital native’ given that digital technology has been identified  

as a main driver of national economic growth. Thailand’s key  

digital population comprises the ‘Gen Y’ and ‘Gen Z’ generations who 

grew up in the digital age and during a period of relative prosperity.  

This demographic cohort represents a key workforce in the country 

in the present day and in the future. The aim of this research  

project is to study these two groups. The sample population to be  

used in this analysis comprises of: 1) 906 digital natives born between  

1981-2006 (those aged 13 – 23 will be classified as the ‘new  

generation of digital natives’ and those aged 24 – 38 will be classified  

as the ‘old generation of digital natives’); 2) 50 persons who are  

related to digital natives consisting of parents, teachers, and employers  

or supervisors. Both populations reside in three main areas covered in  

this study: 1) Bangkok representing the capital city, 2) Chiang Mai  

representing the main city and 3) Nakhon Phanom province representing  

the secondary province. 

This study has four objectives: 1) to look at the changes in culture and  

society as a result of technological advances from the perspective of  

Thai digital natives in Thai society, 2) to look at the generational self- 

identity of Thai digital natives, 3) to understand the knowledge, skills and  

attitudes of Thai digital natives, and 4) to look at possible futures from  

the perspective of Thai digital natives which consists of being a good  

citizen, as well as the hopes, fears, and dreams of this new generation.  

The study relies on qualitative anthropological data collection methods  

that includes in-depth interviews, interview questionnaires, free-listing,  

and pictorial ethnography. It also uses scientific data research methods  

and techniques to extract and analyze messages online. The fieldwork  

was conducted in the year 2019. Overall, the project took place over  

a period of 14 months from April 2019 to June 2020.

The findings suggest that the development of technology has  

resulted in changes in behavior, interaction, and social norms for Thai  

digital natives, for example, their use of language, their thoughts about life,  

life management, learning, work in organization, family relations, how they  

create and present themselves, the  creation of new stereotypes such as  

discrimination towards one another, judgement of right and wrong, good  

and evil, and moral arguments. It has also impacted social institutions  

structurally in terms of the creation of ‘inequality’ in various facets of  

society, such as having unequal opportunities to access to technology.  

Moreover, the development of technology has also resulted in new types  

of health problems as well. 

In regard to the language of self-identity among Thai digital natives,  

we see a combination of the universal context and the context of Thai  

society. The differences in the kinds of self-identification come from one’s  

age and life experience, which is an important condition in determining  

one’s attitude, thought process, how one sees the world, openness, ability  

to adjust or adapt, to how one lives and manages life with the use of  
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technology being an important indicator. Key characteristics of Thai digital  

natives of the new generation is keeping pace in this fast-changing world,  

having technological potential, the ability to adapt quickly, an openness  

to new things, and embodies diversity. This is not to say that all digital  

natives will have the same attributes as laid out here as it depends on their  

relative economic status, social background, family background, and age.

Thai digital natives learn and develop their unique skills through  

everyday engagement with technology, which include  computing skills,  

multitasking skills, information-seeking skills, and language skills and there  

are always new ways of creating and new ways of learning. The learning  

space has expanded both offline and online. Space of the home for learning  

has the potential to be created by family members, while the space of  

work for learning can occur through interaction with and within different  

organizations. Thus, the learning space of Thai digital natives is manifold  

because digital natives are constantly learning and developing skills and  

can no longer be confined to a single learning space. 

As for the perspective of Thai digital natives on the future, since the  

learning space is more varied and extensive than in the past, many data  

sets emerge through overlapping social interactions between the online  

and offline worlds. As a result, Thai digital natives have been open to  

adopting a variety of views on virtues and morality without having to  

adhere to a single set of ideas, raising questions with themselves and  

society, using the principle of interpretation of moral reasoning, application,  

flexibility, individuality, and adapting to the changes of society. Should  

moral principles not conform to this kind of thinking, digital natives will  

think, argue, and not comply. According to the research findings,  

the moral principle of integrity remains a priority for digital natives.  

Furthermore, this new generation of digital natives appreciates the  

public mind more than volunteering, which reflects their concern for  

society’s welfare and social issues. This is because the concept of  

volunteering is usually promoted through schools with an exchange of  

extra credit.  Notably, the family institution will still play an important  

role in refining moral principles, and the same goes for educational  

institutions, digital media and social media that will play a larger role.

According to the research findings, hopes, fears and dreams of Thai  

digital natives are shaped by individual experiences embedded with  

economic, social, cultural, and technological conditions. This includes  

the influence of capitalism that makes digital natives’ hopes and dreams  

based on reality and an assessment of fear, i.e. hopes and dreams, are  

contingent upon economic possibilities. The results of this study indicate  

that although hopes and dreams of the next generation of digital natives  

are constrained by structural factors, they still have the attribute of  

a ‘digital agency’ that will not succumb to what is defined by society but  

will try to negotiate and modify societal structures with the resources  

that they have. 

Interestingly, the research discovers that hopes, fears and dreams of  

Thai digital natives as well as their endeavor for wealth and success are  

not purely driven by capitalism. It is the value of gratitude that significantly  

influences Thai digital natives’ drive to achieve their dreams and develop  

their economic status in order to be able to take care and show gratitude  

to their parents. Such value of gratitude (known as Katanyu) uniquely  

represents the Thainess, which may be useful to drive the country’s  

economy that is suitable to Thai cultural context.
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บูทบูรรณาธิการ:

การสังเคราะห์ผลการวิิจััยุ 

สู่การใช้ป้ระโยุชน์เชิงนโยุบูายุ

จากร่ายงานัฉบับสมบ้ร่ณ์ข้องโคร่งการ่วิจัย “การ่สร้่างความเข้้าใจในัคุณลักษณะ  

พฤติ้กร่ร่ม และทัศนัคติ้ในัอนัาคต้ข้องชาวดิิจิทัลไทย” ทางคณะวิจัยได้ิกลั�นักร่อง 

วิเคร่าะห์ข้้อม้ลเพิ�มเติ้มเพื�อต้อบโจทย์คำาถึามท้�ว่า ภายใต้้แนัวนัโยบายไทยแลนัด์ิ 4.0  

ท้�ม้จุดิมุ่งหมายในัการ่พัฒนัา “คนั” ทุกช่วงวัยให้ม้คุณภาพ เป็็นัคนัไทย 4.0 ต้ามความ 

คาดิหวังข้องสังคมท้�ม้ต่้อกลุ่ม “คนัรุ่่นัใหม่” ควร่จะม้ความเข้้าใจพื�นัฐานัในัชาวดิิจิทัล 

ไทยเรื่�องใดิบ้าง ม้ความเป็็นัไป็ได้ิมากน้ัอยเพ้ยงใดิท้�ชาวดิิจิทัลไทยจะขั้บเคลื�อนัสังคม 

และป็ร่ะเทศไป็ในัทิศทางท้�รั่ฐคาดิหวังไว้ โดิยร่ายงานัฉบับพิเศษน้ั�จะเริ่�มป้็พื�นัฐานั 

การ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลเพื�อให้เกิดิความเข้้าใจในัความเป็็นัชาวดิิจิทัลไทยท้�สามาร่ถึ 

นัำาไป็ต่้อยอดิในัการ่พัฒนัากลุ่ม “คนัรุ่่นัใหม่” ท้�เป็็นัชาวดิิจิทัลไทยในัสังคมเมือง 

กรุ่งเทพมหานัคร่ (เมืองหลวง) อำาเภอเมืองในัจังหวัดิเช้ยงใหม่ (เมืองหลัก) และจังหวัดิ 

นัคร่พนัม (เมืองร่อง) ทัี�งนีี�	โด้ยเรียงลำาดั้บในีการป่พ่�นีฐานีความเข้าใจเร่�องช้าวดิ้จิทัีล 

ไทีย	ดั้งต่อไปนีี�

	 ปฐมบที: “คนีรุ่นีใหม่”	 ในีมโนีทีัศน์ีของช้าวด้ิจิทัีลไทียกับเส้นีทีางส่่	 “คนีไทีย	 

4.0”	นัำาโดิยการ่วิเคร่าะห์และเร้่ยบเร้่ยงข้องอาจาร่ย์ฐิติ้นัันัทน์ั ผิวนิัล จะสะท้อนัให้ 

เห็นัว่าความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นัแต้กต่้างหรื่อเหมือนักับชาวดิิจิทัล 

ในักลุ่มป็ร่ะเทศต้ะวันัต้กอย่างไร่ ซึึ่�งในัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นั วัยหรื่ออายุมิได้ิ 

ถ้ึกใช้เป็็นัตั้วแบ่งรุ่่นั (Generation) เพ้ยงอยา่งเด้ิยว แต่้ในัมโนัทัศน์ัข้องพวกเข้า ร้่ป็แบบ 

ความคิดิ วิถ้ึการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ และวิถ้ึทักษะข้องการ่ใช้เทคโนัโลย้ จะเป็็นัเครื่�องกำาหนัดิ 

แบ่งรุ่่นัวัยท้�แท้จริ่งร่ะหว่าง “ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า” กับ “ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่” ในัป็ฐมบท 

จะบร่ร่ยายถึึงการ่มองตั้วต้นั อัต้ลักษณ์ท้�แท้จริ่งข้องชาวดิิจิทัลไทย วิถ้ึช้วิต้ข้องชาว 

ดิิจิทัลไทยในัโลกออนัไลน์ั ซึึ่�งสิ�งเหล่าน้ั�ได้ิสัมพันัธ์ิอย้ภ่ายใต้้โคร่งสร้่างสังคมไทย

บทีทีี�สอง:	 อัตลักษณ์ช้าวดิ้จิทัีลไทียกับการปล่กฝัังหลักคุณธิรรมในียุค	 

“Technological	 Disruption” นัำาโดิยการ่วิเคร่าะห์และเร้่ยบเร้่ยงข้อง 

ร่องศาสต้ร่าจาร่ย์ ดิร่.จุลน้ั เท้ยนัไทย จะเป็็นัการ่สะท้อนัให้เห็นัถึึงภาวะท้�การ่พัฒนัา 

นัวัต้กร่ร่มและเทคโนัโลย้ได้ิสร้่างความพลิกผันั (Technological Disruption) ให้กับ 

ช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลไทยอย่างไร่ ซึึ่�งงานัวิจัยค้นัพบว่า การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางเทคโนัโลย ้
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ได้ิส่งผลต่้อการ่ป็ร่ะกอบสร่้างอัต้ลักษณ์ในัความเป็็นัชาวดิิจิทัลไทย และส่งผลกร่ะทบ 

ต่้อการ่ต้้ความใหม่ให้กับ “หลักคุณธิร่ร่ม” ข้องคนักลุ่มน้ั� อ้กทั�งยังแสดิงให้เห็นัว่า  

ในัยุคดิิจิทัลนัั�นั หลักคุณธิร่ร่มมิได้ิม้เพ้ยงชุดิความคิดิเด้ิยว หากแต่้การ่พัฒนัาทาง 

เทคโนัโลย้และการ่เปิ็ดิรั่บข่้าวสาร่ได้ิสร้่างให้เกิดิความหลากหลายในัหลักคุณธิร่ร่มท้� 

ผันัแป็ร่ไป็ต้ามบริ่บทและเงื�อนัไข้ข้องความแต้กต่้างทางรุ่่นัวัย พื�นัท้� เพศสภาพ ศาสนัา  

และชนัชั�นั เป็็นัต้้นั โดิยเนืั�อหาในับทน้ั�ได้ิทิ�งท้ายในัเรื่�องการ่ให้ข้้อเสนัอแนัะแนัวทาง 

การ่เร้่ยนัร้้่หลักคุณธิร่ร่ม (Moral Education) ท้�สอดิรั่บกับอัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลไทย 

รุ่่นัใหม่ว่าควร่อย้่ในัร้่ป็แบบใดิ ป็ร่ะกอบกับการ่ป็รั่บตั้วต่้อบทบาทใหม่ข้องผ้้ป็กคร่อง  

คร้่อาจาร่ย์ นัายจ้าง และภาครั่ฐ ในัการ่ส่งเสริ่มและสนัับสนุันัคนัรุ่่นัใหม่ท้�ม้คุณภาพ 

และคุณธิร่ร่มไป็ควบค่้กันั

บทีทีี�สาม:	 พ่�นีทีี�ความร้่กับการพัฒนีาทัีกษะช้าวดิ้จิทัีลเพ่�อรองรับองค์กร	 4.0  

นัำาโดิยการ่วิเคร่าะห์และเร้่ยบเร้่ยงข้องผ้้ช่วยศาสต้ร่าจาร่ย์ ดิร่.ภาสนัันัทน์ั อัศวรั่กษ์  

จะกล่าวถึึงการ่ท้�ชาวดิิจิทัลไทยม้วิถ้ึช้วิต้ท้�เก้�ยวข้้องกับการ่เร้่ยนัร้้่จากเทคโนัโลย้และ 

โลกออนัไลน์ั การ่ม้ความร้้่และทักษะทางด้ิานัโป็ร่แกร่มคอมพิวเต้อร์่จึงเป็็นัก้าวแร่กข้อง 

พื�นัฐานัการ่เร้่ยนัร้้่ข้องคนัยุคน้ั� การ่เร้่ยนัร้้่สำาหรั่บพวกเข้านัั�นัจึงมิได้ิยึดิติ้ดิแค่การ่เร้่ยนั 

จากสถึาบันัการ่ศึกษาเป็็นัหลักอ้กต่้อไป็ การ่ค้นัหาข้้อม้ลออนัไลน์ัน้ั�เองยังอาศัยการ่ 

คิดิวิเคร่าะห์ (Analytical Thinking) และการ่ร่้้ทันัดิิจิทัล (Digital Literacy) การ่ท้� 

ชาวดิิจิทัลไทยนัั�นัสามาร่ถึเข้้าถึึงความร้้่จากการ่ค้นัหาข้้อม้ลด้ิวยต้นัเองทำาให้ผ้้สอนั 

จำาเป็็นัต้้องเป็ล้�ยนับทบาทข้องต้นัจากผ้้ให้ความร้้่ (Knowledge Provider) กลายเป็็นั 

ผ้้กร่ะตุ้้นัการ่เร้่ยนัร้้่ (Knowledge Facilitator) ท้�ต้้องม้ความชำานัาญการ่ในัการ่ใช้ 

สื�อการ่สอนัร้่ป็แบบต้่าง ๆ ร่วมไป็ถึึงมุมมองข้องชาวดิิจิทัลต่้อองค์ความร้้่ท้�สามาร่ถึ 

นัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ในัช้วิต้ได้ิ นัอกจากนัั�นั สมาชิกในัคร่อบครั่วยงัม้บทบาทในัการ่สนัับสนุันั 

การ่เร้่ยนัร้้่ข้องบุต้ร่หลานัชาวดิิจิทัลไทย โดิยทำาหน้ัาท้�เป็็นัผ้้ท้�คอยกร่ะตุ้้นัการ่เร้่ยนัร้้่และ 

แสวงหาแหล่งเร้่ยนัร้้่ให้บุต้ร่หลานัข้องต้นั ร่วมถึึงการ่แลกเป็ล้�ยนัความร้้่ข้้ามวัยภายในั 

คร่อบคร่ัว เยาวชนัชาวดิิจิทัลไทยเองยังสามาร่ถึเป็ล้�ยนับทบาทมาเป็็นัผ้้สอนัการ่ใช้ 

สื�อใหม่ได้ิเช่นักันั ในับทน้ั�ยังสะท้อนัเส้ยงท้�ชาวดิิจิทัลไทยม้ต่้อข้้อจำากัดิในัการ่เร้่ยนัร้้่  

ผ่านัพัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลย้และร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ท้�เห็นัว่าไม่สอดิคล้องกับบริ่บท 

ในัปั็จจุบันัและเมื�อพวกเข้าก้าวเข้้าส่้โลกข้องการ่ทำางานั บทความนั้�ได้ิให้ข้้อเสนัอแนัะ 

แก่นัายจ้างและผ้้บังคับบัญชาต่้อการ่ป็รั่บตั้วให้สอดิคล้องกับอัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัล 

ไทยอ้กด้ิวย

บทีทีี�สี�: Digital	 Agency	 กับการตอบสนีองความกลัว	 ความฝัันี	 ความหวัง	 

ทีี�เกิด้จากโครงสร้างสังคม นัำาโดิยการ่วิเคร่าะห์และเร้่ยบเร้่ยงข้องอาจาร่ย์ ดิร่. 

ปุ็ณณฑร้่ย์ เจ้ยวิริ่ยบุญญา เป็็นับทท้�มุ่งช้�ให้เห็นัถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวัง  

ท้�เกิดิขึ้�นัจากป็ร่ะสบการ่ณ์ในัช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลไทย บทน้ั�ได้ิป็ร่ะยุกต์้ใช้กร่อบแนัวคิดิ 

เชิงโคร่งสร่้าง (Structure) และผ้้กร่ะทำา (Agency) ท้�ได้ิพัฒนัาโดิย Anthony  

Giddens เพื�อนัำามาวิเคร่าะห์และทำาความเข้้าใจว่าชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ในัฐานัะท้�เป็็นั  

“ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” สามาร่ถึต้อบสนัองต่้อความร้้่สึกกลัวจากการ่เผชิญกับภาวะ 

เส้�ยงภัยหรื่อความไม่มั�นัคง โดิยอาศัยองค์ความร้้่ทางเทคโนัโลย้ท้�ทันัสมัยเป็็นัเครื่�องมือ 

ในัการ่เข้้าถึึงทรั่พยากร่อย่างไร่ การ่วิจัยส่วนัหนึั�งค้นัพบว่า ความกลัว ความฝั่นั และ 

ความหวังข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นั ม้ความสัมพันัธ์ิกับเรื่�องความกตั้ญญู้และอุป็สร่ร่ค 

ท้�เกิดิจากร่ะบบอุป็ถัึมภ์ไทย ทำาให้เกิดิข้้อจำากัดิท้�ทำาให้ไม่สามาร่ถึเดิินัต้ามเส้นัทาง 

ความฝั่นัและความหวังข้องชาวดิิจิทัลไทยในับางกลุ่มได้ิ ทั�งน้ั� ข้้อสังเกต้ท้�สำาคัญ 

ป็ร่ะการ่หนึั�งคือ ทำาอย่างไร่รั่ฐจึงจะสามาร่ถึสนัับสนุันัให้เกิดิการ่พัฒนัาศักยภาพข้อง 

ความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ (Entrepreneur) ในัคนักลุ่มน้ั�ได้ิ

บทีทีี�ห้า:	ความเหล่�อมลำ�าในีการรับม่อกับการเปลี�ยนีแปลง:	เงาสะท้ีอนีเบ่�องหลัง 

นีโยบาย	 Thailand	 4.0 นัำาโดิยการ่วิเคร่าะห์และเร้่ยบเร้่ยงข้องผ้้ช่วยศาสต้ร่าจาร่ย์  

ดิร่.ภทัร่พร่ร่ณ ทำาด้ิ จะให้ข้้อคิดิว่าผลกร่ะทบสำาคัญท้�ไม่ควร่มองข้้ามข้องการ่พฒันัาทาง 

เทคโนัโลยใ้นัยุค “Technological Disruption” และการ่ขั้บเคลื�อนัสังคมไทยภายใต้้ 

นัโยบาย Thailand 4.0 คือการ่สร้่าง “ความเหลื�อมลำ�า” ในัการ่รั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง 

อันัเนืั�องมาจากพัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลย้ท้�ส่งผลกร่ะทบต่้อป็ร่ะชากร่ทุกช่วงวัยท้� 

ใช้ช้วิต้ร่่วมสมัยเด้ิยวกันั แต่้กลับม้โอกาสและความสามาร่ถึในัการ่ร่ับมือกับสิ�งเหล่าน้ั� 

ได้ิแต้กต่้างกันั ทั�งน้ั� โดิยม้เงื�อนัไข้สำาคัญท้�เป็็นัตั้วกำาหนัดิโอกาส ความสามาร่ถึ และ 

การ่เข้้าถึึงทรั่พยากร่ ท้�ชาวดิิจทิลัสามาร่ถึใช้เป็็นัพื�นัฐานัในัการ่รั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง  
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ได้ิแก่ โคร่งสร้่างข้องสถึาบันัคร่อบครั่ว สถึาบันัการ่ศึกษา เงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจ บริ่บท 

ความเป็็นัเมือง (Urbanization) ต้ลอดิจนัเงื�อนัไข้ด้ิานัป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องป็ร่ะชากร่ 

ดิิจิทัลแต่้ละกลุ่มท้�ส่งผลให้ม้ความสามาร่ถึในัการ่รั่บมือต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงเหล่านัั�นั 

ได้ิแต้กต่้างกันั

บทีสุด้ท้ีาย:	 ช้าวด้ิจิทัีลไทียในีฐานีะ	 “คนีไทีย	 4.0”:	 ความพร้อม	 ความ 

เป็นีไปได้้	 และข้อจำากัด้	 โดิยการ่วิเคร่าะห์ข้องคณะผ้้วิจัย เป็็นับทสรุ่ป็ข้องงานัวิจัย 

เก้�ยวกับคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลไทย ทั�งในัส่วนัข้องวิธ้ิคิดิ ทัศนัคติ้ พฤติ้กร่ร่ม  

อัต้ลักษณ์ ต้ลอดิจนัทักษะเฉพาะข้องป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั� อ้กทั�งยังได้ิเป็ร้่ยบเท้ยบ 

คุณลักษณะข้อง “คนัไทย 4.0” ซึึ่�งเป็็นัแนัวทางพื�นัฐานัต้ามนัโยบายท้�รั่ฐคาดิหวัง  

กับคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลท้�ค้นัพบจากผลการ่วิจัย โดิยช้�ให้เห็นัถึึงคุณลักษณะข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทยท้�ม้ความสอดิคล้องหรื่อม้ศักยภาพมากไป็กว่าแบบแผนัท้�รั่ฐคาดิหวัง  

ร่วมไป็ถึึงคุณลักษณะท้�ชาวดิิจิทัลไทยยังข้าดิ พร่้อมทั�งนัำาเสนัอแนัวทางแก่รั่ฐในัการ่ 

ส่งเสริ่มพัฒนัาคุณลักษณะเหล่านัั�นั นัอกจากน้ั� ยังได้ิให้ข้้อสังเกต้และข้้อเสนัอแนัะ 

เพิ�มเติ้ม เพื�อเต้ร้่ยมความพร่อ้มในัการ่นัำานัโยบายการ่พฒันัาคนัไทย 4.0 ไป็ส่้การ่ป็ฏิิบัติ้ 

ท้�สอดิคล้องกับสภาพความเป็็นัจริ่งข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลในับริ่บทสังคมไทยอ้กด้ิวย

ทั�งน้ั� ข้้อม้ลท้�ใช้ในัการ่นัำาเสนัอผลงานัวิจัยในัร่ายงานัฉบับพิเศษน้ั�มาจากการ่ 

วิเคร่าะห์ข้้อม้ลภาคสนัามในั 3 พื�นัท้� คือกรุ่งเทพมหานัคร่ เช้ยงใหม่ และนัคร่พนัม  

ซึึ่�งดิำาเนิันัการ่เก็บร่วบร่วมข้้อม้ลในัช่วงเดืิอนัเมษายนั - ธัินัวาคม 2562 โดิยอาศัย 

การ่เก็บข้้อม้ลจากผ้้ให้ข้้อม้ลสำาคัญซึึ่�งเป็็นักลุ่มป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล (Digital Natives)  

5 กลุ่มวัย คือกลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ (Neo-Digital Natives) อันัได้ิแก่ กลุ่มนัักเร้่ยนั 

มัธิยมศึกษาต้อนัต้้นั (อาย ุ13-15 ปี็) กลุ่มนัักเร้่ยนัมธัิยมศึกษาต้อนัป็ลาย (อาย ุ16-18 ปี็)  

กลุ่มนัักศึกษามหาวิทยาลัย (อายุ 19-23 ปี็) และกลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า (Old-Digital  

Natives) ได้ิแก่ กลุ่มวัยทำางานัต้อนัต้้นั (อายุ 24-29 ปี็) และกลุ่มวัยทำางานัต้อนัป็ลาย  

(อายุ 30-38 ปี็) ร่วม 910 ช้วิต้ ร่วมถึึงมุมมองจากกลุ่มป็ร่ะชากร่ท้�เก้�ยวข้้องกับชาว 

ดิิจิทัลไทย อาทิ ผ้้ป็กคร่อง คร้่อาจาร่ย์ และนัายจ้างหรื่อผ้้บังคับบัญชา ร่วม 50 ช้วิต้  

ด้ิวยเทคนิัควิจัยทางมานุัษยวิทยาหลากหลายร้่ป็แบบ ได้ิแก่ 1) เทคนิัคการ่วิจัย 

โดิยใช้แบบสอบถึามสัมภาษณ์ 2) เทคนิัคการ่ร่วบร่วมคำาศัพท์ 3) เทคนิัคการ่วาดิภาพ 

เชิงพร่ร่ณนัา 4) เทคนัิคการ่สัมภาษณ์แบบกึ�งโคร่งสร่้าง ป็ร่ะเภทการ่สัมภาษณ์แบบ 

เจาะลึก ร่วมผ้้ม้ส่วนัร่่วมในัการ่วิจัยจำานัวนัทั�งหมดิ 960 ช้วิต้
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ป็ร่ะเทศไทยกำาลังอย้่ในัช่วงแห่งการ่พัฒนัาต้ามแผนัยุทธิศาสต้ร์่ชาติ้ 20 ปี็  

(พ.ศ. 2561-2580) เป้็าหมายสำาคัญคือการ่มุ่งส่้ความ “มั�นัคง มั�งคั�ง ยั�งยืนั” ซึึ่�งม้ 

นัโยบายสำาคัญในัปั็จจุบันัคือ “ไทยแลนัด์ิ 4.0” โดิยมุ่งพัฒนัา “คนั” ทุกช่วงวัยให้ม้ 

คุณภาพ เป็็นัคนัไทย 4.0 ความคาดิหวังข้องสังคมต่้อการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศจึงมุ่งส่้กลุ่ม  

“คนัรุ่่นัใหม่” ว่าพวกเข้าจะขั้บเคลื�อนัสังคมและป็ร่ะเทศให้ไป็ในัทิศทางใดิ

ฉากทัศน์ัท้�ภาครั่ฐคาดิหวังไว้ต้ามยทุธิศาสต้ร์่ชาติ้กับกลุ่ม “คนัรุ่่นัใหม่” ในัปั็จจุบันั 

นัั�นัม้หลากหลายป็ร่ะการ่ ทั�งการ่ส่งเสริ่มความร้้่ ความสามาร่ถึ ทักษะ การ่สร้่างกำาลัง 

แร่งงานัในัอนัาคต้ ร่วมถึึงการ่ป็ล้กฝั่งคุณธิร่ร่ม จริ่ยธิร่ร่มท้�พึงป็ร่ะสงค์ โดิยกร่ะบวนัการ่ 

ป็ล้กฝั่งความคาดิหวังเหล่าน้ั�ม้ความเข้้มข้้นัทั�งในัร่ะดิับโคร่งสร่้างสังคมผ่านัสถึาบันั 

การ่ศึกษา สถึาบันัคร่อบครั่ว ร่วมถึึงสังคมในัภาพร่วมด้ิวย

เนืั�อหาในัส่วนัน้ั�มุ่งนัำาเสนัอป็ร่ะเดิ็นัการ่ทำาความเข้้าใจในัลักษณะเฉพาะข้อง  

“คนัรุ่่นัใหม่” โดิยเฉพาะในักลุ่มชาวดิิจิทัลไทย (Thai Digital Natives) ด้ิวยการ่ใช้ 

กร่อบวิเคร่าะห์ในัเรื่�อง “อัต้ลักษณ์ (Identity)” ซึึ่�งเก้�ยวพันัทั�งในัด้ิานัความเป็็นัอัต้วิสัย  

(Subjectivism) ปั็จเจกนิัยม (Individualism) บุคลิกภาพ (Personality) ความ 

เป็็นัตั้วต้นั (Self) ผ้้กร่ะทำาการ่ (Agency) ร่วมถึึงอาร่มณ์และความร้้่สึก (Emotion  

and Feeling) ซึึ่�งพิจาร่ณาทั�งในัแง่อัต้ลักษณ์ปั็จเจกบุคคล (Individual Identity) และ 

อัต้ลักษณ์ร่่วม (Collective Identity) โดิยเป้็าหมายสำาคัญคือ การ่แสดิงให้เห็นัภาพว่า  

ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ม้ลักษณะอย่างไร่ สอดิคล้องไป็ต้ามสิ�งท้�สังคมคาดิหวังไว้หรื่อไม่  

และลักษณะใดิท้�ม้ความเป็็นัสากล

เม่�อ	“อายุ”	ยังคงสำาคัญ

เกณฑ์สำาคัญท้�ม้มาอยา่งยาวนัานัในัการ่แบง่รุ่่นัคอื การ่ใช้ “อายแุละวยั” ท้�ปั็จจุบันั 

ยังคงพบว่าม้อิทธิิพลอย้่มากในัหลายสังคม โดิยเฉพาะในัสังคมไทยท้�ยึดิโยงกับคำาว่า  

“อาวุโส” โดิยทั�วไป็หากพ้ดิถึึง “คนัรุ่่นัใหม่” ผ้้คนัจะเข้้าใจว่าคือกลุ่มคนัท้�เกิดิมาบนัโลก 

ใบน้ั�หลังจากรุ่่นัข้องต้นัเอง ดัิงนัั�นัคนัรุ่่นัใหม่จึงม้นััยถึึงความเป็็นัเด็ิก วัยรุ่่นั วัยเยาว์  

 “คนรุ่นใหม่” 

ในมโนทัศน์ของชาวิดิ้จิัทัลไทยุ

กับูเส้นทางสู่ “คนไทยุ 4.0”
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1 ทางป็ร่ะชากร่ศาสต้ร่์เร้่ยกว่า “ชั�วคนัหรื่อรุ่่นัวัย” โดิยใช้อายุเป็็นัตั้วกำาหนัดิกลุ่มป็ร่ะชากร่เจเนัอ- 
เร่ชันัใหม่จะเกิดิขึ้�นัจากการ่ท้�ป็ร่ะชากร่รุ่่นัหนึั�งม้บุต้ร่เป็็นัป็ร่ะชากร่อ้กรุ่่นัวัย ซึึ่�งร่ะยะห่างข้องอายุ
ร่ะหว่างป็ร่ะชากร่ 2 รุ่่นัน้ั�จะป็ร่ะมาณ 20-30 ปี็ (ร่าชบัณฑิต้ยสถึานั, 2557) ส่วนัทางสังคมวิทยา Karl  
Mannheim อธิิบายความแต้กต้า่งข้องเจเนัอเร่ชันัต้ามป็ร่ากฏิการ่ณท์างสังคมท้�เกิดิขึ้�นั คนัในัเจเนัอเร่- 
ชันัเด้ิยวกันัจะม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ทางสังคมร่่วมกันั (Pilcher, 1994)

เยาวชนั หรื่อหนุ่ัมสาว หลายครั่�ง “อายุ” ถ้ึกใช้เป็็นัตั้วกำาหนัดิสำาคัญเก้�ยวกับกิจกร่ร่ม 

ต่้าง ๆ ในัช่วงช้วิต้ อายุบุคคลจะเพิ�มขึ้�นัต้ามกาลเวลาและสัมพันัธ์ิไป็กับลักษณะ 

ทางกายภาพ ร่่างกายจะเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ต้ามอายุท้�นิัยมเร้่ยกว่า “แก่ขึ้�นัไป็ทุกปี็” หรื่อ  

“แก่ลงไป็ทุกวันั” จากข้้อม้ลอายุข้องแต้่ละคนัจะถ้ึกนัำามากำาหนัดิเป็็นั “ช่วงวัย” โดิย 

ขึ้�นัอย้่กับหลักเกณฑ์ในัการ่กำาหนัดิ ตั้วอย่างเช่นั ในัทางป็ร่ะชากร่ศาสต้ร่์ กำาหนัดิให้ 

อายุ 0-14 ปี็ คือวัยเด็ิก อายุ 15-59 ปี็ คือวัยแร่งงานั ส่วนัผ้้ท้�อายุ 60 ปี็ขึ้�นัไป็คือ 

วัยส้งอายุ เป็็นัต้้นั หรื่อการ่อธิิบายคนัรุ่่นัใหม่ต้ามแนัวคิดิเจเนัอเร่ชันั (Generation)1  

ได้ิรั่บความนิัยมอย่างแพร่่หลายในัการ่วิเคร่าะห์คุณลักษณะและพฤติ้กร่ร่มข้องผ้้คนั 

ต่้างวัย โดิยส่วนัใหญ่มักพยายามสร่้างภาพแบบเหมาร่วม (Stereotype) ให้คนัแต่้ละ 

เจเนัอเร่ชันั ทั�งน้ั� แนัวคิดิเจเนัอเร่ชันัจะใช้เกณฑ์แบ่งคนัต้ามอายุ ปี็เกิดิ เชื�อมโยงกับ 

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ทางสังคม อย่างไร่ก็ต้ามหากแบ่งป็ร่ะชากร่ท้�ยังม้ช้วิต้อย้่ในัปั็จจุบันั 

อาจแบ่งได้ิเป็็นั 6 เจเนัอเร่ชันัหลัก คือ 1) ไซึ่เลนัต์้เจเนัอเร่ชันั (Silent Generation)  

2) เบบ้�บ้มเมอร์่ (Baby Boomer) 3) เจเนัอเร่ชันัเอกซ์ึ่ (Generation X)  

4) เจเนัอเร่ชันัวาย (Generation Y) 5) เจเนัอเร่ชันัซ้ึ่ (Generation Z) และ  

6) เจเนัอเร่ชันัแอลฟา (Generation Alpha) โดิยคนัท้�ถ้ึกมองว่าเป็็นั “คนัรุ่่นัใหม่” นัั�นั  

ก็คือคนัท้�อย้่ในัเจเนัอเร่ชันัถัึดิจากเจเนัอเร่ชันัข้องต้นัเอง อย่างไร่ก็ต้าม กลุ่มคนั 

เจเนัอเร่ชันัวายและเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่กำาลังเป็็นักลุ่มท้�ได้ิรั่บความสนัใจศึกษาเป็็นัอย่างมาก 

ในัด้ิานัต่้าง ๆ เนืั�องจากเป็็นักลุ่มป็ร่ะชากร่ท้�ม้ความสำาคัญทั�งในัแง่จำานัวนัท้�ถืึอว่า 

ม้มากกว่าเจเนัอเร่ชันัก่อนัหน้ัา และการ่เป็็นักำาลังแร่งงานัในัปั็จจุบันัร่วมถึึงอนัาคต้ด้ิวย

จากการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เชิงลึกในัการ่วิจัยครั่�งน้ั�พบว่า การ่ให ้

ความสำาคัญกับเรื่�องรุ่่นัปี็เกิดิและอายุยังเป็็นัสิ�งสำาคัญมาก จากคำาท้�ใช้เร้่ยกกลุ่มคนั 

รุ่่นัใหม่คือคำาว่า “รุ่่นัน้ัอง” หรื่อ “พวกน้ัอง ๆ” โดิยในักลุ่มชาวดิิจิทัลเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่ 

ท้�ยังอย้่ในัวัยเร้่ยนัม้การ่นัับรุ่่นัต้ามชั�นัปี็ท้�เร้่ยนั การ่ให้ความเคาร่พร่ะบบรุ่่นัพ้�รุ่่นัน้ัอง  

(แม้จะห่างเพ้ยงแค่ปี็เด้ิยว) ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่หากนิัยามต้ามอายุจึงหมายถึึงรุ่่นัน้ัอง 

ท้�เร้่ยนัในัร่ะดัิบต้ำ�ากว่า หรื่อแม้แต่้ในักลุ่มวัยทำางานัท้�มกัม้คำาสร่ร่พนัามเร้่ยกคนัรุ่่นัใหม่วา่  

“พวกเด็ิกใหม่ ๆ ” ซึึ่�งในัโลกการ่ทำางานัข้องชาวดิิจิทัลเจเนัอเร่ชันัวายจึงม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ 

การ่นิัยามความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ด้ิวย “ตั้วเลข้อายุ” ทั�งอายุจากปี็เกิดิและอายุการ่ทำางานั  

บุคคลท้�เข้้ามาทำางานัใหม่จะถ้ึกนิัยามเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ในัหน่ัวยงานั ในัทางต้ร่งกันัข้้าม 

หากพ้ดิถึึง “คนัรุ่่นัเก่า” โดิยส่วนัใหญ่จะให้ภาพข้องคนัท้�เกิดิมาก่อนั โดิยเฉพาะคนัท้� 

ม้อายุมากหรื่อม้ความอาวุโสมากกว่านัั�นัเอง สิ�งเหล่าน้ั�จึงสะท้อนัให้เห็นัถึึงความเข้้มข้้นั 

ข้องร่ะบบอาวุโสในัสังคมไทยท้�ให้ความสำาคัญกับเรื่�องข้องอายุการ่เกิดิก่อนั-เกิดิท้หลัง  

การ่มาก่อนั-มาหลัง สิ�งเหล่าน้ั�นัำาไป็ส่้ความคาดิหวังท้�ว่า คนัรุ่่นัใหม่หรื่อคนัท้�เกิดิมา 

ท้หลัง คนัท้�มาทำางานัท้หลัง จะต้้องม้คุณลักษณะต่้าง ๆ ท้�มากไป็กว่ารุ่่นัต้นัเอง  

โดิยเฉพาะความคาดิหวังด้ิานัศักยภาพ ความร้้่ และทักษะ 

เม่�อ	“อายุ”	ต้องเช่้�อมโยงกับ	“วัฒนีธิรรม”

ข้้อค้นัพบสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งข้องการ่ศึกษาน้ั�คือ “ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่” ไม่ได้ิ 

จำากัดิต้ามอายุและวัย ดัิงเช่นัท้�หลายการ่ศึกษาพยายามสร้่างตั้วแบบคุณลักษณะข้อง 

คนัแต่้ละเจเนัอเร่ชันัให้ม้ความแต้กต่้างกันัชัดิเจนัแบบเหมาร่วม ทั�งน้ั� ผลการ่วิเคร่าะห์ 

ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เชิงลึกม้ความสอดิคล้องกับข้้อเสนัอท้�พยายามรื่�อสร้่างนิัยาม 

การ่แบ่งเจเนัอเร่ชันัแบบเดิิมท้�มักจะมองแต่้ปี็เกิดิ อายุ และวัยข้องผ้้คนั หรื่อเร้่ยกว่า 

การ่วิเคร่าะห์ลักษณะทางกายภาพ (Biology) มาส่้การ่วิเคร่าะห์ด้ิวยวัฒนัธิร่ร่มและ 

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ทางสังคม (Culture) และการ่วิเคร่าะห์ด้ิวยการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางเทคโนัโลย ้ 

(Technology) ทั�งน้ั� เมื�อวิเคร่าะห์ข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เชิงลึกข้องป็ร่ะชากร่ทั�ง 5  

กลุ่มอายุ จะพบว่าสามาร่ถึกำาหนัดินิัยาม “ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่” ได้ิต้ามป็ร่ะเด็ินัดัิงน้ั�

“ร่ปแบบความคิด้	 (Mindset)” ในัท้�น้ั�ม้ความหมายคร่อบคลุมถึึงทัศนัคติ้ วิธ้ิ 

การ่คิดิ การ่มองโลก การ่เป็ดิิรั่บ การ่ป็รั่บตั้ว การ่ยอมรั่บความแต้กต่้าง การ่เป็ล้�ยนัแป็ลง  

ความทันัสมัย ความกล้า โดิยความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่จะต้้องม้ลักษณะความคิดิท้�สำาคัญคือ  

การ่เปิ็ดิกว้าง เปิ็ดิรั่บสิ�งใหม่ ป็รั่บตั้วเองได้ิ เข้้าใจและยอมรั่บความแต้กต่้างหลากหลาย  
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ม้อิสร่ะทางความคิดิ และกล้าคิดิกล้าทำา ในัทางต้ร่งกันัข้้าม “ความเป็็นัคนัรุ่่นัเก่า”  

จะหมายถึึงลักษณะความคิดิท้�ไม่ยอมเปิ็ดิรั่บสิ�งใหม่ เช่นั การ่ไม่ยอมรั่บความหลากหลาย 

ทางเพศ ความไม่กล้าเป็ล้�ยนัแป็ลง ปิ็ดิกั�นัความคิดิ และไม่รั่บฟังอะไร่ใหม่ 

“วิถีุการด้ำาเนิีนีชี้วิต	(Lifestyle)”	เป็็นัสิ�งท้�ถ้ึกนัำามาใช้ในัการ่นิัยามอัต้ลักษณ์ข้อง 

คนัรุ่่นัใหม่ โดิยเฉพาะแบบแผนัการ่ใช้ช้วติ้ท้�แต้กต่้างไป็จากคนัรุ่่นัก่อนั โดิยวิถ้ึการ่ดิำาเนิันั 

ช้วิต้สามาร่ถึอธิิบายให้เห็นัถึึงค่านิัยม ร่สนิัยม การ่สื�อสาร่ กิจกร่ร่มในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั  

และพฤติ้กร่ร่มท้�แสดิงออกมา โดิยความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่จะม้วิถ้ึช้วิต้คือการ่นัอนัดึิก  

ไม่ได้ิให้ความสำาคัญกับการ่ตื้�นัเช้ามากนััก การ่แต่้งกายเป็็นัไป็ต้ามยุคสมัยนิัยม (แฟชั�นั)  

การ่ใช้จ่ายและบร่โิภคเนัน้ัต้ามความพงึพอใจ ใหค้วามสำาคัญกับการ่ป็ร่ะหยดัิทร่พัยากร่  

(เช่นั ป็ร่ะโยคท้�ว่า คนัรุ่่นัใหม่ใส่ใจสิ�งแวดิล้อม) ใช้ช้วิต้แบบเนั้นัการ่ด้ิแลสุข้ภาพ 

มากขึ้�นั เช่นั ออกกำาลังกาย รั่บป็ร่ะทานัอาหาร่เพื�อสุข้ภาพ ม้สมดุิลช้วิต้ (Work-Life  

Balance) ให้ความสำาคัญกับกร่ะแสสังคม ใช้ภาษา คำา หรื่อวล้ใหม่ ๆ ต้ามยุคสมัย

“วิถีุเทีคโนีโลยี	 (Technological	Way	 of	 Life)” ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทยเก้�ยวข้้องกับเทคโนัโลย้โดิยต้ร่งทั�งด้ิานัการ่เร้่ยนัร้้่ทักษะการ่ใช้งานั 

และผลกร่ะทบจากการ่ใช้เทคโนัโลย้ ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เชิงลึกแสดิงให้เห็นัถึึง 

บทบาทสำาคัญข้องทักษะการ่เร้่ยนัร้้่การ่ใช้งานัเทคโนัโลย้ ร่วมถึึงความเก้�ยวโยงข้อง 

ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่กับทักษะการ่ร้้่เท่าทันัสื�อและเทคโนัโลย้ (Digital Literacy)  

ท้�เป็็นัตั้วช้�วัดิลักษณะรุ่่นัไดิ้ชัดิเจนั ดัิงป็ร่ะโยคท้�ว่า “คนัรุ่่นัใหม่เกิดิมากับเทคโนัโลย้”  

หรื่อ “คนัรุ่่นัใหม่ต้้องร้้่ทันัเทคโนัโลย้” 

สิ�งเหล่าน้ั�ได้ิสร้่างภาพป็ร่ะทับความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ผ่านักร่ะบวนัการ่ม้ทักษะและ 

การ่เร้่ยนัร้้่เทคโนัโลย้ท้�มากกว่าเดิิม ทั�งในัแง่ความเก่ง ความคล่องตั้วในัการ่ใช้งานั  

และทันัสมัยต่้อเทคโนัโลย้ใหม่ โดิยความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่จึงถ้ึกมองว่าม้ความเป็็นั  

“ชาวดิิจิทัล (Digital Natives)” ส้ง บางส่วนัเร้่ยกว่าเป็็นั iGen เพร่าะเกิดิ เติ้บโต้ และ 

คุ้นัเคยกับการ่ใช้เทคโนัโลย้มากกว่าเจเนัอเร่ชันัท้�เกิดิมาก่อนัน้ั� นัำามาส่้กร่ะบวนัการ่ 

สร้่างความคาดิหวังต่้อเรื่�องวิถ้ึเทคโนัโลย้ โดิยคนัแต้่ละรุ่่นัจะคาดิหวังว่าคนัรุ่่นัอื�นั 

จะต้้องชำานัาญในัวิถ้ึเทคโนัโลย้ โดิยความคาดิหวังจะเข้้มข้้นัมากต่้อคนัรุ่่นัถัึดิไป็จาก 

ต้นัเอง “คนัรุ่่นัใหม่ ๆ  ต้้องเก่งและร้้่ทันัเทคโนัโลยม้ากกว่าคนัรุ่่นัท้�แก่กว่า” อย่างไร่ก็ต้าม  

ความคาดิหวังเรื่�องความร่้้ ทักษะ ความเท่าทันัในัวิถ้ึเทคโนัโลย้นั้� ไม่ได้ิเกิดิขึ้�นัต่้อคนั 

รุ่่นัถัึดิไป็เท่านัั�นั แต่้ยังม้ความคาดิหวังต่้อคนัรุ่่นัเด้ิยวกันัและคนัรุ่่นัก่อนัหน้ัาด้ิวย เพร่าะ 

อิทธิิพลข้องเทคโนัโลย้ท้�ม้ต่้อวิถ้ึช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัทำาให้ทุกคนัเกิดิความคาดิหวังว่า ไม่ว่า 

จะเป็็นัคนัรุ่่นัใดิก็ต้้องป็รั่บตั้ว เร้่ยนัร้้่ และเท่าทันัการ่ใช้เทคโนัโลยใ้ห้ได้ิ ซึึ่�งร่ะดัิบความ 

เข้้มข้้นัข้องความคาดิหวังข้องคนัรุ่่นัวัยต่้าง ๆ ม้ลักษณะดัิงน้ั�

รุ่นีวัย Baby
Boomer

Gen X Gen Y Gen Z Gen Alpha 

Old-digital น้ัอย ป็านักลาง มาก มากท้�สุดิ มากท้�สุดิ

Neo-digital - 
มหาวิทยาลัย

น้ัอย มาก มาก มากท้�สุดิ มากท้�สุดิ

Neo-digital - 
มัธิยมศึกษา

น้ัอย มาก มาก มากท้�สุดิ มากท้�สุดิ

ท้�มา:  สรุ่ป็จากข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เชิงลึกข้องโคร่งการ่วิจัยการ่สร้่างความเข้้าใจในัคุณลักษณะ

พฤติ้กร่ร่ม และทัศนัคติ้ในัอนัาคต้ข้องชาวดิิจิทัลไทย (จุลน้ั เท้ยนัไทย และคณะ, 2563).

สาเหตุ้หนึั�งท้�ทำาให้ทักษะความสามาร่ถึในัการ่ใช้งานัเทคโนัโลย้ข้องคนัรุ่่นัต่้าง ๆ  

ม้ความแต้กต่้างกันั และส่งผลให้เกิดิความคาดิหวังอย่างมากต่้อคนัรุ่่นัถัึดิไป็ 

เนืั�องจากความสัมพันัธ์ิร่ะหว่าง “ป็ร่ะสบการ่ณ์ช้วิต้กับการ่เกิดิขึ้�นัข้องเทคโนัโลย้”  

โดิยมองว่า อุป็กร่ณ์เทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่ในัแต้่ละยุคสมัยนัับว่าเป็็นัตั้วแทนัอัต้ลักษณ์ 

ข้องคนัแต่้ละรุ่่นัได้ิ ดัิงความเห็นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่วัยเร้่ยนัมหาวิทยาลัยท้�กล่าวไว้ว่า  

“เทคโนโลยีีรุ่่�นแม่�ก็็จะเป็็นเพจเจอร์ุ่ เทคโนโลยีีรุ่่�นผม่ก็็คือสม่าร์ุ่ตโฟน ส�วนเทคโนโลยีี 

	ตาราง	1		ความคาด้หวังต่อทัีกษะวิถีุเทีคโนีโลยีของคนีแต่ละรุ่นีวัย	(Generation) 

	 	 ในีมุมมองของช้าวดิ้จิทัีล
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รุ่่�นน้องผม่ก็็จะเป็็นแท็บเล็ตและก็ารุ่วิดีีโอคอล” ร่วมถึึงความแต้กต่้างข้องการ่ใช้ช้วิต้ 

ข้องการ่เลน่ัในัวยัเด็ิกข้องคนัแต้ล่ะยคุ เช่นั ป็ร่ะสบการ่ณท้์�ร่ะบวุ่า “เรุ่าเตบิม่าในยีค่ที�มั่น 

ยีังมี่หม่าก็เก็็บ โดีดียีาง เล�นแบบเล�นจริุ่ง ๆ ในสนาม่เด็ีก็เล�น แต�ของเขา (เด็ีก็เดีี�ยีวนี�)  

น�าจะเป็็นยีค่ที�แบบโตม่าน�าจะม่มืี่อถืือเลยี เพรุ่าะพ�อแม่�หลายีคนก็็เลี�ยีงด้ีวยีสม่ารุ่ต์โฟน”

จึงไม่น่ัาแป็ลกใจว่าเหตุ้ใดิความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ถึึงถ้ึกคาดิหวังส้งต่้อทักษะการ่ใช้ 

เทคโนัโลย้ ดัิงท้�กล่าวไป็แล้วว่า คนัรุ่่นัใหม่คือการ่ถ้ึกนิัยามว่าเป็็นัคนัท้�ม้ทักษะและ 

ทันัสมัยต่้อเทคโนัโลย้ อย่างไร่ก็ต้าม ในัทางต้ร่งกันัข้้าม ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เชิงลึก 

จากทุกกลุ่มวัย สามาร่ถึวิเคร่าะห์มุมมองท้�ม้ต่้อเรื่�องวิถ้ึเทคโนัโลย้และสรุ่ป็นิัยาม  

“ความเป็็นัคนัรุ่่นัเก่า” ได้ิว่า “เป็็นผ้้ที�ไม่�รุ้้่เรืุ่�องเทคโนโลยีี ใช้้เทคโนโลยีีไม่�คล�อง  

ไม่�เท�าทัน อาจตก็เป็็นเหยีื�อในก็ารุ่โดีนหลอก็ลวงและอาช้ญาก็รุ่รุ่ม่ต�าง ๆ ได้ีง�ายี  

ไม่�ค�อยีติดีตาม่เทคโนโลยีใีหม่� ไม่�เปิ็ดีรัุ่บและป็รัุ่บตัวที�จะใช้้เทคโนโลยีี รุ่วม่ถึืงช้อบพึ�งพา 

ให้ผ้้อื�น (คนรุ่่�นใหม่�) ช้�วยีเหลือทางเทคโนโลยีีให้” ทั�งน้ั� ชาวดิิจิทัลช่วงวัยเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่ 

และเจเนัอเร่ชันัวายส่วนัมากอยากให้คนัรุ่่นัเก่าม้การ่ยอมรั่บ เร้่ยนัร้้่เทคโนัโลย้ต่้าง ๆ  

ต้ามสมัยด้ิวย

ข้้อพึงร่ะวังในัป็ร่ะเด็ินัความคาดิหวังต่้อทักษะวิถ้ึเทคโนัโลย้ข้องคนัรุ่่นัใหม่น้ั�คือ  

การ่ท้�คนัรุ่่นัใหม่ต้้องแบกร่ับความกดิดิันัในัการ่พัฒนัาศักยภาพต้นัเอง การ่เร้่ยนัร้้่  

ทักษะ ความสามาร่ถึท้�ถ้ึกคาดิหวังเพิ�มขึ้�นัไป็เรื่�อย ๆ  ในัข้ณะท้�คนัรุ่่นัเก่า นัอกจากจะถ้ึก 

คาดิหวังไม่มากนััก กลับคาดิหวังท้�จะพึ�งพาเรื่�องเหล่าน้ั�จากคนัรุ่่นัใหม่เป็็นัหลัก อาทิ  

คำากล่าวท้�ว่า “ก็็พี�ทำาอันนี�ไม่�ได้ี น้องน�าจะเก็�งเทคโนโลยีกี็ว�าพี� ช้�วยีทำาแทนหน�อยีละกั็น”  

ช่องว่างร่ะหว่างรุ่่นัน้ั�ทำาให้การ่ทำางานัร่ะหว่างคนัรุ่่นัเก่าและคนัรุ่่นัใหม่ในัสังคมไทย 

เกิดิความเหลื�อมลำ�า เมื�อคนัรุ่่นัเก่าใช้เทคโนัโลย้ได้ิไม่คล่อง งานัในัส่วนัน้ั�จึงต้กมาอย้่ในั 

ความรั่บผิดิชอบข้องคนัรุ่่นัใหม่แทนั

อัตลักษณ์ของช้าวดิ้จิทัีลสากล

จากการ่นิัยาม “ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่” ต้ามมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยข้้างต้้นั 

จะเห็นัได้ิว่า ทุกคนัล้วนัม้ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ (และรุ่่นัเก่า) ได้ิในัหลากหลายมิติ้  

ทั�งในัแง่อายุและวัย ร้่ป็แบบความคิดิ วิถ้ึการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ ร่วมถึึงวิถ้ึเทคโนัโลย ้ขึ้�นัอย้่กับ 

ว่าบุคคลจะนิัยามตั้วต้นัอย่างไร่เพื�อสร้่างความเป็็นัอัต้ลักษณ์เฉพาะบุคคล (Individual  

Identity) อย่างไร่ก็ต้าม เพื�อค้นัหาป็ร่ะเด็ินัสำาคัญท้�ว่าชาวดิิจิทัลไทยม้ความเป็็นัคนั 

รุ่่นัใหม่มากน้ัอยเพ้ยงใดิ เร่าจึงต้้องอาศัยการ่ทำาความเข้้าใจอัต้ลักษณ์ร่่วม (Collective  

Identity) ในัความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ข้องชาวดิิจิทัล ข้้อม้ลในัส่วนัน้ั�จึงพยายามวิเคร่าะห์ 

ข้้อม้ลท้�ได้ิจากการ่สัมภาษณ์เชิงลึกโดิยใช้กร่อบการ่วิเคร่าะห์อัต้ลักษณ์ชาวดิิจิทัลไทย 

ต้ามคุณลักษณะชาวดิิจิทัลสากลท้�ได้ิจากการ่ทบทวนัวร่ร่ณกร่ร่มซึึ่�งสรุ่ป็ได้ิ 25 ลักษณะ 

สำาคัญ จัดิเป็็นั 4 กลุ่มดัิงน้ั�
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ตาราง	2	อัตลักษณ์ช้าวดิ้จิทัีลสากลทีี�มีอย่่ในีช้าวดิ้จิทัีลไทีย

ท้�มา: สรุ่ป็ 25 คุณลักษณะจากข้้อม้ลการ่ทบทวนัวร่ร่ณกร่ร่มท้�เก้�ยวข้้อง และนัำามาจัดิแบ่งเป็็นั 4 กลุ่ม โดิยมุมมอง
ข้องผ้้วิจัยโคร่งการ่วิจัยการ่สร้่างความเข้้าใจในัคุณลักษณะ พฤติ้กร่ร่ม และทัศนัคติ้ในัอนัาคต้ข้องชาวดิิจิทัลไทย  
(จุลน้ั เท้ยนัไทย และคณะ, 2563).

อัตลักษณ์ช้าวดิ้จิทัีลสากลทีี�มีอย่่ในีช้าวดิ้จิทัีลไทีย

•  เกิดิมาพร้่อมกับการ่ใช้เทคโนัโลย้ 

(Equipped with Smart) 

•  ให้เทคโนัโลย้คิดิให้เลยไม่ได้ิฝึ่กสมอง 

(Stupidification) 

•  เป็ร้่ยบต้นัเองเป็็นัเทคโนัโลย้ (Imitate 

Technology Function)

•  ม้ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์ (Creativity) 

•  เป็็นัผ้้สร้่างสร่ร่ค์สิ�งใหม่ ๆ (Innovators)

•  ออนัไลน์ัต้ลอดิ (Interactive) 

•   ต้้องการ่ความร่วดิเร็่ว (Need for Speed)  

•  ตื้�นัตั้วต่้อข่้าวสาร่ (Information 

Alertness) 

•  สังคมก้มหน้ัา (Thumb Generation)

•  ม้ความคิดิต่้อเรื่�องเวลาเป็ล้�ยนัไป็ 

(Having a New Sense of Time)

•  ชอบสื�อท้�ม้ภาพ (Communicates 

with Images)

•  ชอบค้นัหาตั้วต้นั 

(Personalization)

•  ม้ตั้วต้นัท้�หลากหลาย

(Multiple Identities)

•  ชอบสร้่างตั้วต้นัอย่างเฉพาะ

(Customization)

•  สร้่างโลกส่วนัตั้ว (Create their 

own private world)

•  ม้อิสร่ะในัต้นัเอง

(Independence/Freedom)

•  มั�นัใจในัต้นัเอง (Self-confident)

•  ชอบความโป็ร่่งใส (Transparency)   

•  กล้าแสดิงความคิดิเห็นั 

(Free Expression) 

•  ยืนัหยัดิเพื�อสิทธิิข้องต้นัเอง 

(Stand for Individual Rights)

•  ม้ความหลากหลายทางเพศ

(Gender Diversity) 

•  ลดิอคติ้การ่เหยย้ดิหยามผ้้อื�นั 

(Decrease Discrimination)

•   ม้ส่วนัร่่วมกบัสังคม (Civic Engagement) 

•  สร้่างเครื่อข่้ายออนัไลน์ั 

(Net-Networking) 

•  ให้ความร่่วมมือ (Collaboration)

เทีคโนีโลยี

ความเป็นีตัวตนี การสร้างสังคม

วิถีุออนีไลน์ี

ทั�งน้ั� ในัภาพร่วมชาวดิิจิทัลไทยม้ลักษณะทั�ง 25 ป็ร่ะการ่ข้้างต้้นัเช่นัเด้ิยวกับ 

ชาวดิิจิทัลสากล เพ้ยงแต่้ในัการ่ศึกษาครั่�งน้ั�พบว่า บางคุณลักษณะแสดิงออกอย่าง 

ชัดิเจนั ส่วนับางลักษณะรั่บร้้่ได้ิว่าม้อย้่แต่้ยังไม่เด่ินัชัดิ ในัท้�น้ั�จะข้อนัำาเสนัอป็ร่ะเด็ินั 

ท้�น่ัาสนัใจโดิยเฉพาะในัส่วนัข้องลักษณะชาวดิิจิทัลไทยท้�มองว่าม้ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่  

โดิยม้การ่ต้้ความลักษณะต่้าง ๆ ท้�แต้กต่้างไป็จากบริ่บทข้องสากล ดัิงน้ั� 

การใช้้เทีคโนีโลยีของคนีรุ่นีใหม่

แม้ชาวดิิจิทัลไทยโดิยเฉพาะเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่จะเห็นัด้ิวยท้�คนัรุ่่นัต้นัเองนัั�นัเกิดิมา 

พร้่อมกับการ่ใช้เทคโนัโลย้ (Equipped with Smart) เช่นัเด้ิยวกับชาวดิิจิทัล 

ทั�วโลก แต้่หลายคนัก็ป็ฏิิเสธิว่าความจร่ิงแล้วชาวดิิจิทัลไทย “เรุ่าไม่�ได้ีเกิ็ดีม่าพรุ่้อม่ 

กั็บก็ารุ่ใช้้เทคโนโลยีีแต�เรุ่าเกิ็ดีม่าในยี่คที�มี่ก็ารุ่ใช้้เทคโนโลยีี” ซึึ่�งป็ร่ะเด็ินัน้ั�สะท้อนัถึึง 

ความเหลื�อมลำ�าด้ิานัการ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ข้องคนัในัแต่้ละกลุ่ม เช่นั กลุ่มวัย “เรุ่าเพิ�งจะ 

ม่าเรีุ่ยีนรุ้้่เทคโนโลยีีใหม่� ๆ เมื่�อสัก็ 10 ปี็ก็�อนได้ีมั่�ง แต�เด็ีก็รุ่่�นนี� (รุ่่�นหลัง) คือเกิ็ดีม่า 

ป่็�บ เล�นไอแพดีแล้ว” หรื่อเงื�อนัไข้ข้องคร่อบคร่ัวท้�ทำาให้การ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ข้องเดิ็ก 

ไม่เท่ากันั “เพิ�งม่ารุ้้่จัก็ป็รุ่ะม่าณ 10 ขวบ ได้ีมี่ชี้วิตตอนยัีงไม่�มี่เทคโนโลยีี แบบได้ี 

ออก็ไป็เที�ยีวเล�นกั็บเพื�อนนอก็บ้านด้ีวยี ไม่�ได้ีเล�นแต�อินเทอรุ่์เน็ตเท�านั�น ไม่�ได้ีเกิ็ดีม่า 

พรุ้่อม่กั็บอินเทอร์ุ่เน็ตเลยี” ดัิงนัั�นั แม้ว่าจะเป็็นัคนัรุ่่นัเด้ิยวกันั อย้่ในัยุคสมัยช่วงเวลา 

เด้ิยวกันั พื�นัท้�เด้ิยวกันั แต่้อาจจะเข้้าถึึงการ่ใช้เทคโนัโลย้ได้ิไม่พร้่อมกันั กร่ณ้น้ั� 

แสดิงให้เห็นัถึึงโคร่งสร่้างสังคมไทยท้�ม้ความเหลื�อมลำ�าด้ิานัเทคโนัโลย้ ทำาให้ลักษณะ 

ข้องชาวดิิจิทัลไทยม้คุณลักษณะท้�ผสมผสานัทั�งความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ (ทันัสมัย ได้ิใช้ 

เทคโนัโลย)้ และความเป็็นัคนัรุ่่นัเก่า (เข้้าไม่ถึึงเทคโนัโลย)้ ความสามาร่ถึในัการ่เข้้าถึึง 

เทคโนัโลย้ทั�งในัเชิงพื�นัท้� ความสามาร่ถึทางเศร่ษฐกิจ และทักษะการ่เร้่ยนัร้้่ข้องแต้่ละ 

บุคคล จึงเป็็นัข้้อกำาหนัดิร่่วมในัการ่สร้่างความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ในัเชิงเทคโนัโลย้ให้กับ 

ชาวดิิจิทัลไทยด้ิวย

ชาวดิิจิทัลไทยท้�เป็็นัคนัรุ่่นัใหม่หลายคนัยังมองต้นัเองแยกส่วนักับเทคโนัโลย้ 

แม้จะม้การ่เป็ร้่ยบเท้ยบต้นัเองเป็็นัเทคโนัโลย้ (Imitate Technology Function)  
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เช่นัเด้ิยวกับชาวดิิจิทัลสากล แต่้เป็็นัเพ้ยงการ่เป็ร้่ยบเท้ยบในัเชิงการ่ใช้คำาศัพท์ 

หยิบยืมคำามาเป็ร้่ยบเท้ยบต้นัเองเหมือนัอุป็กร่ณ์ไฟฟ้า อาทิ “รุ้้่สึก็แบตหม่ดี ขอไป็ 

ช้าร์ุ่จพลังก็�อน” หมายถึึง ความร้้่สึกอ่อนัล้าต้้องการ่พักผ่อนั โดิยส่วนัใหญ่ชาวดิิจิทัลไทย 

ก็ยังมองว่าต้นัเองยังม้ความเป็็นัมนัุษย์มากกว่าและต้ัวเองยังไม่ใช่เทคโนัโลย้ และทำา 

ทุกอย่างไม่ได้ิแบบท้�เทคโนัโลย้ทำา ดัิงเช่นัคำาท้�กล่าวว่า “นี�คนนะไม่�ห่�นยีนต์” โดิย 

คนัรุ่่นัใหม่ยอมรั่บว่า เทคโนัโลย้ม้บทบาทควบคุมร้่ป็แบบการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ แต่้ในั 

ข้ณะเด้ิยวกันัก็ยังเชื�อว่าคนัยัง “เหนือก็ว�า” สามาร่ถึทำาในัหลายสิ�งท้�เทคโนัโลย้ทำาไม่ได้ิ  

เทคโนัโลยเ้กิดิมาจากคนัคิดิสร้่างขึ้�นัและยังคงถ้ึกควบคุมโดิยคนัอย้่

สำาหร่ับป็ร่ะเดิ็นัท้�ว่า “คนัรุ่่นัใหม่เป็็นักลุ่มคนัท้�ถ้ึกทำาให้ฉลาดินั้อยลง (Stupid- 

ification)” เพร่าะป็ล่อยให้เทคโนัโลย้คิดิให้ต้นัเองเลยไม่ได้ิฝึ่กสมอง มุมมองข้องชาว 

ดิิจิทัลไทยเห็นัด้ิวยในัป็ร่ะเด็ินัดัิงกล่าวในัแง่ท้�เป็็นัการ่หยิบยืม หรื่อใช้เทคโนัโลย้โดิย  

“แค่ใช้” แต่้บางส่วนัก็เห็นัแย้งว่า คนัท้�มองว่าเทคโนัโลย้ทำาให้คนัฉลาดิน้ัอยลงก็คือ  

“คนัรุ่่นัเก่า” นัั�นัเอง เพร่าะเข้าเหล่านัั�นัไม่ได้ิใช้/ใช้ไม่เป็็นั/ใช้เป็็นัแต่้ไม่คล่อง และ 

คิดิไป็เองว่าการ่ใช้เทคโนัโลย้จะทำาให้ไม่ได้ิฝึ่กคิดิ แต่้ความเป็็นัจริ่งแล้ว หากเป็็นัคนั 

รุ่่นัใหม่ เมื�อใช้เทคโนัโลย้คือจะต้้อง “ฉลาดิคิดิ” และ “ร้้่เท่าทันั” ร้้่ว่าเทคโนัโลย้ใดิ 

ใช้เพื�ออะไร่ เทคโนัโลย้จึงเป็็นัเพ้ยงแค่ “ตั้วช่วย” เท่านัั�นั ชาวดิิจิทัลไทยบางส่วนั 

ตั้�งคำาถึามต้่อป็ร่ะเดิ็นัน้ั�ว่า “เรุ่าจำาเป็็นม่าก็น้อยีเพียีงใดีที�ต้องเสียีเวลาม่าคิดีคำานวณ 

บางสิ�งด้ีวยีตนเอง ในเมื่�อมี่เทคโนโลยีมี่าช้�วยีในส�วนนี�แล้ว ถ้ืาเรุ่าไม่�มี่ความ่รุ้้่เรืุ่�องนั�นเลยี  

ยีังไงเรุ่าก็็ใช้้เทคโนโลยีีนั�นไม่�ถ้ืก็อยี้�ดีี” 

ในัร่ะดัิบสากลมองว่า ชาวดิิจิทัลจะเป็็นัผ้้ม้ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์ (Creativity) 

ร่วมถึึงเป็็นัผ้้สร้่างสร่ร่ค์สิ�งใหม่ ๆ (Innovators) จึงม้ความสามาร่ถึในัการ่คิดิ ป็ร่ะดิิษฐ์  

สร้่างสร่ร่ค์สิ�งต่้าง ๆ พร้่อมทั�งม้ช่องทางแสดิงออกถึึงความคิดิเหล่านัั�นัได้ิมากกว่า  

กว้างข้วางกว่า และร่วดิเร็่วกว่าเดิิม คุณลักษณะน้ั�เป็็นัสิ�งท้�สังคมคาดิหวังค่อนัข้้างมาก 

กับคนัรุ่่นัใหม่ โดิยเฉพาะความคาดิหวังจากรั่ฐท้�อยากให้เกิดิการ่สร้่างนัวัต้กร่ร่ม แต่้ 

ทั�งน้ั� ในักร่ณ้ข้องชาวดิิจิทัลไทย ส่วนัใหญ่ถ้ึกมองว่าไม่ได้ิม้ลักษณะข้องการ่สร้่างสิ�งใหม่  

แต่้เป็็นัการ่ป็รั่บ ป็ร่ะยุกต์้ และลอกเล้ยนัจากท้�อื�นัมาใช้ การ่เล้ยนัแบบทำาต้ามม้การ่ 

คัดิลอกและละเมิดิลิข้สิทธิิ� กันัจำานัวนัมาก อาทิ การ่ตั้�งสเต้ตั้ส คำาคม การ่ใช้ 

มุกต้ลก แล้วคนัก็นัำาไป็ใช้ต่้อ ๆ กันั เมื�อสืบค้นัจะพบว่า ม้คนัสร้่างมาก่อนัหน้ัานัั�นัแล้ว  

การ่ถึ่ายภาพ การ่ต้กแต้่งภาพ หร่ือแม้แต่้การ่ให้ข้้อคิดิ สาร่ะ ข่้าวสาร่ต้่าง ๆ พบว่า 

ถ้ึกคัดิลอกและแชร์่ต่้อไป็โดิยไม่ได้ิอ้างอิงถึึงท้�มาข้องต้้นัฉบับ

วิถีุออนีไลน์ีในีคนีรุ่นีใหม่

ป็ร่ากฏิการ่ณ์การ่ใช้ช้วิต้แบบวิถ้ึออนัไลนั์กลายเป็็นัลักษณะสำาคัญข้องชาวดิิจิทัล 

ทั�วโลกร่วมถึึงป็ร่ะเทศไทยท้�สามาร่ถึเห็นัคุณลักษณะสำาคัญข้องคนัรุ่่นัใหม่คือ “สังคม 

ก้มหน้ัา” ท้�ผ้้คนัต่้างต้้องออนัไลน์ัในัโลกอินัเทอร์่เน็ัต้ต้ลอดิเวลา ทั�งในัด้ิานัการ่ติ้ดิต่้อ 

สื�อสาร่กับผ้้อื�นั ร่วมถึึงการ่ต้้องตื้�นัตั้วต่้อข้้อม้ลข่้าวสาร่ท้�ม้มากมาย สิ�งเหล่าน้ั�เป็็นั 

ผลพวงท้�เกิดิจากโคร่งสร่้างสังคมท้�เน้ันัการ่แข่้งขั้นั ความต้้องการ่ความร่วดิเร็่ว ก่อให้ 

เกิดิการ่สร้่างเทคโนัโลย้เพื�อให้ได้ิเป็ร้่ยบด้ิานัเวลามากท้�สุดิ ในัข้ณะเด้ิยวกันั ลักษณะ 

เช่นัน้ั�ก็ผลิต้ซึ่ำ�าโคร่งสร้่างสังคมท้�ผลักให้คนัรุ่่นัใหม่ต้้องติ้ดิต้ามใช้ช้วิต้ในัโคร่งสร้่าง 

แบบน้ั�ท้�ต้้องทันัเหตุ้การ่ณ์ ร่วดิเร็่ว และพึ�งพาช้วิต้ในัโลกออนัไลน์ั

สำาหรั่บความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ข้องชาวดิิจิทัลไทยนัั�นัจึงมองว่า “การ่ออนัไลนั์ 

ต้ลอดิเวลา” เป็็นัเรื่�องป็กติ้และทำาได้ิง่ายมาก ทั�งการ่ติ้ดิต้ามข่้าวสาร่ ต้ามเทร่นัด์ิ  

(Trend) ต้ามกร่ะแส ดัิงวล้ท้�ว่า “เด้ิ�ยวจะคุยกับเข้าไม่ร้้่เรื่�อง” ซึึ่�งหมายถึึงการ่ท้� 

ต้นัเองต้้องร่ับร้้่ในัเรื่�องใดิเรื่�องหนึั�งท้�กำาลังเป็็นัท้�นิัยมในัสังคม ผ้้คนักำาลังพ้ดิถึึงหร่ือ 

เป็็นัป็ร่ะเด็ินัสังคมท้�ผ้้คนัให้ความสนัใจ และลักษณะสำาคัญคือ กร่ะแสในัโลกออนัไลน์ั 

มักเป็ล้�ยนัแป็ลงร่วดิเร็่ว “มาไวไป็ไว” เช่นั การ่ด้ิสถิึติ้แฮชแท็กป็ร่ะเด็ินัท้�เป็็นักร่ะแส 

ในัทวิต้เต้อร่์ร่ายวันั คนัรุ่่นัใหม่จึงต้้องตื้�นัตั้วต่้อข่้าวสาร่ เพร่าะกลัว “ต้กข่้าว”  

“ไม่อัป็เดิต้” “ไม่ร้้่เรื่�อง” ซึึ่�งเป็็นัสิ�งท้�ชาวดิิจิทัลให้ความสำาคัญเป็็นัอย่างมาก  

จึงนัำามาส่้ลักษณะข้องการ่ต้้องออนัไลน์ัต้ลอดิเวลาเพื�อให้เข้้าถึึงข้้อม้ลในัทุกช่วงข้ณะ  

เต้ร้่ยมพร้่อมต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง
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ในัข้ณะเด้ิยวกันั โคร่งสร่้างสังคมทั�งด้ิานัการ่เร้่ยนัและการ่ทำางานัไดิ้ยำ�าให้คนั 

รุ่่นัใหม่ต้้องร้้่เท่าทันัข่้าวสาร่และคาดิหวังให้ผ้้คนัอย้่ในัการ่ติ้ดิต่้อสื�อสาร่ออนัไลน์ั 

ต้ลอดิเวลา อาทิ การ่ตั้�งกลุ่มไลน์ัเพื�อติ้ดิต่้อกันั ซึึ่�งม้ทั�งกลุ่มเพื�อนั กลุ่มคร่อบครั่ว  

กลุ่มการ่เร้่ยนั กลุ่มการ่ทำางานั ร่วมถึึงการ่ส่งข้้อความทางแชต้แล้วคาดิหวังให้คนั 

ต้อบกลับเสมอ สิ�งเหล่าน้ั�ยิ�งทำาให้ผ้้คนัต้้องอาศัยการ่ออนัไลน์ัต้ลอดิเวลามากขึ้�นั  

เพร่าะหากไม่ติ้ดิต้าม อาจทำาให้ไม่รั่บร้้่ข่้าวสาร่โดิยเฉพาะในัเรื่�องท้�เก้�ยวข้้องกับต้นัเอง  

เนืั�องจากการ่สื�อสาร่ออนัไลน์ักลายเป็็นัช่องทางหลักข้องคนัในัยุคปั็จจุบันั และเป็็นั 

เหมือนับร่ร่ทัดิฐานัใหม่ท้�กำาหนัดิให้คนัรุ่่นัใหม่ต้้องม้ช่องทางในัการ่ติ้ดิต่้อผ่านัโลก 

ออนัไลน์ัช่องทางใดิช่องทางหนึั�ง บุคคลท้�ไม่ได้ิใช้การ่สื�อสาร่ออนัไลน์ัใดิเลยจะถ้ึกมอง 

ว่า “แป็ลก” และกลายเป็็นั “คนัรุ่่นัเก่า”

เมื�อคนัรุ่่นัใหม่ต้้องอย้่กับโลกท้�เน้ันัความเท่าทันัต่้อเหตุ้การ่ณ์ต่้าง ๆ ดัิงนัั�นั  

ชาวดิิจิทัลจึงต้้องการ่ความร่วดิเร็่วในัทุกด้ิานั ซึึ่�งจากการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์ 

เชิงลึกพบป็ร่ะเด็ินัท้�น่ัาสนัใจว่า คนัรุ่่นัเก่ามักมองความต้้องการ่ความร่วดิเร็่วข้อง 

คนัรุ่่นัใหม่ว่าเป็็นัความ “ใจร้่อนั” ซึึ่�งโดิยส่วนัมากจะถ้ึกต้้ความและม้นััยในัเชิงลบ  

อาทิ ความอดิทนัต้ำ�า อดิทนัไม่ได้ิ ไม่ละเอ้ยดิร่อบคอบ โดิยคนัรุ่่นัใหม่เองก็มองว่า 

เป็็นัจริ่ง เนืั�องจากคนัรุ่่นัใหม่ม้ความคิดิต่้อเรื่�องเวลาเป็ล้�ยนัไป็ ม้ความคิดิว่าการ่ใช้ 

เทคโนัโลย้ช่วยร่่นัร่ะยะเวลาการ่ดิำาเนิันักิจกร่ร่มบางป็ร่ะการ่ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัข้อง

พวกเข้า ยกตั้วอย่างเช่นั ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�ร่ะบุว่า “สมั่ยีนี�มั่นมี่เทคโนโลยีีอะไรุ่ 

เยีอะแยีะแล้วในชี้วิต เลยีทำาให้เรุ่าไม่�ค�อยีจำาเป็็นที�จะต้องรุ่ออะไรุ่หรืุ่อทนกั็บอะไรุ่ที� 

มั่นไม่�จำาเป็็น เลยีก็ลายีเป็็นคนใจรุ้่อน” ร่วมถึึงความคาดิหวังต่้อเทคโนัโลย้ท้�จะต้้อง 

ร่วดิเร็่ว จึงทำาให้คนัรุ่่นัใหม่มองว่าทุกอย่างต้้องร่วดิเร็่ว “เวลาเรุ่าสั�งของออนไลน์แบบนี�  

เรุ่าก็็แบบ เฮ้้ยี! อยีาก็ได้ีเลยี…สั�งวันนี�แล้ว อยีาก็ได้ีพรุ่่�งนี�เลยีนะ อะไรุ่อยี�างนี�  

ต้องก็ารุ่ใช้้เลยี” ช้�ให้เห็นัว่าร่ะบบเทคโนัโลยท้ำาให้ร่ะบบการ่ทำางานัข้องสิ�งต่้าง ๆ  เป็็นัไป็ 

ต้ามขั้�นัต้อนัและมักม้การ่กำาหนัดิเวลาไว้ชัดิเจนั เช่นั การ่แสดิงแผนัท้�การ่เดิินัทาง 

ท้�ม้การ่คาดิป็ร่ะมาณร่ะยะเวลาท้�ใช้ต้ามสภาพการ่จร่าจร่แบบเร้่ยลไทม์ (Real Time)  

ความเร็่วข้องการ่เชื�อมต่้ออินัเทอร์่เน็ัต้ท้�ถ้ึกพัฒนัาให้ร่วดิเร็่วขึ้�นัอย่างต่้อเนืั�อง ร่ะบบ 

การ่เงินัการ่ธินัาคาร่ การ่ชำาร่ะค่าบริ่การ่สินัค้าและบริ่การ่แบบออนัไลน์ั การ่เข้้าถึึง 

สาร่สนัเทศ หร่อืแม้แต่้การ่สั�งอาหาร่ สั�งสินัค้า ท้�พบว่าผ้้คนัเลอืกใช้บริ่การ่แบบออนัไลนั์ 

มากขึ้�นั และธุิร่กิจกลุ่ม Lazy Economy ท้�เติ้บโต้ขึ้�นัอย่างร่วดิเร็่วจากลักษณะความ 

ต้้องการ่ความร่วดิเร็่วข้องชาวดิิจิทัล ความต้้องการ่ความร่วดิเร็่วน้ั�ยังถ้ึกผ้กเข้้ากับ 

ข้้อกำาหนัดิดิ้านัเวลาข้องโลกยุคใหม่ท้�ให้ความสำาคัญกับเรื่�องเวลาเป็็นัอันัมาก ร่ะบบ 

การ่ผลิต้ท้�ใช้ร่ะยะเวลานั้อยแต่้ได้ิผลผลิต้ส้ง ร่ะบบการ่เร้่ยนัร้้่แบบสั�นั ๆ แต่้ได้ิ 

องค์ความร้้่ร่วดิเร็่ว ข้้อม้ลสั�นั ๆ แต่้กร่ะชับคร่บถ้ึวนั การ่ให้ความสำาคัญกับบุคคลท้� 

ป็ร่ะสบความสำาเร็่จอย่างร่วดิเร็่วในัเรื่�องต่้าง ๆ อาทิ จบการ่ศึกษาร่ะดัิบส้งด้ิวยอายุ 

ยังน้ัอย ม้เงินัเก็บออมจำานัวนัมากในัเวลาอันัสั�นั หรื่อแม้แต่้ในัการ่นัำาเสนัอสื�อ เพลง  

หรื่อข่้าวสาร่ต้่าง ๆ ยังถ้ึกจำากัดิด้ิวยเวลาให้ม้ความร่วดิเร็่วและกร่ะชับ เวลาจึงเป็็นั 

เหมือนักร่อบในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลในัทุก ๆ ด้ิานั 

สิ�งเหล่าน้ั�นัำาไป็ส่้ลักษณะการ่เร้่ยนัร้้่แบบ “เร่่งด่ิวนั” อาทิ การ่ชอบสื�อท้�ม้ภาพ  

การ่ด้ิข้้อม้ลจากอินัโฟกร่าฟิก การ่อ่านัแบบข้้าม (Skimming) และด้ิเพ้ยงข้้อม้ลสั�นั ๆ  

ดัิงเช่นัป็ร่ากฏิการ่ณ์ท้�คนัรุ่่นัใหม่ชอบใช้ทวิต้เต้อร์่ในัการ่ติ้ดิต้ามข่้าวสาร่ “คนรุ่่�นหน้ 

ช้อบเล�นทวิตเตอร์ุ่ คือมั่นมี่อะไรุ่น�าอ�านเยีอะ เป็็นเนื�อหาเน้น ๆ  ไม่�ยืีดียีาว แค� 10 บรุ่รุ่ทัดี  

แต�เป็็นเรืุ่�องสำาคัญ ๆ เจาะจงตรุ่งนั�นเลยี” ร่วมถึึงการ่ท้�คนัรุ่่นัใหม่นิัยมใช้ภาพ อักษร่ย่อ  

หรื่อสัญลักษณ์แทนัความร้้่สึกในัการ่สื�อสาร่ การ่ส่งสติ้�กเกอร์่ อ้โมจิ (Emoji)  

ม้ม (Meme) หรื่อภาพเคลื�อนัไหวแบบ Gif ซึึ่�งถืึอว่าเป็็นัการ่สื�อสาร่ท้�เข้้าใจได้ิร่วดิเร็่ว

ทั�งน้ั� คนัรุ่่นัใหม่มองว่าการ่พยายามเหมาร่วมต้้ต้ร่าว่า “คนัรุ่่นัใหม่ใจร้่อนั  

ความอดิทนัต้ำ�า” ไม่น่ัาจะถ้ึกต้้องนััก เพร่าะความจร่ิงแล้วคนัรุ่่นัเก่าท้�ใช้ช้วิต้ในัยุค 

ปั็จจุบันัก็ม้ความใจร้่อนัไม่น้ัอยไป็กว่ากันั ดัิงนัั�นัการ่ให้ภาพลบกับคนัรุ่่นัใหม่เพ้ยง 

อย่างเด้ิยวอาจไม่ยุติ้ธิร่ร่มนััก เนืั�องจากยังไม่สามาร่ถึร่ะบุได้ิแน่ัชัดิว่า คนัรุ่่นัเก่าร่วมถึึง 

สังคมในัอด้ิต้เป็็นัคนัไม่ร้่บเร่่ง ไม่ใจร้่อนั ม้ความอดิทนัส้งจร่ิงหรื่อไม่ และเหตุ้ใดิ 

เมื�อคนัรุ่่นัเก่าได้ิมาใช้ช้วิต้ในัยุคสมัยปั็จจุบันัซึึ่�งม้การ่ใช้เทคโนัโลย้อย่างแพร่่หลาย  

(แม้ต้นัเองจะใช้ไม่ได้ิหรื่อใช้ไม่เป็็นั) แต่้ก็คาดิหวังและม้ลักษณะใจร้่อนัไม่ต่้างจาก 

คนัรุ่่นัใหม่ จากการ่สัมภาษณ์ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่พบว่า การ่สร้่างคุณลักษณะความใจร้่อนั 

และอดิทนัต้ำ�าให้กับคนัรุ่่นัใหม่นัั�นั ส่วนัหนึั�งมาจากความคาดิหวังข้องคนัรุ่่นัเก่า 
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ท้�สร้่างให้คนัรุ่่นัใหม่ต้้องเป็็นัเช่นัน้ั� เพร่าะสังคมม้การ่แข่้งขั้นักันัมากขึ้�นั ใช้เทคโนัโลย ้

มากขึ้�นั คร่อบคร่ัว สถึาบันัการ่ศึกษา และรั่ฐต่้างก็คาดิหวังว่าคนัรุ่่นัใหม่ต้้องทำาอะไร่ 

ได้ิอย่างร่วดิเร็่วในัทุกด้ิานั โดิยเฉพาะป็ร่ะเด็ินัทักษะความคล่องแคล่วในัการ่ใช้ 

เทคโนัโลย้ท้�คนัรุ่่นัเก่าคาดิหวังว่าคนัรุ่่นัใหม่ต้้องทำาทุกอย่างได้ิร่วดิเร็่ว สำาเร็่จในัร่ะยะ 

เวลาอันัสั�นั เพร่าะถืึอว่าม้เทคโนัโลยม้าช่วยดิำาเนิันัการ่แล้ว

ตัวตนีของคนีรุ่นีใหม่

คุณลักษณะสากลความเป็็นัตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัลคือ การ่ชอบค้นัหาต้ัวต้นั  

ม้ต้ัวต้นัท้�หลากหลาย ชอบการ่สร้่างอัต้ลักษณ์ท้�ทำาให้เป็็นัข้องตั้วเอง (Personalized  

Identity) สร้่างโลกส่วนัตั้ว ม้อิสร่ะในัต้นัเอง และมั�นัใจในัต้นัเอง ซึึ่�งการ่ศึกษาในัครั่�งน้ั� 

พบว่า ชาวดิิจิทัลไทยม้ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ท้�สอดิคล้องไป็กับลักษณะชาวดิิจิทัลสากล 

แต่้ม้บริ่บทการ่อธิิบายบางป็ร่ะการ่ท้�แต้กต่้างออกไป็ โดิยเฉพาะในัเรื่�องข้องความมั�นัใจ  

แม้ว่าชาวดิิจิทัลไทยทั�งรุ่่นัเก่าและรุ่่นัใหม่มองว่า เทคโนัโลย้นัั�นัทำาให้คนัม้ความมั�นัใจ 

และกล้าแสดิงออกมากขึ้�นัในัโลกออนัไลน์ัมากกว่าในัโลกออฟไลน์ั เช่นั มั�นัใจในัการ่ 

นัำาเสนัอตั้วต้นัข้องต้นัเอง การ่นัำาเสนัอภาพต้นัเอง (Selfie) การ่ร่ะบุอัต้ลักษณ์ ร่สนิัยม  

ค่านิัยม อาร่มณ์ ความร้้่สึก จากการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เชิงลึกในัภาพร่วม 

สรุ่ป็ได้ิว่า คนัรุ่่นัใหม่ม้ความมั�นัใจท้�จะแสดิงออก แต่้ภายใต้้ความมั�นัใจนัั�นักลับม้ความ 

ไม่มั�นัใจแฝ่งอย้่ด้ิวย เนืั�องจากโคร่งสร้่างสังคมหลายป็ร่ะการ่ เช่นั คนัในัคร่อบครั่ว  

คร้่อาจาร่ย์ กลุ่มเพื�อนั นัายจ้าง คนัในัท้�ทำางานั คนัในัสังคมท้�ไม่ร้้่จักกันั ร่วมถึึงร่ะบบ 

กฎหมาย ทำาให้การ่แสดิงออกถึึงความเป็็นัตั้วต้นัข้องต้นัเองอาจต้้องแสดิงออกในั 

หลากหลายลักษณะ การ่เลือกแพลต้ฟอร์่มในัการ่แสดิงออกตั้วต้นัท้�แต้กต่้างกันั เช่นั  

คนัรุ่่นัใหมใ่นัวัยเร้่ยนัเลอืกใช้เฟซึ่บุ�กเพื�อเป็็นัเพื�อนักับพ่อแม่ ผ้้ป็กคร่อง แต้ไ่ม่แสดิงออก 

ถึึงตั้วต้นัข้องต้นัเองท้�แท้จริ่งต้ามต้้องการ่ และจะเลือกไป็แสดิงออกความเป็็นัต้นัเอง 

ผ่านัทวิต้เต้อร์่หรื่ออินัสต้าแกร่มแทนั

นัอกจากนั้� คนัรุ่่นัใหม่ท้�เป็็นักลุ่มวัยทำางานัอาจเลือกติ้ดิต่้อหรื่อแสดิงออกตั้วต้นั 

ให้เพื�อนัร่่วมงานัรั่บร้้่เฉพาะแพลต้ฟอร์่มไลน์ั โดิยไม่รั่บการ่เป็็นัเพื�อนักับคนัในัท้�ทำางานั 

ในัเฟซึ่บุ�ก เพร่าะไม่อยากให้ใคร่มารั่บร้้่เรื่�องส่วนัตั้วข้องต้นัเอง จะเห็นัได้ิว่าเป็็นัลักษณะ 

ข้องการ่สร้่างโลกส่วนัตั้วท้�คนัรุ่่นัใหม่สามาร่ถึสร้่างโลกส่วนัตั้วได้ิหลายใบผ่านัการ่ใช้งานั 

แพลต้ฟอร์่มท้�แต้กต่้างกันั

ด้ิานัพฤติ้กร่ร่มการ่โพสต้์หรื่อแชร์่สิ�งต่้าง ๆ ลงบนัโลกออนัไลนั์ ชาวดิิจิทัลท้�เป็็นั 

คนัรุ่่นัใหม่แม้จะมั�นัใจท้�จะแชร์่ แต่้กร่ะบวนัการ่สร้่างความมั�นัใจนัั�นัม้การ่ตั้ดิสินัใจ 

จากความไม่มั�นัใจในัหลายขั้�นัต้อนั ดัิงเช่นั การ่ลงร้่ป็ภาพข้องต้นัเองท้�ต้้องผ่านัการ่ 

จัดิแต่้งภาพ การ่ลงข้้อความ หร่อืแชร์่ข้้อม้ลต่้าง ๆ  และคอยกังวลกับผลต้อบรั่บจากผ้้อื�นั  

เช่นั ความคิดิเห็นั (Comment) การ่กดิไลก์ การ่กดิแชร์่ และกลัวการ่ไม่ได้ิรั่บการ่ 

ต้อบรั่บใดิ ๆ จากผ้้อื�นั “หน้คิดีว�าพฤติก็รุ่รุ่ม่ก็ารุ่ลงรุ้่ป็ในโซเชี้ยีลต�าง ๆ 90 เป็อร์ุ่เซ็นต์ 

เเต�งรุ้่ป็หม่ดีค�ะ ไม่�ค�อยีมี่ใครุ่เอารุ้่ป็สดีหรืุ่อเหมื่อนตัวจริุ่งลง หน้ก็็เลยีคิดีว�า บ่คคล 

ส�วนม่าก็ไม่�มี่ความ่มั่�นใจในตัวเอง”

อ้กทั�งผลกร่ะทบจากการ่เกิดิขึ้�นัข้องข้่าวป็ลอม (Fake News) ทำาให้หลายคนั 

เกิดิความไม่มั�นัใจต่้อเนืั�อหาข้้อม้ลต่้าง ๆ ท้�ต้นัเองไดิ้รั่บ ต้้องม้การ่ต้ร่วจสอบ อ้างอิง  

ยืนัยันัจากแหล่งต่้าง ๆ มากขึ้�นั กร่ะแสการ่กลัวการ่โดินัเปิ็ดิโป็ง หรื่อในัภาษาออนัไลน์ั 

ใช้คำาว่า “โดินัแหก” “โป๊็ะแต้ก” “จับโป๊็ะ” ทำาให้เกิดิความไม่มั�นัใจต่้อการ่รั่บและ 

เผยแพร่่สื�อ ร่วมถึึงการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงท้�ร่วดิเร็่วและต้ลอดิเวลา สิ�งท้�เคยมั�นัใจอาจ 

ป็รั่บเป็ล้�ยนัหรื่อถ้ึกแก้ไข้ไป็ร่วดิเร็่วมาก ความไม่มั�นัใจในัเรื่�องต่้าง ๆ ก็ม้มากขึ้�นั

วิถ้ึช้วิต้ออนัไลนั์ทำาให้ชาวดิิจิทัลไทยร้้่สึกถึึงความม้อิสร่ะในัต้นัเองไดิ้มากขึ้�นั  

ทั�งการ่แสดิงความเป็็นัตั้วเอง การ่ได้ิติ้ดิต้ามเฉพาะในัสิ�งท้�ต้นัสนัใจ การ่เร้่ยนัร้้่  

การ่เสาะแสวงหาข้้อม้ลท้�ต้้องการ่ไดิ้เองผ่านัเทคโนัโลย้ อิสร่ะในัการ่เลือกรั่บข้้อม้ล 

ข่้าวสาร่ ลดิการ่พึ�งพาคนัอื�นั ดัิงเช่นัความเห็นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�ร่ะบุว่า “จาก็ก็ารุ่ 

ที�เรุ่าสาม่ารุ่ถืสืบค้นข้อม้่ลจาก็อินเทอร์ุ่เน็ตได้ีอยี�างสะดีวก็รุ่วดีเร็ุ่ว … เรุ่าก็็สาม่ารุ่ถื  

ค้นหาสิ�งที�เรุ่าต้องก็ารุ่ไดี้จาก็สื�อออนไลน์ที�หลาก็หลายี และยีังทำาให้เรุ่าพึ�งพา 

ตัวเองได้ี ไม่�รุ้้่สึก็ว�าต้องถืาม่ข้อม้่ลอะไรุ่จาก็คนอื�นในโลก็ความ่จริุ่ง” ร่วมถึึงป็ร่ะเด็ินั 

ความม้อิสร่ะในัการ่เข้้าถึึงข้้อม้ลแบบไม่จำากัดิข้อบเข้ต้ “พอเรุ่าม่ีเทคโนโลยีีเข้าม่า 
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อยี�างนี� เรุ่าสาม่ารุ่ถืหาท่ก็อยี�างรุ่อบโลก็ไดี้ ความ่รุ่้้มั่นเปิ็ดีก็ว้างแล้ว มั่นไม่�ได้ีมี่แค� 

แหล�งเดีียีว มั่นเหมื่อนป็ลดีล็อก็ก่็ญแจที�ล็อก็เรุ่าไว้ให้อย้ี�ภายีในว�าสิ�งที�เรุ่าเข้าถึืง  

ตอนนี�มั่นเหมื่อนเรุ่าเข้าถึืงท่ก็ ๆ อยี�าง ไม่�ใช้�แค�ความ่รุ้้่ข้างในของป็รุ่ะเทศเรุ่าอยี�างเดีียีว  

มั่นเป็็นความ่รุ้้่ที�ข้างนอก็ป็รุ่ะเทศอื�น ๆ เขาคิดีอะไรุ่ยีังไงกั็นอยี�างนี� เรุ่าสาม่ารุ่ถืเข้าถึืง  

ความ่รุ้้่ตรุ่งนั�นได้ีหม่ดีเลยี” 

อย่างไร่ก็ต้าม แม้ว่าเทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่และโลกออนัไลน์ัทำาให้ชาวดิิจิทัลไทย 

ร้้่สึกถึึงความเป็็นัอิสร่ะมากขึ้�นั แต่้ในัทางกลับกันัก็ร้้่สึกว่าต้นัเองไม่ม้อิสร่ะจากโลก 

ข้องเทคโนัโลย้ ดัิงความเห็นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�ร่ะบุว่า “บางครัุ่�งก็็ไม่�ได้ีต้องก็ารุ่ใช้้ 

มื่อถืือ เเต�มั่นจำาเป็็นต้องใช้้ เหมื่อนกั็บว�าเทคโนโลยีีบังคับให้เรุ่าต้องเข้าไป็อยี้�กั็บมั่นไป็ 

โดียีป็ริุ่ยีายี” หรื่อในักร่ณ้ท้�ร่้้สึกว่าช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัม้อิสร่ะภายใต้้การ่ถ้ึกเฝ้่าร่ะวังโดิย 

เทคโนัโลย้ เช่นั ร่ะบบเซึ่นัเซึ่อร่์ กล้องวงจร่ป็ิดิ ร่ะบบ GPS ท้�ติ้ดิต้ามต้ัวทุกคนัผ่านั 

โทร่ศัพท์เคลื�อนัท้� การ่ถ้ึกจับจ้องผ่านัโลกออนัไลน์ั เป็็นัต้้นั

ช้าวดิ้จิทัีลไทียเป็นีคนีตลก?

ข้้อค้นัพบสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งข้องชาวดิิจิทัลไทยในัการ่ศึกษาน้ั�ท้�ยังไม่ค้นัพบ 

ในัลักษณะสากลคือคนัรุ่่นัใหม่มักร่ะบุว่าคนัไทยคือคนัต้ลก โดิยจะเห็นัไดิ้

จากการ่มองว่าคนัรุ่่นัเก่ามักจริ่งจังกับช้วิต้ ยึดิติ้ดิและไม่ยืดิหยุ่นั ในัข้ณะ

ท้�คนัรุ่่นัใหม่จะมองทุกอย่างเป็็นัเรื่�องสนุักสนัานัในัทุกกิจกร่ร่มทั�งการ่เร้่ยนั

การ่ทำางานั การ่ใช้ ช้ วิต้ ทำาให้คนัรุ่่นัเก่ามักมองว่าคนัรุ่่นัใหม่ไม่จริ่ง จัง 

แต่้ในัความเป็็นัจริ่งแล้ว คนัรุ่่นัใหม่ใช้ความต้ลก ข้ำาขั้นั หรื่อความสนุักสนัานั 

เ ป็็นัวิ ธ้ิการ่หนึั� ง ในัการ่จัดิการ่ความเคร้่ยดิ การ่ใช้ มุกต้ลกเพื�อ เ ส้ยดิส้ 

สังคม หรื่อมองเป็็นัเรื่�องเล็กน้ัอย ดัิงเช่นั กร่ณ้การ่โพสต์้เล่าเรื่�องความเคร้่ยดิ 

ในัการ่เร้่ยนั การ่ทำางานั ความเลวร้่ายท้�เกิดิในัช้วิต้ให้กลายเป็็นัเรื่�องสนุัก 

การ่กำาเนิัดิขึ้�นัข้องเพจ เน็ัต้ไอดิอล หรื่อการ่เป็็นัย้ท้บเบอร์่ ท้�เพิ�มมากขึ้�นัและ

ส่วนัใหญ่ก็เน้ันัความต้ลก สนุักสนัานั นัอกจากน้ั� ในัการ่แสดิงความเห็นั 

ต่้อปั็ญหาสังคม การ่เมือง หรื่อสถึาบันั ก็พบว่าชาวดิิจิทัลไทยต่้างก็เลือกใช้ 

ความต้ลกเป็็นัร้่ป็แบบหนึั�งข้องการ่แสดิงออกเพื�อหล้กเล้�ยงการ่เกิดิปั็ญหา 

ความข้ัดิแย้งและการ่ถ้ึกดิำา เ นิันัคด้ิทางกฎหมาย เ นืั�องจากโคร่งสร่้าง 

สังคมไทยไม่ได้ิเอื�อต่้อการ่เปิ็ดิพื�นัท้�ให้ม้การ่วิพากษ์วิจาร่ณ์ แสดิงความเห็นั 

แบบต้ร่งไป็ต้ร่งมาได้ิอย่างเปิ็ดิเผยมากนััก แม้แต่้ในัโลกออนัไลน์ั

ช้าวดิ้จิทัีลไทีย	“เปิด้ใจรับ”	และ	“ปรับตัว”	ได้้ดี้

ความโดิดิเด่ินัป็ร่ะการ่หนึั�งข้องคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลไทยท้�ค้นัพบในั 

การ่ศึกษาครั่�งน้ั� โดิยเฉพาะในักลุ่มคนัรุ่่นัใหม่คือความสามาร่ถึในัการ่ “เปิ็ดิใจรั่บ” 

และ “ป็ร่ับตั้ว” ซึึ่�งต้ามคำาอธิิบายข้องชาวดิิจิทัลไทยแล้ว คุณลักษณะดิังกล่าว 

ให้ความหมายถึึงการ่เปิ็ดิกว้างทางความคิดิและการ่ม้ความพร้่อมท้�จะป็รั่บเป็ล้�ยนั 

ต้ามการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงท้�เกิดิขึ้�นัอย่างร่วดิเร็่วในัโลกแห่งการ่พัฒนัาเทคโนัโลย้ 

อย้่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็็นัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางเทคโนัโลย้ท้� ทันัสมัยมากขึ้�นั 

ซึึ่�งทำาให้ต้้องม้การ่เร้่ยนัร้้่การ่ใช้งานัอุป็กร่ณ์ทางเทคโนัโลย้เหล่านัั�นัใหม่ 

ดัิงความเห็นัท้�ร่ะบุว่าคนัรุ่่นัใหม่พร้่อมต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงเสมอ “ก็ารุ่ช้อบ 

ก็ารุ่เป็ลี�ยีนแป็ลงแค�ไหน ถ้ืาเป็็นคนรุ่่�นเรุ่าเป็ลี�ยีนแป็ลงอะไรุ่เข้าใจง�ายีก็ว�า 

เพรุ่าะเรุ่าเจอมั่นม่าตั�งแต�เด็ีก็ สม่ม่ติมี่เทคโนโลยีีใหม่� ๆ อะไรุ่เข้าม่า เรุ่าก็็ 

เรีุ่ยีน รุ้้่ไ ด้ี เร็ุ่วก็ว�าคนรุ่่�นก็�อน”  นัอกจากน้ั�ยั งร่วมไป็ถึึงการ่ยอมรั่บการ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ข้องร้่ป็แบบสังคมหรื่อร้่ป็แบบการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิ การ่ติ้ดิต่้อ 

สื�อสาร่กับผ้้อื�นั ทั�งน้ั�  อัต้ลักษณ์ดัิงกล่าวม้สาเหตุ้มาจากการ่ท้�คนัรุ่่นัใหม ่

ได้ิเติ้บโต้ขึ้�นัมาท่ามกลางการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงต่้าง ๆ ท้�เกิดิขึ้�นัอย่้แทบจะต้ลอดิ 

เวลาในัสังคม จึงทำาให้พวกเข้าเกิดิความคุ้นัเคย ร่วมไป็ถึึงม้ป็ร่ะสบการ่ณ ์

กับสิ� ง ต่้าง ๆ ท้� ถ้ึกสร้่างและพัฒนัาขึ้�นัมาใหม่ในัสังคมมากกว่าคนัรุ่่นั

ก่อนั โดิยเฉพาะในัเรื่�องเทคโนัโลย้ อ้กทั�งยังทำาให้พวกเข้าม้กร่อบวิธ้ิคิดิ 

ในัการ่คิดิและต้ัดิสินัใจท้�จะกร่ะทำาสิ�งต่้างๆ ท้�แต้กต่้างออกไป็อ้กเช่นัเด้ิยวกันั 

จุดิน้ั�เองจึงทำาให้ชาวดิิจิทัลมองว่าคุณลักษณะท้�เปิ็ดิใจรั่บและพร่้อมป็รั่บตั้ว 

คือเอกลักษณ์ท้�พวกเข้าและชาวดิิจิทัลรุ่่นัเดิ้ยวกับพวกเข้าม้ร่่วมกันั
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ป็ร่ะเด็ินัคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลต่้อกร่ะบวนัการ่ทางสังคมในัมิติ้ต่้าง ๆ นัั�นั 

ในัร่ะดิับสากลพบว่า ชาวดิิจิทัลจะเป็็นัผ้้ท้�ชอบความโป็ร่่งใส กล้าแสดิงความคิดิเห็นั  

ยืนัหยัดิเพื�อสิทธิิข้องต้นัเอง ม้ความหลากหลายทางเพศ ลดิอคติ้การ่เหย้ยดิหยาม 

ผ้้อื�นั ม้ส่วนัร่่วมกับสังคม สร้่างเครื่อข่้ายออนัไลน์ั ให้ความร่่วมมือ ซึึ่�งในักร่ณ้ข้องชาว 

ดิิจิทัลไทยในักลุ่มคนัรุ่่นัใหม่นัั�นั ผลการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  

ม้ความสอดิคล้องกับคุณลักษณะสากลในัดิ้านัท้�เด่ินัชัดิ ได้ิแก่ ความกล้าแสดิงความ 

คิดิเห็นั การ่ยืนัหยัดิเพื�อสิทธิิข้องต้นัเอง และม้ความหลากหลายทางเพศ ซึึ่�งส่วนัหนึั�ง 

เกิดิจากความร้้่สึกม้อิสร่ะข้องชาวดิิจิทัลไทยท้�ทำาให้ม้ความกล้าท้�จะแสดิงความคิดิเห็นั 

มากขึ้�นัด้ิวย ซึึ่�งโดิยส่วนัใหญ่จะเป็็นัความกล้าแสดิงความเห็นัในัโลกออนัไลนั์มากกว่า 

โลกออฟไลน์ั เนืั�องจากในัโลกออนัไลน์ัผ้้คนัไม่ได้ิพบป็ะป็ฏิิสัมพันัธ์ิกันัโดิยต้ร่งในัช้วิต้ 

ป็ร่ะจำาวันั ทำาให้หลายคนัสามาร่ถึแสดิงความคิดิเห็นัต่้อเรื่�องต่้าง ๆ ได้ิอย่างเต็้มท้� เช่นั  

การ่แสดิงความเห็นัต่้อข่้าวสาร่ เหตุ้การ่ณ์ บุคคล ฯลฯ ผ่านัทางพื�นัท้�ออนัไลน์ัข้องต้นัเอง  

เช่นั การ่โพสต์้แชร์่ในัเฟซึ่บุ�ก หรื่อการ่ทว้ต้ในัทวิต้เต้อร์่ ตั้�งแฮชแท็ก (#) เป็็นัต้้นั อย่างไร่ 

ก็ด้ิในัป็ร่ะเด็ินัน้ั�พบว่า ในัหลายกร่ณ้ความกล้าแสดิงความคิดิเห็นัข้องชาวดิิจิทัลในัโลก

ออนัไลน์ันัำามาส่้การ่เกิดิผลกร่ะทบเชิงลบ ดัิงคำาท้�เร้่ยกว่า “นัักเลงค้ย์บอร์่ดิ” “เกร้่ยนั

ค้ย์บอร์่ดิ” คือการ่สร้่างตั้วต้นัป็ลอม หรื่อการ่โพสต์้ล่วงละเมิดิสิทธิิส่วนับุคคลข้องผ้้อื�นั 

“คนเขาเหม่ือนแบบมี่ความ่ก็ล้าที�จะแสดีงออก็ม่าก็ขึ�น ไม่�ว�าจะเป็็นในเรืุ่�องของ 

ก็ารุ่แสดีงออก็ความ่คดิีเหน็ แสดีงออก็ม่าในลกั็ษณะท�าทาง กิ็ริุ่ยีา คำาพ้ดีหรุ่อือะไรุ่ 

อยี�างนี� เทคโนโลยีมัี่นทำาให้เกิ็ดีความ่ก็ล้า เพรุ่าะมั่นมี่รุ่�างอวตารุ่ คือนึก็ออก็ไหม่ว�า 

จาก็คนที�ไม่�ก็ล้าเลยี จาก็คนที�ในชี้วิตไม่�ก็ล้าค่ยีกั็บใครุ่ แต�เพรุ่าะเทคโนโลยีอีาจจะ 

ทำาให้คนเหล�านั�นก็ล้าม่าก็ขึ�น เขารุ้้่สึก็ว�าเขาป็ลอดีภัยีนะ เขาอยี้�ที�บ้านเขาอะไรุ่ 

อยี�างนี� แต�เขาสาม่ารุ่ถืทำาอะไรุ่ก็็ได้ี ไม่�มี่ใครุ่ม่าสาวถึืงตัวได้ีง�ายี ๆ หรุ่อก็ อะไรุ่ 

อยี�างนี� มั่นเลยีทำาให้ผม่รุ้้่สึก็ว�าคนมั่นก็ล้าทำาอะไรุ่ม่าก็ขึ�น เพรุ่าะคนอาจจะคิดีว�า 

มั่นเป็็นออนไลน์ มั่นยีาก็ที�จะตาม่ตัวได้ีน้�นนี�นั�น” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

ทั�งน้ั� บางกร่ณ้กลับพบว่า ความกล้าแสดิงความคิดิเห็นัข้องคนัรุ่่นัใหม่อาจนัำา 

มาส่้ปั็ญหาและทำาให้เกิดิ “ความไม่กล้า” ท้�จะแสดิงความคิดิเห็นัอ้กไดิ้หากเคยม้ 

ป็ร่ะสบการ่ณ์ถ้ึกต้ำาหนิั เกิดิการ่ทะเลาะเบาะแว้ง การ่ถ้ึกดิำาเนิันัคด้ิ หรื่อได้ิรั่บผลกร่ะทบ 

ต่้อต้นัเองในัการ่ใช้ช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั สิ�งเหล่าน้ั�มักเกิดิจากป็ัญหาเชิงโคร่งสร่้างข้องสังคม 

ไทยท้�ไม่ได้ิเปิ็ดิรั่บให้เกิดิการ่แสดิงความคิดิเห็นัได้ิอย่างเต็้มท้�มากนััก โดิยเฉพาะการ่ 

นัำากฎหมายมาจำากัดิและควบคุมมากขึ้�นั ดัิงความเห็นัท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ร่ะบุว่า  

“สมั่ยีนี�มี่ความ่ก็ล้าที�จะเเสดีงความ่คิดีเห็น เเต�เป็็นเฉพาะบางเรืุ่�องเท�านั�น เเต�ถ้ืาเป็็น 

เรืุ่�องก็ารุ่เมื่องก็็ไม่�ค�อยีก็ล้าเเสดีงความ่คิดีเห็นเท�าไหรุ่� เพรุ่าะมี่ข้อจำากั็ดีเกี็�ยีวกั็บก็ฎหม่ายี 

ที�เป็็นตัวจำากั็ดีความ่คิดีเห็นไว้อยี้�” นัอกจากน้ั� คนัรุ่่นัใหม่ท้�กล้าแสดิงความเห็นับางส่วนั 

กลับถ้ึกคนัรุ่่นัเก่ามองว่าเป็็นัความก้าวร้่าว ความกล้าแสดิงออกหร่ือกล้าแสดิงความ 

คิดิเห็นัข้องคนัรุ่่นัใหม่อาจม้น้ัอยลง เนืั�องจากความกลัวต่้อการ่โดินัวิจาร่ณ์ กลัว Hate  

Speech หรื่อการ่โดินักลั�นัแกล้งรั่งแกในัโลกออนัไลน์ั ความวิต้กกังวลต่้อการ่ถ้ึกบันัทึก 

ภาพหน้ัาจอ หรื่อการ่ถ้ึกแคป็ (Capture) การ่โดินัขุ้ดิคุ้ยข้้อม้ลในัอด้ิต้ การ่ถ้ึกคุกคาม   

ดัิงวล้ท้�ว่า “สิ�งใดิ ๆ ไม่ม้วันัหายไป็ เพร่าะชาวเน็ัต้แคป็ไว้หมดิแล้ว” การ่ใช้เทคโนัโลย้ 

จึงม้ผลต่้อกร่ะบวนัการ่สร้่างอัต้ลักษณ์ได้ิ ทั�งการ่สร้่างความกล้าและเกิดิความกลัว 

ต่้อการ่แสดิงความคิดิเห็นั

ภายใต้้ความร่้้ สึกม้อิสร่ะและการ่เกิดิความกล้าในัการ่แสดิงความคิดิเห็นั  

ม้ความเชื�อมโยงต่้อการ่เกิดิคุณลักษณะการ่ยืนัหยัดิเพื�อสิทธิิข้องต้นัเองและ 

เปิ็ดิรั่บต่้อความหลากหลายทางสังคม ทำาให้โลกออนัไลน์ัม้พื�นัท้� ให้กับความ 

หลากหลายทางเพศมากขึ้�นั ม้การ่ตั้�งกลุ่ม เครื่อข่้าย การ่ผลิต้สื�อโดิยไม่จำากัดิเพศ 

การ่ข้ยายตั้วข้องกลุ่ม LGBTQ+ ในัป็ร่ะเทศไทย หลายคนัสามาร่ถึม้อิสร่ะ ม้ความกล้า 

และร้้่สึกถึึงความม้สิทธิิในัการ่แสดิงออกถึึงอัต้ลักษณ์ทางเพศข้องต้นัเองมากขึ้�นั  

ชาวดิิจิทัลไทยเห็นัว่า การ่ยืนัหยัดิในัสิทธิิข้องต้นัเองเกิดิขึ้�นัไดิ้มากขึ้�นั โดิยเฉพาะ 

ในัโลกออนัไลนั์ ทุกคนัม้สิทธิิท้�จะพ้ดิหร่ือกล้าแสดิงความคิดิเห็นั ความกล้าโพสต์้ 

เล่าเรื่�องต่้อการ่ได้ิรั่บความไม่เป็็นัธิร่ร่ม เช่นั ในัด้ิานัการ่เร้่ยนั การ่ให้คะแนันัจากคร้่อาจาร่ย์  

การ่ถ้ึกป็ฏิิบัติ้อย่างไม่เป็็นัธิร่ร่ม การ่บันัทึกเส้ยง ภาพ หรื่อวิด้ิโอ เพื�อเป็็นัหลักฐานัแล้ว 

นัำามาแชร์่ให้สังคมรั่บร้้่ ร่วมถึึงการ่ยืนัหยดัิในัสิทธิิเรื่�องลิข้สิทธิิ�และผลงานัข้องต้นัเองด้ิวย 
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“(เทคโนโลยีี) ช้�วยีให้คนมี่ส�วนรุ่�วม่ในก็ารุ่รุ่ณรุ่งค์ให้คนที�ลำาบาก็มี่ที�ยีืน เรีุ่ยีก็รุ้่อง 

สิทธิิให้คนที�ไม่�ได้ีรัุ่บความ่สนใจ ไม่�ได้ีรัุ่บความ่เป็็นธิรุ่รุ่ม่ในสังคม่ ก็ารุ่แสดีงความ่ 

คิดีเห็นสนับสน่นเรืุ่�องที�เรุ่าม่องว�าถ้ืก็ต้อง เช้�น ก็ารุ่ลงชื้�อต�อต้านโครุ่งก็ารุ่รัุ่ฐ 

ที�สรุ้่างผลก็รุ่ะทบแก็�ช้าวบ้าน คนในพื�นที� ช้�วยียีก็รุ่ะดัีบความ่เป็็นอยี้�ของสังคม่ 

จาก็ก็ารุ่พัฒนาช่้ม่ช้นในที�ห�างไก็ล ก็ารุ่ต�อส้้เพื�อเรีุ่ยีก็รุ้่องสิทธิิของคนยีาก็จนที�ถ้ืก็ 

เอารัุ่ดีเอาเป็รีุ่ยีบ ก็ล่�ม่ LGBT+ ซึ�งทำาให้คนอื�นในสังคม่เปิ็ดีใจยีอม่รัุ่บความ่ 

แตก็ต�างหลาก็หลายี ให้พวก็เขาไม่�ต้องโดีนรัุ่งเกี็ยีจ ไม่�ถ้ืก็นินทา เรุ่าก็็ได้ีรุ้้่สึก็ดีี 

ที�มี่คนเห็นค่ณค�าของคนอื�น รุ่�วม่กั็นต�อส้้เพื�อศัก็ดิี�ศรีุ่ สิทธิิในความ่เป็็นม่น่ษยี์ 

ของผ้้อื�น”      

     (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็)

สำาหรั่บคุณลักษณะท้�พบเห็นัในัคนัรุ่่นัใหม่ข้องชาวดิิจิทัลไทยแต่้ยังไม่ม้ความ 

ชัดิเจนัมากนัักในัการ่ศึกษาครั่�งน้ั�คือ ป็ร่ะเด็ินัชอบความโป็ร่่งใส การ่ม้ส่วนัร่่วมกับสังคม  

การ่ให้ความร่่วมมือ และการ่สร่้างเครื่อข่้ายออนัไลนั์ โดิยป็ร่ะเดิ็นัคุณลักษณะชอบ 

ความโป็ร่่งใสนัั�นัเชื�อมโยงไป็กับมุมมองเรื่�องการ่ทุจริ่ต้และการ่เปิ็ดิเผยข้้อม้ล ร่วมถึึง 

เรื่�องข้องความจริ่งใจ ชาวดิิจิทัลไทยต้้ความว่าสังคมไทยไม่น่ัาม้เรื่�องน้ั�มากนััก เนืั�องจาก 

ทุกคนัม้ “ความเทา” คือไม่ม้ใคร่สุจริ่ต้ร้่อยเป็อร์่เซ็ึ่นัต์้ เร่าไม่สามาร่ถึต้ร่วจสอบหา 

ความโป็ร่่งใสจากทุกคนัได้ิ เพร่าะม้หลายส่วนัท้�ได้ิร่ับการ่ยกเว้นัไม่ต้้องเปิ็ดิเผย สังคม 

สร้่างกฎเกณฑ์หลายมาต้ร่ฐานัในัเรื่�องการ่ต้ร่วจสอบความโป็ร่่งใส ในับางครั่�งป็ร่ะเด็ินัน้ั� 

ถ้ึกมองไป็ถึึงลักษณะข้องการ่ถ้ึกเปิ็ดิโป็ง การ่แฉ และมองว่าคนัส่วนัใหญ่ยังไม่ได้ิ 

โป็ร่่งใสมากนััก ทุกคนัยังม้ความป็กปิ็ดิและเลือกนัำาเสนัอแต่้ด้ิานัท้�ด้ิข้องต้นัเองมากกว่า

ในัป็ร่ะเด็ินัการ่ม้ส่วนัร่่วมกับสังคมนัั�นั ชาวดิิจิทัลไทยส่วนัใหญ่มองว่า คนัรุ่่นัใหม่ 

ม้การ่ตื้�นัตั้วต่้อสังคมมากขึ้�นัทั�งในัดิ้านัการ่เมืองและป็ร่ะเดิ็นัปั็ญหาทางสังคม และคนั 

รุ่่นัใหม่ได้ิใช้พื�นัท้�ออนัไลน์ัไป็ม้ส่วนัร่่วมกับสังคมมากขึ้�นั ส่วนัหนึั�งเป็็นัเพร่าะคุณลักษณะ 

วิถ้ึช้วิต้ออนัไลน์ัท้�ทำาให้ต้้องติ้ดิต้ามข่้าวสาร่และม้ส่วนัร่่วมในัการ่แสดิงออกความคิดิเห็นั 

ข้องต้นั การ่ม้ส่วนัร่่วมในัลักษณะข้องการ่แชร์่ข่้าวสาร่ การ่ร่่วมบริ่จาค การ่ร่่วมลงชื�อ 

เพื�อเร้่ยกร้่องสิทธิิ เช่นั ในั change.org การ่ร่่วมทำากิจกร่ร่มแคมเป็ญ Challenge  

ต่้าง ๆ ซึึ่�งมักเป็็นัไป็ต้ามกร่ะแสสังคมชั�วครั่�งคร่าว แต่้ในักร่ณ้ข้องการ่นัำามาส่้การ่ 

ขั้บเคลื�อนัสังคมแบบจร่ิงจังอาจยังม้ไม่มากนััก เช่นัเด้ิยวกับป็ร่ะเดิ็นัเรื่�องการ่ให้ความ 

ร่่วมมือ (Collaboration) คุณลักษณะนั้� ชาวดิิจิทัลไทยมองว่าส่วนัใหญ่ไม่ให้ความ 

ร่่วมมือ การ่ละเมิดิกติ้กา การ่ข้าดิความสามัคค้ยังคงพบเห็นัอย้่มาก และในัหลายกร่ณ้ 

ท้�ข้อความร่่วมมือก็มักไม่ได้ิร่ับผลต้ามท้�คาดิหวังมากนััก ซึึ่�งนัำาไป็ส่้การ่สร้่างเครื่อข่้าย 

สังคมออนัไลนั์ท้�เหมือนัว่าจะม้จำานัวนัมาก ม้การ่สร่้างกลุ่มหลายกลุ่ม แต่้ก็จะม้ 

ลักษณะความสัมพันัธ์ิกันัสั�นั ๆ ในัช่วงแร่ก และกลุ่มเหล่านัั�นัก็ไม่ค่อยม้ความเชื�อมต่้อ 

กันัมากนัักในัร่ะยะยาว ดัิงนัั�นัคุณลักษณะข้องการ่สร่้างเครื่อข่้ายสังคมออนัไลนั์ 

จึงม้อย้่บ้าง แต่้จะเป็็นัลักษณะข้องกลุ่มข้นัาดิเล็ก ม้จำานัวนัน้ัอยท้�นัำามาส่้การ่พัฒนัา 

เครื่อข่้ายอื�นัต่้อไป็ 

ช้าวดิ้จิทัีลไทียช้อบเหยียด้?

คุณลักษณะสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งท้�คนัรุ่่นัใหม่ชาวดิิจิทัลไทยร่ะบุ ว่า 

ไม่เหมือนักับลักษณะชาวดิิจิทัลสากลคือ ลักษณะข้องการ่ “ชอบเหย้ยดิ” 

ชาวดิิจิทัลไทยมองป็ร่ะเด็ินัการ่เหย้ยดิหยามผ้้อื�นัแต้กต่้างไป็จากชาวดิิจิทัล 

ต่้างป็ร่ะเทศท้�มองว่าคนัรุ่่นัใหม่จะม้การ่เหย้ยดิหยามผ้้อื�นัน้ัอยลง เช่นั 

ด้ิานัเพศสภาพ ด้ิานัส้ผิว แต่้ในัผลการ่ศึกษาน้ั�หลายคนัม้ความเห็นัคล้ายกันั

ว่า ในัสังคมไทยเหมือนัจะพบลักษณะข้องการ่เหย้ยดิหยามผ้้อื�นัมากขึ้�นั 

โดิยเฉพาะในัโลกออนัไลนั์และมักทำาการ่เหย้ยดิหยามด้ิวยกร่ะบวนัการ่ 

ทำาให้เป็็นัเรื่�องต้ลก อาทิ การ่แซึ่วเล่นั การ่ตั้ดิต่้อภาพ การ่ทำาม้ม (meme) 

ล้อเล้ยนัเส้ยดิส้ หรื่อการ่ด้ิหมิ�นัเหย้ยดิยามในัลักษณะอื�นั ๆ ดัิงเช่นั 

ความเห็นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ อายุ 19-23 ปี็ ท้�ร่ะบุว่า “ผม่รุ้้่สึก็ว�า 

ก็ารุ่ลดีอคติไม่�ได้ีหายีไป็แต�เป็ลี�ยีนรุ้่ป็แบบก็ารุ่เหยีียีดีเฉยี ๆ เช้�น ภาพลัก็ษณ์ 

หน้าตาอ้วนเตี�ยี ดีำา ผอม่” หรื่อกร่ณ้ท้�เป็็นัการ่เหย้ยดิในัร้่ป็แบบท้�ซ่ึ่อนัอย้่ในั

ลักษณะข้องการ่ “แซึ่วเล่นั” ซึึ่�งอคติ้และการ่เหย้ยดิหยามผ้้อื�นัท้�มากขึ้�นัน้ั� 

อาจม้ผลจากการ่เกิดิคุณลักษณะด้ิานัความม้อิสร่ะและความกล้าท้�จะแสดิง

ความคิดิเห็นัท้�มากข้ึ�นั
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คนีรุ่นีใหม่กับการเป็นีคนีไทีย	4.0

คุณสมบัติ้สำาคัญข้องการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 ต้ามท้�ภาครั่ฐคาดิหวังไว้ ได้ิแก่ ความ 

ทันัโลกทันัเหตุ้การ่ณ์ ความสามาร่ถึในัการ่ใช้เทคโนัโลย้ได้ิต้ลอดิเวลา ม้ทักษะด้ิานั 

ภาษา ม้ความสามาร่ถึในัการ่จัดิการ่ข้้อม้ลได้ิด้ิ ม้ความพร้่อมท้�จะเร้่ยนัร้้่เพิ�มพ้นัทักษะ 

สมำ�าเสมอ ป็รั่บตั้วได้ิด้ิ และม้ความสามาร่ถึหลากหลาย ซึ่ึ�งจากข้้อม้ลการ่ศึกษาครั่�งน้ั� 

จะเห็นัได้ิว่า ม้หลายลักษณะท้�ชาวดิิจิทัลไทยในักลุ่มคนัรุ่่นัใหม่ม้ความพร้่อมท้�จะ 

เป็็นัคนัไทย 4.0 ทั�งในัด้ิานัความทันัโลก ศักยภาพความสามาร่ถึทางเทคโนัโลย้  

การ่ป็รั่บตั้วได้ิร่วดิเร็่ว และการ่เปิ็ดิใจรั่บต่้อสิ�งใหม่และความหลากหลาย แต่้ป็ร่ะเด็ินั 

พึงร่ะวังคือ คุณลักษณะนั้�อาจม้ความเหลื�อมลำ�าในับางกร่ณ้ เช่นั ต้ามสภาพเศร่ษฐกิจ 

และสงัคมข้องบคุคล พื�นัฐานัคร่อบคร่วั ปั็ญหาเรื่�องความแต้กต้า่งร่ะหวา่งวัย โดิยเฉพาะ 

คนัรุ่่นัเก่าท้�ไม่ป็รั่บตั้ว และคาดิหวังแต่้กับคนัรุ่่นัใหม่เพ้ยงอย่างเด้ิยว อาจเป็็นัอุป็สร่ร่ค 

ต่้อการ่มุ่งส่้เป้็าหมายคนัไทย 4.0 ได้ิ 

ผลการ่ศึกษาในัส่วนัน้ั�ช้�ให้เห็นัว่า ความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ไม่ได้ิยึดิติ้ดิกับนิัยามเรื่�อง 

อายุเท่านัั�นั หากยังเชื�อมโยงกับคุณลักษณะ ร้่ป็แบบความคิดิ วิถ้ึการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ หรื่อ 

วิถ้ึเทคโนัโลย ้ซึึ่�งทุกคนัสามาร่ถึเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ได้ิเสมอโดิยไม่จำากัดิเฉพาะช่วงวัย

“มั่นไม่�ได้ีลดี มั่นเพิ�ม่ม่าก็ก็ว�า แบบว�าเห็นจาก็ก็ารุ่โพสต์ อยี�างเช้�น  

เวลาเรุ่ารุ่้้ จัก็คนจาก็โซเชี้ยีล เรุ่าอาจจะไม่� เคยีได้ี เ ห็นเธิอตัวจริุ่ง 

แต� เรุ่าอาจตัดีสินเขาไป็แล้ว สม่ม่ติเธิอพิม่พ์คำาอะไรุ่ม่าสัก็อยี�างก็็

ตัดีสินเขาไป็แล้ว เช้�น รุ้้่สึก็น�าก็ลัวจังจาก็ก็ารุ่ที�เขาพิม่พ์ เพรุ่าะเห็น 

เขาแค� ด้ี านเ ดีียีว ด้ีานที� เขาโช้ ว์ ใ ห้ เ ห็น ห รืุ่อเขาอาจโช้ ว์ ใ ห้ เ ห็น 

ด้ีานดีี ๆ เช้�น รุ่วยี ชี้วิตดีี เรุ่าก็็เห็นแค�นั�น เรุ่าว�าเห็นแค�ด้ีานที�อยีาก็ให้เห็น 

ไม่�ได้ีเห็นทั�งหม่ดี ซึ�งมั่นเกิ็ดีก็ารุ่คิดีแค� ข้างเดีียีว ตัดีสินเขาไป็แล้ว  

แบบคนนั�นเที�ยีวอีก็แล้ว เรุ่าก็็อาจเอาไป็ค่ยีกั็บเพื�อนได้ีว�า คนนั�นไป็เที�ยีว 

อีก็แล้ว อวดีจังเลยี ก็็เป็็นก็ารุ่ตัดีสินเขาไป็แล้ว”

 (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-29 ปี็)
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อัตลักษณ์ชาวิดิ้จิัทัลไทยุ

กับูการป้ลูกฝัังหลักคุณธรรม

ในยุุค “Technological Disruption”

 นัวัต้กร่ร่มการ่สื�อสาร่ในัยุคดิิจิทัลโดิยเฉพาะอย่างยิ�งอินัเทอร่์เน็ัต้และเทคโนัโลย้  

ได้ิเข้้ามาม้บทบาทต้่อการ่ม้ป็ฏิิสัมพันัธ์ิข้องมนัุษย์ แทร่กซึ่ึมในัทุกส่วนัข้องกิจกร่ร่ม  

ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัข้องคนัรุ่่นัใหม่ ซึึ่�งส่งผลกร่ะทบทั�งในัเชิงบวก-เชิงลบ และผลลัพธ์ิ 

จากผลกร่ะทบเหล่านัั�นัยังสามาร่ถึก่อให้เกิดิผลกร่ะทบอื�นั ๆ ต้ามมาอ้กเป็็นัร่ะลอก  

ซึึ่�งสร้่างความพลิกผันัและปั็�นัป่็วนั หรื่อท้�เร้่ยกว่าเป็็นัภาวะ “Technological Disruption” 

ซึึ่�งเป็็นัป็ร่ากฏิการ่ณ์ท้�ม้การ่กล่าวถึึงกันัมากในัปั็จจุบันั โดิยอินัเทอร์่เน็ัต้และเทคโนัโลย้ 

เหล่าน้ั�ได้ิเข้้ามาเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบในัการ่สื�อสาร่ ค่านิัยม ความเชื�อ ความคิดิ และ 

อุดิมการ่ณ์ในัการ่มองโลก ร่วมถึึงสร้่างพื�นัท้�ในัการ่ป็ฏิิสังสร่ร่ค์เชิงสังคมร้่ป็แบบ 

ใหม่ ๆ อ้กทั�งยังม้บทบาทต้่อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงวิถ้ึการ่ดิำาเนัินัช้วิต้ข้องสมาชิกในัสังคม 

จากร้่ป็แบบออฟไลนั ์(Offline) ในัพื�นัท้�แห่งความจริ่งมาเป็็นัร้่ป็แบบออนัไลนั ์(Online)  

บนัพื�นัท้�สังคมเสมือนัมากยิ�งขึ้�นั การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงน้ั�ส่งผลต่้อการ่ป็ร่ะกอบสร้่างตั้วต้นั 

หรื่ออัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ ร่วมถึึงเข้้ามาม้ส่วนัในัการ่สร่้างค่านิัยม  

การ่เลือกรั่บหลักคุณธิร่ร่มท้�หลากหลายมาป็รั่บใช้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัโดิยไม่ยึดิติ้ดิ 

อย้่กับชุดิความคิดิใดิความคิดิหนึั�งเฉกเช่นัสังคมไทยในัอด้ิต้ ดัิงท้�สะท้อนัผ่านัคำาพ้ดิ 

ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ ดัิงน้ั�   

“ผม่ม่องว�า	อัตลักษณ์และหลักคุณธิรรมของคนีรุ่นีใหม่แตกต่างจากคนีรุ่นีก่อนี 

คือ อัตลัก็ษณ์และหลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ของคนรุ่่�นใหม่�เป็นีองค์รวมของการผสมผสานี 

ของคุณธิรรมจากหลากหลายสังคมวัฒนีธิรรมมากกว่า	 เรุ่าสาม่ารุ่ถืเลือก็รัุ่บ 

ช่้ดีความ่คิดีม่าได้ีจาก็หลายีพื�นที� ซึ�งต�างจาก็คนรุ่่�นก็�อนที�ส�วนม่าก็อัตลัก็ษณ์และ 

หลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ของเขาจะยึีดีติดีอยี้�กั็บความ่คิดีแค�ช่้ดีเดีียีวที�ผลิตขึ�นม่าจาก็สังคม่ 

ของเขาเอง ไม่�ก็็สังคม่เพื�อนบ้านจาก็ก็ารุ่ติดีต�อนิดี ๆ หน�อยี ๆ ดั้งนัี�นีอัตลักษณ์ 

และหลักคุณธิรรมของคนีรุ่นีก่อนีจะมีลักษณะตายตัว แข็งทื�อ และมี่ก็ารุ่ 

เป็ลี�ยีนแป็ลงตำ�า ในขณะที�คนรุ่่�นใหม่�ค�อนข้างหลาก็หลายีผสม่ผสาน บางทีก็็ 

ขัดีแยี้งกั็นไป็เอง เป็็นพลวัต”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศชาย กรุ่งเทพฯ อายุ 19-23 ปี็)
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แม้ว่าเทคโนัโลย้ในัยุคดิิจิทัลจะเข้้ามาม้บทบาทและอิทธิิพลต้่อสังคมทั�วทุกพื�นัท้� 

ข้องโลก แต่้ด้ิวยวัฒนัธิร่ร่มท้�แต้กต่้างกันัในัแต่้ละสังคม ทำาให้ร้่ป็แบบการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง 

ท้�เกิดิขึ้�นั เช่นั การ่เลือกรั่บเทคโนัโลยห้รื่อร่ะดัิบข้องผลกร่ะทบท้�จะเกิดิขึ้�นัในัส่วนัต่้าง ๆ   

ข้องสังคม ม้ความแต้กต้่างกันั จึงนัับเป็็นัความท้าทายอย่างยิ�งในัแต้่ละสังคม ไม่เว้นั 

แม้แต่้สังคมไทย ในัการ่รั่บมือต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงท้�จะเกิดิขึ้�นัในัทุกมิติ้ ไม่ว่าจะเป็็นั 

มิติ้ด้ิานัเศร่ษฐกิจ มิติ้ด้ิานัการ่เมือง มิติ้ด้ิานัการ่ศึกษา ร่วมถึึงมิติ้ด้ิานัสังคมและ 

วัฒนัธิร่ร่ม การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงดัิงกล่าวผลักดัินัให้เกิดิการ่ตั้�งคำาถึาม การ่ย้อนักลับไป็ทบทวนั  

ร่วมถึึงการ่เข้้าใจป็ร่ากฏิการ่ณ์การ่ป็ร่ะกอบสร้่างชุดิความคิดิต่้าง ๆ ในัเชิงสังคม 

เส้ยใหม่ว่า ช้าวดิ้จิทัีลไทียมีลักษณะตัวตนีทีี�เหม่อนีหร่อแตกต่างจากช้าวดิ้จิทัีลในีช้าติ 

อ่�นี	ๆ 	หร่อไม่	อย่างไร	แนัวคดิิหนึั�งท้�ม้ความน่ัาสนัใจในัการ่ยอ้นักลับไป็ทบทวนัคอื ความ 

เกี�ยวข้องระหว่างอัตลักษณ์ของช้าวดิ้จิทัีลไทียกับการประกอบสร้างหลักคุณธิรรม  

ท้�เป็็นัเสมือนักุญแจสำาคัญในัการ่ทำาความเข้้าใจชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ อ้กทั�งต้อบโจทย์ 

ต่้อสังคมท้�ยังข้าดิองค์ความร้้่ว่า ป็ร่ากฏิการ่ณ์สังคมร้่ป็แบบใหม่ในัโลกไร้่พร่มแดินัน้ั� 

ได้ิเสริ่มสร้่างหลักข้องการ่มองคุณธิร่ร่มในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ข้องคนัรุ่่นัใหม่ไป็ในัทิศทางใดิ

อัตลักษณ์กับการตีความหลักคุณธิรรม

ความสัมพันัธ์ิข้องอัต้ลักษณ์ (Identity) และหลักคุณธิร่ร่ม ม้ความเก้�ยวพันั 

กันัอย่างลึกซึึ่�ง เพร่าะทั�ง ค่้คือสิ�งท้� ตั้วบุคคลเล็งเห็นัว่า “ม้คุณค่า” สามาร่ถึ 

นัำามา “ให้นัิยามในัความเป็็นัตั้วต้นั” ข้องเข้า และยังบ่งบอกถึึงคุณสมบัติ้โดิยร่วม 

ท้�คนัรุ่่นัใหม่ยึดิถืึอและคิดิว่าสำาคัญต่้อการ่ดิำาร่งช้วิต้ในัสังคมไทยผ่านัร้่ป็แบบข้อง  

“พฤติ้กร่ร่ม” อัต้ลักษณ์ร่่วมท้�ชาวดิิจิทัลไทยม้ความเข้้าใจเรื่�องการ่ร่ะบุต้ัวต้นั (Self)  

จึงเป็็นัผลลัพธ์ิท้�เกิดิจากการ่ป็ะทะกันัร่ะหว่างแร่งจากสภาพแวดิล้อมภายนัอก  

(External Force) เช่นั เทคโนัโลย้ สังคม วัฒนัธิร่ร่ม การ่รั่บค่านิัยมใหม่ ๆ เป็็นัต้้นั  

กับแร่งขั้บภายในัจิต้ใจ (Intrinsic Drive) อันัได้ิแก่ ความต้้องการ่ ความป็ร่าร่ถึนัา  

ความคิดิข้องการ่ให้เหตุ้ผล และความคิดิข้องการ่ให้ความสำาคัญท้�ส่งผลกร่ะทบต้่อ 

ตั้วเข้า จะเห็นัได้ิว่าตั้วต้นัซึึ่�งเกิดิจากอัต้ลักษณ์จึงม้ความลื�นัไหล ป็ร่ะกอบมาจากห้วง

คำานึังถึึงต้นัเองในัหลายสภาพการ่ณ์ท้�สามาร่ถึแสดิงออกมาในัร้่ป็แบบข้องต้ัวต้นัท้� 

อยากเป็็นั (Ideal Self) ตั้วต้นัท้�เป็็นัอย้่ (Current Self) และตั้วต้นัท้�กลัวว่าจะเป็็นั  

(Fear Self) ในัข้ณะท้�คุณธิร่ร่มเองยังเป็็นัเสมือนักร่ะจกท้�สะท้อนัชุดิคุณค่าต่้าง ๆ ท้� 

คอยกำากับและทำาใหบุ้คคลม้สว่นัร่่วมกบัสังคมหร่อืเกิดิข้้อโต้้แยง้ในัสิ�งท้�พวกเข้าเห็นัต่้าง 

ในังานัวิจัยน้ั�ได้ิศึกษาชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ท้�เป็็นักลุ่มคนัชาวไทยท้�อย้ใ่นัช่วงวัยรุ่่นั 

อายุ 13-23 ปี็ ช่วงวัยน้ั�เองเป็็นัช่วงท้�ม้พัฒนัาการ่ด้ิานัร่่างกายและจิต้ใจอย่างร่วดิเร็่ว  

เป็็นัวัยแห่งการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางดิ้านัความคิดิและความร่้้สึก เนืั�องจากในัช่วงวัยน้ั�  

ผ้้ป็กคร่องมักให้อิสร่ภาพในัการ่ตั้ดิสินัใจด้ิวยตั้วเองมากขึ้�นั อ้กทั�งยังอย้่ในัช่วงเวลาข้อง 

การ่ค้นัหาตั้วต้นั การ่เป็ล้�ยนัผ่านัในัช่วงเวลาน้ั�ข้องกลุ่มวัยรุ่่นัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่จึงทำาให้ 

เกิดิการ่ตั้�งคำาถึามกับต้นัเองในัหลาย ๆ เรื่�อง เพร่าะไดิ้รั่บชุดิข้้อม้ลอันัหลากหลาย 

ท้�ต้นัเองต้้องนัำามาตั้ดิสินัใจจนัทำาให้ความร้้่สึก ความคิดิ ม้ความลื�นัไหลอย้่ต้ลอดิเวลา 

โดิยเฉพาะในัยคุข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหมท้่�บริ่บททางสงัคม อาท ิพื�นัท้�ในัการ่เกดิิ 

ป็ฏิิสัมพันัธ์ิทางสังคม ม้ความทับซ้ึ่อนักันัร่ะหว่างโลกออนัไลน์ัและโลกออฟไลน์ั ร่วมถึึง 

ตั้วแสดิงต่้าง ๆ ท้�คนัเหล่าน้ั�ต้้องป็ฏิิสัมพันัธ์ิด้ิวยม้ความหลากหลายมากยิ�งขึ้�นั ทำาให้ 

คนัรุ่่นัใหม่เหล่าน้ั�จำาเป็็นัต้้องโอบรั่บชุดิค่านิัยมจากพื�นัท้�ต่้าง ๆ ซึึ่�งในับางครั่�งก็ม้ความ 

ขั้ดิแย้งกันัเอง ดัิงท้�สะท้อนัผ่านัคำาพ้ดิข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ ดัิงน้ั� 

“โลกด้ิจิทัีลมันีทีำาให้คนีแตกต่างทีางสังคมวัฒนีธิรรมกันีสามารถุแสด้งออกได้้ 

มากข้�นี ดัีงนั�นเรุ่าจะเห็นอะไรุ่ที�มั่นผิดีแป็ลก็ไป็จาก็ความ่เชื้�อเดิีม่ ๆ ของเรุ่า 

อยี้�บ�อยีครัุ่�งอยี�างต�อเนื�องและเข้ม่ข้นขึ�นตลอดีเวลาที�เรุ่าอยี้�ในพื�นที�โลก็ดิีจิทัล  

ทำาให้ผ้้คนสาม่ารุ่ถืส�งผ�านแนวคิดีโดียีไม่�จำากั็ดีเรืุ่�องพื�นที�และเวลาได้ีม่าก็ขึ�น  

มันีทีำาให้คนีในีสังคมหน้ี�ง	 ๆ	 ในีฐานีะคนีรุ่นีใหม่อย่างผมคนีหน้ี�งสามารถุรับ 

หลักคุณธิรรมจากพ่�นีทีี�ต่าง	 ๆ	 เข้ามาได้้มากกว่าหน้ี�งช่้องทีาง	ยีก็ตัวอยี�างเช้�น  

เมื่�อก็�อนผ้้ช้ายีต้องล่ก็ให้ผ้้หญิงนั�ง แต�พอก็าลเวลามั่นเป็ลี�ยีนไป็ มั่นมี่เรืุ่�อง  

Equality ม่าก็ขึ�น มั่นก็็ไม่�จำาเป็็นที�จะต้องล่ก็ให้ผ้้หญิง ซึ�งช้�องทางสำาคัญที�ทำาให้ 

แนวคิดีนั�นส�งผ�านเข้าม่าได้ีก็็คือโลก็ดิีจิทัล แต�ในขณะเดีียีวกั็น เรุ่าเองก็็เรีุ่ยีนรุ้้่ 

ม่าจาก็พ�อแม่�ที�บ้านด้ีวยี อยี�างเช้�น คนที�บ้านเป็็นคนที�ช้อบช้�วยีเหลือคนอื�น  
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จะยีก็เรืุ่�องของคนอื�นม่าคิดีก็�อนเรืุ่�องของตนเอง เรุ่าก็็เลยีด้ีแล้วจำา ๆ ม่า  

เพรุ่าะฉะนั�นเรุ่าก็็มั่ก็จะคิดีม่าก็และสับสนเสม่อว�า เวลาเรุ่านั�งอยี้�บนรุ่ถืเม่ล์หรืุ่อ

บีทีเอสนั�น เรุ่าควรุ่จะต้องล่ก็ให้ผ้้หญิงนั�งไหม่ ซึ�งมั่นก็็เป็็นสิทธิิของเรุ่าที�จะนั�ง  

แต�มั่นก็็ทำาให้เรุ่ารุ้้่สึก็แยี�ได้ีเหมื่อนกั็นถ้ืาไม่�ล่ก็”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศชาย กรุ่งเทพฯ อายุ 19-23 ปี็)

“อัตลักษณ์หร่อหลักคุณธิรรมทีี�ย้ด้ถุ่อในีทุีกวันีนีี�ก็มาจากหลายส่วนี	ก็จะมีจาก 

อินีเทีอร์เน็ีตบ้าง	 หร่อจะมีเป็นีประสบการณ์ทีี�ผ้่คนีอ่�นีบอกมาบ้าง อยี�างเช้�น  

ผ้้ใหญ�เขาสอนม่าว�าเรุ่าควรุ่ทำาสิ�งที�ดีี สิ�งไหนที�ถ้ืก็ต้องอยี�างนี�นะ แต�ท่ก็วันนี� เรุ่ารุ้้่อะไรุ่ 

เยีอะขึ�น ค่ณธิรุ่รุ่ม่มั่นไม่�ได้ีมี่ช่้ดีเดีียีว ตัวตนก็็สรุ้่างได้ีหลาก็หลายีผ�านโลก็ออนไลน์  

หน้คิดีว�า เราไม่ควรย้ด้ถุ่ออะไรทัี�งนัี�นีมาเป็นีแบบ	 เพราะทีุกวันีนีี�	 ทุีกอย่าง 

มันีเปลี�ยนีแปลงอย่างรวด้เร็ว แต�เรุ่าก็็สาม่ารุ่ถืเอาคำาสอนของเขาม่าเก็็บ 

แล้วค�อยีม่าแก้็ไข หรืุ่อว�าทำาให้มั่นดีีขึ�นในรุ้่ป็แบบของเรุ่าได้ี โดียีไม่�จำาเป็็นต้อง 

เหมื่อนหรืุ่อยีึดีตาม่เป็�ะ ๆ เพรุ่าะว�าเดีี�ยีวนี�ย่ีคสมั่ยีมั่นก็็ไม่�มี่อะไรุ่เหมื่อนเดิีม่แล้ว  

มี่แต�แตก็ต�างกั็นม่าก็ขึ�น”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง เช้ยงใหม่ อายุ 19-23 ปี็)

“เทีคโนีโลยีเข้ามาทีำาให้ชี้วิตเปลี�ยนีมากค่ะ	 มีอิสระในีการใช้้ชี้วิตและการ

ตัด้สินีใจอะไรต่าง	ๆ	มากข้�นี	เม่�ออย่่ในีโลกโซเชี้ยล	เราก็จะมีความเป็นีตัวของ 

ตัวเองส่ง	 คิด้และเปิด้รับความร้่อะไรใหม่	 ๆ	 ได้้ตลอด้เวลา	 โด้ยเฉพาะเร่�อง 

อัตลักษณ์และหลักคุณธิรรม เรุ่าสาม่ารุ่ถืเอาม่าจาก็ทั�งพ�อแม่� ไลฟ์โค้ช้  

เน็ตไอดีอลต�าง ๆ ว�าเขาคิดีอะไรุ่หรืุ่อทำาอะไรุ่ แล้วเรุ่าค�อยีป็รัุ่บให้มั่นเข้ากั็บเรุ่า  

หน้ว�าเดีี�ยีวนี�เรืุ่�องอัตลัก็ษณ์และหลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่มั่นไม่�ได้ี fix แล้วค�ะ เป็ลี�ยีนไป็ 

เรืุ่�อยี ๆ ตาม่ความ่คิดีเรุ่า ว�าเรุ่าก็ำาลังอินอยี้�กั็บเรืุ่�องอะไรุ่ ตอนไหน”

   (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง นัคร่พนัม อายุ 19-23 ปี็)

จะเห็นัไดิ้ว่า บทบาทข้องเทคโนัโลย้และสภาวะสังคมร่อบต้ัวเข้้ามาม้อิทธิิพล 

อย่างมากต่้อการ่ป็ร่ะกอบสร้่างอัต้ลักษณ์และความหลากหลายในัหลักคุณธิร่ร่มข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ อ้กทั�งส่งผลให้ทั�งความคิดิเรื่�องอัต้ลักษณ์และหลักคุณธิร่ร่ม 

ม้ความสลับซัึ่บซ้ึ่อนัและเป็ล้�ยนัแป็ลงอย่างร่วดิเร็่วอย้่ต้ลอดิเวลา ผิดิกับในัยุคก่อนั 

ท้�สามาร่ถึร่ะบุได้ิถึึงความเป็็นักลุ่มก้อนัข้องอัต้ลักษณ์รุ่่นัวัยและการ่ช้�ให้เห็นัถึึง 

ชุดิคุณธิร่ร่มหลักท้�คนัในัสังคมไทยนัั�นัยึดิถืึอสืบทอดิกันัมา

หลักคุณธิรรมทีี�หลากหลายของช้าวดิ้จิทัีลไทียรุ่นีใหม่

ในัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ หลักคุณธิร่ร่มนัั�นัสามาร่ถึม้ได้ิหลายชุดิ  

นัอกจากความเป็็นัปั็จเจกชนัท้�ทำาให้เกิดิความแต้กต่้างร่ะหว่างชุดิคุณธิร่ร่มข้องแต่้ละ 

บุคคลแล้ว ความหลากหลายข้องหลักคุณธิร่ร่มยังผันัแป็ร่ไป็ต้ามบริ่บทและเงื�อนัไข้  

อาทิ รุ่่นัวัย บริ่บทพื�นัท้� เพศสภาพ ศาสนัา สถึานัภาพทางสังคมและเศร่ษฐกิจอ้กด้ิวย

	 ช่้วงวัยกับความหลากหลายของหลักคุณธิรรม

 คนัรุ่่นัใหม่ในัแต่้ละรุ่่นัวัยหรื่อแม้แต่้คนัท้�อย้่ในัรุ่่นัวัยเด้ิยวกันั แต่้ม้การ่ดิำาเนิันั 

ช้วิต้และม้ป็ฏิิสัมพันัธ์ิภายใต้้สิ�งแวดิล้อมท้�แต้กต่้างกันั การ่วิจัยน้ั�พบว่า ภายใต้้กลุ่ม 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ด้ิวยกันัเองท้�ม้อย้่ 3 กลุ่มอายุ คือชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัต้้นั (นัักเร้่ยนั 

มัธิยมศึกษาต้อนัต้้นั) ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนักลาง (นัักเร้่ยนัมัธิยมศึกษาต้อนัป็ลาย) และ 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัป็ลาย (นัักศึกษาร่ะดัิบมหาวิทยาลัยและผ้้ท้�เพิ�งจบการ่ศึกษา 

มาเริ่�มเข้้าส่้วัยทำางานั) ม้ความคิดิในัเรื่�องหลักคุณธิร่ร่มท้�ได้ิรั่บอิทธิิพลจากผ้้ป็กคร่อง  

โร่งเร้่ยนั การ่ดิำาเนิันัช้วิต้ส่วนัตั้ว และสังคมร่อบข้้างแต้กต่้างกันั อ้กทั�งยังม้พัฒนัาการ่ 

ข้องการ่ให้คำานิัยามและความเข้้าใจ แม้แต่้การ่ยึดิจุดิยืนัภายใต้้ป็ร่ะเภทหลักคุณธิร่ร่ม 

นัั�นั ๆ ต้ามสิ�งท้�ต้นัเองให้คุณค่า ความสำาคัญท้�ยึดิโยงกับช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัและโลกทัศน์ั 

ข้องต้นั หากยกตั้วอย่างข้องหลักคุณธิร่ร่มท้�ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ได้ินัำามาใช้ในัช้วิต้ 

ป็ร่ะจำาวันั เช่นั เรื่�องวินััย มาเป็็นัเครื่�องทดิสอบ จะเห็นัจุดิยืนัข้องการ่ยึดิโยงการ่ข้ยาย 

โลกทัศน์ัความคิดิความเข้้าใจเรื่�องวินััยท้�สะท้อนัให้เห็นัถึึงพัฒนัาการ่ข้องความคิดิ  

ป็ร่ะสบการ่ณ์ช้วิต้ และสิ�งท้�ได้ิเร้่ยนัร้้่จากร่ะบบการ่ศึกษา ทำาให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่เริ่�ม 

ท้�จะใช้ความคิดิเชิงวิพากษ์ในัการ่สร้่างกร่อบและเงื�อนัไข้ข้องหลักคุณธิร่ร่มนัั�นั ๆ  

ท้�ต้นัจะเลือกเป็็นัแนัวทางในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้
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“ในชี้วิตป็รุ่ะจำาวัน ผม่ใช้้วินัยี	วินัียในีการตรงต่อเวลา ต้องต่�นีแต่เช้้าไปโรงเรียนี 

ท่ก็วัน และมีระเบียบ	ทีำาตามกฎเกณฑ์์ต่าง	ๆ	ของโรงเรียนีที�ครุ้่บอก็ ที�พ�อแม่� 

บอก็”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัต้้นั กรุ่งเทพฯ อายุ 13-15 ปี็)

“วินัีย	 ค่อ	 การย้ด้มั�นีในีหน้ีาทีี�และความรับผิด้ช้อบที�มี่ต�อตนเองให้ม่าก็ที�ส่ดี  

มี่การจัด้ระเบียบตัวเอง	 ต้องไม่�ให้มี่ก็ารุ่ละเม่ิดีหรุ่ือทำารุ้่ายีผ้้อื�นจาก็ก็ารุ่ใช้้วินัยี 

ที�ไม่�ถ้ืก็ต้อง”

   (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนักลาง กรุ่งเทพฯ อายุ 16-18 ปี็)

“วินัีย	 ค่อ	 กฎเกณฑ์์ทีี�มีเหตุผลมารองรับ	 อธิิบายได้้	 สาม่ารุ่ถืเปลี�ยนีแปลงได้้ 

ตามความเหมาะสม	 ตาม่บริุ่บททางสังคม่และยี่คสมั่ยี และต้องเป็นีกฎเกณฑ์์ 

ทีี�ดี้	 ไม่ผลิตซำ�าความไม่เท่ีาเทีียมหร่อลิด้รอนีสิทีธิิเสรีภาพ	 คำาน้ีงถุ้งหลักสิทีธิิ-

มนุีษยช้นี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัป็ลาย กรุ่งเทพฯ อายุ 19-23 ปี็)

หากมองให้ลึกซึึ่�งจะเห็นัว่า การ่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่มข้องชาวดิิจิทัล 

ต้อนัต้้นั (นัักเร้่ยนัมัธิยมศึกษาต้อนัต้้นั) ยังคงอย้่ในักร่อบข้องสังคมไทยข้องการ่ร่ักษา 

คุณงามความด้ิต้ามแบบฉบับท้�สังคมคาดิหวังไว้ รั่ฐอยากจะให้เป็็นั ส่วนัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ต้อนักลาง (นัักเร้่ยนัมัธิยมศึกษาต้อนัป็ลาย) จะเริ่�มให้ความสำาคัญกับตั้วเอง สิทธิิ และ 

ความรั่บผิดิชอบต่้อผ้้อื�นัมากยิ�งขึ้�นั เริ่�มท้�จะกล้าตั้�งคำาถึามและวิพากษ์ต่้อหลักคุณธิร่ร่ม 

ต้ามท้�ต้นัเห็นัว่าไม่สมควร่ แต่้ยังคงแสดิงออกภายใต้้กร่อบและบริ่บทท้�ค่อนัข้้างจำากัดิ  

ด้ิวยวัยและป็ร่ะสบการ่ณ์ ซึึ่�งแต้กต่้างจากชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัป็ลาย (นัักศึกษาร่ะดัิบ 

มหาวิทยาลัย หรื่อผ้้ท้�เพิ�งจบมาเริ่�มเข้้าทำางานั) จะเห็นัได้ิว่า บริ่บทข้องหลักคุณธิร่ร่ม 

ถ้ึกยกร่ะดัิบให้ม้การ่เชื�อมโยงทั�งในัร่ะดัิบปั็จเจกบุคคล ร่ะดัิบสังคม ไป็จนัถึึงร่ะดัิบสากล  

และเป็็นัรุ่่นัวัยแห่งการ่ตั้�งคำาถึามเพื�อโต้้แย้งต่้อหลักคุณธิร่ร่มเดิิมท้�ม้อย้่ในัสังคมไทย  

อ้กทั�งยังเป็็นัวัยท้�เริ่�มกล้าแสดิงออกถึึงความเป็็นัตั้วต้นั ความคิดิท้�สร้่างสร่ร่ค์ เปิ็ดิใจรั่บ 

ความแต้กต่้าง และมองเห็นัสภาพปั็ญหาทางสังคมท้�เกิดิขึ้�นัในัสังคมไทยได้ิเป็็นัอย่างด้ิ  

ดัิงนัั�นัแม้ว่าชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่จะเกิดิและเติ้บโต้มาภายใต้้อิทธิิพลข้องเทคโนัโลย ้

ท้�คล้าย ๆ กันั แต่้ไม่ได้ิหมายความว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�สามาร่ถึแบ่งออกได้ิเป็็นั  

3 ช่วงวัยน้ั�จะไม่ม้ความแต้กต่้างในัแง่มุมข้องการ่ต้้ความหลักคุณธิร่ร่ม

ความแต้กต่้างในัการ่มองหลักคุณธิร่ร่มยิ�งชัดิขึ้�นัเมื�อเป็ร้่ยบเท้ยบร่ะหว่างชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่กับชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า ในัสังคมยุคปั็จจุบันัท้�เทคโนัโลย้ม้การ่พัฒนัาและ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงอย่างร่วดิเร็่วนัั�นั ทำาให้กลุ่มชาวดิิจิทัลถ้ึกแยกออกเป็็นักลุ่มชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่และกลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าอย่างเห็นัได้ิชัดิ ถึึงแม้ในัภาพร่วม ทั�งสองกลุ่มต่้างก็ 

เติ้บโต้ขึ้�นัมาท่ามกลางอุป็กร่ณ์เทคโนัโลย้และม้การ่เร้่ยนัร้้่ในัการ่ใช้เทคโนัโลย้ท้�เกิดิขึ้�นั 

มาอย่างร่วดิเร็่วเหมือนักันั แต่้ผลกร่ะทบทางเทคโนัโลย้ท้�เกิดิขึ้�นัต่้อชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

และชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าย่อมม้ความแต้กต่้างกันั 

เม่�อช้าวดิ้จิทัีลเล่าเร่�องศาสนีา

นัอกจากนัั�นั งานัวิจัยน้ั�ยังค้นัพบว่า มุมมองในัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่ม 

ร่ะหว่างชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่ากับชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�สะท้อนัความแต้กต่้างก็คือ บทบาทข้อง 

ศาสนัาในัการ่เข้้ามาม้อิทธิิพลต่้อเรื่�องหลักคุณธิร่ร่ม โดิยชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าส่วนัใหญ่ 

จะมองว่า สถึาบันัศาสนัายังคงม้บทบาทต้่อการ่ป็ร่ะกอบสร่้างคุณธิร่ร่มในักลุ่มต้นั แต้่ 

สำาหรั่บชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่มองว่า บทบาทข้องสถึาบันัศาสนัานัั�นัอาจม้อิทธิิพลมากน้ัอย 

แต้กต่้างกันัไป็ต่้อการ่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่ม 

“บทีบาทีสถุาบันีทีางศาสนีากั็บคนยีค่ดิีจิทัลที�อยี้�ในวัยีเดีียีวกั็นนั�นมี่บทบาทม่าก็ 

พอสม่ควรุ่ เช้�น ค่ณธิรุ่รุ่ม่ คือแม้่จะเป็็นคนที�มี่ค่ณว่ฒิ มี่ค่ณภาพม่าก็แค�ไหน  

แต�ส่ดีท้ายีไม่�มี่คุณธิรรมในีจิตใจตามศาสนีาทีี�เป็นีสมาชิ้กควบค้�กั็นไป็ก็็ไม่�อาจ 

ทำาให้ชี้วิตป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จได้ี เพรุ่าะฉะนั�นก็ารุ่ที�จะดีำาเนินชี้วิตอยี้�ในสังคม่ 

ให้ได้ีอยี�างมี่ค่ณภาพที�ส่ดีจะต้องมี่คุณธิรรมทีี�ได้้รับการสั�งสอนีมา ส่จริุ่ต วินัยี  

พอเพียีง จิตอาสา อาจจะมี่ม่าก็หรืุ่อน้อยีแตก็ต�างกั็นไป็ในแต�ละคน” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า นัคร่พนัม อายุ 24-29 ปี็)



5958

“ผม่คิดีว�าบทีบาทีศาสนีามีน้ีอย เพรุ่าะจาก็ที�ฟังข�าวม่า คนรุ่่�นผม่ในป็ัจจ่บัน 

เลือก็ที�จะไม่�นับถืือศาสนา ผม่ว�าเขาเล่อกทีี�จะเช่้�อในีบางอย่างสิ�งทีี�ทีำาให้สบายใจ  

ส�วนหนึ�งก็็จาก็ยีค่ดิีจิทัลด้ีวยีที�ให้ท่ก็คนเห็นความ่เป็็นจริุ่ง เข้าใจชี้วิตอย่างทีี�เห็นี 

ตามประสบการณ์ต่าง	ๆ	มากข้�นี”

  (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ นัคร่พนัม อายุ 19-23 ปี็)

 

บริบทีของพ่�นีทีี�กับความแตกต่างในีทัีศนีคติทีี�มีต่อหลักคุณธิรรม

บริ่บทข้องพื�นัท้�อาจส่งผลต่้อความเหมือนัและความต้่างในัการ่ป็ร่ะกอบสร่้าง 

ความร่้้ความเข้้าใจและทัศนัคติ้เก้�ยวกับการ่นัำาหลักคุณธิร่ร่มมาป็ร่ะยุกต์้ใช้ข้องชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ งานัวิจัยน้ั�ได้ิตั้�งข้้อสังเกต้ว่า สิ�งท้�ส่งผลต่้อการ่รั่บร้้่ การ่สร้่างภาพจำา  

และการ่ต้้ความคุณธิร่ร่มข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ คือบริ่บท สภาวะ และสิ�งแวดิล้อม 

ในัพื�นัท้�มากกว่าพื�นัท้�ในัเชิงกายภาพโดิยต้ร่ง ซึึ่�งงานัวิจัยน้ั�พบว่าชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ท้�มาจากพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้งกับพื�นัท้�ท้�เป็็นัเมืองร่องม้ความเข้้าใจและม้ทัศนัคติ้ 

ต่้อการ่นัำาหลักคุณธิร่ร่มด้ิานั “ความพอเพียง” ไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ท้�แต้กต่้างกันั

คุณธิร่ร่มดิ้านัความพอเพ้ยงเป็็นัหนึั�งในัคุณธิร่ร่ม 4 ป็ร่ะการ่ท้�คณะกร่ร่มการ่- 

ส่งเสริ่มคุณธิร่ร่มแห่งชาติ้กำาหนัดิให้เป็็นัคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัท้�สำาคัญและพยายามป็ล้กฝั่ง 

ในัสังคมไทย และได้ิให้นิัยามว่า ความพอเพ้ยง หมายถึึง “ความ่พอเพียีงในก็ารุ่ดีำาเนิน 

ชี้วิตแบบทางสายีก็ลาง มี่เหต่มี่ผล ใช้้ความ่รุ่้้ในก็ารุ่ตัดีสินใจอยี�างรุ่อบคอบ มี่ความ่ 

พอป็รุ่ะม่าณ พอดีี ไม่�เบียีดีเบียีนตนเอง สังคม่ และสิ�งแวดีล้อม่ ไม่�ป็รุ่ะม่าท สรุ้่าง 

ภ้มิ่ค้่ม่กั็นที�ดีี รุ้้่เท�าทันก็ารุ่เป็ลี�ยีนแป็ลง” (คณะกร่ร่มการ่ส่งเสริ่มคุณธิร่ร่มแห่งชาติ้,  

2562, นั. 28) ซึึ่�งคุณธิร่ร่มด้ิานัความพอเพ้ยงน้ั�ม้ท้�มาจากแนัวคิดิเรื่�องป็รั่ชญา 

เศร่ษฐกิจพอเพ้ยงข้องพร่ะบาทสมเดิ็จพร่ะเจ้าอย้่หัวรั่ชกาลท้� 9 โดิยหลักป็รั่ชญา 

เศร่ษฐกิจพอเพ้ยงเป็็นัหลักท้�ป็ร่ะกอบด้ิวยคุณสมบัติ้ 3 ป็ร่ะการ่ และ 2 เงื�อนัไข้  

ได้ิแก่ คุณสมบัต้ิดิ้านัความพอป็ร่ะมาณ ความม้เหตุ้ผล และภ้มิคุ้มกันั ป็ร่ะกอบกับ 

เงื�อนัไข้ด้ิานัความร้้่ท้�นัำาไป็ใช้ในัการ่พิจาร่ณาหรื่อวางแผนั และเงื�อนัไข้คุณธิร่ร่มในัการ่ 

ดิำาเนิันัช้วิต้ (สุเมธิ ตั้นัติ้เวชกุล, 2551)

งานัวิจัยน้ั�พบว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�มาจากพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้ง ได้ิแก่  

เมืองหลวง (กรุ่งเทพมหานัคร่) และเมืองหลัก (จังหวัดิเช้ยงใหม่) ม้การ่ต้้ความและ 

ม้ความเข้้าใจเก้�ยวกับคุณธิร่ร่มด้ิานัความพอเพ้ยงท้�คล้ายคลึงกันั ดัิงตั้วอย่างต่้อไป็น้ั�

“ความ่พอเพียีงกั็บคนยี่คนี�ต้องเป็ลี�ยีนความ่หม่ายี พอเพียงเราจะคิด้ถุ้งการ 

ประหยัด้อด้ออม	แต่ตอนีนีี�อาจจะไมมี่แล้วในีการเกบ็ผักเก็บผลไม้กินีตามช้นีบที 

มันีไม่มีแล้ว อาจจะเป็ลี�ยีนความ่หม่ายีเป็็นก็ารุ่ป็รุ่ะหยีัดีเสียีม่าก็ก็ว�า ความ่ 

พอเพียีงเป็ลี�ยีนไป็ ปั็จจ่บันค�าครุ่องช้ีพก็็ส้งขึ�น อาจจะทีำาให้เราหาเงินีไม่ทัีนี	 

คนีส่วนีใหญ่ไม่ได้้มีเงินีเก็บทีี�จะใช้้ชี้วิตแบบพอเพียงอย่างนัี�นีได้้”

    (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เช้ยงใหม่ อายุ 19-23 ปี็)

จากมุมมองข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัสังคมเมืองส่วนัหนึั�งเข้้าใจว่าความพอเพ้ยง 

นัั�นัม้ความจำาเพาะกับมิติ้การ่เกษต้ร่เป็็นัหลัก และยังคงม้กร่อบความคิดิท้�ว่าหลักการ่ 

พอเพ้ยงคือการ่ป็ร่ะหยัดิและไม่สามาร่ถึแข่้งขั้นัหรื่อหาร่ายได้ิจำานัวนัมากได้ิ  

ซึึ่�งสะท้อนัให้เห็นัว่าชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้งม้การ่รั่บร้้่และความ 

เข้้าใจในัเรื่�องหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงท้�ไม่ได้ิคร่อบคลุมเท่ากับความหมาย 

องค์ร่วมดัิงท้�ป็ร่ากฏิในัคำานิัยาม เนืั�องจากหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงต้าม 

ความหมายท้�แท้จริ่งนัั�นัเป็็นัแนัวคิดิท้� มุ่งให้เกิดิความสมดุิลในัการ่ดิำาร่งช้วิต้ 

ในัหลากหลายมิติ้ ทั�งในัมิติ้ด้ิานัเศร่ษฐกิจ สังคม สิ�งแวดิล้อม และวัฒนัธิร่ร่ม 

โดิยเน้ันัเรื่�องการ่ใช้สติ้ป็ัญญาพิจาร่ณาเหตุ้ผลอันัเหมาะควร่ การ่ร้้่จักป็ร่ะมาณ  

และการ่ม้ภ้มิคุ้มกันัพร้่อมรั่บต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงอย่างร่วดิเร็่วจากโลกภายนัอก 

(กร่ชนัก สนิัทวงค์ และณร่งค์ เจนัใจ, 2563) ซึึ่�งหลักการ่น้ั�สามาร่ถึนัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ 

ใช้ไ ด้ิในัทุกร่ะดิับ ตั้� งแต่้ร่ะดัิบบุคคล คร่อบคร่ัว ชุมชนั ไป็จนัถึึงร่ะดิับรั่ฐ 

ดัิงนัั�นัหลักเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงจึงไม่ไ ด้ิ ม้ความจำาเพาะสำาหรั่บกลุ่มเกษต้ร่กร่  

คนัยากจนั และไม่ไ ด้ิ เ น้ันัเรื่�องการ่รั่ดิเข็้มขั้ดิหรื่อต้ร่ะหน้ั� ถ้ึ� เหน้ัยว ในัทาง 

ต้ร่งกันัข้้าม ความพอเพ้ยงนัั�นัสามาร่ถึนัำาไป็ส่้การ่พัฒนัาเพื�อสร้่างความร่ำ�าร่วยได้ิ 

ต้ร่าบใดิท้�ตั้�งอย้่บนัร่ากฐานัท้�มั�นัคง ม้เหตุ้ผล ม้คุณธิร่ร่ม ไม่เบ้ยดิเบ้ยนัต้นัเอง 

และผ้้อื�นั (สำานัักงานัคณะกร่ร่มการ่พัฒนัาการ่เศร่ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ้,  

2554)
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อย่างไร่ก็ต้าม ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัเมืองร่อง เช่นั จังหวัดินัคร่พนัม ม้มุมมอง 

เรื่�องความพอเพ้ยงท้�แต้กต่้างออกไป็จากชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้ง  

โดิยเฉพาะอย่างยิ�ง มุมมองเก้�ยวกับการ่เชื�อมโยงแนัวคิดิเรื่�องความพอเพ้ยงมาป็ร่ะยุกต์้ 

ใช้ในัวิถ้ึช้วิต้ไดิ้ในัหลากหลายมิติ้ เช่นั ความพอป็ร่ะมาณ ความม้เหตุ้ผลในัการ่เลือก 

บริ่โภคหรื่อซืึ่�อสินัค้าต้ามความจำาเป็็นั แต่้ไม่เน้ันัว่าจะต้้องป็ร่ะหยัดิเท่านัั�นั และการ่ม้ 

ภ้มิคุ้มกันัต่้อผลกร่ะทบต่้าง ๆ ดัิงตั้วอย่างต่้อไป็น้ั�

“พอเพียงเป็นีหลักคุณธิรรมทีี�คนีในีนีครพนีมใช้้นีะ	 พอเพียง	 หมายถุ้ง 

ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถุ้งความจำาเป็นีทีี�จะต้องมีระบบ 

ภ่มิคุ้มกันีในีตัวทีี�ดี้พอสมควรต่อการกระทีบใด้	 ๆ	 คิดีก็�อนซื�อ คิดีเสม่อว�า 

สิ�งที�ก็ำาลังจะซื�อนั�นจำาเป็็นหรืุ่อไม่� ของที�มี่อยี้�แล้วยัีงใช้้ได้ีดีีหรืุ่อเป็ล�า หาก็ 

พิจารุ่ณาแล้วว�าไม่�จำาเป็็นก็็ไม่�ต้องซื�อ และใช้้ของเก็�าให้ค้่ม่ค�าก็�อน ไม่�จำาเป็็นต้อง 

กิ็นของแพง หาก็นาน  ๆ ครัุ่�งให้รุ่างวัลชี้วิตกั็บตัวเองบ้างก็็ไม่�เป็็นไรุ่ แต�ไม่�ใช้�ว�า 

ต้องกิ็นข้าวนอก็บ้านท่ก็มื่�อ ทำาอาหารุ่กิ็นเองบ้าง ถ้ืก็ก็ว�า ได้ีค่ณค�าทางโภช้นาก็ารุ่ 

ม่าก็ก็ว�า และยัีงสาม่ารุ่ถืเลือก็สิ�งที�ดีีให้กั็บส่ขภาพของตัวเองได้ีด้ีวยี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ นัคร่พนัม อายุ 19-23 ปี็)

เมื�อพิจาร่ณามุมมองชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ทั�ง 3 บริ่บทพื�นัท้� จะเห็นัได้ิว่าแม้จะเป็็นั 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่วัยเด้ิยวกันั แต่้กลับม้การ่ต้้ความเรื่�องความพอเพ้ยงแต้กต่้างกันั 

ออกไป็ โดิยเฉพาะอยา่งยิ�งทัศนัคติ้ท้�ม้ต่้อการ่นัำาหลักคุณธิร่ร่มพอเพ้ยงมาป็รั่บใช้ในัช้วิต้ 

ป็ร่ะจำาวันั ทั�งน้ั� อาจเป็็นัเพร่าะชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้งถ้ึกแวดิล้อม 

ไป็ด้ิวยบริ่บทและสภาพแวดิล้อมท้�ได้ิรั่บอิทธิิพลจากกร่ะแสโลกาภิวัต้น์ั ทุนันิัยม และ 

บริ่โภคนิัยมท้�เข้้มข้้นัมากกว่าพื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองน้ัอย จึงอาจเป็็นัเหตุ้ให้ชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ในัสังคมเมืองมุ่งความสนัใจไป็ท้�การ่แข่้งขั้นัทางเศร่ษฐกิจและความก้าวหน้ัา 

ทันัสมัย ทำาให้ความเข้้าใจท้�ม้ต้่อหลักคุณธิร่ร่มเรื่�องความพอเพ้ยงถ้ึกลดิทอนัลง 

และถ้ึกมองแยกส่วนั เนืั�องจากเมื�อพิจาร่ณาโดิยผิวเผินัแล้ว ความพอเพ้ยงอาจฟังด้ิ 

ขั้ดิแย้งกับการ่แสวงหาความมั�งคั�งและการ่ต้่อส้้แข่้งขั้นัในัสังคม นัอกจากนั้� ท้�ผ่านัมา 

ได้ิม้การ่นัำาหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้อย่างแพร่่หลายและเป็็นั 

ร้่ป็ธิร่ร่มท้�ชัดิเจนัในัภาคเกษต้ร่กร่ร่ม โดิยม้เกษต้ร่กร่ร่มต้ามแนัวทฤษฎ้ใหม่เป็็นัหลัก  

(ไสว บุญมา, 2559) จึงอาจส่งผลต่้อภาพจำาและการ่รั่บร้้่ข้องคนัจำานัวนัมาก 

ให้ เ กิดิความเข้้าใจว่ าหลักการ่พอเพ้ยงต้้องเชื�อมโยงกับการ่ทำาการ่เกษต้ร่ 

ดัิงนัั�นัชาวดิิจิทัลในัสังคมเมืองจึงมองว่าหลักคุณธิร่ร่มเรื่�องความพอเพ้ยงม้ข้้อจำากัดิ 

ในัการ่นัำามาป็ร่ะยุกต์้ใช้กับวิถ้ึช้ วิต้ข้องต้นัซึ่ึ� งไม่ได้ิทำาการ่เกษต้ร่แต้่ ต้้องต่้อส้้ 

แข่้งขั้นัในัเมือง ทั� ง ท้� ในัความเป็็นัจริ่งแล้ว หลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยง 

สามาร่ถึท้�จะนัำาไป็ป็ร่ับใช้กับผ้้คนัสังคมในัทุกร่ะดัิบและหลากหลายอาช้พ อ้กทั�ง 

ยังเป็็นัการ่วางร่ากฐานัในัเรื่�องการ่คิดิวิเคร่าะห์อย่างม้เหตุ้ผล ร้้่จักพอป็ร่ะมาณ 

ไม่สุดิโต่้ง และม้ภ้มิคุ้มกันัต่้อความเป็ล้�ยนัแป็ลง ซึึ่�งสามาร่ถึนัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ 

สภาพสังคมเมืองได้ิ

เร่�องเล่าของช้าวพ่�นีทีี�

หลักคุณธิรรมทีี�ช้าวดิ้จิทัีลรุ่นีใหม่โด้ยเฉพาะในีกรุงเทีพฯ	 คิด้ว่ารัฐ	 สถุาบันี 

การศ้กษา	 และคนีในีสังคม	 ควรให้ความสำาคัญมากข้�นี คือการ่เคาร่พสิทธิิ การ่ 

ยอมรั่บซึึ่�งความหลากหลายและความแต้กต่้างทางความคิดิ การ่ใส่ใจคนัร่อบข้้าง  

การ่ใส่ใจเรื่�องการ่เมือง การ่เปิ็ดิรั่บต่้อความเป็ล้�ยนัแป็ลง ไม่ยึดิติ้ดิกร่อบค่านิัยมดัิ�งเดิิม 

ท้�ไม่สอดิคล้องกับวิถ้ึช้วิต้ในัปั็จจุบันั การ่ร้้่จักการ่ป็รั่บตั้ว การ่ม้วิจาร่ณญาณในัการ่ 

รั่บฟังข้้อม้ลข่้าวสาร่ เป็็นัต้้นั

เรื่�องเล่าจากชาวดิิจิทัล กรุ่งเทพฯ

“การเคารพสิทีธิิ	 อยี�างที�บอก็ว�า มนุีษย์อย่่ร่วมกันีในีสังคม	 การทีี�เราจะอย่่	 

ร่วมกันีอย่างสงบสุขได้้ต้องเคารพในีสิทีธิิของผ้่อ่�นี	 และมนุีษย์ทุีกคนีเกิด้มา 

มีค่า	 เราไม่สามารถุละเลยใครได้้	 เรุ่าต้องม่องความ่สำาคัญของท่ก็คนเช้�นกั็น  

เรุ่าถึืงจะสาม่ารุ่ถือยี้�รุ่�วม่กั็นได้ีอยี�างสงบส่ขได้ี และเมื่�อเรุ่าเห็นความ่สำาคัญของ 

ผ้้อื�น ความ่คิดีของเขาก็็จะถ้ืก็นำาม่าพิจารุ่ณา มั่นเป็็นส�วนหนึ�งที�ทำาให้สังคม่ 

เกิ็ดีก็ารุ่พัฒนาก้็าวหน้าขึ�นไป็อีก็ด้ีวยี”
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“ก็ารุ่ยีอม่รัุ่บซึ�งความ่หลาก็หลายีและความ่แตก็ต�างทางความ่คิดี เพรุ่าะบางครัุ่�ง 

ก็ารุ่ที�สังคม่เป็็น Collective ม่าก็เก็ินไป็มั่นจะทำาให้เรุ่าเปิ็ดีรัุ่บความ่แตก็ต�าง 

ได้ียีาก็ขึ�น ถ้ืาเรุ่ายีึดีเอาไว้ได้ีว�าคนเรุ่าสาม่ารุ่ถืแตก็ต�างกั็นได้ี ท่ก็คนควรุ่ม่อง 

อะไรทีี�เป็นีปัจเจกบ้าง”

“การใส่ใจคนีรอบข้าง สมั่ยีนี�ท่ก็คนใส�ใจกั็นน้อยีลง สังคม่มั่นเร็ุ่วขึ�น ม่องแต� 

ตัวเองม่าก็ขึ�น สังคม่ก็รุ่่งเทพฯ อาจจะทีำาให้เราเห็นีแก่ตัวมากข้�นีด้้วย	 ถ้ืาเรุ่า 

ไม่�ทำาแบบนี�เรุ่าก็็จะไม่�ได้ีสิทธิินั�น เรุ่าต้องม่องข้าม่ความ่เดืีอดีรุ้่อนของคนอื�นไป็  

เรุ่าอาจจะต้องทำาตัวแยี� ๆ คนอื�นอาจจะได้ีรัุ่บผลก็รุ่ะทบจาก็ก็ารุ่ก็รุ่ะทำาที�แยี� ๆ  

ของเรุ่าไป็ดี้วยี แต�ก็็เพื�อความ่อยี้�รุ่อดีของเรุ่า บางครัุ่�งมั่นก็็ต้องบีบบังคับให้เรุ่า 

ต้องทำาตัวแยี� ๆ แบบนั�นไป็ ตัวอยี�างเช้�น ถ้ืาเรุ่าไม่�รีุ่บเบียีดีขึ�นรุ่ถืไฟฟ้า เรุ่าก็็จะ 

ไม่�ได้ีขึ�นสัก็ที เวลานั�งรุ่ถืเม่ล์ เรุ่าก็็เมื่�อยี ถ้ืาเรุ่าไม่�รีุ่บพ่�งตัวเข้าไป็นั�ง เรุ่าก็็จะไม่�ได้ี 

นั�ง เรุ่าเคยีอ�านเรืุ่�องที�คนรุ่อรุ่ถืเม่ล์นาน ๆ แล้วมี่ค่ณยีายีม่าถืาม่ว�า จะข้าม่ถืนน 

หรืุ่อเป็ล�า เขาก็็คิดีในใจว�าจะทำายีงัไงดีี รุ่ถืเม่ลก็์็ม่า แต�ก็็ควรุ่จะช้�วยียีายีหรืุ่อเป็ล�า?  

มั่นเป็็นเรืุ่�องแบบนั�น สังคมมันีทีำาให้เราช่้วยคนีอ่�นีน้ีอยลง	เราก็ไม่กล้าช่้วยคนีอ่�นี	 

เพราะเราก็ไม่ร้่ว่ามาหลอกกันีหร่อเปล่า ถ้ืาเรุ่าเจอขอทาน พ�อเรุ่าจะช้อบให้เงิน 

ขอทาน แต�ตอนเรุ่าม่าอยี้�ก็รุ่่งเทพฯ ใหม่� ๆ เรุ่าก็็รุ้้่สึก็ว�า เรุ่าช้�วยีไม่�ได้ีแล้ว เพรุ่าะ 

ไม่�รุ้้่ว�าเป็็นพวก็ต้ม่ต่�นอยี�างที�ออก็ข�าวหรืุ่อเป็ล�า ตอนเรีุ่ยีนมั่ธิยีม่ เรุ่าจะช้อบรัุ่บ 

โบรุ่ชั้วร์ุ่จาก็ท่ก็คนที�แจก็เพรุ่าะเขาจะได้ีแจก็เสร็ุ่จไว ๆ จะได้ีก็ลับบ้าน แต�ก็ลับมี่ 

ครัุ่�งหนึ�งที�เรุ่าเคยีโดีนยีัดีใส�มื่อ แล้วเรีุ่ยีก็เงิน 20 บาท หลังจาก็นั�นเรุ่าก็็ไม่�เคยีคิดี 

จะรัุ่บอีก็เลยี เดิีนหนีตลอดี ไม่�อยีาก็มี่ปั็ญหาตาม่ม่า” 

“การใส่ใจเร่�องการเม่อง	 เพราะการเม่องเป็นีเร่�องของทุีกคนี เรุ่ารุ้้่สึก็ม่าก็ว�า 

เรุ่าต้องตรุ่ะหนัก็รุ้้่ได้ีแล้วว�า	 ทุีกอย่างทีี�หน่ีวยปกครองทีำามันีจะส่งผลกระทีบ 

ต่อเรา	และจะอยี้�ไป็เฉยี ๆ ป็ล�อยีให้เขาทำาอะไรุ่ก็็ได้ี แบบนั�นไม่�ได้ี เพรุ่าะก็ารุ่ที� 

เรุ่าป็ล�อยีให้เขาทำาอะไรุ่ก็็ได้ี มั่นไม่�ได้ีมี่แค�เรุ่าที�ไม่�สนใจ และการทีี�เราไม่สนีใจ	 

มันีเป็นีหน้ี�งเสียงทีี�หายไปในีการทีี�ทีำาให้มันีดี้ข้�นีสำาหรับคนีอ่�นี	ๆ 	ในีสังคมด้้วย”

“การเปิด้รับต่อความเปลี�ยนีแปลง เพรุ่าะเรุ่าคิดีว�า ก็ารุ่ที�คนีรุ่นีก่อนีๆ	 ย้ด้ติด้	 

เขากลัวการเปลี�ยนีแปลงหร่อสิ�งใหม่	 ๆ	 ทีี�เขาไม่ร้่ว่ามันีจะพาเขาไปจุด้ไหนี	 

เขาก็เลยปิด้กั�นี ซึ�งเรุ่าม่องว�า มันีก็เป็นีปัญหาเหมื่อนกั็นนะ แต�คนรุ่่�นใหม่� 

สาม่ารุ่ถืเข้าใจความ่แตก็ต�างว�ามั่นมี่อะไรุ่ม่าก็ก็ว�าที�เรุ่ารุ่้้ และเป็ิดีใจพรุ้่อม่รัุ่บ 

กั็บก็ารุ่เป็ลี�ยีนแป็ลง ความ่จริุ่งไม่�ได้ีมี่แค�เพียีงด้ีานเดีียีว” 

“คำาว�า หลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ มั่นทำาให้เรุ่านึก็ถึืงความ่เป็็น Conservative เรุ่าว�ามั่น 

ไม่ควรมีค่านิียมทีี�ย้ด้เอาไว้	 มันีควรจะเปลี�ยนีไปเร่�อย	 ๆ	 ตามสังคม	 ตามเวลา	 

ยีิ�งยี่คนี�มี่เทคโนโลยีีเข้าม่า ท่ก็อยี�างมั่นเป็ลี�ยีนไป็เร็ุ่วม่าก็ ก็ารุ่มี่หลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ 

ยีึดีเอาไว้มั่นทำาให้เรุ่าไม่�ไป็ไหน เพรุ่าะม่ันจะเป็็นสิ�งที�รัุ่�งเรุ่าเอาไว้เมื่�อสังคม่ 

มั่นพัฒนาไป็ไก็ลแล้ว”

“การร้่จักปรับตัว	สามารถุปรับไปตามการเปลี�ยนีแปลงได้้โด้ยทีี�เราไม่ได้้ทีรมานี		 

และไม่ทีำาให้คนีอ่�นีเด่้อด้ร้อนีด้้วย เช้�น เศรุ่ษฐกิ็จแยี� คนจน คนส�วนใหญ�ก็็อยีาก็ 

ได้ีเงิน ถ้ืาเรุ่าไป็ป็ล้นมั่นก็็ไม่�ใช้� ความย่ด้หยุ่นีในีทีี�นีี�ค่อ	การปรับตัวทีี�ไม่เด่้อด้ร้อนี 

คนีอ่�นีด้้วย	แล้วก็็ต้องมี	Cultural	Sensitivity	คือยี่คนี�มั่นผ�าน Globalization  

มี่แนวคิดีเรืุ่�องโลก็ไรุ้่พรุ่ม่แดีน มั่นเลยีมี่ก็ารุ่ป็ะทะกั็นเกิ็ดีขึ�น มี่ก็ารุ่แบ�งพวก็เขา 

พวก็เรุ่าทั�งที�จริุ่ง ๆ มั่นไม่�มี่อะไรุ่เลยี เรุ่าสรุ้่างความ่แตก็แยีก็จาก็สิ�งที�ไม่�ได้ีมี่ 

อะไรุ่เลยี เรุ่าแค�แตก็ต�างกั็น ค่ณเป็็นช้าตินี� ช้าตินั�น แล้วยีังไง มั่นไม่�ได้ีมี่ผลอะไรุ่  

ดัีงนั�นก็ารุ่มี่ความ่ยืีดีหยี่�นในก็ารุ่ทำาความ่เข้าใจวัฒนธิรุ่รุ่ม่ ก็ารุ่เข้าใจคนอื�นโดียีที� 

ไม่�มั่วแต�ยีึดีว�าเรุ่าเป็็นใครุ่หรืุ่อเขาเป็็นใครุ่ มั่นก็็จะทำาให้โลก็ของเรุ่าน�ารัุ่ก็ขึ�น” 

 

“การมีวิจารณญาณในีการรับฟัังข้อม่ลข่าวสารเร่�องราวต่าง	ๆ	 เพรุ่าะท่ก็วันนี� 

มี่ก็ารุ่หลั�งไหลของข�าวสารุ่ข้อม้่ลความ่รุ้้่ม่าก็ม่ายี เรุ่าควรุ่ที�จะเช็้คความ่ถ้ืก็ต้อง 

ของข้อม้่ลกั็น อยี�าเชื้�ออะไรุ่ง�ายี ๆ หรืุ่อรัุ่บฟังแบบมั่�ว  ๆ เรุ่าจะได้ีไม่�ตก็เป็็นเหยีื�อ  

และรุ้้่เท�าทัน นี�ก็็เป็็นหลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ที�ทำาให้เรุ่าไม่�ส�งต�อข้อม้่ลผิดี ๆ ไป็ส้�คนอื�น  

เหมื่อนเรุ่าก็็อยี้�ในวงจรุ่ที�ช้�วยีหลอก็ลวงหรืุ่อป็รุ่ะช้าสัม่พันธ์ิ Fake News”
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งานัวิจัยน้ั�ยงัได้ิค้นัพบว่า บริ่บทข้องวัฒนัธิร่ร่มท้องถิึ�นัและการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ในัแต่้ละ 

พื�นัท้�ยังม้ความเชื�อมโยงกับวิธ้ิคิดิต่้อหลักคุณธิร่ร่มท้�ควร่ให้ความสำาคัญ ดัิงท้�ป็ร่ากฏิ 

ในีบทีสัมภาษณ์ของช้าวดิ้จิทัีลจังหวัด้เชี้ยงใหม่ท้�ให้ความสำาคัญกับการ่รั่บฟังและ 

ให้โอกาสผ้้ท้�อาวุโสน้ัอยกว่า ความเสมอภาคเท่าเท้ยม อดิทนั เส้ยสละ การ่ไม่ 

เอารั่ดิเอาเป็ร้่ยบ และเห็นัอกเห็นัใจซึึ่�งกันัและกันั เป็็นัต้้นั  

เรื่�องเล่าจากชาวดิิจิทัล เช้ยงใหม่

“รับฟัังผ้่น้ีอย	ส�วนม่าก็จะยีึดีติดีคำาว�า รัุ่บฟังผ้้ที�อายีแ่ก็�ก็ว�าเรุ่า ก็็อยีาก็ให้มี่หลัก็ 

ที�ว�า บางทีเรุ่าก็็ควรุ่รัุ่บฟังความ่เห็นจาก็ผ้้น้อยีบ้าง เพรุ่าะว�าบางทีมั่นก็็อาจจะม่ี 

เหต่ผลของเขา ก็็เลยีอยีาก็ให้มี่หลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่ข้อนี�เอาม่าใช้้เยีอะ ๆ”

“น่ีาจะเป็นีความเที่าเทีียมกันี	 ความเสมอภาค	 ไม่เอารัด้เอาเปรียบ	 เรุ่าม่อง 

ยี้อนในสมั่ยีก็�อน เมื่�อก็�อนคนที�โตก็ว�าก็็จะก็ดีขี�คนที�เด็ีก็ก็ว�า แต�ในสมั่ยีนี�พยีายีาม่ 

ทำาให้ความ่คิดีของคนสมั่ยีนั�นเป็ลี�ยีน อยากให้ทุีกคนีมีความเสมอภาคกันี ได้ีรัุ่บ 

อะไรุ่ที�เท�า ๆ กั็น ไม่�มี่ก็ารุ่แบ�งว�าได้ีเยีอะก็ว�าได้ีน้อยีก็ว�า คนที�เล็ก็ก็ว�าก็็จะเป็็น 

คนใช้้ของคนที�โตก็ว�า”

“อยากให้มีความอด้ทีนีและเสียสละให้มาก	 ๆ	 เพรุ่าะปั็จจ่บันสังคม่ไทยีความ่ 

เสียีสละและความ่อดีทนค�อนข้างจะเห็นได้ียีาก็”

“ความเห็นีอกเห็นีใจ	 หม่ายีถึืงว�าก็ารุ่ที�คนเรุ่าอาจจะไม่�มี่ความ่เอื�อเฟ้�อเผื�อแผ�  

คนเรุ่าอาจจะอยี้�ด้ีวยีตัวของตัวเอง เรุ่าก็็อยี้�ส�วนเรุ่า เขาก็็อยี้�ส�วนเขา ไม่�มี่มิ่ตรุ่- 

สัม่พันธ์ิที�ดีี จิตใจคนต้องเข้ม่แข็ง”

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัจังหวัดินัคร่พนัมค่อนัข้้างให้ความสำาคัญกับความเป็็นั 

สังคมส่วนัร่วม ไม่ได้ิยึดิภาวะข้องความเป็็นัปั็จเจกบุคคลมาเหนืัอชุมชนั เห็นับทบาท 

ข้องต้นัเองในัฐานัะป็ัจเจกบุคคลท้�จะต้้องเส้ยสละและการ่เป็็นัแบบอย่างท้�ด้ิแก่คนัในั 

สังคม อ้กทั�งยังม้จุดิเน้ันัท้�สะท้อนัให้เห็นัว่า พวกเข้ายังได้ิรั่บอิทธิิพลจากสถึาบันัทาง 

ศาสนัาและหลักคุณธิร่ร่มท้�ควร่สนัับสนุันัเพื�อลดิปั็ญหาท้�เกิดิขึ้�นัในัสังคมไทย นัั�นัคือ 

การ่ส่งเสริ่มค่านิัยมให้เห็นัคุณค่าข้องร่ากเหง้าความเป็็นัไทย การ่อนุัรั่กษ์ไว้ซึึ่�งวัฒนัธิร่ร่ม 

ป็ร่ะเพณ้ไทยท้�สืบสานักันัมา

เรื่�องเล่าจากชาวดิิจิทัล นัคร่พนัม

“คิดีว�า หน้ี�ง ต้องซ่�อสัตย์	 เสียสละ	 และอด้ทีนี	 มีอุด้มการณ์ในีสิ�งทีี�ดี้งามเพ่�อ 

ส่วนีรวม	 เพรุ่าะความ่ซื�อสัตย์ี ความ่อดีทนจะเป็็นก็ารุ่นำาไป็ส้�ความ่สำาเร็ุ่จของ 

อ่ดีม่ก็ารุ่ณ์ และสอง ต้องมีความรักช้าติ	 ศาสนีา	พระมหากษัตริย์ เพรุ่าะเรุ่า 

เกิ็ดีม่าบนพื�นแผ�นดิีนไทยี ควรุ่รัุ่ก็ษาไว้ซึ�งความ่เป็็นไทยี มี่ศาสนาที�สอนให้เป็็น 

คนดีี มี่พรุ่ะรุ่าช้าทรุ่งห�วงใยีป็รุ่ะช้าช้นท่ก็ ๆ คน”

“ท่ก็วันนี�เรุ่ามั่ก็จะเห็นผ้้คนแตก็แยีก็หรุ่ือไม่�ให้ความ่เคารุ่พก็ัน ซึ�งแสดีงให้เห็นถึืง 

ก็ารุ่ที�ไม่�มี่รุ่ะเบียีบในสังคม่ อย่างแรกต้องเริ�มทีี�ตัวเราเอง เรุ่าควรุ่ที�จะมี่รุ่ะเบียีบ 

วินัยี เคารุ่พก็ฎหม่ายี และเคารุ่พผ้้หลัก็ผ้้ใหญ� และสิ�งเหล�านี�จะเป็็นต้นแบบให้ 

อีก็หลายี ๆ คนเพื�อที�จะทำาให้สังคม่ไทยีนั�นเจริุ่ญ”

“การเป็นีคนีด้ีเข้าวัด้ทีำาบุญรักษาศีลห้า	 รักษาศีลแปด้	 คือก็ารุ่ทำาบ่ญเยีอะ ๆ  

ตายีไป็จะได้ีขึ�นสวรุ่รุ่ค์ ก็ารุ่ทำาดีีตอบค่ณพ�อค่ณแม่�และผ้้เลี�ยีงด้ีเรุ่า ก็ารุ่ทำา 

ความ่ดีี ทีำาประโยช้น์ีให้กับผ้่อ่�นี”

 

“รักษาวัฒนีธิรรมประเพณีไทียอันีงด้งาม	ป็รุ่ะช้าช้นช้าวไทยีควรุ่ที�จะภาคภ่มิใจ 

กับประเพณี	ศิลปะอันีงด้งาม	และวัฒนีธิรรมดั้�งเดิ้ม เช้�น วันปี็ใหม่�ของป็รุ่ะเทศ 

ไทยี สงก็รุ่านต์ ในขณะนี�ค�านิยีม่ของตะวันตก็เข้าม่ามี่บทบาทกั็บก็ารุ่พ้ดีจา  

กิ็ริุ่ยีา ก็ารุ่แต�งก็ายี ซึ�งทำาให้ป็รุ่ะเพณีเรุ่าถืดีถือยีลง เพรุ่าะเหต่นี�เรุ่าควรุ่ที�จะเป็็น 

ต้นแบบในก็ารุ่อน่รัุ่ก็ษ์และสืบทอดีให้ถึืงรุ่่�นน้องของเรุ่าเรีุ่ยีนรุ้้่ต�อไป็”
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เพศสภาพกับความหลากหลายของหลักคุณธิรรม

หากพิจาร่ณาถึึงความเก้�ยวพันัข้องเพศสภาพกับความหลากหลายข้องหลัก 

คุณธิร่ร่ม ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในังานัวิจัยน้ั�มองว่า เพศสภาพท้�แต้กต่้างกันัไม่ได้ิเป็็นั 

เงื�อนัไข้สำาคัญท้�จะทำาให้บุคคลม้มุมมองหรื่อต้้ความหลักคุณธิร่ร่มแต้กต้่างกันัไป็ แต่้ 

ขึ้�นัอย้่กับตั้วปั็จเจกบุคคลและบริ่บทข้องการ่ขั้ดิเกลาทางสังคมมากกว่า ว่าจะเลือกรั่บ 

ชุดิคุณธิร่ร่มชุดิใดิมานัำาทางในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ ดัิงการ่ให้สัมภาษณ์ต่้อไป็น้ั� 

“หน้ว�าค่ณธิรุ่รุ่ม่ไม่�ว�าจะเรืุ่�องใดีก็็อาจจะม่าจาก็ก็ารุ่ถ้ืก็ป็ล้ก็ฝัังของครุ่อบครุ่ัว  

โรุ่งเรีุ่ยีน หรืุ่อแม้่แต�เพื�อนฝ้ัง ส่วนีเพศสภาพนัี�นีหน่ีว่าไม่เกี�ยวค่ะ หน้ว�าอาจจะ 

เกี็�ยีวแค�ตัวบ่คคลว�าจะป็ฏิิบัติตัวแบบไหนหรืุ่อจะสรุ้่างแบบไหน”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“ส่วนีตัวคิด้ว่าเพศสภาพไม่มบีทีบาทีต่อการสร้างความย้ด้มั�นีในีหลักคุณธิรรม	 

แต�อาจจะขึ�นอยี้�กั็บตัวบ่คคลนั�น ๆ ม่าก็ก็ว�า ทั�งความ่คิดีความ่อ�าน ก็ารุ่ก็รุ่ะทำา  

ก็ารุ่ป็ล้ก็ฝัังจาก็ครุ่อบครัุ่ว ศาสนา วัฒนธิรุ่รุ่ม่ รุ่วม่ถึืงป็รุ่ะสบก็ารุ่ณ์ค�ะ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“คิดีว�า	เพศสภาพไม่มีบทีบาทีต่อการคิด้เร่�องคุณธิรรมเท่ีาไหร่นีะครับ ผม่คิดีว�า 

จะเพศไหน ท่ก็คนต�างก็็มี่วิจารุ่ณญาณส�วนบ่คคลในก็ารุ่สรุ้่างค่ณธิรุ่รุ่ม่ของตัวเอง 

ทั�งนั�น จะดีีจะชั้�วก็็อยี้�ที�ตัวเรุ่าเองม่าก็ก็ว�าว�ามี่ม่โนสำานึก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่อยี�างไรุ่ และ 

ให้ค่ณค�ากั็บหลัก็ค่ณธิรุ่รุ่ม่อันไหน จาก็ป็รุ่ะสบก็ารุ่ณ์ตรุ่งของเรุ่าทั�งทางตรุ่งและ 

ทางอ้อม่ เพศสภาพไม่�ได้ีมี่อิทธิิพลขนาดีนั�นครัุ่บ” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศชาย)

“อยี�างที�ก็ล�าวแหละครัุ่บ เพศหร่อวัยไม่ได้้เป็นีตัวเปลี�ยนีแปลงหร่อทีำาอะไร 

ให้เปลี�ยนีไป	มันีข้�นีอย่่กับตัวของเราเองที�มี่ความ่รัุ่บผิดีช้อบม่าก็ขนาดีไหน เพรุ่าะ 

ท่ก็คนมี่สิทธิิที�จะคิดีและทำา ฉะนั�นผม่คิดีว�าไม่� มี่อะไรุ่ทำาให้แตก็ต�างไป็ 

หรืุ่อเป็ลี�ยีนไป็นอก็จาก็ตัวเองครุ่ับ ถึืงผม่ไม่�ใช้�ช้ายีแท้นะครัุ่บ ผม่คิดีว�า 

เพื�อนที�เป็็นแบบผม่ก็็มี่ หลาก็หลายีป็รุ่ะเภท บางคนก็็ด้ีเป็็นคนดีีต�อสังคม่ 

พ้ดีจาดีี แต�อีก็ด้ีานหนึ�งก็ลับตรุ่งกั็นข้าม่ ผม่เชื้�อว�าคนแบบนี�น�าจะมี่ท่ก็เพศ 

ท่ก็วัยี ก็ารุ่ก็รุ่ะทำา มั่นอยี้�ที�เรุ่าเป็็นตัวก็ำาหนดี ท่ก็คนรุ้้่จัก็ผิดีช้อบชั้�วดีีหม่ดี 

แต�ก็ารุ่ก็รุ่ะทำานี�แหละจะเป็็นตัวบ�งบอก็ว�า เขาคนนั�นมี่ความ่คิดี นิสัยีใจคอ 

เป็็นอยี�างไรุ่ เพรุ่าะสังคม่ปั็จจ่บันมั่ก็ด้ีคนที�ภายีนอก็ แต�งตัวดีี ใช้้ของแพง 

ติดีหรุ้่ แต�ชั้�วก็็มี่เยีอะเเยีะไป็ บางคนแต�งตัวธิรุ่รุ่ม่ดีาแต�มี่นำ�าใจล่ก็ให้คนแก็�นั�ง 

ในรุ่ถืเม่ล์ นี�เป็็นจ่ดีเล็ก็ ๆ ของก็ารุ่ทำาดีีที�ไม่�ได้ีหวังก็ารุ่ตอบแทน ท่ก็อยี�างมั่นอยี้�ที�

เรุ่าจะทำาหรืุ่อเป็ล�าเท�านั�น”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศทางเลือก)

อยา่งไร่ก็ต้าม เป็็นัท้�น่ัาสังเกต้ว่า ชาวดิิจิทัลท้�เป็็นัหญิงและเพศทางเลือกม้แนัวโน้ัม 

ท้�จะเน้ันัยำ�าในัส่วนัข้องการ่เคาร่พสิทธิิเสร้่ภาพ ความเท่าเท้ยม ว่าเป็็นัหลักคุณธิร่ร่ม 

ท้�สำาคัญท้�ต้้องม้ ในัข้ณะท้�เพศชาย ถ้ึากล่าวถึึงป็ร่ะเด็ินัน้ั�มักพ้ดิว่าไม่ได้ิเป็็นัปั็ญหา 

ในัสังคมไทยอ้กต่้อไป็ 

“ผม่ว�าสมั่ยีนี�ผ้้ช้ายี-ผ้้หญิงก็็มี่สิทธิิเท�าเทียีม่กั็นแล้วนะ ทำาเท�ากั็นหม่ดี ไม่�ใช้�ว�า 

ผ้้ช้ายีควรุ่ทำาม่าก็ก็ว�า ซึ�งสมั่ยีก็�อนอาจจะเป็็นแบบนั�น แต�สมั่ยีนี�ก็็เห็นทำาเท�าเทียีม่ 

กั็นทั�งสองฝ่ัายี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศชาย)

“ค่านิียมต่อผ้่หญิงทีี�ยังคงถุ่กว่าไม่เท่ีาเทีียมกับผ้่ช้าย	 แม้ว่าสังคมเปลี�ยนีไป  

เรุ่ายีังรุ้้่สึก็ว�าผ้้หญิงรุ้้่สึก็ท้อถือยีในชี้วิตม่าก็ก็ว�าผ้้ช้ายีนะ ว�าทำาไม่ชี้วิตก็ารุ่เป็็น 

ผ้้หญิงมั่นยีาก็จัง และไม่�ใช้�แค�เรุ่าที�เจอหรืุ่อมี่ความ่คิดีแบบนี� ผ้้หญิงทั�วโลก็ที�ต้อง 

พบเจอไม่�ม่าก็ก็็น้อยีหรืุ่ออาจจะทั�งในแบบที�แยี�ก็ว�าเรุ่าก็็ได้ี มั่นน�าเศรุ่้าใจนะ  

ตอนนั�นเรุ่าด้ีหนังเรืุ่�อง On The Basis of Sex ผ้้หญิงคนหนึ�งเขาเก็�งม่าก็ และ 

เป็็นผ้้หญิงคนแรุ่ก็ที�มี่สิทธิิได้ีเรีุ่ยีนใน Harvard Law School แต�ก็ลับไม่�มี่ 

โอก็าสไดี้เป็็นผ้้พิพาก็ษาเพรุ่าะเพศสภาพที�เป็็นผ้้หญิงว�าความ่ไม่�ได้ี แต�ส่ดีท้ายี 
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ก็็มี่ม่หาวิทยีาลัยีหนึ�งรัุ่บเธิอเป็็นอาจารุ่ยี์ ด้ีวยีเหต่ผลที�ว�า ก็ารุ่รัุ่บผ้้หญิงเข้าม่า 

มั่นทำาให้ม่หาวิทยีาลัยีด้ีดีีเฉยี ๆ ด้ีเปิ็ดีก็ว้าง แต�ก็็ยีังก็ดีทับความ่เป็็นผ้้หญิง 

ให้ตำ�าก็ว�าผ้้ช้ายีไว้อยี้�ดีี จนส่ดีท้ายีเธิอก็็ไป็ต�อส้้กั็บศาลเรืุ่�องนี� จนถึืงตอนที�เขา 

แก็�ม่าก็ น�าจะ 70-80 ปี็ แม้่ว�าจะช้นะคดีี มั่นก็็น�าคิดีนะว�ากี็�ปี็ที�เธิอต้องเผชิ้ญกั็บ 

เรืุ่�องที�ไม่�เป็็นธิรุ่รุ่ม่ในชี้วิต	 เรามองว่าผ้่หญิงยังคงไม่ถุ่กยกให้เท่ีาเทีียมกับผ้่ช้าย  

ถ้ืาเท�าเทียีม่แล้วมั่นจะมี่ป็รุ่ะเดี็นปั็ญหาที�เกิ็ดีขึ�นที�เกี็�ยีวข้องกั็บความ่รุ่่นแรุ่งหรุ่ือ 

ความ่ไม่�เป็็นธิรุ่รุ่ม่ต�อผ้้หญิงให้เห็นอยี้�เรืุ่�อยี ๆ อีก็ทำาไม่”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“ส�วนเรืุ่�องผ้้หญิง มั่นยีาก็ม่าก็ ไม่�รุ้้่จะทำายีังไง เรุ่าจนปั็ญญาจนอยีาก็จะสาป็ส�ง  

ไม่�อยีาก็เ ป็็น ผ้้หญิงแ ล้ว  แ ล้ว เรุ่า เคยีเ ห็นอยี� างล� า ส่ดี ก็็ตาม่ มั่นจะมี่ 

ฉาก็ที� ตัวละครุ่หนึ� งไป็วางยีาแม่�ของอีก็ตัวละครุ่แล้วโดีนผัวตัวเองตบ 

แ ล้ ว ในคอม่ เม่นต์ ก็็ แบบ เ นี� ยี ต้ อ ง โดีน สัก็ ที  เ อ า มั่น เลยี  สะ ใจม่าก็ 

แล้วทุีกคนีก็ด่้เลิฟัการทีี�ผ้่หญิงทีำาตัวไม่ดี้แล้วต้องโด้นีสามีตบ	 กลายเป็นีว่า 

ถุ่ กแ ล้ว ทีี� ส า มี ต้ อง สั� ง สอนีภรรยา  เรุ่ า ก็็แบบ ทำา ไม่ มั่น ถึื งแบบนั� น 

ค่ณแม่� ตอนที�เรีุ่ยีนภาษาอังก็ฤษตอนปี็ 2 อาจารุ่ยี์ก็็สอนเรืุ่�องผ้้หญิง เขาบอก็ว�า  

ที�มั่นน�าเศรุ้่าเพรุ่าะม่ันก็็ยีังมี่ผ้้หญิงอีก็ม่าก็ที�โดีนก็ดีที�เห็นว�าสิ�งนี�ถ้ืก็แล้ว แต�พอ 

เรุ่าพ้ดีไป็ว�า ถ้ืาค่ณโดีนบ้างล�ะ เขาก็็จะบอก็ว�า ฉันจะไม่�ทำาหรุ่อก็ ฉันไม่�เป็็น 

แบบนั�น คือไม่�ว�ายัีงไง การใช้้ความรุนีแรงมันีก็ไม่ถุ่กหร่อเปล่า ไม่�พอใจอะไรุ่ 

ก็็ไป็แจ้งตำารุ่วจไหม่ ไป็ตบมั่นไม่�ได้ี คือละครุ่มั่นดีีนะแต�มั่นวนล้ป็ในสิ�งที�ท่ก็คน 

พยีายีาม่จะรุ่ณรุ่งค์ว�าเมื่�อไหรุ่�ละครุ่แบบนี�มั่นจะหายีไป็ แล้วฟีดีในเฟซบ่�ก็พอเรุ่า 

ก็ดีไป็ครัุ่�งหนึ�ง ก็ลิ�นก็าสะลองมั่นก็็จะรัุ่นม่าเรืุ่�อยี ๆ ใช้�ไหม่ คือส่ดีท้ายีแล้วความ่ 

คิดีนี�มั่นก็็ไม่�ได้ีหายีไป็ไหน มั่นก็็ยีังอยี้�ของมั่นแบบนั�น มันีเป็นีคำาว่า	 Respect   

เคารุ่พ ซึ�งมั่นเป็็นสิ�งที�ฟังด้ียีาก็ม่าก็ มั่นเข้าใจได้ีแค�ว�าค่ณต้องเคารุ่พเรุ่า อยี�าง 

แคม่เป็ญ Don’t tell me how to dress ก็็ม่าแค�ช้�วงสงก็รุ่านต์ ตอนนี�ก็็หายีไป็ 

แล้ว ไม่�ได้ีพ้ดีอะไรุ่ต�อ พี�เฟลอร์ุ่ (นัก็เคลื�อนไหวป็รุ่ะเด็ีนสตรีุ่นิยีม่) ก็็ยีังเป็็นสนาม่ 

อารุ่ม่ณ์ของผ้้คนในโลก็ออนไลน์ มั่นยีาก็ ผ้้หญิงด้ีวยีกั็นก็็ยีังไม่�ได้ีม่องว�าผ้้หญิง 

เป็็นพวก็เดีียีวกั็นด้ีวยีซำ�า เหมื่อนเห็นตัวเองเป็็นอีก็พวก็หนึ�ง ซึ�งคือพวก็ไหนก็็ไม่�รุ้้่”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“อ�อ เรุ่าว�าคนรุ่่�นก็�อนม่ีค่ณธิรุ่รุ่ม่ที�ไรุ้่สารุ่ะเยีอะ เช้�น เรืุ่�องผ้้หญิง สมั่ยีก็�อน 

ต้องเป็็นช้้างเท้าหลัง ถ้ืามี่ป็าก็มี่เสียีงม่าก็ก็็จะด้ีไม่�ดีี แต�ในขณะที�ท่ก็วันนี�โลก็ 

มั่นก็็เป็ลี�ยีนไป็ ผ้้หญิงทำาอะไรุ่ได้ีม่าก็ขึ�นโดียีที�คนไม่�ได้ีม่องว�าผ้้หญิงคนนี�เลว  

หรืุ่อเรืุ่�อง free sex ที�ด้ีมี่ความ่เข้าใจกั็นม่าก็ขึ�น สมั่ยีก็�อนถ้ืาใครุ่มี่ one night  

stand หรืุ่อทำาอะไรุ่พวก็นี�ก็็จะถ้ืก็ม่องว�าแยี� เลว ไป็เลยี แต�ท่ก็วันนี�มั่น 

เปิ็ดีก็ว้างขึ�น มี่คนเข้าใจและยีอม่รัุ่บม่าก็ขึ�น ทัี�งทีี�จริง	 ๆ	 มันีก็ร่างกายใคร 

ร่างกายมันี	 จะนีอนีกับใครมันีก็เป็นีสิทีธิิของเขา เรุ่าว�าจริุ่ง ๆ มั่นไม่�ได้ีมี่อะไรุ่ 

ที�เป็็นค่ณธิรุ่รุ่ม่ของเรุ่าแท้ ๆ หรุ่อก็ แต�ก็�อนอยี�างในนางทาส ผ้้หญิงยีังใส�เก็าะอก็ 

กั็นท่ก็คนเลยี ไม่�เห็นมี่ใครุ่บอก็ว�าโป็� แต�เดีี�ยีวนี�ใครุ่ใส�เก็าะอก็ก็็จะบอก็ว�า ได้ียีังไง  

คือมั่นก็็แป็รุ่เป็ลี�ยีนไป็ เรุ่าว�ามั่นเป็็นอิทธิิพลจาก็ข้างนอก็ ไม่�ใช้�จาก็ตัวเรุ่า เมื่�อก็�อน 

ผ้้หญิงก็็เป็ลือยี ไม่�ใส�อะไรุ่ เหมื่อนกั็บผ้้ช้ายีนั�นแหละ จนม่าในยี่ควิก็ตอเรีุ่ยี  

อะไรุ่สัก็อยี�าง ถึืงจะไป็รัุ่บเข้าม่า แล้วท่ก็วันนี�ก็รุ่ะแสโลก็มั่นก็็นะ สิทธิิมั่นเข้าม่า 

แล้วคนก็็รุ้้่เรืุ่�องพวก็นี�ม่าก็ขึ�น”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“ค่านิียมทีางเพศที�ม่าก็ขึ�นค�ะ คือปั็จจ่บันค�านิยีม่ทางเพศมี่น้อยีค�ะ เอาแค�ใน 

ป็รุ่ะเทศไทยีนะคะ เหมื่อนจะเปิ็ดีก็ว้างเกี็�ยีวกั็บทางเพศแต�ก็็ยีังไม่�ก็ว้างจริุ่ง ๆ  

เพรุ่าะฉะนั�นก็็เลยีอยีาก็ให้ตัวของคนเรุ่ามี่ค�านิยีม่ทางเพศที�ม่าก็ขึ�นก็ว�านี�เปิ็ดีรัุ่บ 

ให้มั่นม่าก็ก็ว�านี� เช้�นเปิ็ดีรัุ่บเพศที� 3 เพศอื�น ๆ ปั็จจ่บันมี่เยีอะม่าก็ขึ�น เช้�น ทอม่  

ดีี� สาวป็รุ่ะเภทสอง แป็ลงเพศ หรุ่ือยีังไม่�แป็ลง หรุ่ืออะไรุ่ก็็ตาม่ ก็็อยีาก็ให้ 

เปิ็ดีรัุ่บม่าก็ขึ�น ค�านิยีม่เกี็�ยีวกั็บรุ้่ป็รุ่�างลัก็ษณะ ปั็จจ่บันเหมื่อนคนเรุ่าจะยึีดีติดี 

กั็บคำาว�าคนนี�ต้องด้ีดีี คนนี�จะต้องเป็็นแบบคนนั�น คนนี�นะถึืงจะดีี บางทีมั่นก็็ 

ไม่�ต้องยีึดีติดีกั็นแบบนี�ก็็ได้ี คนเรุ่ามั่นจะดีีต้องดีีจาก็ภายีในจิตใจ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศหญิง)

“หน้คาดีหวังว�าหน้ต้องป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จในชี้วิต ทั�งเรืุ่�องของก็ารุ่งาน ก็ารุ่เงิน  

ครุ่อบครัุ่ว ความ่รัุ่ก็ หรืุ่อทำาในสิ�งที�เรุ่าอยีาก็เป็็น อยี�างหน้อยีาก็เป็็นนางงาม่ แต� 

คนอาจจะคิดีว�าหน้เป็็นไม่�ได้ีหรุ่อก็ อยี�างหน้เป็็น LGBT เป็็นไม่�ได้ีหรุ่อก็ ทำาไม่ล�ะ  
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อยี�างสเป็นยีังจัดีได้ีเลยี หน้ก็็คิดีว�าป็รุ่ะเทศไทยีต้องมี่จัดีขึ�นได้ีบ้างแหละ หน้ 

อยีาก็ให้มี่ก็ารุ่เปิ็ดีก็ว้าง ในเรืุ่�อง Transgender LGBT อยี�างนี�ม่าก็ขึ�น หน้อยีาก็ 

เป็็นนางงาม่ แต�ป็รุ่ะเทศไทยียีังไม่ได้้มีการเปิด้กว้างสำาหรัุ่บเพศของหน้ อยี�าง 

เวทีก็ารุ่ป็รุ่ะก็วดีเนี�ยีค่ณต้องใช้้คำานำาหน้าว�านางสาวเท�านั�น ค่ณต้องแป็ลงเพศ 

แล้วค่ณถึืงจะป็รุ่ะก็วดีได้ี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศทางเลือก)

“ความรักทีี�ให้ทุีกเพศอย่างเท่ีาเทีียม ต�อให้เขาคนนั�นจะไม่�ช้อบก็ล่�ม่ของเรุ่า  

เรุ่าก็็จะไม่�ไป็ตัดีสินเขาที�เพศหรืุ่อสีผิวหรืุ่อก็ารุ่สรุ้่างความ่แตก็ต�างที�โดีดีเดี�นขึ�นม่า”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพศทางเลือก)

ศาสนีากับความหลากหลายของหลักคุณธิรรม

ศาสนัาเป็็นัหลักคำาสอนัท้�ยึดิเหน้ั�ยวจิต้ใจข้องมนุัษย์ แต่้ความแต้กต่้างกันัในัการ่ 

นัับถืึอศาสนัาก็เป็็นัสาเหตุ้สำาคัญให้เกิดิวิธ้ิคิดิท้�แต้กต่้างกันัในัการ่ใช้ช้วิต้ ในังานัวิจัยน้ั� 

ม้ผ้้ท้�นัับถืึอศาสนัาพุทธิร้่อยละ 89 ผ้้ท้�นัับถืึอศาสนัาอิสลามร้่อยละ 4.8 และผ้้ท้�นัับถืึอ 

ศาสนัาคริ่สต์้ร้่อยละ 3.2 ร่วมถึึงผ้้ท้�บอกว่าต้นัไม่นัับถืึอศาสนัาใดิร้่อยละ 3 ซึึ่�งจากการ่ 

ป็ร่ะมวลคำาต้อบจากคำาสัมภาษณ์ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ ทั�งหมดิมักต้อบเรื่�อง 

หลักคุณธิร่ร่มคล้าย ๆ กันั ยกเว้นัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�นัับถืึอศาสนัาอิสลามม้คำาต้อบ 

ท้�ม้ลักษณะเฉพาะ ในัท้�น้ั� จึงได้ิหยิบยกป็ร่ะเด็ินัท้�น่ัาสนัใจเก้�ยวกับอิทธิิพลข้อง 

ศาสนัาอิสลามในัการ่ป็ร่ะกอบ-สร่้างหลักคุณธิร่ร่มต้่อการ่ดิำาเนัินัช้วิต้ในัสังคม 

ยุคปั็จจุบันัในัแต่้ละด้ิานัได้ิ ดัิงต่้อไป็น้ั� 

คุณธิร่ร่มกับหลักการ่ป็ฏิิบัติ้ตั้วในัสังคม

จากการ่สัมภาษณ์ชาวดิิจิทัลถึึงมุมมองท้�ม้ต่้อสังคมและการ่วางต้ัว การ่ป็ฏิิบัติ้ตั้ว 

ในัการ่อย้่ร่่วมกันัในัสังคม ในักร่ณ้ข้องผ้้นัับถืึอศาสนัาอิสลาม สิ�งท้�ชาวดิิจิทัลมุสลิม 

ม้มุมมองเป็็นัแนัวทางเด้ิยวกันัเก้�ยวกับสิ�งสำาคัญท้�ควร่ม้ในัสังคมปั็จจุบันั  คือการ่ม้นัำ�าใจ 

ต่้อกันั  การ่แบ่งปั็นั  การ่ไม่เห็นัแก่ตั้ว ซึึ่�งม้อย้่ในัหะด้ิษ (คำาสอนั) ในัหลักศาสนัาอิสลาม  

โด้ยผ้่ให้สัมภาษณ์ทัี�งหมด้มองตรงกันีว่า	ในียุคปัจจุบันี	ด้้วยสภาพสังคมเม่องทีี�ทุีกคนี 

ต่างเร่งรีบและเห็นีแก่ผลประโยช้น์ีมากข้�นี	 เอาเปรียบกันีมากข้�นี	 จนีทีำาให้เกิด้เป็นี 

ความขัด้แย้งต่อกันีต้ามท้�เห็นัในัข้่าวป็ร่ะจำาวันั จึงมองว่าการ่อย้่ร่่วมกันัในัสังคมควร่ม้ 

นัำ�าใจ เอื�อเฟ้�อเผื�อแผ่ เห็นัแก่ส่วนัร่วม ไม่เอาเป็ร้่ยบ ไม่เบ้ยดิเบ้ยนั เพร่าะถ้ึาทุกคนั 

ม้นัำ�าใจต่้อกันั สังคมก็จะอย้่ร่่วมกันัอย่างสงบสุข้ โดิยการ่ม้นัำ�าใจไม่จำาเป็็นัต้้องไป็ 

แจกข้องหรื่อบริ่จาคเป็็นัทรั่พย์สินั อาจเป็็นัการ่ช่วยเหลือในัสิ�งเล็กน้ัอยเท่าท้�ต้นัเอง 

สามาร่ถึช่วยเหลือได้ิโดิยไม่เดืิอดิร้่อนั และต้้องร่ะวังการ่ถ้ึกเอาเป็ร้่ยบ 

สิ�งสำาคัญในัสังคมอ้กป็ร่ะการ่ท้�ชาวดิิจิทัลมุสลิมส่วนัมากมองว่าควร่ม้ในัสังคม 

ปั็จจุบันั นัอกจากการ่ม้นัำ�าใจต่้อกันัคือความซืึ่�อสัต้ย์ เช่นัเด้ิยวกันักับชาวดิิจิทัล 

ท้�นัับถืึอศาสนัาอื�นั ๆ ท้�มองว่าการ่ใช้ช้วิต้สังคม โดิยเฉพาะปั็จจุบันั ต้้องม้ความซืึ่�อสัต้ย์  

เพร่าะจะทำาให้ได้ิรั่บการ่ยอมร่ับจากคนัในัสังคมและทำาให้สามาร่ถึดิำาเนัินัช้วิต้ไดิ้อย่าง 

ป็กติ้สุข้ โดิยยกตั้วอย่างท้�เห็นัชัดิเจนัจากข่้าวการ่ทุจริ่ต้ข้องนัักการ่เมือง ข่้าวคด้ิการ่โกง 

ท้�พบเห็นับ่อยครั่�งบนัหน้ัาสื�อ จะเห็นัได้ิว่าผ้้ท้�ทำาการ่ทุจริ่ต้เป็็นัท้�น่ัารั่งเก้ยจข้องสังคม  

และนัำามาซึึ่�งความเสื�อมเส้ยให้กับอาช้พ ร่วมถึึงตั้วเองและคร่อบครั่วด้ิวย โดิยชาว 

ดิิจิทัลได้ิให้คำานิัยามข้องความซืึ่�อสัต้ย์ในับริ่บทข้องการ่ทำาต้ามหน้ัาท้�รั่บผิดิชอบ การ่ 

ไม่โกง การ่ไม่โกหก การ่ไม่ทุจริ่ต้ การ่ทำาต้ามกฎ การ่ให้เก้ยร่ติ้ และการ่รั่กษาสัจจะ  

ซึึ่�งทางศาสนัาอิสลามมองว่า ความซืึ่�อสัต้ย์ หรื่ออะมานัะฮฺ (อ้มานั) เป็็นัหัวใจสำาคัญ 

ข้องการ่ใช้ช้วิต้ท้�มนุัษย์ทุกคนัต้้องม้ ไม่ว่าคนันัั�นัจะนัับถืึอศาสนัาใดิ ๆ ก็ต้าม  

สังคมพหุวัฒนัธิร่ร่มกับป็ร่ะเด็ินัการ่เหยย้ดิศาสนัา

ช้าวด้ิจิทัีลรุ่นีใหม่ทีี�นัีบถุ่อศาสนีาอิสลามมักจะได้้ยินีหร่อเคยมีประสบการณ์ 

พบเห็นีพฤติกรรมการหมิ�นีศาสนีา	 เช่้�อช้าติ	 วัฒนีธิรรมทีี�แตกต่างของคนีในีสังคม  

สำาหรั่บกร่ณ้ข้องชาวดิิจิทัลมุสลิมทั�งหมดิล้วนัม้ป็ร่ะสบการ่ณ์การ่ถ้ึกล้อเล้ยนัด้ิานั 

ศาสนัาโดิยทางคำาพ้ดิ การ่เหย้ยดิทางสื�อในัร้่ป็แบบการ่ล้อเล้ยนั มุกต้ลก การ่เหย้ยดิ 

บนัสังคมโซึ่เช้ยล หรื่อการ่ล้อเล้ยนัในัชั�นัเร้่ยนั ซึึ่�งชาวดิิจิทัลมุสลิมได้ิม้ความเห็นั 

ท้�คล้ายคลึงกันัต่้อป็ร่ะเด็ินัน้ั� คือม้ความเข้้าใจว่าผ้้ล้อเล้ยนัไม่ม้ความร้้่ความเข้้าใจ 

ท้�ถ้ึกต้้องต่้อศาสนัาอิสลาม และเห็นัว่าถ้ึาหากม้การ่อธิิบาย อาจทำาให้พฤติ้กร่ร่ม 
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เหย้ยดิศาสนัาและความข้ัดิแย้งซึึ่�งมาจากความเข้้าใจท้�ผิดิหมดิไป็ไดิ้ จริ่งอย้่ท้�อาจม้ 

ชาวมุสลิมบางส่วนัท้�ไม่พอใจเมื�อถ้ึกหมิ�นั ซึึ่�งเป็็นัเรื่�องป็กติ้ข้องคนัเร่า แต่้การ่เคาร่พ 

ให้เก้ยร่ติ้กันัแม้จะต่้างศาสนัาถืึอเป็็นัสิ�งท้�มุสลิมพึงควร่ป็ฏิิบัติ้ ซึึ่�งข้้อป็ฏิิบัติ้ในัการ่ 

เคาร่พ ให้เก้ยร่ติ้ และไม่ด่ิาทอลบหล่้ ศาสนัาอื�นัน้ั�ม้บัญญัติ้ไว้ในัคัมภ้ร์่อัลกุร่อานั 

  

 บ้านั โร่งเร้่ยนั ชุมชนั: ร่ากฐานัคุณธิร่ร่มข้องชาวดิิจิทัลมุสลิม

สำาหรั่บชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ท้�นัับถืึอศาสนัาอิสลามยังมองว่าม้ความแต้กต้่าง  

ในัด้ิานัการ่ศึกษาศาสนัาอ้กด้ิวย กล่าวคือ หากยึดิถืึอศาสนัาอิสลามแล้วนัั�นั เยาวช้นี 

จะต้องศ้กษาตามหลักส่ตรอิสลามศ้กษาในีชั้�นีเรียนีหร่อศาสนีสถุานีในีชุ้มช้นีเพิ�มเติม	 

โดิยเป็็นัสิ�งท้�ชาวมุสลิมทุกคนัต้้องเร้่ยนั เพร่าะเก้�ยวข้้องกับการ่ป็ฏิิบัติ้ต้นัต้ามศาสนักิจ 

ข้องศาสนัาอิสลาม โดิยเริ่�มจากการ่ฝึ่กอ่านัอัลกุร่อานัไป็จนัถึึงการ่เร้่ยนัร้้่เรื่�องข้้อป็ฏิิบัติ้ 

ต่้าง ๆ ทางศาสนัา เพื�อให้ม้ความร้้่ความเข้้าใจท้�ถ้ึกต้้องในัหลักธิร่ร่มข้องศาสนัาและ 

สามาร่ถึป็ฏิิบัติ้ต้นัต้ามหลักธิร่ร่มข้องศาสนัาได้ิโดิยสมบ้ร่ณ์ กล่าวได้ิว่า เป็็นัการ่ศึกษา 

เพื�อขั้ดิเกลาทางศ้ลธิร่ร่ม เป็็นัแนัวทางการ่ป็ร่ะกอบกิจวัต้ร่ป็ร่ะจำาวันั และการ่ใช้ช้วิต้ 

เพื�อการ่อย้่ร่่วมกันัอย่างสันัติ้สุข้ ถ้ึาป็ฏิิบัติ้ถ้ึกต้้องต้ามหลักศาสนัาก็จะทำาในัสิ�งท้�ด้ิ  

สิ�งท้�ถ้ึกต้้อง ป็ร่ะกอบอาช้พสุจริ่ต้ ม้ช้วิต้ท้�ด้ิ คล้ายกันักับทางศาสนัาพุทธิท้�ม้มร่ร่ค 

ม้องค์ 8 เป็็นัหลักป็ฏิิบัติ้ในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้  

นัอกจากนัั�นั ชาวดิิจิทัลมุสลิมยังม้แนัวโน้ัมท้�จะให้ความสนัใจในัอาช้พท้�ม้ความ

มั�นัคง ได้ิแก่ การ่รั่บร่าชการ่ เนืั�องจากเห็นัว่าเป็็นัอาช้พท้�ม้ความมั�นัคงในัช้วิต้ และเป็็นั

อาช้พท้�ทางคร่อบครั่ว ผ้้ป็กคร่อง ให้การ่สนัับสนุันั นัอกจากนัั�นัยังให้ความสนัใจอาช้พ

ต้ามทักษะความถึนััดิ เช่นั การ่ทำาอาหาร่ เปิ็ดิร้่านัข้ายอาหาร่เครื่�องดืิ�ม ร้่านัเสื�อผ้า 

เครื่�องป็ร่ะดัิบ กร่าฟิกด้ิไซึ่น์ั โป็ร่แกร่มเมอร์่ นัักก้ฬา โดิยม้เป้็าหมายในัอนัาคต้ 

ท้�คล้ายกันั คือการ่ป็ร่ะกอบอาช้พท้�ให้ร่ายได้ิท้�สามาร่ถึด้ิแลสมาชิกทุกคนัในัคร่อบครั่ว

และต้อบแทนัพร่ะคุณข้องพ่อแม่ได้ิ 

ช้นีชั้�นีกับการประกอบสร้างหลักคุณธิรรม

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่โดิยส่วนัใหญ่ม้ความเห็นัว่า ความแตกต่างทีางช้นีชั้�นีระหว่าง 

คนีรวยกับคนีจนีหร่อช้นีชั้�นีของคนีทีี�มีต้นีทุีนีชี้วิตมากกว่านัี�นีจะมีผลต่อการ 

ประกอบสร้างคุณธิรรม	 เนืั�องจากเงื�อนัไข้ดัิงกล่าวม้ผลต่้อโอกาสในัการ่ดิำาเนัินัช้วิต้ 

ต้ลอดิจนัแร่งผลักดัินัและแร่งกดิดัินัท้�บ้บบังคับให้ต้้องเลือกและลังเลต่้อการ่ป็ฏิิบัติ้ 

ต้ามหลักคุณธิร่ร่ม 

“ฐานีะทีางเศรษฐกิจหร่อช้นีชั้�นีมีบทีบาทีให้คนีย้ด้ถุ่อหลักชุ้ด้คุณธิรรมทีี� 

แตกต่างกันี	บางคนที�เป็็นคนฐานะยีาก็จน โดียีจริุ่ง ๆ พื�นฐานเป็็นคนซื�อสัตยี์  

แต�ด้ีวยีฐานะและอาจจะหาล้�ทางในก็ารุ่ทำาม่าหากิ็นไม่�ได้ีจนต้องลัก็ขโม่ยี ไม่�ได้ี 

อยีาก็ทำาแต�มั่นจำาเป็็น” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กรุ่งเทพฯ อายุ 13-15 ปี็)

“อยีาก็รุ่วยี ถ้ืามี่เงินมั่นใช้้ชี้วิตง�ายีขึ�น มั่นทำาให้เรุ่าเข้าถึืงเทคโนโลยีีง�ายีขึ�น  

เอาง่าย	 ๆ	 แค่มีเงินีซ่�อไอโฟันีก็ร้่ส้กว่าชี้วิตง่ายข้�นีแล้ว	 สิ�งทีี�มีในีตัวเคร่�องมันี 

ช่้วยเราได้้มาก	 ซึ�งโทรุ่ศัพท์ที�รุ่าคาตำ�าก็ว�ามั่นไม่�มี่สิ�งอำานวยีความ่สะดีวก็เหล�านี� 

หรืุ่ออาจมี่แต�ทำางานไดี้ไม่�ดีีเท�า มี่เงินซื�อเทคโนโลยีีที�ดีี ก็็จะช้�วยีทำาเก็รุ่ดี ทำา 

พอร์ุ่ตโฟลิโอของเรุ่าให้ดีี เพื�อทำาให้เรุ่ซ้เม่�ของเรุ่ามั่น Outstanding อาจจะยัีง 

ไม่�ดีีพอหรุ่อก็ แต�ก็็ทำาอย้ี�และไม่�หยี่ดีที�จะพัฒนาความ่คิดีของตัวเอง พยีายีาม่ 

ตาม่โลก็ให้ทันว�าเขาทำาอะไรุ่กั็นอยี้� โดียีเฉพาะเรืุ่�องเทคโนโลยีีที�เรุ่าจะต้องตาม่ 

ให้ทันว�าเขาพ้ดีถึืงอะไรุ่กั็นอยี้� ทั�งหม่ดีเพื�อให้เรุ่ามี่งานที�ดีี แล้วฝัันอยี�างอื�น 

มั่นจะตาม่ม่าเอง”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เช้ยงใหม่ อายุ 16-18 ปี็)

“ผมคิด้ว่าฐานีะทีางเศรษฐกิจหร่อช้นีชั้�นีมีบทีบาทีให้คนีย้ด้ถุ่อหลักชุ้ด้คุณธิรรม 

ทีี�แตกต่างกันีครับ คนที�ฐานะใก็ล้เคียีงกั็นมั่นจะเข้าใจกั็นม่าก็ก็ว�าครัุ่บ จะรุ้้่จัก็ 

ก็ารุ่ให้เกี็ยีรุ่ติซึ�งกั็นและกั็น และก็ารุ่อยี้�ในสังคม่ก็็ต�างกั็น ช้นชั้�นดีีหน�อยีก็็จะอยี้�ใน 
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สังคม่ของเขา ช้นชั้�นลงม่าหน�อยีก็็อยี้�ส�วนเขา ต�อให้ก็ารุ่ศึก็ษาหรืุ่อเรีุ่ยีนเหมื่อนกั็น 

แต�สังคม่ที�เขาอยี้�นั�นต�างกั็น ยีังไงความ่คิดีก็็ต�างกั็นอยี้�ดีีครัุ่บ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ นัคร่พนัม อายุ 16-18 ปี็)

“ความ่ยีาก็จนก็็เป็็นปั็ญหาเหมื่อนกั็น มั่นก็็จะมี่คนทำาผิดีบ้าง อยี�างเช้�น ค้า 

ยีาเสพติดี ที�เขาทำาไป็ก็็เพรุ่าะว�าเงินมั่นดีี อยี�างเขาเล�นแช้ร์ุ่พนันกั็น มั่นก็็ได้ี 

เงินดีี เขาก็็ไม่�คิดีถึืงความ่ดีี ไม่�คิดีถึืงค่ณธิรุ่รุ่ม่อะไรุ่ละ เขาก็็จะทำาให้ตัวเองสบายี  

มั่นก็็จะมี่ข�าวอะไรุ่ออก็ม่าเยีอะแยีะ ฆ่�าชิ้งทรัุ่พย์ีอะไรุ่อยี�างงี� หรืุ่อไม่�ก็็จะเป็็น 

พวก็ที�เห็นแก็�ตัว ทำาเพื�อตัวเอง แต�เพราะความทีี�เขาไมมี่จะกินี	บางทีีมันีทีำาใหค้นี 

ทีำาผิด้ได้้เลยนีะ	 แต่ถุ้าเขามีเงินี	 เป็นีคนีรวยเขาก็คงไม่มาทีำาแบบนีี�กันี	 เขามี 

ทีางเล่อกมากกว่า ความ่จริุ่งคนท่ก็คนเขาก็็อยีาก็เป็็นคนดีีนั�นแหละ แต�เขามี่ 

ทางเลือก็ไม่�ม่าก็ และทางเลือก็ที�เขามี่บางครัุ่�งมั่นก็็เป็็นทางที�ทำาได้ีง�ายี มั่นได้ี

เร็ุ่ว อะไรุ่อยี�างนี�เขาก็็ไหลไป็ตาม่สิ�งที�มั่นไม่�ดีี จนส่ดีท้ายีเขาก็็ได้ีผลในสิ�งที�มั่น 

ไม่�ดีีตาม่ม่า” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กรุ่งเทพฯ อายุ 19-23 ปี็)

“โครงสร้างของสังคมไทีย	คนีรวยสามารถุรวยได้้มากยิ�งข้�นี	ซ้�งสามารถุกด้ดั้นี	 

หร่อเอารัด้เอาเปรียบคนีทีี�จนีกว่า ทำาให้คนช้นชั้�นก็ลางอยี�างเรุ่า ก็ารุ่ที�จะก้็าว 

ไป็ส้�จ่ดีส้ง ๆ ได้ีนั�นก็็ค�อนข้างยีาก็ ไม่�เหมื่อนพวก็เขาที�ก้็าวก็รุ่ะโดีดีส้งขึ�นไป็อีก็  

ในขณะที�อยี้�จ่ดีตำ�าไม่�มี่ทางเงยีหน้าอ้าป็าก็ได้ีเลยี แต�สังคม่เรุ่าในปั็จจ่บันก็็ทำาให้ 

เรุ่าก็ล้าฝัันได้ีม่าก็ยีิ�งขึ�น เพรุ่าะเรุ่ามี่บ่คคลตัวอยี�างหลายี ๆ คนในปั็จจ่บันที�เขา 

ก็ล้าฝััน ก็ล้าที�จะทำา มี่ความ่พยีายีาม่ และมี่แพสชั้น ที�จะ Affort ตัวเองให้ไป็ 

อยี้�จ่ดีจ่ดีนั�นได้ี และสังคม่เรุ่าในปั็จจ่บันนั�นมี่ก็ารุ่เปิ็ดีก็ว้างม่าก็ยีิ�งขึ�น และมี่ 

เทคโนโลยีีและอะไรุ่อีก็หลายี ๆ อยี�างที�ม่าทำาให้เรุ่าสาม่ารุ่ถืใช้้ชี้วิตหรืุ่อสรุ้่างเนื�อ 

สรุ้่างตัวให้ไป็อยี้�จ่ดีจ่ดีนั�นได้ีง�ายีขึ�น แต�มั่นเป็็นแค�ส�วนหนึ�งที�ทำาให้ผม่ม่องว�าง�ายี  

แต�มั่นยัีงมี่อีก็ส�วนหนึ�งที�ทำาให้ม่องว�ายีาก็ เช้�น ปั็ญหาสังคม่ รุ่ะบบช้นชั้�น ก็ารุ่ 

แข�งขัน เพรุ่าะหลายีคนก็็มี่ก็ารุ่พัฒนาความ่สาม่ารุ่ถืม่าก็ขึ�น ถ้ืาเรุ่าไม่�หยีด่ี เรุ่าก็็ต้อง 

คอยีพัฒนาตัวเอง ต้องตาม่งานเสม่อ ซึ�งบางคนไม่�มี่ท่นหรืุ่อเงินพอที�จะซัพพอร์ุ่ต 

ตัวเองให้ได้ีรัุ่บก็ารุ่ฝึัก็ฝัน เพรุ่าะเดีี�ยีวนี�จะทำาอะไรุ่ก็็ต้องใช้้เงิน หาก็เรุ่าไม่�มี่ 

ท่นทรัุ่พยี์ เรุ่าก็็ไม่�สาม่ารุ่ถืยีืนจ่ดีนั�นได้ีเลยี ส�วนที�สรุ้่างความ่ฝัันได้ีง�ายีขึ�นเลยีก็็คือ  

แบบแผนตัวอยี�างเป็็นปั็จจ่บัน เช้�น ตัวอยี�างของบ่คคลต�าง ๆ ความ่เปิ็ดีก็ว้างของ 

สังคม่ และส�วนที�ความ่ฝัันเป็็นไป็ไดี้ยีาก็ คือปั็ญหาทางสังคม่ช้นชั้�น ท่นทรุ่ัพยี์  

ผม่หวังว�าสังคม่ไทยีจะมี่รุ่ะบบก็ารุ่จัดีก็ารุ่สิ�งต�าง ๆ ไม่�ว�าจะเป็็นก็ารุ่คม่นาคม่  

ก็ารุ่จัดีก็ารุ่ ก็ารุ่บริุ่หารุ่ของฝ่ัายีบริุ่หารุ่ต�าง ๆ รุ่วม่ถึืงก็ารุ่ใช้้ก็ฎหม่ายี เพื�อที�จะได้ี 

ม่าซัพพอร์ุ่ตชี้วิตของเรุ่าให้ดีีขึ�น เนื�องจาก็ก็ารุ่ใช้้ก็ฎหม่ายียีังมี่ช้�องโหว�ม่าก็ม่ายี  

หาก็เกิ็ดีขึ�นกั็บเรุ่า มั่นไม่�ทำาให้เรุ่ารุ้้่สึก็ป็ลอดีภัยี เพรุ่าะคนที�มี่อำานาจก็ดีขี�ข�ม่เหง  

เรุ่าได้ีคนที�มี่อำานาจเท�านั�นถึืงจะเป็ลี�ยีนแป็ลงหรืุ่อรุ่�างมั่นขึ�นม่าได้ี ซึ�งเรุ่าไม่�สาม่ารุ่ถื 

ทำาอะไรุ่ได้ีเลยี ถึืงแม้่เรุ่าจะมี่ความ่รุ้้่ แต�คนที�มี่เงินหรืุ่ออำานาจก็็เป็ลี�ยีนแป็ลง 

มั่นได้ี เรุ่าจึงถ้ืก็เขาก็ดีขี�”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กรุ่งเทพฯ อายุ 19-23 ปี็)

ปั็จจัยต่้าง ๆ ข้้างต้้นัสะท้อนัให้เห็นัว่า การ่สอนัหลักคุณธิร่ร่มในัปั็จจุบันัให้ 

สอดิคล้องกับมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่เป็็นัเรื่�องท้�ม้ความท้าทายมากยิ�งขึ้�นั   

เนืั�องจากชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่มผ่านัมุมมองข้องต้นัเอง 

ซึึ่�งม้ความลุ่มลึก ซัึ่บซ้ึ่อนั แต่้สะท้อนัท้�มาท้�ไป็ท้�ค่อนัข้้างชัดิเจนั มุมมองเหล่าน้ั� 

เชื�อมโยงกับอัต้ลักษณ์โดิยต้ร่ง การ่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่มข้องคนัรุ่่นัน้ั�จึงอย้ภ่ายใต้้ 

เงื�อนัไข้ท้�หลากหลาย อาทิ ต้้องเน้ันัความเป็็นัปั็จเจก เท่าทันัต่้อความเป็ล้�ยนัแป็ลง 

ท้�ร่วดิเร็่ว ให้คุณค่ากับความหลากหลาย หลักคุณธิร่ร่มต้้องม้เหตุ้ผลร่องร่ับ สามาร่ถึ 

อธิิบายได้ิ ม้ความยืดิหยุ่นั และสามาร่ถึนัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ได้ิจริ่ง   

มุมมองน้ั�สะท้อนัให้เห็นัว่าผลกร่ะทบจากเทคโนัโลย้ท้�ม้ต่้ออัต้ลักษณ์ในัมิติ้ต่้าง ๆ  

เป็็นัส่วนัสำาคัญท้�ทำาให้การ่สอนัหลักคุณธิร่ร่มต้้องคำานึังถึึงสิ�งเหล่าน้ั� ดัิงนัั�นัการ่สอนั 

หลักคุณธิร่ร่มให้แก่ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่จึงต้้องอาศัยความเข้้าใจเก้�ยวกับอัต้ลักษณ์  

เพร่าะอัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่น้ั�เป็ร้่ยบเสมือนัเป็็นักร่อบในัการ่กำาหนัดิคุณธิร่ร่ม 

ข้องยุคสมัยพวกเข้า ผ้้ม้ส่วนัเก้�ยวข้้องในัการ่สอนัและป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่ม ไม่ว่า 

จะเป็็นัผ้้ป็กคร่อง คร้่ ร่วมถึึงนัายจ้างหร่ือผ้้บังคับบัญชา จึงจำาเป็็นัต้้องป็ร่ับตั้ว ป็รั่บ 

กร่ะบวนัทัศน์ัเพื�อให้หลักคุณธิร่ร่มท้�ต้้องการ่ถ่ึายทอดินัั�นัสอดิรั่บกับวิธ้ิคิดิ การ่ต้้ความ  

และการ่นัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ได้ิจริ่งข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่
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การเรียนีร้่หลักคุณธิรรม	(Moral	Education)	ทีี�สอด้รับกับอัตลักษณ์ของช้าวดิ้จิทัีล 

ไทียรุ่นีใหม่

ร่ป	1	ภาพแสด้งอัตลักษณ์สำาคัญของช้าวดิ้จิทัีลรุ่นีใหม่	ป็ร่ะกอบด้ิวยลักษณะ 

ดัิงต่้อไป็น้ั�

ร้่ป็ภาพข้้างต้้นัแสดิงอัต้ลักษณ์ท้�ส่งผลต้่อการ่ป็ร่ะกอบสร่้างหลักคุณธิร่ร่มข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทยจากการ่สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลท้�ได้ิจากชาว 

ดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่และร้่ป็แบบข้องการ่ป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่มจากผ้้ท้�เก้�ยวข้้องกับ 

ชาวดิิจิทัลไทย อันัไดิ้แก่ ผ้้ป็กคร่อง คร้่/อาจาร่ย์ และนัายจ้าง/ผ้้บังคับบัญชา  

ซึึ่�งหากบุคคลแวดิล้อมเหล่าน้ั�สามาร่ถึยอมรั่บท้�จะทำาความเข้้าใจพร้่อมจะเปิ็ดิใจ 

และป็ร่ับตั้วให้สอดิร่ับกับอัต้ลักษณ์และความเป็็นัตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 

ร่วมถึึงค่านิัยมท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ในัยุคปั็จจุบันั จะนัำาไป็ส่้การ่สร้่างการ่สอนัและ 

การ่เร้่ยนัร้้่หลักคุณธิร่ร่ม (Moral Education) ในัแต้่ละช่วงช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลไทยท้� 

สอดิรั่บกับความเป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ได้ิเป็็นัอย่างด้ิ ทั�งน้ั�ม้ข้้อเสนัอแนัะดัิงต่้อไป็น้ั�

บทีบาทีของผ้่ปกครองกับการขัด้เกลาหลักคุณธิรรมในีครอบครัว

อัต้ลักษณ์และคุณลักษณะท้�โดิดิเดิน่ัข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่คือ การ่ม้ความมั�นัใจ  

และรั่บข้้อม้ลข่้าวสาร่จากหลากหลายแหล่ง ทำาให้คนัในัช่วงวัยน้ั�ม้นิัสัยเป็ร้่ยบเท้ยบ  

คิดิวิเคร่าะห์ วิพากษ์วิจาร่ณ์อย้่ต้ลอดิเวลา ผ้้ป็กคร่องจึงควร่เป็ล้�ยนับทบาทจากผ้้อบร่ม 

สั�งสอนั (Teaching and Preaching) เป็็นัผ้้ช้�แนัะ (Guidance) และผ้้เป็็นัต้้นัแบบ  

(Role Model) ในัการ่ป็ล้กฝั่งล้กหลานัชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ การ่สั�งสอนัและอบร่มทาง 

วาจาเพ้ยงอย่างเด้ิยวจึงอาจกลายเป็็นัการ่สั�งสอนัให้เชื�อโดิยไม่ม้เหตุ้ผลเชิงป็ร่ะจักษ์  

ซึึ่�งเป็็นัวิธ้ิการ่ท้�ถ้ึกโต้้แย้งและต่้อต้้านัจากชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 

การ่ป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่มข้องผ้้ป็กคร่องจึงจำาเป็็นัต้้องเริ่�มจากการ่ป็ร่ับเป็ล้�ยนั 

ความคิดิเก้�ยวกับคนัในัช่วงวัยน้ั� ร่วมถึึงป็รั่บเป็ล้�ยนัมุมมองท้�ม้ต่้อเทคโนัโลย้ซึึ่�งเป็็นั 

ปั็จจัยสำาคัญต่้อช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ ควบค่้กับความเข้้าใจเรื่�องหลักคุณธิร่ร่ม 

ท้�ต้นัอยากให้บุต้ร่นัั�นัม้ได้ิเป็็นัอย่างด้ิ โดิยผ้้ป็กคร่องอาจเริ่�มด้ิวยการ่สังเกต้หรื่อพ้ดิคุย 

สนัทนัากับบุต้ร่ว่าเข้าเปิ็ดิรั่บช่องทางจากสื�ออะไร่บ้าง และข้้อม้ลแบบไหนัท้�ทำาให้เด็ิก 

สนัใจ แล้วลองสำาร่วจเนืั�อหาข้องสื�อในัช่องทางนัั�นั ๆ ด้ิวยต้นัเอง ด้ิวยวิธ้ิการ่น้ั�จะทำาให้ 

ผ้้ป็กคร่องเข้้าใจลักษณะเนืั�อหาท้�เด็ิกเลือกเปิ็ดิรั่บผ่านัสื�อได้ิด้ิขึ้�นั ทำาให้ผ้้ป็กคร่องเอง 

ม้ทักษะและเข้้าใจวิธ้ิการ่ใช้สื�อดิิจิทัลข้องบุต้ร่ ร้้่เท่าทันัข้้อม้ลสาร่ะท้�เด็ิกเลือกรั่บ  

ท้�สำาคัญคือเข้้าใจท้�มาข้องความคิดิข้องเดิ็กท้�เป็็นัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัลำาดัิบต่้อไป็  

ผ้้ป็กคร่องสามาร่ถึช้�แนัะแหล่งข้้อม้ลท้�ม้เนืั�อหาสอดิคล้องกับความสนัใจข้องเด็ิกท้�คิดิ 

ว่าส่งผลด้ิต่้อบุต้ร่ได้ิมากยิ�งขึ้�นั หรื่อแม้แต่้การ่เป็็นัเพื�อนัเด็ิกในัการ่เปิ็ดิรั่บสื�อท้�บุต้ร่ด้ิ 

ไป็พร่อ้ม ๆ  กันั เช่นั หากเดิก็ด้ิร่ายการ่ท้�เก้�ยวกับการ่ร้่ววิการ่ใช้ช้วิต้ในัร้่ป็แบบต้า่ง ๆ  ข้อง 

เน็ัต้ไอดิอลจากช่องร่ายการ่ในัยท้้บหรื่อวิด้ิโอในัเฟซึ่บุ�ก ผ้้ป็กคร่องสามาร่ถึใช้พฤติ้กร่ร่ม 

มีความกล้าแสด้งออก 
(Freedom of  

Self-Expression) มีจุด้ย่นีช้ัด้เจนี 
แต่ก็เปิด้กว้างต่อ 

การต่อรองทีางความคิด้ 
(Have a Standpoint 
and Open Thoughts 

for Negotiation)

พัฒนีาตัวเอง 
และจัด้ลำาด้ับงานี	เพ่�อให ้

เที่าทีันีต่อสิ�งใหม่ๆ	ตลอด้เวลา 
(Seek for Self-development  

and Use Prioritization  
in Life)

ช้อบเล่อกรับสาร 
ทีี�หลากหลาย 

(Like to Gather  
Various Sources of  

Information)

ช้่�นีช้อบการสร้าง 
ความเที่าเทีียมและ 
รับผิด้ช้อบต่อสังคม 
(Equality and Social  

Responsibility)
มีความย่ด้หยุ่นีในี 

การปรับมุมมองและวิถุีช้ีวิต 
(Flexible and Adaptive)

อัตลักษณ์ของ 
ช้าวด้ิจิทีัลไทียรุ่นีใหม ่
(Thai Digital Natives’ 

Identities)
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ข้องเนั็ต้ไอดิอลเหล่านัั�นัมายกต้ัวอย่างเป็ร้่ยบเท้ยบ สอนัให้เห็นัว่าพฤติ้กร่ร่มเหล่านัั�นั 

ด้ิหรื่อไม่ด้ิอย่างไร่ ควร่ทำาหรื่อไม่ควร่ทำาเพร่าะอะไร่ แต่้สิ�งสำาคัญคือผ้้ป็กคร่องต้้องให้

เวลา ให้ความสนัใจ ม้ความอดิทนั เปิ็ดิใจ และตั้�งใจ ท้�จะเร้่ยนัร้้่ไป็พร้่อมกับบุต้ร่หลานั 

ข้องต้นัอย่างจริ่งใจ

โดิยลักษณะการ่สอนัหลักคุณธิร่ร่มเช่นัน้ั�จะทำาให้ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ร้้่สึกว่า 

เป็็นัสิ�งท้�เด็ิกซึึ่มซัึ่บได้ิในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัและเป็็นัสิ�งท้�ใกล้ตั้ว เห็นัได้ิในัสถึานัการ่ณ์ปั็จจุบันั  

จะทำาให้เด็ิกรั่บฟังคำาสอนัได้ิด้ิขึ้�นั วิธ้ิการ่สอนัหลักคุณธิร่ร่มจากสถึาบันัคร่อบครั่วให้กับ 

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่จะอย้่ในัร้่ป็แบบข้องความใกล้ชิดิ ความไม่เป็็นัทางการ่ แต่้เด็ิก 

จะเห็นัได้ิในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัท้�คลุกคล้กับสมาชิกคร่อบครั่ว ท้�สำาคัญท้�สุดิคือบุต้ร่จะจดิจำา 

สิ�งท้�เห็นัอย่างสมำ�าเสมอท้�ผ้้ป็กคร่องทำามากกว่าสิ�งท้�พ้ดิว่าควร่ทำา และจะป็ร่ะเมินัด้ิวย 

ต้นัเองว่าสามาร่ถึนัำามาเป็็นัแบบอย่างให้พวกเข้าได้ิหรื่อไม่ ไม่ว่าจะเลือกทำาต้ามเพร่าะ 

ได้ิซึึ่มซัึ่บเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องเข้าด้ิวย หรื่อเลือกท้�จะโต้้แย้งว่าไม่ถ้ึกต้้อง เช่นั การ่สอนัวินััย 

จร่าจร่ ถ้ึาสมาชิกในับ้านัละเมิดิร่ะเบ้ยบวินััยท้�สั�งสอนัให้คนัในัช่วงวัยน้ั�เห็นัเส้ยเอง  

คนัในัช่วงวัยนั้�ก็จะไม่ยดึิคำาสั�งสอนันัั�นัเป็็นัแบบอยา่ง แล้วหันัไป็หาต้้นัแบบใหม่จากพื�นัท้� 

อื�นั ๆ ทางสังคมท้�สร้่างความเชื�อมั�นัและความเชื�อใจให้แก่ต้นัเองได้ิแทนั

ถึึงแม้ว่าชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่จะสามาร่ถึเข้้าถึึงข้้อม้ลจากพื�นัท้�ต่้าง ๆ ไดิ้ง่าย  

จนัทำาให้ต้้นัแบบในัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างคุณธิร่ร่มมักเป็็นัการ่ผสมผสานักันัร่ะหว่างต้้นัแบบ 

จากหลาย ๆ พื�นัท้� แต่้สถึาบันัคร่อบครั่วอันัม้ผ้้ป็กคร่อง ร่วมไป็ถึึงการ่ม้คร่อบครั่ว 

ข้ยายข้องญาติ้พ้�น้ัองและป่้็ย่าต้ายาย สามาร่ถึเป็็นัต้้นัแบบท้�ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่เห็นั 

ได้ิบ่อยท้�สุดิ และยังเป็็นัต้้นัแบบหลักในัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างหลักคุณธิร่ร่มให้กับคนัในั 

ช่วงวัยนั้�อย่างยาวนัานัและยั�งยืนั เพร่าะเป็็นัการ่ได้ิรั่บการ่ป็ล้กฝั่งตั้�งแต่้เกิดิมาในัช่วง 

เยาว์วัยอันัสอดิคล้องกับการ่พัฒนัาเรื่�องจิต้สำานึักในัเรื่�องคุณธิร่ร่มได้ิเป็็นัอย่างด้ิ เพร่าะ 

เป็็นัช่วงวัยท้�ป็ร่ะกอบสร้่างอัต้ลักษณ์ข้องปั็จเจกบุคคล

สถุาบันีการศ้กษากับการถุ่ายทีอด้หลักคุณธิรรม

สำาหร่ับบริ่บทการ่เร้่ยนัการ่สอนัในัสถึาบันัการ่ศึกษาในัป็ัจจุบันันัั�นั คร้่/อาจาร่ย์ 

ควร่ต้้องป็ร่ับบทบาทจากผ้้คอยหยิบยื�นั (Provider) หลักคุณธิร่ร่มท้�คิดิว่าด้ิมาเป็็นั 

ผ้้ร่่วมเดิินัทางค้นัหาหลักคุณธิร่ร่มท้�เหมาะสมไป็พร้่อม ๆ กับชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่  

(Journey Seeker) โดิยส่งเสริ่มให้คนัในัช่วงวัยน้ั�ได้ิใช้ความคิดิวิเคร่าะห์ล่วงหน้ัาถึึงการ่ 

ตั้ดิสินัใจการ่กร่ะทำาข้องต้นัเองท้�สามาร่ถึส่งผลกร่ะทบต้่อผ้้อื�นัและส่วนัร่วม เพื�อสร้่าง

ความรั่บผิดิชอบต่้อต้นัเองและสังคม ซึึ่�งคร้่อาจาร่ยอ์าจใช้สื�อผสมผสานัเข้้ามากับบทเร้่ยนั 

เก้�ยวกับคุณธิร่ร่ม เช่นั การ่เปิ็ดิพื�นัท้�ถึกเถ้ึยงด้ิวยการ่ให้ผ้้เร้่ยนัจับป็ร่ะเด็ินัจากร่ายการ่ 

อย่าง TED Talk หรื่อพอดิแคสต์้ เข้้ามาบ้ร่ณาการ่กับกร่ณ้ศึกษาใกล้ตั้วผ้้เร้่ยนัในัชุมชนั 

ท้�อาศัยอย่้ ซึึ่�งสื�อท้�จะนัำาเสนัอในัห้องเร้่ยนัอาจได้ิมาโดิยการ่ให้ผ้้เร้่ยนัได้ิค้นัคว้าและเลือก 

เสนัอต้วัสื�อมาก็ได้ิ ซึึ่�งคร้่ทำาหน้ัาท้�เป็็นัผ้้ดิำาเนิันัการ่สนัทนัาและสอดิแทร่กหลกัคุณธิร่ร่ม 

ท้�เด็ิกควร่ได้ิรั่บ เสริ่มไป็กับป็ร่ะเด็ินัท้�ผ้้เร้่ยนันัำาเสนัอหลังจากท้�ได้ิฟังได้ิชมสื�อเหล่าน้ั� 

นัอกจากน้ั� คร้่ควร่ม้บทบาทในัการ่ช้�ให้เห็นัถึึงกร่ะบวนัการ่ต่้อยอดิทางความคิดิ 

ท้�เกิดิจากการ่ต้กผลึกในัการ่สนัทนัาดัิงกล่าวด้ิวยว่า เรื่�องท้�จะนัำาไป็บ้ร่ณาการ่ป็รั่บใช้ 

ให้เข้้ากับวิถ้ึช้วิต้ต้ามแบบข้องผ้้เร้่ยนัได้ิอย่างไร่ จุดิน้ั�คร้่และผ้้เร้่ยนัอาจจะต้กผลึก 

เสนัอกิจกร่ร่มนัอกห้องเร้่ยนัท้�ผ้้เร้่ยนัและคร้่สามาร่ถึออกไป็ช่วยสังคมได้ิอ้กด้ิวย 

อย่างไร่ก็ต้าม ทางโร่งเร้่ยนัและสถึาบันัการ่ศึกษาไม่ควร่ป็ร่ะเมินัการ่ทำากิจกร่ร่ม 

เพื�อส่วนัร่วมและนัำากลับมาเป็็นัคะแนันั เพื�อให้ผ้้เร้่ยนัได้ิเข้้าใจว่าเป็็นัสิ�งท้�ทำาเพื�อสังคม 

จริ่ง ๆ   ลักษณะการ่เร้่ยนัร้้่หลักคุณธิร่ร่มเหล่าน้ั�จะสอดิคล้องกับอัต้ลักษณ์ในัช่วงวัยเร้่ยนั 

ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ คือนัอกจากจะเป็็นัผ้้ท้�ม้ความมั�นัใจในัต้นัเองและเปิ็ดิรั่บ 

ข้้อม้ลข่้าวสาร่แล้ว ยังเป็็นัผ้้ท้�กล้าแสดิงออก ม้ความคิดิเป็็นัข้องต้นัเองส้ง และสนัใจ 

ต่้อสภาพแวดิล้อมทางสังคมท้�เกิดิขึ้�นัร่อบต้นัเอง ซึึ่�งถ้ึาหากยังคงสอนัหลักคุณธิร่ร่ม 

ในัโร่งเร้่ยนัด้ิวยวิธ้ิดัิ�งเดิิม หรื่อม้การ่แลกเป็ล้�ยนัและวัดิผลด้ิวยคะแนันั จะส่งผลให้ 

เกิดิกร่ะแสต่้อต้้านัและโต้้แย้งมากกว่าการ่ยอมรั่บ
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ดัิงนัั�นัคร้่จึงต้้องป็รั่บตั้วจากการ่เป็็นัแม่พิมพ์เหล็กท้�ผลิต้คำาสอนัเก้�ยวกับหลัก 

คุณธิร่ร่มเพ้ยงชุดิเด้ิยวไป็เป็็นัแม่พิมพ์ยางท้�ม้ความยืดิหยุ่นั พร้่อมผลิต้หลักคุณธิร่ร่ม 

ท้�หลากหลาย ร่วมถึึงเปิ็ดิพื�นัท้�ให้ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ได้ิแสดิงความเห็นัเก้�ยวกับ 

หลักคุณธิร่ร่มท้�ได้ิหยิบยื�นัให้พวกเข้าด้ิวย เพื�อเร้่ยนัร้้่และแลกเป็ล้�ยนัทัศนัะร่ะหว่างวัย  

เพื�อให้ต่้างฝ่่ายต่้างเกิดิความเข้้าใจและสามาร่ถึป็ร่ับตั้วต่้อความแต้กต้่างทางความคิดิ 

ข้องแต่้ละรุ่่นัวัย นัอกจากน้ั� การ่ลดิบทบาทจากผ้้พ้ดิ (Preacher) เป็็นัผ้้ฟัง (Listener)  

และผ้้ให้การ่ช่วยเหลือ (Facilitator) จะทำาให้คร้่ทำาความเข้้าใจช้วิต้และสภาพแวดิล้อม 

ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ได้ิด้ิยิ�งขึ้�นั สามาร่ถึนัำามาป็ร่ะยุกต์้ใช้ในัการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

และสะท้อนัภาพคุณธิร่ร่มต้ามความเป็็นัจริ่งท้�จะให้ผ้้เร้่ยนัสามาร่ถึเข้้าใจและสามาร่ถึ 

เชื�อมโยงคุณธิร่ร่มกับสภาพแวดิล้อมหรื่อวิถ้ึช้วิต้ท้�แท้จริ่ง

วัฒนีธิรรมองค์กรกับการเรียนีร้่หลักคุณธิรรมสำาหรับวิช้าชี้พ

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ม้อัต้ลักษณ์ท้�ให้ความสำาคัญกับความเท่าเท้ยมและชอบ 

พัฒนัาตั้วเองอย้่เสมอ ดัิงนัั�นันัายจ้างยุคน้ั�จึงจำาเป็็นัต้้องป็รั่บภาพลักษณ์จากการ่เป็็นั 

หัวหน้ัางานัผ้้มากด้ิวยความร้้่และป็ร่ะสบการ่ณ์หรื่อผ้้เช้�ยวชาญ (Knowledgeable 

Person/Expert) มาเป็็นัผ้้นัำาท้ม (Coach) ท้�เปิ็ดิกว้างต่้อความคิดิท้�แต้กต่้าง   

นัอกจากนั้�การ่จัดิลำาดัิบความคิดิความสำาคัญข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ (Prioritization)  

อาจไม่ต้ร่งต้ามหลักการ่ทำางานัแบบดัิ�งเดิิมข้องคนัยุคก่อนั เช่นั สิ�งใดิสามาร่ถึทำาให้ 

เสร็่จได้ิก่อนัในัเวลาท้�จำากัดิจะเลือกทำาสิ�งนัั�นัก่อนั โดิยไม่ได้ิคำานึังถึึงการ่จัดิลำาดัิบความ 

สำา คัญข้อ ง ง านั เ ป็็ นัห ลั ก ไ ม่ เ ห มื อ นัค นัยุ ค ก่ อนั ท้� จ ะ เ ริ่� ม จ า ก ก า ร่ทำา ง า นั 

ท้�สำาคัญให้ลุล่วงก่อนัการ่ทำางานัท้�ไม่สำาคัญไว้ภายหลัง แต่้ชาวดิิจิทัลไทยจะให้ 

ความสำาคัญกับเรื่�องการ่ใช้เวลาเป็็นัหลัก โดิยจะเลือกทำางานัท้� เสร็่จเร็่วก่อนั 

เพื�อจะได้ิม้เวลาเพิ�มขึ้�นัในัการ่ทำากิจกร่ร่มอื�นั ๆ ทำาให้คนัในัช่วงวัยน้ั�ชอบสภาพ 

การ่ทำางานัท้�ม้ความยืดิหยุ่นัและเปิ็ดิกว้างต่้อความคิดิข้องพวกเข้า ให้พวกเข้าได้ิ 

ตั้ดิสินัใจเองว่าจะบริ่หาร่จัดิการ่กร่ะบวนัการ่ทำางานั อย่างไร่เพื�อให้บร่ร่ลุผลสำาเร็่จโดิย

ไม่ต้้องมากำาหนัดิว่าต้้องทำาอย่างไร่บ้างในัร่ายละเอ้ยดิ 

ทั�งน้ั� นัายจ้างทั�งในัองค์กร่ภาครั่ฐและเอกชนัจึงควร่สร้่างความเข้้าใจและป็รั่บ 

มุมมองต่้อการ่ทำางานัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ให้สอดิรั่บกับการ่แสดิงออกซึึ่�งตั้วต้นัข้อง 

พวกเข้า อ้กทั�งนัายจ้างจำาเป็็นัท้�ต้้องเร้่ยนัร้้่การ่ใช้เทคโนัโลย้ให้เท่าทันักับคนัรุ่่นัใหม่  

เพื�อเป็็นัป็ร่ะโยชนั์ในัการ่เข้้าใจถึึงวิถ้ึช้วิต้และพฤต้ิกร่ร่มข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ ซึึ่�งจะ 

ส่งผลด้ิต่้อการ่สร้่างป็ฏิิสัมพันัธ์ิในัองค์กร่ ในัการ่ละลายพฤต้ิกร่ร่มและอบร่มขั้ดิเกลา 

วัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ให้กับชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ได้ิอย่างม้ป็ร่ะสิทธิิภาพ นัอกจากน้ั� นัายจ้าง 

ต้้องคำานึังถึึงแนัวคิดิในัการ่ทำางานัข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ท้�ต้้องการ่การ่ทำางานั 

อย่างม้ความสุข้โดิยไม่เอาเป็ร้่ยบคนัอื�นั และไม่ต้้องการ่ให้ใคร่มาเอาเป็ร้่ยบต้นัเอง 

เช่นักันั อ้กทั�งการ่ท้�นัายจ้างม้วิธ้ิการ่สั�งงานัอย่างชัดิเจนั ให้เหตุ้ผลท้�ทำาให้พวกเข้า 

ได้ิเห็นัภาพใหญ่ ภาพร่วมข้องผลลัพธ์ิในัชิ�นังานันัั�นั ๆ จะทำาให้ไม่เกิดิการ่ทำางานั 

ท้�ซึ่ำ�าซ้ึ่อนัและช่วยลดิความขั้ดิแย้งในัการ่ทำางานัร่่วมกันั สิ�งเหล่าน้ั�คือหลักคุณธิร่ร่ม 

ท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ให้ความสำาคัญและมองหาในัผ้้บังคับบัญชาท้�ด้ิ 

บทีบาทีของรัฐในีฐานีะผ้่กำาหนีด้หลักคุณธิรรมสำาหรับพลเม่อง	

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ม้ทักษะในัการ่เลือกรั่บข้้อม้ล ม้ความถ้ึ�ถ้ึวนัและร่อบคอบ 

ในัการ่แสวงหาข้้อม้ลเพื�อเพิ�มพ้นัความร้้่ให้กับต้นัเองอย้่ต้ลอดิเวลา รั่ฐจึงควร่ต้้อง 

เป็ล้�ยนับทบาทจากเป็็นัผ้้ควบคุมข้้อม้ลข่้าวสาร่ (Information Controller/Sensor)  

มาเป็็นัผ้้สนัับสนุันัและช่วยเหลือชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ให้เข้้าถึึงข้้อม้ลข่้าวสาร่ท้�จำาเป็็นั  

(Information Supporter) เพื�อพัฒนัาศักยภาพข้องคนัในัช่วงวัยน้ั� อ้กทั�งรั่ฐยังจำาเป็็นั 

ต้้องสำาร่วจแนัวโน้ัมความต้้องการ่ว่าม้ข้้อม้ลใดิท้�เด็ิกรุ่่นัน้ั�สนัใจและควร่ได้ิรั่บการ่เข้้าถึึง 

เพื�อเป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อตั้วพวกเข้า ซึึ่�งอาจกร่ะทำาได้ิผ่านัการ่ช่วยส่งเสริ่มผ้้ป็กคร่องในัการ่ 

แสวงหาช่องทางสื�อท้�ช่วยสอนัหลักคุณธิร่ร่มให้กับคนัในัช่วงวัยน้ั� อ้กทั�งรั่ฐยังสามาร่ถึ 

ช่วยส่งเสริ่มผ่านัการ่ร่ณร่งค์ด้ิวยสื�อโฆษณาท้�เน้ันัยำ�าค่านิัยมท้�ด้ิและสอดิคล้องกับวิธ้ิคิดิ 

ข้องคนัในัวัยน้ั�ในัทางอ้อม แต่้ไม่ใช่การ่หยิบยื�นัให้ว่าสิ�งท้�เด็ิกรุ่่นัน้ั�ควร่ม้ในัฐานัะหลัก 

คุณธิร่ร่มควร่มาจากชุดิความคิดิชุดิเด้ิยวต้ามนัโยบายรั่ฐบาล นัอกจากน้ั� รั่ฐยังม้ส่วนั 

ท้�เป็็นักำาลังสำาคัญในัการ่สนัับสนัุนัคร้่และนัายจ้าง ส่งเสริ่มให้คร้่และนัายจ้างในัองค์กร่ 

ม้การ่เร้่ยนัร้้่เทคโนัโลย้อย่างเท่าทันัต่้อชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่และสามาร่ถึใช้เทคโนัโลย ้

ได้ิอย่างม้ป็ร่ะสิทธิิภาพอ้กด้ิวย
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การ่นัำาเสนัอในัป็ร่ะเด็ินัท้�กล่าวมาน้ั�แสดิงให้เห็นัอย่างชัดิเจนัว่า พัฒนัาการ่และ 

ผลกร่ะทบข้องเทคโนัโลย้นัอกจากจะส่งผลต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร้่างสังคมในั 

ภาพร่วมในัลักษณะข้อง Technological Disruption แล้ว ภาวะดัิงกล่าวยังส่งผลต่้อ 

การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงอัต้ลักษณ์รุ่่นัข้องชาวดิิจิทัล ทำาให้ชาวดิิจิทัลไทยม้อัต้ลักษณ์รุ่่นัท้� 

แต้กต่้างจากคนัรุ่่นัก่อนั ซึึ่�งส่วนัหนึั�งเนืั�องมาจากบทบาทข้องสื�อ โดิยเฉพาะสื�อสังคม 

ออนัไลน์ั ซึึ่�งเข้้ามาม้อิทธิิพลอย่างยิ�งต่้อชาวดิิจิทัลไทยในัปั็จจุบันั

นัอกจากน้ั� ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ยงัม้มุมมองต่้อหลักคุณธิร่ร่มท้�แต้กต่้างไป็จากเดิิม  

การ่สอนัหลักคุณธิร่ร่มให้กับคนัในัช่วงวัยนั้�จึงจำาเป็็นัต้้องอาศัยการ่ทำาความเข้้าใจเรื่�อง 

อัต้ลักษณ์รุ่่นัท้�สามาร่ถึนัำากลบัมาใช้ให้เกิดิป็ร่ะโยชนัใ์นัการ่สง่เสริ่มป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่ม  

ทั�งร้่ป็แบบข้องเนืั�อหาและวิธ้ิการ่สอนัท้�สอดิคล้องกับคนัรุ่่นัใหม่ ความพยายามในัการ่ 

ป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่มให้คงอย้ ่ลดิการ่ต่้อต้้านั และม้ความยั�งยืนั จึงต้้องอาศัยการ่เข้้าใจ 

ต้้นัเหตุ้ข้องการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงท้�ทำาให้คนัในัรุ่่นัน้ั�ม้องค์ป็ร่ะกอบทางอัต้ลักษณ์อย่างไร่ 

เป็็นัสำาคัญ อ้กทั�งช้�ให้เห็นัความสัมพันัธ์ิในัร้่ป็แบบท้�พวกเข้าเลือกรั่บได้ิจากบุคคลกลุ่ม 

ต่้าง ๆ ในัสังคม เช่นั การ่สะท้อนัข้้อม้ลไป็ถึึงผ้้ป็กคร่องในัแง่ข้องการ่เป็็นัตั้วแบบท้�ด้ิ 

ให้กับชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ได้ิเห็นัเป็็นัแบบอย่าง และให้ผ้้ป็กคร่องได้ิป็รั่บเป็ล้�ยนั 

มุมมองใหม่เก้�ยวกับการ่ใช้เทคโนัโลย้ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่จากการ่มองเทคโนัโลย้ 

ในัเชิงลบ กลายเป็็นัมุมมองต่้อการ่ใช้เทคโนัโลย้ให้เป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อการ่เร้่ยนัร้้่ข้องล้ก 

มากขึ้�นั สำาหรั่บคร้่/อาจาร่ย์สามาร่ถึนัำาไป็ใช้ป็ร่ะโยชน์ัเพื�อเป็็นัแนัวทางในัการ่สร่้าง 

ความเข้้าใจและหาแนัวทางป็ล้กฝั่งการ่เป็็นัพลเมืองดิิจิทัลไทยท้�ด้ิ โดิยการ่ป็รั่บตั้วในั 

การ่เร้่ยนัร้้่ ม้การ่ใช้สื�อเทคโนัโลย้เพื�อใช้ในัการ่เพิ�มพ้นัและส่งต่้อความร้้่ให้กับนัักเร้่ยนั 

นัักศึกษาให้กลายเป็็นัแร่งงานัท้�ม้คุณภาพในัอนัาคต้ ในัข้ณะท้�นัายจ้างหรื่อผ้้บังคับบัญชา 

ท้�ต้้องทำางานัร่่วมกับชาวดิิจิทัลสามาร่ถึเต้ร้่ยมความพร้่อมเพื�อการ่ป็รั่บตั้วและทำาความ 

เข้้าใจต่้ออัต้ลักษณ์และหลักคุณธิร่ร่มท้�ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ยึดิถืึอ เพื�อเป็็นัป็ร่ะโยชนั์ 

ต่้อการ่สื�อสาร่ในัการ่ทำางานักับชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่และร้้่วิธ้ิท้�จะลดิความข้ัดิแย้งในั 

องค์กร่ร่ะหว่างคนัต่้างวัย 

อ้กทั�งความเข้้าใจในัพฤติ้กร่ร่มข้องวัยรุ่่นัชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ยังช่วยผ้้ป็กคร่อง  

คร้่ นัายจ้าง และภาครั่ฐในัยุคดิิจิทัล ในัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างอัต้ลักษณ์และหลักคุณธิร่ร่ม 

ข้องคนัรุ่่นัใหม่ในัฐานัะทุนัมนุัษย์ท้�จะม้ศักยภาพพัฒนัาป็ร่ะเทศไทย ทั�งยังสามาร่ถึช่วย 

ให้ผ้้เก้�ยวข้้องเองได้ิเริ่�มต้้นัป็รั่บตั้วและเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบบทบาทเพื�อให้สอดิรั่บกับทิศทาง 

ในัการ่พัฒนัาศักยภาพข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่และร้้่เท่าทันัต่้อการ่ใช้เทคโนัโลย้  

เพื�อจัดิการ่และร่ับมือกับผลกร่ะทบท้�จะเกิดิขึ้�นัในัสังคมจากการ่เข้้ามาข้องเทคโนัโลย้ 

ได้ิอย่างม้ป็ร่ะสิทธิิภาพในัยุคสังคมไทย 4.0 ท้�มุ่งพัฒนัาคนัทุกช่วงวัยให้ม้คุณภาพอย่าง 

สมบ้ร่ณ์ ม้วินััย ใฝ่่ร้้่ ม้ความร้้่ ม้ทักษะ ม้ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์ ม้ทัศนัคติ้ท้�ด้ิ รั่บผิดิชอบ 

ต่้อสังคม ม้จริ่ยธิร่ร่มและคุณธิร่ร่ม โดิยม้วิสัยทัศน์ัให้สังคมไทยม้คุณธิร่ร่ม เป็็นัร่ากฐานั 

สำาคัญในัการ่ดิำาร่งช้วิต้ สืบสานัความเป็็นัไทย อย้ร่่่วมกันัด้ิวยความสงบ และเป็็นัพลเมือง 

ท้�เข้้มแข็้งเพื�อสันัติ้สุข้ โดิยต้้องม้ค่านิัยมร่่วมในัการ่สร้่างวิถ้ึป็ร่ะชาธิิป็ไต้ยและความ 

เท่าเท้ยมเสมอภาคควบค่้กับการ่ม้คุณธิร่ร่ม ลักษณะนิัสัยท้�ด้ิ และคุณธิร่ร่มพื�นัฐานั 

ท้�เป็็นัความด้ิงาม
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พ้ื้�นท่�ควิามรู้กับูการพัื้ฒนาทักษะชาวิดิ้จิัทัล

เพ้ื้�อรองรับูองค์กร 4.0

ชาวดิิจิทัลซึึ่�งเป็็นักลุ่มป็ร่ะชากร่ท้�เกิดิและเติ้บโต้มาในัยุคท้�สังคมม้การ่พัฒนัา 

เทคโนัโลย้อย่างก้าวกร่ะโดิดิ ได้ิรั่บอิทธิิพลทางด้ิานัเทคโนัโลย้และนัวัต้กร่ร่มอย่างเต็้ม 

ร้่ป็แบบ และเป็็นักลุ่มท้�ถ้ึกคาดิหวังในัฐานัะกำาลังหลักและอนัาคต้ข้องป็ร่ะเทศชาติ้  

ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ได้ิเร้่ยนัร้้่และพัฒนัาทักษะเฉพาะตั้วท้�ได้ิรั่บการ่หล่อหลอมจากการ่ใช้ 

เทคโนัโลย้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัซึึ่�งถืึอเป็็นัทักษะสำาคัญข้องช้วิต้ในัยุคดิิจิทัล ไม่ว่าจะเป็็นั  

ทักษะการ่ใช้งานัเครื่�องคอมพิวเต้อร์่หลากหลายร้่ป็แบบ การ่จัดิการ่งานัได้ิหลากหลาย 

ในัคร่าวเด้ิยวกันั (Multitasking Skills) ทักษะการ่แสวงหาข้้อม้ลจากร่ะบบเครื่อข่้าย  

ทักษะด้ิานัภาษา และสามาร่ถึนัำาทักษะเหล่าน้ั�มาป็รั่บใช้กับช้วิต้ การ่เร้่ยนั การ่ทำางานั  

และการ่ใช้ช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั จนักลายเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องอัต้ลักษณ์เฉพาะข้องป็ร่ะชากร่ 

กลุ่มน้ั� อย่างไร่ก็ต้าม การ่ใช้เทคโนัโลย้ข้องชาวดิิจิทัลได้ินัำาไป็ส่้ร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร่้ ้

ท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ ซึึ่�งบางส่วนัสะท้อนัถึึงการ่ลดิทอนัความร้้่และทักษะบางป็ร่ะการ่ท้�ถ้ึก 

คาดิหวังจากคนัในัรุ่่นัอื�นั ๆ ว่าเป็็นัความร้้่และทักษะท้�จำาเป็็นั

นัอกจากนัั�นั ชาวดิิจิทัลได้ิสร้่างร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่แบบใหม่ท้�ไม่ยึดิติ้ดิแค่การ่เร้่ยนั 

ในัสถึาบันัการ่ศึกษา ซึึ่�งสะท้อนัให้เห็นัว่า พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ซึึ่�งเป็็นัตั้วแทนัในัการ่ขั้ดิเกลา 

คนัรุ่่นัน้ั�ได้ิม้การ่ป็ร่ับเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบและเพิ�มเติ้ม ข้ยายข้อบเข้ต้คร่อบคลุมทั�งในัพื�นัท้� 

ทางกายภาพเดิิมและพื�นัท้�บนัโลกออนัไลน์ัท้�กว้างไกลไม่ม้ท้�สิ�นัสุดิ พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ 

เหล่าน้ั�ม้ความสำาคัญอย่างยิ�งต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัทักษะ ความร้้่ วิธ้ิคิดิ ต้ลอดิจนั 

พฤต้ิกร่ร่ม ซึ่ึ�งหล่อหลอมให้ชาวดิิจิทัลสามาร่ถึก้าวขึ้�นัมาเป็็นัทร่ัพยากร่บุคคล  

โดิยเฉพาะการ่ต้อบสนัองต้่อต้ลาดิแร่งงานัและองค์กร่ในัยุค 4.0 การ่ทำาความเข้้าใจ 

พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่เหล่าน้ั�จึงม้ความสำาคัญต่้อการ่สร้่างร่ากฐานัในัการ่พัฒนัาคนักลุ่มน้ั� 

ได้ิอย่างสอดิคล้องกับอัต้ลักษณ์ เพื�อเป้็าหมายในัการ่พัฒนัาศักยภาพได้ิอย่างเหมาะสม  

ไม่ว่าจะเป็็นัพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัสถึาบันัการ่ศึกษาซึึ่�งปั็จจุบันัไม่ได้ิจำากัดิอย้่เฉพาะในั 

ข้อบรั่�วข้องสถึาบันัเท่านัั�นั ร่วมทั�งพื�นัท้�ความร้้่ในับ้านัท้�สามาร่ถึสร้่างได้ิผ่านัสมาชิก 

ในัคร่อบคร่ัว ต้ลอดิจนัพื�นัท้�ความร้้่บนัโลกออนัไลนั์ท้�ม้ข้อบเข้ต้กว้างไกลกว่าพื�นัท้� 

อื�นั ๆ และสุดิท้ายคือพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัฐานัะแร่งงานัผ่านัการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับองค์กร่ 

ในัร้่ป็แบบต่้าง ๆ 
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“คร่”	กับบทีบาทีใหม่ในีฐานีะ	“ผ้่สนัีบสนุีนี”	การเรียนีร้่

ในัโลกปั็จจุบันัท้� เ ต็้มไป็ด้ิวยการ่ลื�นัไหลทางข้้อม้ลท้� เ กิดิการ่แลกเป็ล้�ยนั 

และแบ่งปั็นัอย้่ต้ลอดิเวลาบนัโลกออนัไลน์ัโดิยข้้ามข้้อจำากัดิในัเรื่�องข้องเวลาและ 

สถึานัท้� อ้กทั�งการ่มุ่งสกัดิเฉพาะป็ร่ะเด็ินัสำาคัญข้องข้้อม้ลเพื�อทำาให้ง่ายต่้อความเข้้าใจ  

ก็กลายเป็็นัอ้กหนึั�งคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�บ่งบอกว่า วิถ้ึช้วิต้ข้องชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่นัั�นัย่างก้าวไป็ด้ิวยความร่วดิเร็่ว การ่รั่บร้้่ข่้าวสาร่สามาร่ถึทำาได้ิมากกว่า 

หนึั�งทางในัเวลาเด้ิยวกันั การ่ทำาให้สั�นัและกร่ะชับเป็็นัสิ�งหนึั�งท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ต้้องการ่ ดัิงนัั�นัสำาหรั่บชาวดิิจิทัลแล้ว คร้่จึงไม่ใช่ศ้นัย์กลางข้องข้้อม้ลอ้กต่้อไป็  

แต่้ได้ิเป็ล้�ยนัแป็ลงบทบาทจากผ้้ให้ความร้้่ (Knowledge Provider) เป็็นัผ้้กร่ะตุ้้นั 

การ่เร้่ยนัร้้่ (Knowledge Facilitator) ผ่านัการ่ใช้สื�อการ่สอนัร้่ป็แบบต้่าง ๆ โดิยม้ 

วัต้ถุึป็ร่ะสงค์เพื�อกร่ะตุ้้นักร่ะบวนัการ่คิดิข้องผ้้เร้่ยนัเป็็นัหลัก ทั�งน้ั� ขึ้�นัอย้่กับเงื�อนัไข้ 

ทั�งในัด้ิานัทรั่พยากร่ บุคลากร่ นัโยบาย และร้่ป็แบบการ่จัดิการ่ศึกษาข้องสถึาบันั 

การ่ศกึษาต่้าง ๆ  ว่าจะสามาร่ถึสง่เสริ่มกร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ในัลกัษณะดิงักล่าวได้ิอยา่งไร่

สาระการเรียนีร้่กับการใช้้ชี้วิตในียุคดิ้จิทัีล		

จากการ่สำาร่วจความคิดิเห็นัข้องชาวดิิจิทัลท้�ม้ต่้อเนืั�อหาวิชาท้�ต้นัคาดิหวังว่า 

สถึาบันัการ่ศึกษาควร่ถ่ึายทอดิให้กับผ้้เร้่ยนัในัยุคปั็จจุบันั สำาหรั่บชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบ 

อุดิมศึกษา อายุ 19-23 ปี็ สะท้อนัให้เห็นัว่า การ่ใช้เทคโนัโลยเ้ป็็นัสิ�งท้�สถึาบันัควร่จะสอนั 

มากท้�สุดิ ไม่ว่าจะเป็็นัการ่เข้้ยนัโป็ร่แกร่ม พื�นัฐานัการ่ใช้คอมพิวเต้อร์่ การ่ใช้โป็ร่แกร่ม  

Office หรื่อการ่ใช้โป็ร่แกร่ม Photoshop เป็็นัต้้นั โดิยชาวดิิจิทัลในัวัยทำางานัต้อนัต้้นั  

อายุ 24-29 ปี็ ม้ความสนัใจด้ิานัภาษาและเนืั�อหาวิชาท้�สอนัการ่คิดิวิเคร่าะห์เป็็นัพิเศษ  

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัวัยทำางานั อายุ 30-38 ปี็ คิดิว่าวิชาหรื่อทักษะท้�สถึาบันัควร่จะ 

สอนัมากท้�สุดิคือ การ่ใช้เทคโนัโลย้เพื�อท้�จะนัำาไป็ป็ร่ะยุกต์้ใช้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัและ 

การ่ทำางานั ภาษา บุคลิกภาพ มาร่ยาท หร่ือการ่ม้ร่ะเบ้ยบวินััย ท้�กลุ่มอายุน้ั�ก็คิดิว่า 

สำาคัญเช่นักันั 

จากผลการ่ศึกษาจะเห็นัได้ิว่า การ่ใช้เทคโนัโลย้ม้ความสำาคัญอย่างยิ�งในัการ่ 

พัฒนัาศักยภาพในัด้ิานัอื�นั ๆ เนืั�องจากเป็็นัการ่เพิ�มคุณภาพให้กับผลงานั เช่นั หาก 

ตั้ดิต่้อคลิป็วิด้ิโอน่ัาสนัใจ อาจส่งผลให้ได้ิรั่บการ่ป็ร่ะเมินัในัร่ะดัิบท้�ด้ิขึ้�นั หรื่อการ่ 

นัำาเสนัอท้�ด้ิ (การ่ใช้โป็ร่แกร่ม PowerPoint) จะส่งผลต่้อความพึงพอใจข้องล้กค้าหรื่อ 

ผ้้ใช้บริ่การ่ท้�จะเพิ�มมากขึ้�นัเช่นักันั 

ในัข้ณะท้�ภาษาอังกฤษซึึ่�งปั็จจุบันัม้การ่กำาหนัดิให้ผ้้เร้่ยนัได้ิเร้่ยนัร้้่ตั้�งแต่้ร่ะดัิบ 

ป็ฐมวัย แต่้ผ้้เร้่ยนับางคนัยังไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในัการ่สื�อสาร่กับชาวต่้างชาติ้มากนััก   

เนืั�องจากกลัวพ้ดิผิดิไวยากร่ณ์ จะถ้ึกคร้่ต้ำาหนิัและเพื�อนัล้อ ชาวดิิจิทัลจึงอยากให้การ่ 

เร้่ยนัภาษาอังกฤษเน้ันัท้�การ่สื�อสาร่ได้ิอย่างม้ป็ร่ะสิทธิิภาพมากกว่าการ่ใช้ไวยากร่ณ์ 

ถ้ึกต้้อง และฝึ่กให้กล้าพ้ดิกล้าแสดิงออกแทนัท้�จะกลัวความผิดิพลาดิ 

อย่างไร่ก็ต้าม จากผลการ่ศึกษายังสะท้อนัให้เห็นัว่า ม้เนืั�อหาการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

ในับางร่ายวิชาท้�ชาวดิิจิทัลกลับเห็นัว่าไม่ม้ความจำาเป็็นัหรื่อไม่สอดิคล้องกับการ่ใช้ช้วิต้ 

ในัปั็จจุบันั สำาหรั่บชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบอุดิมศึกษา (กลุ่มอายุ 19-23 ปี็) คิดิว่า ม้วิชาเร้่ยนั 

บางร่ายวิชาท้�เคยเร้่ยนัในัร่ะดิบัมัธิยมศึกษา แต้เ่ห็นัว่ายงัไม่สามาร่ถึนัำามาป็ร่ะยกุต์้ใช้ได้ิ 

กับการ่ใช้ช้วิต้ในัโลกปั็จจุบันั เช่นั เย็บผ้า ล้กเสือ ป็ล้กผัก เนืั�องจากเห็นัว่าปั็จจุบันั 

ไม่จำาเป็็นัต้้องทำาสิ�งเหล่าน้ั�ด้ิวยต้นัเอง ส่วนัชาวดิิจิทัลในัช่วงวัยทำางานัต้อนัต้้นั (กลุ่ม 

อายุ 24-29 ปี็) คิดิว่า วิชาท้�ต้นัยังไม่สามาร่ถึนัำามาเชื�อมโยงกับช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัได้ิ  

อาทิ  วิชาศิลป็ะ ล้กเสือ ร่ำาไทย การ่ท่องอาข้ยานั และกร่ะบ้�กร่ะบอง เป็็นัต้้นั และสำาหรั่บ 

ชาวดิิจิทัลวัยทำางานัต้อนัป็ลาย (กลุ่มอายุ 30-38 ปี็) คิดิว่า วิชาท่องจำาทุกวิชา วิชา 

ออกกำาลังกาย  วิชาศาสนัา ต้นัเองยังไม่สามาร่ถึนัำาไป็ป็รั่บใช้ป็ร่ะโยชน์ัได้ิเท่าท้�ควร่

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าวแสดิงให้เห็นัว่า เนืั�อหาในัพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัสถึาบันัการ่ 

ศึกษาบางส่วนัได้ิถ้ึกทำาให้เป็็นัเรื่�องไกลตั้วและจับต้้องได้ิยากในัความคิดิข้องผ้้เร้่ยนั  

ทำาให้พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัห้องเร้่ยนัยังไม่สามาร่ถึกร่ะตุ้้นัความสนัใจให้แก่ผ้้เร้่ยนัได้ิ ทำาให้ 

ผ้้เร้่ยนัไม่สามาร่ถึท้�จะพัฒนัาความร้้่หรื่อทักษะได้ิอย่างเต็้มท้� เพร่าะไม่ได้ิเล็งเห็นัความ 

จำาเป็็นัข้องการ่เร้่ยนัร้้่ อ้กทั�งยังไม่เห็นัถึึงป็ร่ะโยชน์ัข้องการ่นัำาสิ�งท้�เร้่ยนัเหล่านัั�นัไป็ใช้ 
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ให้สอดิคล้องกับการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั นัอกจากนัั�นั การ่เร้่ยนัท้�เน้ันัการ่ฟังบร่ร่ยาย 

จากผ้้สอนัอย่างเด้ิยวจึงไม่สามาร่ถึกร่ะตุ้้นัความสนัใจข้องชาวดิิจิทัลในัยุคสมัยน้ั�อ้ก 

ต่้อไป็ เพร่าะในัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลม้ความเห็นัว่าเด็ิกสมัยน้ั�พัฒนัาได้ิเร็่วและต้้องการ่ 

สิ�งดึิงด้ิดิในัการ่เร้่ยนั เช่นั การ่นัำาเครื่�องมือเทคโนัโลยใ้หม่ ๆ มาป็ร่ะยุกต์้ใช้กับการ่เร้่ยนั 

การ่สอนัในัห้องเร้่ยนั อ้กทั�งบางวิชาท้�การ่เร้่ยนัการ่สอนัม้ความซึ่ำ�าซ้ึ่อนักันัทำาให้ผ้้เร้่ยนั 

ไม่ได้ิม้โอกาสเร้่ยนัร้้่สิ�งใหม่ ๆ ได้ิเท่าทันัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงต้ามยุคสมัย การ่ศึกษาท้�ด้ิ 

ควร่ท้�จะพัฒนัาความร้้่หรื่อทักษะในัด้ิานัอื�นั ๆ ท้�เหมาะสมกับบริ่บทการ่ใช้ช้วิต้และ 

การ่ทำางานัในัป็ัจจุบันัน้ั�มากกว่า เพร่าะความร่้้และทักษะในัทุกวันัน้ั�ควร่จะมาจากการ่ 

สร้่างความคิดิ ต่้อยอดิ มองไป็ข้้างหนั้า มากกว่าการ่ท่องจำาในัสิ�งท้�ได้ิเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ 

หรื่อสิ�งไม่จำาเป็็นัและในัสิ�งท้�ไม่ร้้่ว่าจะนัำาไป็ใช้อย่างไร่ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั เพร่าะทุกอย่าง 

ม้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็อย่างร่วดิเร็่ว อ้กทั�งม้การ่คิดิค้นันัวัต้กร่ร่มใหม่ ๆ เพื�อช่วยอำานัวย 

ความสะดิวกในัการ่ใช้ช้วิต้เป็็นัจำานัวนัมาก

อย่างไร่ก็ด้ิ ชาวดิิจิทัลยังเล็งเห็นัว่า การ่เร้่ยนัการ่สอนัท้�ผ่านัมายังม้ข้้อด้ิในัการ่ท้� 

จะช่วยเอื�อต่้อการ่พัฒนัาความร้้่หรื่อทักษะท้�จะนัำาไป็ต่้อยอดิได้ิ โดิยเฉพาะการ่เร้่ยนั 

ร่ะดัิบอุดิมศึกษาท้�ม้ความเป็ิดิกว้างมากขึ้�นั ทำาให้ม้โอกาสในัการ่แสดิงความคิดิเห็นัได้ิ 

มากกว่าการ่เร้่ยนัในัร่ะดัิบป็ร่ะถึมศึกษาหรื่อมัธิยมศึกษา เพร่าะการ่ได้ิม้โอกาสแสดิง 

ศักยภาพทางความคิดิข้องชาวดิิจิทัลซึึ่�งอาจม้มุมมองต่้อสังคมแต้กต้่างจากคนัรุ่่นัอื�นั ๆ  

อันัเนืั�องมาจากป็ร่ะสบการ่ณ์ช้วิต้และสิ�งท้�ได้ิเร้่ยนัร้้่ผ่านักร่ะบวนัการ่ขั้ดิเกลาทางสังคม 

แต้กต่้างกันั ซึึ่�งจะนัำาไป็ส่้การ่แลกเป็ล้�ยนัและสร้่างองค์ความร้้่ในัการ่ท้�จะนัำาไป็ต่้อยอดิ 

ในัการ่ทำางานัได้ิไม่มากก็น้ัอย อ้กทั�งการ่เร้่ยนัการ่สอนัท้�ผ่านัมายังช่วยในัการ่ฝึ่กฝ่นั 

ทักษะการ่นัำาเสนัอผลงานัความคิดิและการ่พ้ดิในัท้�สาธิาร่ณะได้ิเป็็นัอย่างด้ิ โดิยจะ 

ส่งผลด้ิในัร่ะยะยาวต้่อการ่ทำางานัในัองค์กร่ในัอนัาคต้ โดิยเฉพาะการ่ป้็พื�นัฐานัในัเรื่�อง 

การ่สื�อสาร่และการ่สร้่างป็ฏิิสัมพันัธ์ิร่ะหว่างกันัและกันัผ่านัสื�อใหม่เป็็นัสิ�งท้�สำาคัญ  

เพื�อท้�จะทำาให้การ่ทำางานัในัองค์กร่สามาร่ถึท้�จะดิำาเนิันัไป็ได้ิอย่างร่าบรื่�นัและเป็็นัไป็ต้าม 

ป็ร่ะสิทธิิภาพและเป้็าหมายท้�องค์กร่กำาหนัดิไว้

Digital	Literacy	กับความจำาเป็นีในีการใช้้พ่�นีทีี�การเรียนีร้่บนีโลกออนีไลน์ี

การ่ใช้เทคโนัโลย้อย่างคล่องตั้วได้ิกลายเป็็นัทักษะท้�จำาเป็็นัข้องชาวดิิจิทัลในัการ่ 

แสวงหาข้้อม้ล โดิยจะข้อยกตั้วอย่างคำาให้สัมภาษณ์ ดัิงน้ั� 

“ความ่สาม่ารุ่ถืในก็ารุ่เสาะหาข้อม้่ล จริุ่ง ๆ มั่นควรุ่จะเป็็นอันแรุ่ก็ ๆ ด้ีวยีซำ�า  

แต�พี�เอาม่าไว้ข้างหลัง เพรุ่าะว�าท่ก็วันนี�เรุ่าเข้าอินเทอร์ุ่เน็ตได้ีท่ก็คน เรุ่าก็็ควรุ่ 

สาม่ารุ่ถืที�จะเข้าถึืงข้อม้่ลเพื�อที�จะเช็้ก็อะไรุ่หลายี ๆ อยี�าง เช้�น เวลาเรุ่าได้ีรัุ่บ 

ข้อความ่ ข้อม้่ล อะไรุ่สัก็อยี�าง เรุ่าควรุ่ที�จะก็ลั�นก็รุ่องอยี�างแท้จริุ่งโดียีก็ารุ่หาข้อม้่ล 

เบื�องต้นครัุ่บ ซึ�งตรุ่งนี�พี�ว�ามั่นเป็็นสิ�งที�จำาเป็็น”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

 จากคำาต้อบข้องชาวดิิจิทัลท้�ยกมาข้้างต้้นันัั�นัสามาร่ถึสะท้อนัได้ิว่า จุดิเริ่�มต้้นั 

ในัการ่เสาะแสวงหาความร้้่ข้องคนัรุ่่นัน้ั�เริ่�มต้้นัจากเครื่�องมือการ่ค้นัหา (Search Engine)  

บนัโลกออนัไลนั์ ซึึ่�งแต้กต่้างจากคนัในัรุ่่นัก่อนัท้�เริ่�มต้้นัจากการ่ไป็ห้องสมุดิเพื�อค้นัหา  

หนัังสือในัการ่ช่วยต้อบคำาถึามในัสิ�งท้�ตั้วเองอยากร้้่หรื่อสงสัย แต่้ทุกวันัน้ั�แม้แต่้ห้องสมุดิ 

เองก็ย้ายฐานัข้้อม้ลมาอย้่ในัโลกออนัไลน์ั นัอกจากจะสามาร่ถึค้นัหาความร้่้ทุกอย่างได้ิ 

ผ่านัอินัเทอร่์เน็ัต้แล้ว ยังสามาร่ถึเชื�อมต่้อและแลกเป็ล้�ยนัความร่้้กับกลุ่มคนัท้�ม้ความ 

สนัใจในัเรื่�องร่าวเด้ิยวกันัอย่างไร้่ข้้อจำากัดิในัเรื่�องข้องเวลาและสถึานัท้�อ้กด้ิวย ซึึ่�งทักษะ 

ในัส่วนัน้ั�จะต่้อยอดิส่้การ่เร้่ยนัร้้่ได้ิอย่างร่วดิเร็่ว ตั้วอย่างเช่นั การ่ทำางานัส่งคร้่หรื่อ 

อาจาร่ย์บางวิชาต้้องตั้ดิต่้อวิด้ิโอหรื่อสร้่างภาพยนัต้ร์่ ซึึ่�งต้้องอาศัยการ่ค้นัคว้าออนัไลน์ั 

เป็็นัตั้วช่วย เนืั�องจากไม่ม้การ่เร้่ยนัการ่สอนัในัเรื่�องน้ั�โดิยต้ร่งในัหลักส้ต้ร่  

ทักษะความสามาร่ถึในัการ่เสาะแสวงหาข้้อม้ลข้องชาวดิิจิทัลนัั�นัยังทำาให้เกิดิ 

ความร้้่แบบสกัดิและสะสม ซึึ่�งจะก่อให้เกิดิการ่คิดิวิเคร่าะห์ (Analytical Thinking)  

ข่้าวสาร่หรื่อข้้อม้ลท้�ต้นัเองได้ิรั่บ แต่้การ่แยกแยะว่าสิ�งไหนัคือข่้าวจริ่งหรื่อข่้าวป็ลอม 

นัั�นัอย้่บนัพื�นัฐานัข้องความร่้้และป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องชาวดิิจิทัลแต่้ละคนัซึึ่�งม้ความ 

แต้กต่้างกันั  ดัิงนัั�นั “การ่ร้้่เท่าทันัดิิจิทัล (Digital Literacy)” จึงม้ความจำาเป็็นัอย่างยิ�ง  
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เพร่าะเป็็นัการ่ป้็องกันัตั้วเองจากการ่ใช้ข้้อม้ลท้�ผิดิพลาดิหรื่อการ่เผยแพร่่ข้้อม้ลเท็จ 

ต่้อสาธิาร่ณะ จากการ่สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มนัักเร้่ยนันัักศึกษาเก้�ยวกับการ่ทำาร่ายงานั 

การ่ศึกษาค้นัคว้าต้ามท้�ได้ิรั่บมอบหมาย พบว่าส่วนัใหญ่เป็็นัการ่ค้นัคว้าข้้อม้ลจาก 

อินัเทอร์่เน็ัต้โดิยไม่ได้ิให้ความสำาคัญกับความน่ัาเชื�อถืึอข้องข้้อม้ลหรื่อแหล่งท้�มาข้อง 

ข้้อม้ล อ้กทั�งยังคัดิลอก ข้้อม้ลมาใช้ทั�งหมดิโดิยไม่ม้การ่ถึอดิความเป็็นัการ่เข้้ยนั 

ข้องต้นัเอง (Paraphrase) ทั�งน้ั� เพร่าะเข้้าใจว่าแค่อ้างอิงก็เพ้ยงพอแล้ว การ่ค้นัหา 

ข้้อม้ลด้ิวยต้นัเองจึงเป็็นัเสมือนัดิาบสองคมท้�ให้ทั�งด้ิานัด้ิ คือการ่ค้นัได้ิทุกท้�ทุกเวลา  

แต่้ดิ้านัท้�ควร่ร่ะวังคือการ่นัำาข้้อม้ลมาใช้ นัอกจากนัั�นั ชาวดิิจิทัลยังต้้องการ่ข้้อม้ล 

แบบปั็จจุบันั (Real Time) พวกเข้าจึงใช้เทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่ต้ลอดิเวลาตั้�งแต่้ 

ตื้�นันัอนัจนัเข้้านัอนั เพื�อให้ทันัต่้อสถึานัการ่ณ์และสามาร่ถึม้ส่วนัร่่วมในัการ่สนัทนัา 

กับเพื�อนัในักลุ่มได้ิ  

“ยีค่นี�มั่นเป็็นยีค่ของเทคโนโลยีไีรุ้่พรุ่ม่แดีน เรุ่าสาม่ารุ่ถืติดีตาม่ข�าวในป็รุ่ะเทศและ 

ต�างป็รุ่ะเทศแบบเรีุ่ยีลไทม์่ในแอป็ฯ ทวิตเตอร์ุ่ ข�าวก็็จะขึ�นม่าไวม่าก็ เช้�น เข้าไป็ 

ด้ีที�แฮ้ช้แท็ก็ เรุ่าก็็จะรุ้้่เลยีว�าข�าวนี�เป็็นยีังไง อาจจะมี่คนสรุ่่ป็ม่าให้เรุ่าเลยีด้ีวยีซำ�า” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

ข้อจำากัด้ของพ่�นีทีี�ความร้่ในีโลกดิ้จิทัีล

การ่ใช้เทคโนัโลยใ้นักร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ข้องคนัรุ่่นัใหมนั่ั�นัพบข้้อสังเกต้จากมุมมอง 

ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า  ดัิงต่้อไป็น้ั� 

มิติทีี�	 1	 ความร้่ขั�นีพ่�นีฐานีถุ่กลด้ทีอนี	 กล่าวคือ เมื�อเทคโนัโลย้เข้้ามาช่วย 

ในัการ่เร้่ยนัร้้่ข้องคนัรุ่่นัใหม่ อาจทำาให้เกิดิการ่มองข้้ามความร้้่ขั้�นัพื�นัฐานับางอย่าง 

ท้�ม้ความสำาคัญ ซึึ่�งเป็็นัความร้้่ขั้�นัพื�นัฐานัท้�จะนัำาไป็ต่้อยอดิหรื่อเสริ่มสร้่างให้เกิดิ 

การ่พัฒนัาทักษะใหม่ ๆ ได้ิ แต่้เมื�อเทคโนัโลย้ได้ิเข้้ามาทำาให้กร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ในัขั้�นั 

พื�นัฐานัถ้ึกข้้ามขั้�นัต้อนัหร่ือลัดิขั้�นัต้อนั เพื�อให้ผ้้เร้่ยนัสามาร่ถึค้นัหาคำาต้อบหร่ือแสดิง 

ผลลัพธ์ิได้ิอย่างร่วดิเร็่ว ดัิงนัั�นัการ่ได้ิมาซึึ่�งความร้้่ท้�เป็็นัแก่นัข้องชุดิความร้้่นัั�นั ๆ จึงได้ิ 

ถ้ึกลดิทอนัแก่นัต้้นัต้อความเป็็นัมาและคุณค่าไป็ ดัิงนัั�นั การ่ท้�เทคโนัโลย้ได้ิเข้้ามา 

ทำาให้ช้วิต้ง่ายขึ้�นัได้ิทำาให้เกิดิการ่เร้่ยนัร้้่แบบข้้ามขั้�นัต้อนัโดิยมุ่งใส่ใจแต่้ผลลัพธ์ิมาก 

จนัเกินัไป็และทำาให้ข้าดิการ่ต้ร่ะหนัักถึึงท้�มา กร่ะบวนัการ่คิดิ หรื่อการ่ตั้�งต้้นัข้อง 

ความร้้่ว่าก็ม้ความสำาคัญด้ิวยเช่นักันั ดัิงจะเห็นัได้ิจากคำาให้สัมภาษณ์หนึั�ง ดัิงน้ั� 

“At least you ต้อง understand foundation ของมั่นน�ะ แล้วอันนี�มั่นก็็จะไป็  

relate กั็บสิ�งที�ทำาไม่ต้องรุ้้่ เพรุ่าะ you brief ก็ฎไง เพรุ่าะมั่นมี่ก็ฎของมั่น เพรุ่าะ 

มั่นมี่ foundation ให้ you ศึก็ษา you เลือก็ที�จะ skip ไป็เจอ answer ก็�อน  

ซึ�งพี�รุ้้่สึก็ว�าเรุ่าต้องเข้าใจก็ฎหรืุ่อความ่รุ้้่พื�นฐานก็�อน ถึืงแม้่ว�าเทคโนโลยีีมั่นมี่ 

ทางลัดีให้ แต�เรุ่าก็็จำาเป็็นต้องรุ้้่ทางตรุ่งว�ามั่นผ�านอะไรุ่บ้าง”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

มิติทีี�	 2	 ทัีกษะในีการจัด้ลำาดั้บความสำาคัญของความร้่ถุ่กมองข้าม กล่าวคือ  

เทคโนัโลยไ้ด้ิเข้้ามาสร้่างทางลัดิในัการ่เร้่ยนัร้้่ข้องทุกชุดิความร้้่ จนัอาจทำาให้ชาวดิิจิทัล  

เลือกท้�จะจัดิลำาดัิบความสำาคัญข้องงานัต้ามกำาหนัดิส่งมากกว่าการ่ทำาต้ามความสำาคัญ 

ข้องงานัเช่นัเด้ิยวกับคนัรุ่่นัก่อนัหน้ัา แต่้มุ่งไป็สนัใจในักำาหนัดิการ่ส่งและความร่วดิเร็่ว 

ในัการ่ทำางานัมากกว่า โดิยมองว่างานัใดิท้�ทำาได้ิเร็่วและง่ายควร่ท้�จะร้่บทำาให้เสร็่จก่อนั  

และงานัใดิท้�ใกล้กำาลังส่งก็ควร่ท้�จะร้่บทำางานันัั�นัให้เสร็่จก่อนั 

มิติทีี�	3	ไม่ก่อให้เกิด้ทัีกษะใหม่	เมื�อความร้้่พื�นัฐานัไม่เพ้ยงพอ ทำาให้ส่งผลต่้อการ่ 

จัดิเร้่ยงลำาดัิบความสำาคัญข้องชุดิความร้้่ ซึึ่�งอาจเป็็นัอุป็สร่ร่คต่้อการ่ต่้อยอดิความร้้่ใหม่  

เพร่าะเทคโนัโลย้เข้้ามาทำาให้กร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่เกิดิการ่ข้้ามขั้�นัต้อนั และส่วนัใหญ่ 

ไม่ได้ิเป็็นัการ่สร่้างความร่้้ใหม่ แต่้เป็็นัการ่เร้่ยนัร้้่ในัความร่้้และทักษะเดิิมท้�ถ้ึกทำาให้ 

ง่ายขึ้�นั ดัิงเช่นัคำาให้สัมภาษณ์หนึั�ง ดัิงน้ั� 

“รุ้้่สึก็ว�าถ้ืาเรุ่าไดี้ลงมื่อทำาเองม่ันจะสรุ่้างทัก็ษะก็ารุ่ทำางานไดี้ดีีได้ีลึก็ซึ�งก็ว�าก็ารุ่ใช้้ 

เทคโนโลยีมี่าช้�วยีแบบรุ้่อยีเป็อร์ุ่เซ็นต์ แต�ว�าเทคโนโลยีีก็็เป็็นส�วนช้�วยีส�วนหนึ�งนะ  

หม่ายีถึืงว�าม่าช้�วยีซัพพอร์ุ่ต จะบอก็ว�าเรุ่าจะไม่�ใช้้เทคโนโลยีีเลยีทั�งหม่ดีมั่นก็็ 
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ไม่�ได้ี แต�แค�เป็็นส�วนซัพพอร์ุ่ตดีีก็ว�า ไม่�ใช้�เป็็นตัวหลัก็ ช้�วยีซัพพอร์ุ่ตเรุ่า แต�ก็็ 

นั�นแหละ เทคโนโลยีีไม่�ได้ีเสริุ่ม่สรุ้่างทัก็ษะ แต�ถ้ืาเกิ็ดีเรุ่าลงมื่อทำาเองจะสรุ้่าง 

ทัก็ษะม่าก็ก็ว�า พอเรุ่ารุ้้่สึก็ว�าได้ีทำาได้ีลองอะไรุ่ด้ีวยีก็ารุ่จัดีความ่คิดี ลงมื่อจาก็ 

มื่อเรุ่าแล้ว เรุ่าจะรุ้้่สึก็ว�ามั่นสน่ก็ก็ว�า มั่นได้ีเรีุ่ยีนรุ้้่ม่าก็ก็ว�า”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

มิติทีี�	 4	 เรียนีร้่ได้้เร็วไม่เท่ีามีประสิทีธิิภาพ	กล่าวคือ ความร่วดิเร็่วได้ิกลายเป็็นั 

สิ�งท้�ชาวดิิจิทัลให้คุณค่า เนืั�องจากการ่เร้่ยนัร้้่ได้ิเร็่วถืึอได้ิว่าเป็็นัข้้อไดิ้เป็ร้่ยบอย่างหนึั�ง 

ในัการ่ดิำาร่งช้วิต้ในัยุคแห่งเทคโนัโลย้ อย่างไร่ก็ต้าม ความร่วดิเร็่วอาจทำาให้ละเลย 

หรื่อข้าดิความร่อบคอบจนัทำาให้งานัท้�ออกมาไม่ได้ิป็ร่ะสิทธิิภาพท้�ด้ิเท่าท้�ควร่จะเป็็นั  

ดัิงจะเห็นัได้ิจากคำาให้สัมภาษณ์หนึั�ง ดัิงต่้อไป็น้ั� 

“ก็ารุ่นำาเทคโนโลยีีเข้าม่าใช้้ไม่�ได้ีทำาให้ท่ก็คนมี่ทัก็ษะก็ารุ่วิเครุ่าะห์ (Analytical  

Skill) ที�ดีีขึ�นเพรุ่าะแต�ละคนต�างก็็พรุ้่อม่ที�จะรัุ่บหรืุ่อเรีุ่ยีนรุ้้่อะไรุ่ไม่�เท�ากั็น  

อีก็อยี�างคือพอท่ก็อยี�างมั่นผ�านเทคโนโลยีีแล้ว มั่นจะด้ีเหมื่อนว�าท่ก็อยี�างมั่นง�ายี  

มั่นด้ีแบบสะดีวก็ไป็หม่ดี ซึ�งในความ่เป็็นจรุ่ิงแล้วชี้วิตมั่นไม่�ได้ีง�ายีขนาดีนั�น แต� 

เรุ่าก็็เคยีชิ้นไป็แล้ว ทำาให้เรุ่าขาดีความ่รุ่อบคอบ ทำาให้เรุ่ามั่ก็ง�ายีม่าก็ขึ�น เดีี�ยีวนี� 

อะไรุ่เรุ่าก็็ต้องพึ�งมั่นน�ะ พึ�งมั่นเกิ็นไป็อะไรุ่อยี�างนี� ในรุ่ะยีะยีาวเทคโนโลยีีอาจจะ 

ทำาให้เรุ่าไม่�มี่ก็รุ่ะบวนความ่คิดี และไม่�ได้ีทำาให้เรุ่ามี่ทัก็ษะอะไรุ่ใหม่� ๆ นอก็จาก็ 

ทัก็ษะเดิีม่ ๆ ที�มี่ แต�ทำาได้ีง�ายีขึ�นเพรุ่าะมี่เทคโนโลยีี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

จะเห็นัได้ิว่า ถึึงแม้พื�นัท้�ความร้้่บนัโลกดิิจิทัลจะเป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อการ่แสวงหา 

ความร้้่ข้องคนัรุ่่นัใหม่อย่างมากก็ต้าม แต่้จำาเป็็นัต้้องนัำาไป็ใช้ควบค่้กับการ่ร้้่จักจัดิการ่ 

ข้้อม้ลและนัำาเสนัอข้้อม้ลท้�ถ้ึกต้้อง ซึึ่�งถืึอเป็็นัความท้าทายข้องสถึาบันัการ่ศึกษาในัยุคน้ั� 

ท้�ควร่ม้บทบาทสำาคัญต่้อกร่ะบวนัการ่คิดิและช้�แนัะแนัวทางในัการ่จัดิการ่ข้้อม้ลข้อง 

ผ้้เร้่ยนั ต้ลอดิจนัการ่ป็ล้กฝั่งองค์ความร้้่พื�นัฐานั แต่้อาจต้้องป็รั่บเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบการ่เร้่ยนั 

การ่สอนัให้เน้ันัท้�การ่กร่ะตุ้้นัให้คิดิและเกิดิกร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ด้ิวยต้นัเอง

ครอบครัวกับพ่�นีทีี�ความร้่ใหม่ใกล้ตัว

เนืั�องจากชาวดิิจิทัลสามาร่ถึเร้่ยนัหร่ือค้นัหาข้้อม้ลท้�ไหนัก็ได้ิ แม้ว่าโร่งเร้่ยนัและ 

มหาวิทยาลัยยังเป็็นัสถึาบันัหลักในัการ่ถ่ึายทอดิความร้้่ แต่้เมื�อท้�มา (Source) ข้อง 

แหล่งความร้้่เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ บ้านัหรื่อคร่อบครั่วจึงเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องพื�นัท้�ความร้้่ได้ิ 

เช่นักันั ป็ร่ะกอบกับปั็จจุบันัม้หลักส้ต้ร่ออนัไลน์ัจำานัวนัมากทั�งจากมหาวิทยาลัยต่้าง ๆ   

ผ้้ป็ร่ะกอบการ่ท้�ม้ชื�อเส้ยง ต้ลอดิจนัการ่แนัะแนัวอาช้พและม้ผ้้แนัะแนัวทางช้วิต้ (Life  

Coach) ท้�สามาร่ถึเร้่ยนัร้้่ได้ิผ่านัโลกออนัไลนั์ ดัิงนัั�นันัอกจากมหาวิทยาลัยท้�จำาเป็็นั 

ต้้องป็รั่บตั้ว สถึาบันัคร่อบครั่วก็ต้้องป็รั่บตั้วเช่นัเด้ิยวกันั เนืั�องจากหน้ัาท้� (Function)  

ข้องสถึาบันัคร่อบครั่วเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ จากเดิิมท้�สถึาบันัการ่ศึกษาทำาหน้ัาท้�ในัการ่ 

ถ่ึายทอดิความร่้้ให้กับสมาชิกข้องสังคมเป็็นัหลัก โดิยสถึาบันัคร่อบคร่ัวม้หน้ัาท้�ในัการ่ 

เล้�ยงด้ิ ป็ล้กฝั่ง และขั้ดิเกลา (Socialization) ให้สมาชิกในัคร่อบครั่วเป็็นับุคคลท้� 

พึงป็ร่ะสงค์ต้่อสังคม แต่้ป็ัจจุบันัเมื�อล้กสามาร่ถึเร้่ยนัร้้่ได้ิจากท้�บ้านัมากขึ้�นั พ่อแม่ 

จึงต้้องเพิ�มหน้ัาท้�เป็็นัผ้้สอนัหรื่อผ้้ท้�คอยกร่ะตุ้้นัการ่เร้่ยนัร้้่ให้กับล้กด้ิวยเช่นักันั

จากการ่สัมภาษณ์กลุ่มผ้้เก้�ยวข้้อง คือกลุ่มผ้้ป็กคร่อง พบว่า ผ้้ป็กคร่องใช้พื�นัท้� 

หน้ัาจอโทร่ทัศน์ัหรื่อการ่รั่บชมร่ายการ่ท้�นัำาเสนัอผ่านัทางช่องยท้้บร่่วมกันัในัคร่อบครั่ว  

โดิยจะเปิ็ดิร่ายการ่ท้�เป็็นัป็ร่ะโยชน์ั เช่นั สาร่คด้ิ หรื่อสิ�งท้�ล้กสนัใจ บางคร่อบครั่ว 

สอนัล้กจากบทเร้่ยนัและแบบฝ่ึกหัดิท้�หาจากโลกออนัไลนั์ นัอกจากนัั�นั การ่เป็ิดิ 

พื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ในัคร่อบคร่ัวไม่เพ้ยงแต่้เป็็นัแหล่งเร้่ยนัร้้่สำาหรั่บชาวดิิจิทัลเท่านัั�นั  

ยังหมายร่วมถึึงกลุ่มผ้้ส้งอายุในัคร่อบครั่วท้�สามาร่ถึเปิ็ดิพื�นัท้�ความร้้่และพื�นัท้� 

ป็ฏิิสัมพันัธ์ิในัโลกออนัไลน์ักับผ้้อื�นัได้ิเช่นักันั

“หน้สอนยีายีเล�นไลน์ค�ะ จะได้ีค่ยีกั็น ยีายีจะได้ีไม่�เหงาด้ีวยี” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็ นัคร่พนัม)

“ค่ณป่้็ค่ณยี�าส�งสติก็เก็อร์ุ่สวัสดีีม่าให้ท่ก็วัน บางทีก็็ส�ง Fake News ม่าบ้าง ก็็โทรุ่ 

ก็ลับไป็บอก็ว�า อยี�าส�งต�อ ข�าวมั่นป็ลอม่” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กรุ่งเทพฯ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)
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องค์กร	4.0	กับพ่�นีทีี�ความร้่ในีชี้วิตการทีำางานี	  

ต้ลาดิแร่งงานัในักลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัทุกวันัน้ั�และต่้อไป็ในัอนัาคต้ได้ิเล็งเห็นั 

ว่า การ่ม้ความร่้้และทักษะในัดิ้านัโป็ร่แกร่มคอมพิวเต้อร่์เป็็นัสิ�งท้�จะช่วยพัฒนัาและ 

ต่้อยอดิการ่ทำางานัได้ิมากยิ�งขึ้�นั เพร่าะงานัต่้าง ๆ ล้วนัถ้ึกขั้บเคลื�อนัด้ิวยร่ะบบทาง 

เทคโนัโลย้ การ่ต้ร่ะหนัักถึึงความสำาคัญในัป็ร่ะเด็ินัน้ั�จึงได้ิสร้่างการ่ป็รั่บตั้วข้ององค์กร่ 

ต่้อการ่รั่บคนัเข้้ามาทำางานั โดิยพิจาร่ณาจากคุณสมบัติ้ข้องการ่ใช้เทคโนัโลย้ และ 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่เป็็นัรุ่่นัท้�เติ้บโต้มาพร้่อมกับการ่ใช้ช้วิต้ท้�ล้อมร่อบไป็ด้ิวยเทคโนัโลย้  

จึงทำาให้คนัในัรุ่่นัน้ั�จำาเป็็นัท้�จะต้้องม้ความร่้้ความเข้้าใจในัทักษะทางด้ิานัโป็ร่แกร่ม 

คอมพิวเต้อร์่ เพื�อเพิ�มโอกาสในัการ่ได้ิรั่บการ่คัดิเลือกเข้้าส่้องค์กร่และสามาร่ถึแข่้งขั้นั 

กับคนัอื�นั ๆ ได้ิ เนืั�องจากชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่เกิดิมาอย้่ในัยุคข้องเทคโนัโลย้ ทำาให้ 

สภาพแวดิล้อมท้�เติ้บโต้มาข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ได้ิป็ร่ะกอบสร่้างมุมมองความคิดิว่า  

การ่ม้ความร่้้และทักษะทางดิ้านัโป็ร่แกร่มคอมพิวเต้อร่์จะม้ผลสำาคัญต่้อในัอนัาคต้  

ไม่ว่าจะเป็็นัในัแง่ข้องการ่เร้่ยนัหรื่อการ่ทำางานั ดัิงตั้วอย่างข้องผ้้ท้�ให้สัมภาษณ์  

ดัิงต่้อไป็น้ั� 

“ต้องมี่ความ่รุ้้่และทัก็ษะด้ีานโป็รุ่แก็รุ่ม่คอม่พิวเตอร์ุ่ พวก็โป็รุ่แก็รุ่ม่ PR ต�าง ๆ  

โป็รุ่แก็รุ่ม่สรุ้่างเว็บ ก็รุ่าฟิก็ หรืุ่อพวก็เขียีนโป็รุ่แก็รุ่ม่ สรุ้่างโป็รุ่แก็รุ่ม่ เพรุ่าะปั็จจ่บัน 

เป็็นยี่คของเทคโนโลยีี ท่ก็องค์ก็รุ่ก็็ต้องก็ารุ่คนที�ใช้้โป็รุ่แก็รุ่ม่ได้ีหลาก็หลายี ยีิ�งใช้้ 

โป็รุ่แก็รุ่ม่ต�าง ๆ ได้ีม่าก็ ก็็ยีิ�งมี่โอก็าสได้ีงานม่าก็ขึ�น” 

               (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

อย่างไร่ก็ต้าม จากมุมมองข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าในัเรื่�องวิธ้ิคิดิเก้�ยวกับวัฒนัธิร่ร่ม 

องค์กร่ พวกเข้ามองว่า วัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ในัปั็จจุบันัไม่สอดิคล้องกับวิถ้ึช้วิต้และ 

ความร้้่สึกนึักคิดิข้องพวกเข้า โดิยคำาต้อบส่วนัใหญ่ม้ความเก้�ยวข้้องกับการ่ม้วิธ้ิคิดิท้� 

ไม่เปิ็ดิกว้าง เพิกเฉยต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง และการ่รั่บฟังความคิดิเห็นัจากผ้้อื�นัยังจำากัดิ  

โดิยบางครั่�งยังยึดิโยงกับความคิดิแบบเดิิมหรื่อความคิดิข้องผ้้ม้บทบาทในัองค์กร่เป็็นั 

ศ้นัย์กลาง ในัข้ณะท้�คุณค่าท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่ามองวิถ้ึการ่ทำางานัและวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ 

ท้�ต้้องการ่คือ การ่ทำางานัภายใต้้วัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ท้�สามาร่ถึช่วยให้ม้โอกาสความ 

ก้าวหน้ัาในัช้วิต้และเพิ�มพ้นัทักษะความร้้่ได้ิต้ลอดิเวลาเป็็นัสิ�งท้�สำาคัญสำาหรั่บคนัยุค 

ดิิจิทัลในัการ่ได้ิพัฒนัาตั้วเองและสามาร่ถึนัำาความร้้่ไป็ใช้เพื�อสร้่างอร่ร่ถึป็ร่ะโยชน์ั 

ในัช้วิต้ โดิยม้ป็ร่ะเด็ินัท้�น่ัาสนัใจ ดัิงน้ั�

	 การไม่ยอมรับระบบการสั�งการจากบนีส่่ล่าง

ป็ร่ะเด็ินัแร่กท้�ชาวดิิจิทัลร่ะบุว่าเป็็นัวิธ้ิบริ่หาร่จัดิการ่องค์กร่ท้�ไม่สอดิคล้องกับ 

บริ่บทการ่งานัในัปั็จจุบันัอ้กต่้อไป็แล้วคือ การ่บริ่หาร่จัดิการ่แบบ top-down ท้�การ่ 

ทำางานัอย้่ในักร่อบข้องโคร่งสร้่างองค์กร่มากเกินัไป็นัั�นัอาจจะไม่ต้อบโจทย์ในัเรื่�อง 

การ่เพิ�มทักษะข้องชาวดิิจิทัลอ้กต่้อไป็ ดัิงคำาต้อบข้องผ้้ให้สัมภาษณ์ท้�ได้ิอธิิบายว่า  

การ่บร่หิาร่ท้�เป็็นัการ่สั�งการ่จากด้ิานับนัส่้ด้ิานัล่างไม่เหมาะกับคนัรุ่่นัดิิจิทัลอย่างไร่ ดัิงน้ั� 

“ก็ารุ่สั�งงานแบบ top-down มั่นไม่�ได้ีอีก็ต�อไป็แล้ว ท่ก็วันนี� โอเค ถ้ืาอยี�างธ่ิรุ่กิ็จ 

บางอยี�างมั่นอาจจะได้ี แต�ว�าส�วนใหญ� ในสมั่ยีนี�พี�ว�าคนเรุ่าได้ีรัุ่บก็ารุ่ศึก็ษาและ 

ก็ารุ่พฒันาม่่ม่ม่องม่าในรุ่ะดีบัหนึ�งแล้วจนก็รุ่ะทั�งเรีุ่ยีนจบ ดัีงนั�นจะม่าบอก็เหม่อืน 

สมั่ยีก็�อนว�า ล้ก็น้อง ความ่รุ้้่แก็ไม่�เท�าฉัน พี�ว�าสมั่ยีนี�ทำาไม่�ได้ีแล้ว เพรุ่าะว�าสมั่ยีก็�อน 

ที�เขาใช้้คำาว�าอาบนำ�ารุ้่อนม่าก็�อน สมั่ยีนี�มี่เครืุ่�องทำานำ�ารุ้่อนแล้ว เด็ีก็ก็็ได้ีรัุ่บความ่รุ้่อน 

ม่าพอ ๆ กั็บที�ผ้้ใหญ�ได้ี...ก็ารุ่บริุ่หารุ่งานแบบ top-down พี�ว�ามั่นจบไป็แล้วล�ะ  

มั่นเก็�าไป็แล้ว มั่นปิ็ดีโอก็าสก็ารุ่เรีุ่ยีนรุ้้่สิ�งใหม่� ๆ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

เพร่าะฉะนัั�นัการ่สั�งงานัแบบบนัส่้ล่างจึงเป็็นัวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ท้�ไม่สามาร่ถึท้�จะ 

ดึิงด้ิดิความสนัใจให้กับชาวดิิจิทัลได้ิอย่างเช่นัท้�ผ่านัมา ด้ิวยทักษะท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ 

ข้องชาวดิิจิทัล ทั�งในัแง่ข้องการ่หาความร้้่ได้ิด้ิวยตั้วเองผ่านันัวัต้กร่ร่มทางเทคโนัโลย ้

ท้�ทันัสมัยและพร้่อมท้�จะเข้้าถึึงข้้อม้ลได้ิต้ลอดิเวลา ส่งผลต่้อความร่วดิเร็่วในัการ่ทำางานั 

ท้�มากขึ้�นั แต้กต่้างจากวิถ้ึการ่ทำางานัแบบการ่สั�งการ่จากด้ิานับนัส่้ด้ิานัล่างอย่างสิ�นัเชิง  
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ท้�ทุกอย่างจะต้้องทำาเป็็นัลำาดัิบขั้�นัต้อนัอย่างช้า ๆ และคนัทำางานัท้�อย้่ในัร่ะดัิบล่าง 

ก็ต้้องรั่บคำาสั�งจากคนัท้�อย้่ในัร่ะดัิบส้งกว่าไป็ป็ฏิิบัติ้ โดิยท้�ไม่สามาร่ถึท้�จะตั้�งคำาถึาม 

หรื่อแสดิงความเห็นัต่้อคำาสั�งเหล่านัั�นัได้ิ ดัิงนัั�นัการ่สร้่างวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ให้เหมาะสม 

กับชาวดิิจิทัลจึงควร่ท้�จะต้้องป็รั่บโคร่งสร้่างองค์กร่ให้ม้ความยืดิหยุ่นัและรั่บมือต่้อ 

สถึานัการ่ณ์ท้�ม้ความเป็ล้�ยนัแป็ลงได้ิ เพื�อจะเปิ็ดิพื�นัท้�ให้คนัในัองค์กร่ได้ิเปิ็ดิรั่บสิ�งใหม่ ๆ   

นัำาไป็ฝึ่กฝ่นัและพัฒนัาความร้้่ทักษะข้องตั้วเอง โดิยทุกคนัสามาร่ถึแลกเป็ล้�ยนัข้้อม้ล  

และความคิดิเห็นัท้�เป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อกันั 

	 หมด้ยุควัฒนีธิรรมองค์กรแบบ	“นีาย”	กับ	“บ่าว”

ความคิดิข้องชาวดิิจิทัลต่้อวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่นัั�นัไม่ได้ิม้เฉพาะเรื่�องข้องทักษะ 

ท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็เท่านัั�นั แต่้ยังม้ในัข้องการ่ให้คุณค่า โดิยในัคำาสัมภาษณ์จะเห็นัได้ิว่า  

ชาวดิิจิทัลได้ิเห็นัความสำาคัญต่้อเรื่�องการ่ป็ฏิิบัติ้ต่้อกันัอย่างเท่าเท้ยม โดิยไม่คำานึังว่า 

คนัคนันัั�นัจะม้ต้ำาแหน่ังหรื่อสถึานัภาพทางสังคมเป็็นัอย่างไร่ แต่้ทุกคนัต่้างม้ความ 

เท่าเท้ยมในัฐานัะท้�ม้ศักดิิ�ศร้่ข้องความเป็็นัมนุัษย์เหมือนั ๆ  กันั แต่้หากจะมองในัมุมข้อง 

คนัรุ่่นัก่อนัหน้ัานัั�นั คุณค่าท้�ถ้ึกให้ความสำาคัญอาจจะเป็็นัในัเรื่�องข้องการ่ทำางานัอย่าง 

หนัักเพื�อองค์กร่ หรื่อการ่ม้ทักษะหรื่อความเช้�ยวชาญเฉพาะต้ัวในังานัท้�ต้นัเองทำา 

เป็็นัสำาคัญ มากกว่าจะมองในัมุมเรื่�องข้องความเท่าเท้ยม ซึึ่�งถ้ึาหากมองไป็ในัมุมข้อง 

สังคมโลกทุกวันัน้ั�จะเห็นัได้ิว่า ป็ร่ะเด็ินัความเท่าเท้ยมก็เป็็นัสิ�งท้�คนัรุ่่นัใหม่ในัยุคดิิจิทัล 

ให้ความสำาคัญเป็็นัอย่างมาก ดัิงนัั�นัการ่สร้่างวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ท้�ด้ิสำาหรั่บชาวดิิจิทัล 

จึงควร่สร้่างความเทา่เท้ยมกันัในัองคก์ร่ ไม่เลือกป็ฏิิบัติ้ เปิ็ดิโอกาสให้แสดิงความคดิิเห็นั 

และเปิ็ดิโอกาสในัการ่เร้่ยนัร้้่ให้ผ้้ท้�ทำางานัสามาร่ถึม้ทักษะท้�ม้การ่พัฒนัาต่้อยอดิได้ิ และ 

เกิดิการ่เร้่ยนัร้้่ในัร่ะยะยาวไดิ้อย่างแท้จริ่ง สอดิคล้องกับทั�งในับร่ิบทข้องสังคมต้นัเอง  

และบริ่บทสังคมโลก เพื�อจะได้ิก่อให้เกิดิการ่แลกเป็ล้�ยนัข้้อม้ลท้�ม้ป็ร่ะโยชน์ัต่้อองค์กร่

“เรุ่าควรุ่มี่ Open Door Policy ในองค์ก็รุ่ คือเวลามี่เรืุ่�องสำาคัญก็็สาม่ารุ่ถืเปิ็ดี 

ป็รุ่ะต้เข้าไป็พ้ดีกั็บเจ้านายีได้ีโดียีไม่�ต้องคอยี ไม่�ต้องแบบส�ง request เพื�อจะขอ 

เข้าพบ คือแบบ you มี่ปั็ญหาอะไรุ่ you สาม่ารุ่ถืพ้ดีกั็บนายีได้ี แต�ถ้ืาแบบองค์ก็รุ่ 

ไทยี ความ่เป็็นนายีมั่นคือความ่เป็็นอะไรุ่ที�แตะต้องไม่�ได้ี เถีืยีงไม่�ได้ี ค่ยีด้ีวยี 

ไม่�ได้ี มั่นไม่�ดีี แล้วก็็ hierarchy ของไทยี คือเข้าใจว�าอาจจะม่ีตำาแหน�งส้งก็ว�า  

หรืุ่อว�าเงินเดืีอนอาจจะเยีอะก็ว�า แต�ว�ามั่นก็็ควรุ่ treat ท่ก็คนเป็็นคนเท�ากั็น  

จะเป็็น maid เป็็นเลขาฯ เป็็น ผอ. คือมั่นควรุ่จะค่ยีกั็นได้ี โดียีไม่�ต้องคอยีเก็รุ่งใจ 

กั็นและกั็น เพรุ่าะมั่นมี่อะไรุ่สำาคัญก็็ต้องพ้ดีได้ี”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า กลุ่มอายุ 24-38 ปี็)

การเปลี�ยนีแปลงด้้านีบุคลากรในียุคการบริหารราช้การแบบ	“มหาด้ไทีย	4.0”

แนัวโน้ัมข้องโคร่งสร้่างวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ในัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลในัวัยทำางานันัั�นั  

ม้ความต้้องการ่ท้�จะเห็นัองค์กร่ท้�ต้นัเองทำางานัอย้ม้่ความเป็็นัลำาดัิบขั้�นัท้�ลดิลง และทำาให้ 

บร่ร่ยากาศในัการ่ทำางานัในัองค์กร่เป็็นัสิ�งท้�ทุกคนัเข้้าถึึง เข้้าใจ และม้ส่วนัร่่วมในัการ่ 

กำาหนัดิทิศทางข้ององค์กร่ โดิยคำานึังถึึงต้ำาแหน่ังและร่ะดัิบขั้�นัการ่บังคับบัญชาน้ัอยลง 

เพื�อเพิ�มศักยภาพข้ององค์กร่ท้�จะสะท้อนัปั็ญหา รั่บฟังซึึ่�งกันัและกันั ร่่วมกันัแก้ปั็ญหา  

เพื�อนัำาพาองค์กร่ไป็ส่้เป้็าหมายท้�ตั้�งใจไว้ได้ิ และให้ความเคาร่พต้่อกันัโดิยท้�ทุกคนั 

ม้สิทธิิท้�จะแสดิงความคิดิเห็นัได้ิอย่างอิสร่ะแต่้ม้กาลเทศะ และรั่บร้้่ถึึงวิสัยทัศน์ัข้อง 

องค์กร่ร่่วมกันั อ้กทั�งส่งเสริ่มพัฒนัาคนัในัองค์กร่ให้ม้ความร้้่และทักษะท้�เท่าทันัต่้อความ 

เป็ล้�ยนัแป็ลง และสามาร่ถึนัำาเทคโนัโลย้มาใช้ให้เกิดิป็ร่ะโยชน์ัต่้อองค์กร่ได้ิอย่างส้งสุดิ

ทั�งน้ั� องค์กร่ในัยุค 4.0 ต้้องการ่คนัท้�ม้ทักษะและวิธ้ิคิดิท้�จำาเป็็นัสำาหรั่บการ่ทำางานั 

ในัยุคน้ั� ได้ิแก่ ความคิดิในัเชิงสร้่างสร่ร่ค์ (Creative Thinking) ความคิดิในัเชิงออกแบบ  

(Design Thinking) การ่คิดิแบบร่วบยอดิ (Conceptual Thinking) การ่ทำางานัร่่วมกับ 

คนัอื�นั เป็็นัต้้นั อ้กทั�งการ่บริ่หาร่งานัแบบเดิิม ๆ ในัลักษณะข้องการ่สั�งการ่และควบคุม  

(Command and Control) นัั�นั ไม่เหมาะต่้อความเชื�อข้องชาวดิิจิทัลท้�ไม่ยึดิติ้ดิกับ 

โคร่งสร้่างและต้ำาแหน่ัง แต่้ม้ความต้้องการ่ในัแนัวทางการ่บริ่หาร่งานัร่่วมกันั ม้ความ 

เป็็นัท้มมากขึ้�นั จะเห็นัว่า แม้ว่าองค์กร่ข้องรั่ฐเองก็ยังต้้องการ่บุคลากร่ท้�ม้กร่ะบวนัการ่ 
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คิดิท้�เป็็นัร่ะบบและสร้่างสร่ร่ค์ ดัิงนัั�นัการ่ป็ล้กฝั่งกร่ะบวนัคิดิควร่เริ่�มท้�สถึาบันัคร่อบครั่ว 

ส่งต่้อมาส่้สถึาบันัการ่ศึกษา เพื�อให้หล่อหลอมจนัเกิดิเป็็นับุคลากร่ท้�ม้คุณภาพและ 

เป็็นัท้�ต้้องการ่ข้องต้ลาดิแร่งงานัและป็ร่ะเทศชาติ้ต่้อไป็
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Digital Agency กับูการตอบูสนอง

ควิามกลัวิ ควิามฝััน ควิามหวัิง 

ท่� เกิด้จัากโครงสร้างสังคม

มุมมองหรื่อทัศนัคติ้ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัป็ร่ะเทศไทยในัแง่มุมข้องความกลัว  

ความฝั่นั และความหวัง ส่วนัหนึั�งเกิดิขึ้�นัจากป็ร่ะสบการ่ณ์ท้�ชาวดิิจิทัลไทยได้ิพบเห็นั 

หรื่อเผชิญด้ิวยต้นัเอง และอ้กส่วนัหนึั�งนัั�นัเป็็นัความกลัว ความฝั่นั และความหวัง  

ท้�เกิดิจากอิทธิิพลและเงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจ สังคม วัฒนัธิร่ร่ม การ่เมือง และการ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงทางเทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่ มากไป็กว่านัั�นั การ่แสดิงออกถึึงความกลัว  

ความฝั่นั และความหวังข้องชาวดิิจิทัลไทย ยังได้ิรั่บอิทธิิพลจากความเชื�อหรื่อค่านิัยม 

เรื่�องใดิเรื่�องหนึั�ง อันัม้ท้�มาจากป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องสมาชิกกลุ่มใดิกลุ่มหนึั�งในัสังคมท้�ถ้ึก 

ถ่ึายทอดิและส่งต่้อกันัมาจนักลายเป็็นับร่ร่ทัดิฐานัหรื่อแบบแผนัการ่ป็ฏิิบัติ้ให้แก่สมาชิก 

คนัอื�นั ๆ  ด้ิวยเงื�อนัไข้เชิงโคร่งสร้่างและปั็จจัยทางด้ิานัความเชื�อ ค่านิัยม และบร่ร่ทัดิฐานั 

ในัสังคม ทำาให้เกิดิแนัวความคิดิและพฤติ้กร่ร่มในัการ่ต้อบสนัองต่้อความฝั่นัและความ 

คาดิหวัง ร่วมถึึงแนัวทางในัการ่ลดิทอนัหรื่อหล้กเล้�ยงความน่ัากลัวจากสิ�งท้�ไม่พึงป็ร่ะสงค์ 

Hage (2003, p. 24) อธิิบายว่า “ความหวัง” เป็็นัสิ�งท้�เกิดิขึ้�นัควบค่้ไป็กับ  

“ความกลัว” การ่เกิดิขึ้�นัข้องทั�งสองสามาร่ถึเป็็นัไป็ได้ิในัสองลักษณะคือ มนุัษย์เกิดิ 

ความกลัวเมื�อไม่ร้้่สึกม้ความหวัง และในัแบบท้�สองคือ แม้ว่าม้ความกลัวแต่้ก็ยังม้ 

ความหวังอย้่ด้ิวย กร่ะบวนัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างความหวังและความกลัวนัับว่าเป็็นัการ่ 

ผสมผสานักันัจากความร้้่สึกภายในัข้องมนุัษย์ท้�ป็ะทะกันัร่ะหว่างความร้้่สึกด้ิานัลบคือ 

ความกลัว และความร้้่สึกด้ิานับวกคือความหวัง ในัข้ณะท้� Cook (2018, p. 8) อธิิบาย 

เพิ�มเติ้มว่า การ่เกิดิความหวังในัลักษณะท้�ยังม้ความกลัวในัด้ิานัหนึั�งคือความพยายาม 

ท้�จะต่้อส้้กับความไม่แน่ันัอนัด้ิวยการ่สร้่างเป้็าหมายและทำาให้อนัาคต้ข้องปั็จเจกนัั�นั 

ม้ความหมาย   

 นัอกจากนัั�นั “ความเสี�ยง” คือส่วนัป็ร่ะกอบสำาคัญท้�เก้�ยวข้้องกับความกลัว  

ความฝั่นั และความหวังโดิยต้ร่ง เนืั�องจากความเส้�ยงคือการ่คิดิอยา่งม้เหตุ้ผลข้องมนุัษย ์

ว่าสิ�งใดิควร่ทำาหรื่อไม่ โดิยมนุัษย์จะม้การ่คาดิการ่ณ์ไป็ถึึงผลท้�จะเกิดิขึ้�นัในัอนัาคต้และ 

คำานัวณถึึงความคุ้มค่าก่อนัท้�จะตั้ดิสินัใจ ทั�งน้ั� Cook (2018, p. 2) ได้ินัำาเสนัอป็ร่ะเด็ินั 

สำาคัญคือ ความหวัง ม้บทบาทสำาคัญในัการ่บร่ิหาร่จัดิการ่ความเส้�ยงต้่ออนัาคต้ และ 

เป็็นัสิ�งท้�ผ้้คนัใช้ต่้อส้้กับความร่้สึ้กหวาดิกลวัหรื่อสิ�นัหวงัต่้อปั็จจุบันั ด้ิวยเหต้นุ้ั� ความหวงั 
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จึงเกิดิขึ้�นัเมื�อมนุัษย์ม้การ่คิดิคำานัวณเก้�ยวกับความเส้�ยง มากไป็กว่านัั�นั การ่คำานึังถึึง 

ความคาดิหวังและการ่คำานัวณสิ�งท้�จะเกิดิขึ้�นัในัอนัาคต้สามาร่ถึพัฒนัาเพื�อให้คร่อบคลุม 

เฉพาะร่ะดัิบปั็จเจกหรื่อไป็ส่้ร่ะดัิบป็ร่ะเทศ โดิยท้�มโนัทัศน์ัเก้�ยวกับอนัาคต้อาจม้ 

ความแต้กต่้างกันัไป็ในัแต่้ละวัฒนัธิร่ร่ม ช่วงเวลาทางป็ร่ะวัติ้ศาสต้ร์่ สังคม และ 

ยุคสมัย (Generation) 

จากการ่วิเคร่าะห์ข้้อม้ลสัมภาษณ์เจาะลึกข้องชาวดิิจิทัลทั�งในัพื�นัท้�กรุ่งเทพ- 

มหานัคร่ เช้ยงใหม่ และนัคร่พนัม จะเห็นัได้ิว่า การ่ป็ร่ะกอบสร้่างความกลัว ความฝั่นั  

และความหวัง ม้ความเชื�อมโยงสัมพันัธ์ิกันัและถ้ึกกำากับโดิยกลไกทางสังคม ความกลัว 

นัำาไป็ส่้การ่สร้่างความฝั่นัและตั้�งความหวัง ทั�งน้ั� ทัศนัคติ้ คุณลักษณะ และอัต้ลักษณ์ 

ข้องชาวดิิจิทัลไทย ม้การ่ป็ร่บัตั้วและเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ต้ามโคร่งสร่า้ง ทางสังคม การ่เมอืง  

และเศร่ษฐกิจท้�ม้อย้่ดัิ�งเดิิมและในัสภาพการ่ณ์และบริ่บทท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ ดัิงนัั�นั 

การ่เข้้าใจความร่้้สึกและป็ร่ะสบการ่ณ์ท้�เก้�ยวกับความกลัว ความฝ่ันั และความหวัง 

จึงสะท้อนัมุมมอง ทัศนัคติ้ ค่านิัยม และพฤต้ิกร่ร่ม ท้�สะท้อนัค่านิัยมและคุณธิร่ร่ม 

ในัร้่ป็แบบดัิ�งเดิิมและสะท้อนัค่านิัยมและคุณธิร่ร่มท้�อุบัติ้ขึ้�นัใหม่ในัสังคมไทย

การ่ศึกษาครั่�งน้ั�ต้้องการ่ศึกษาและทำาความเข้้าใจทัศนัคติ้ข้องชาวดิิจิทัลไทย 

ต้อนัต้้นัซึึ่�งอย้่ในัวัยนัักเร้่ยนัร่ะดิับชั�นัมัธิยมศึกษาต้อนัต้้นั (13-15 ปี็) ต้อนักลางซึ่ึ�งอย่้ 

ในัร่ะดัิบชั�นัมัธิยมศึกษาต้อนัป็ลาย (16-18 ปี็) และต้อนัป็ลายซึึ่�งอย้่ในัร่ะดัิบอุดิมศึกษา  

(19-23 ปี็) ในัป็ร่ะเด็ินัท้�เก้�ยวข้้องกับความกลัว ความฝั่นั และความหวัง โดิยต้้องการ่ 

หาคำาต้อบว่าชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ทั�งสามกลุ่มอายุม้มุมมองต่้ออนัาคต้อย่างไร่ และ 

ปั็จจัยเชิงโคร่งสร้่าง อันัได้ิแก่ สังคม เศร่ษฐกิจ การ่เมือง หลักความเชื�อทางศาสนัา  

ค่านิัยม และหลักคุณธิร่ร่ม ม้อิทธิิพลอย่างไร่ต่้อทัศนัคติ้ในัการ่วิเคร่าะห์และคำานัวณ 

ความเส้�ยงในัอนัาคต้ ร่วมถึึงปั็จจัยทางเทคโนัโลย้ช่วยให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ได้ินัำามา 

ป็ร่ะยุกต์้ใช้เพื�อนัำามารั่บมือกับความกลัวจากความเส้�ยงในัปั็จจุบันัหรื่อในัอนัาคต้อย่างไร่ 

การ่ศกึษาในัสว่นัน้ั�ได้ิใช้กร่อบแนัวคดิิเก้�ยวกับโคร่งสร่า้ง (Structure) และผ้ก้ร่ะทำา  

(Agency) ซึึ่�งพัฒนัาโดิย Anthony Giddens (1971, 1979) เพื�อนัำามาวิเคร่าะห์และ 

ทำาความเข้้าใจชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ในัฐานัะท้�เป็็นั “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” หรื่อ “Digital  

Agency” ท้�สามาร่ถึต้อบสนัองต้่อความร่้้สึกกลัวจากการ่เผชิญกับภาวะเส้�ยงภัยหรื่อ 

ความไม่มั�นัคงโดิยอาศัยองค์ความร่้้ทางเทคโนัโลย้ท้�ทันัสมัยเป็็นัเครื่�องมือในัการ่เข้้าถึึง 

ทรั่พยากร่  

ความกลัว	ความฝัันี	และความหวังทีี�ถุ่กกำาหนีด้โด้ยโครงสร้างสังคม

หนึั�งในัข้้อค้นัพบสำาคัญจากการ่ศึกษาครั่�งน้ั�คือ เงื�อนัไข้ในัด้ิานัศาสนัาอาจไม่ได้ิม้ 

ความเชื�อมโยงโดิยต้ร่งในัการ่ป็ร่ะกอบสร่้างคุณลักษณะและอัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัล  

ตั้วอย่างเช่นั ไม่พบว่าชาวดิิจิทัลม้การ่แสดิงออกถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวัง 

ท้�ม้ความสัมพันัธ์ิกับความเชื�อ แนัวคดิิ หรื่อพิธ้ิกร่ร่มทางศาสนัา กลา่วคือ พวกเข้าไมไ่ด้ิม้ 

ความหวังหรื่อความฝั่นัท้�เก้�ยวข้้องกับศาสนัา และแม้ว่าชาวดิิจิทัลจะม้ความกลัวต้าย  

และกลัวความเจ็บป่็วย ชาวดิิจิทัลไทยไมไ่ด้ิมองว่าหลักธิร่ร่มคำาสอนัทางศาสนัาจะมาชว่ย 

แบ่งเบาหรื่อทำาให้ความร้้่สึกกลัวนัั�นัหายไป็ อนึั�ง ข้้อม้ลสัมภาษณ์เจาะลึกข้องป็ร่ะชากร่ 

ชาวดิิจิทัลไทยในัสามพื�นัท้�การ่วิจัย พบว่าคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัสำาคัญท้�พัฒนัามาจาก 

หลักธิร่ร่มคำาสอนัในัศาสนัาพุทธิเรื่�อง “ความกตัญญู่” ได้ิรั่บการ่ยอมรั่บและกล่าวถึึง 

ในัการ่อธิิบายถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวังมากท้�สุดิ 

	 “ความกลัว”	“ความฝัันี”	และ	“ความหวัง”	ทีี�เช่้�อมโยงกับ	“ความกตัญญู่”

ความกตัญญู่ หมายถึึงการ่ต้ร่ะหนัักถึึงความด้ิหรื่อป็ร่ะโยชน์ัท้�ผ้้อื�นัมาป็ฏิิบัติ้ต่้อ  

เร่าอย้่เสมอและต้อบแทนัเมื�อม้โอกาส การ่ต้อบแทนัดิังกล่าวอาจจะเป็็นัไป็ได้ิทั�งการ่ 

ให้เก้ยร่ติ้และให้ความเคาร่พ สร้่างความสุข้หรื่อความสบายใจให้ผ้้ม้พร่ะคุณ ร่วมไป็ถึึง 

การ่ช่วยเหลือหรื่อเล้�ยงด้ิเมื�อผ้้ม้พร่ะคุณต้กทุกข์้ได้ิยากหรื่อยามแก่ชร่า ซึึ่�งต้ามหลัก 

ความเชื�อทางพุทธิศาสนัาอธิิบายว่า ความกตั้ญญู้จะนัำามาซึึ่�งความรุ่่งเรื่องและสิ�งด้ิ ๆ  

ในัช้วิต้ข้องผ้้ป็ฏิิบัติ้และคนัร่อบข้้าง ในัข้ณะเด้ิยวกันั การ่เป็็นัคนั “อกตั้ญญู้”  

หรื่อ “เนัร่คุณ” โดิยไม่ต้อบแทนับุญคุณข้องบิดิามาร่ดิาหร่ือบุพการ้่ท้�เล้�ยงด้ิเร่ามา 

นัั�นัถืึอเป็็นัการ่ทำาบาป็ หรื่อบุคคลผ้้นัั�นัจะถ้ึกต้ร่าหน้ัาว่าเป็็นัคนัเลว ดัิงนัั�นักล่าวได้ิว่า 
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หลักธิร่ร่มคำาสอนัในัศาสนัาพุทธิเรื่�องความกตั้ญญู้นัั�นัม้อิทธิิพลต่้อการ่กำาหนัดิ

คุณลักษณะข้อง “คนัด้ิ” และ “คนัไม่ด้ิ” ในับริ่บทข้องสังคมไทย และกลายเป็็นั 

ค่านิัยมในัสังคมไทยท้�ทุกคนัให้คุณค่า ให้การ่ยกย่องและชื�นัชมผ้้ท้�ม้ความกตั้ญญู้ 

ในัฐานัะคนัด้ิ เป็็นัท้�ยอมรั่บในัสังคม และค่านิัยมเหล่านัั�นัถ้ึกบ่มเพาะ ป็ล้กฝั่ง และ 

ถ่ึายทอดิจากรุ่่นัส่้รุ่่นั ทั�งในัสถึาบันัคร่อบครั่วและสถึาบันัการ่ศึกษา หรื่อสื�อต่้าง ๆ  

เช่นั หนัังสือ ละคร่ โทร่ทัศน์ั พื�นัฐานัคุณธิร่ร่มเรื่�องความกต้ัญญู้ได้ิรั่บการ่ป็ล้กฝั่ง 

ในัทุกกลุ่มป็ร่ะชากร่ข้องทั�งสามพื�นัท้�การ่วิจัย 

จากคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัในัสังคมไทยท้� บ่มเพาะมาจากหลักธิร่ร่มคำาสอนั 

ในัศาสนัาพุทธิเรื่�องความกต้ัญญู้ นัำามาซึ่ึ� งการ่ป็ร่ะกอบสร่้างความกลัวในั 

ลักษณะท้�ปั็จเจกไม่สามาร่ถึต้อบแทนับุญคุณข้องบุพการ้่ และจากการ่ศึกษาพบว่า  

ร้่ป็แบบการ่ต้อบแทนับุญคุณพ่อแม่ข้องป็ร่ะชากร่ รุ่่นัก่อนัหน้ัาอาจ มุ่ง เ น้ันั 

ไป็ท้�การ่ป็ร่นันิับัติ้หรื่อการ่ทำาหน้ัาท้�ต่้าง ๆ แทนับุพการ้่ เช่นั การ่ทำางานับ้านั หรื่อการ่ 

สร้่างความภาคภ้มิใจในัลักษณะการ่วางตั้วให้สอดิคล้องกับหลักคุณธิร่ร่มและ 

ค่านิัยมท้�สังคมยอมรั่บ เช่นั การ่แต่้งงานัม้คร่อบครั่วเพื�อสืบสกุล หรื่อการ่วางตั้ว 

เป็็นัคนัด้ิ อย่างไร่ก็ด้ิ มุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยในัปั็จจุบันัพบว่า ร้่ป็แบบข้องการ่ 

แ สดิ งค ว ามก ตั้ญ ญู้ โ ดิ ย ก า ร่ต้ อบแทนั บุญ คุณ ส่ วนั ให ญ่ จ ะ เ ป็็ นั ลั กษ ณะ

การ่ต้อบแทนัในัเชิงเศร่ษฐกิจ ซึึ่�งในัป็ร่ะเด็ินัน้ั� ชัดิเจนัว่าร่ะบบเศร่ษฐกิจแบบ 

ทุนันิัยมม้อิทธิิพลต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงข้องคุณค่าและความหมายข้องการ่ต้อบแทนั 

บุญคุณ ส่งผลให้สังคมเริ่�มให้ความสำาคัญกับการ่ศึกษาท้�นัำาพาไป็ส่้การ่ได้ิมาซึึ่�งทุนั 

หรื่อผลต้อบแทนัในัร้่ป็แบบข้องเงินัเดืิอนัท้�มากขึ้�นัในัอนัาคต้ อ้กทั�งยังม้เทคโนัโลย ้

เข้้ามาช่วยกร่ะจายค่านิัยมเหล่านัั�นัให้ร่วดิเร็่วยิ�งขึ้�นั ทำาให้ความหมายและค่านิัยมต่้อ 

การ่ต้อบแทนับุญคุณถ้ึกนิัยามผ่านัการ่สร้่างความสำาเร็่จในัการ่ศึกษา

ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เจาะลึกพบว่า ชาวดิิจิทัลกลุ่มอายุต้อนัต้้นั (13-15 ปี็)  

ต้อนักลาง (16-18 ปี็) และต้อนัป็ลาย (19-23 ปี็) ทั�งในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ ชั�นัในัและชั�นันัอก  

จังหวัดิเช้ยงใหม่ และจังหวัดินัคร่พนัม ทั�งสามกลุ่มน้ั�ท้�อย้่ในัวัยท้�กำาลังศึกษามองว่า  

ร้่ป็แบบหนึั�งข้องการ่ต้อบแทนับุญคุณพ่อแม่และได้ิแสดิงออกถึึงความเป็็นัล้กกตั้ญญู้ 

คือ การ่ป็ร่ะสบความสำาเร็่จทางการ่ศึกษาและการ่ม้ทรั่พยากร่ท้�สามาร่ถึสนัับสนุันัการ่ 

ต้อบแทนับุญคุณพ่อแม่ในัทางเศร่ษฐกิจ ไดิ้แก่ เงินัและเวลา ด้ิวยนิัยามและค่านิัยม 

ในัการ่ต้อบแทนับุญคุณบุพการ้่ท้�เป็ล้�ยนัไป็ จึงม้ผลให้ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ม้การ่ 

แสดิงออกถึึงความฝั่นั ความกลัว และความหวังท้�คล้ายคลึงกันั เช่นั “ฝั่นัท้�จะได้ิเล้�ยงด้ิ 

พ่อแม่” “กลัวการ่ไม่ได้ิทำาต้ามความหวงัข้องคร่อบคร่วั” “กลัวทำาให้พ่อแม่เส้ยใจผิดิหวัง”  

“กลัวจะทำาผิดิพลาดิ” ดัิงเช่นัชาวดิิจิทัลในักรุ่งเทพฯ สะท้อนัว่า 

“ชี้วิต ณ ตอนนี� มี่ความ่ฝัันต�อตนเอง อยีาก็ที�จะช้�วยีเหลือคนอื�น และเติบโต 

ขึ�นเป็็นคนที�ดีีของสังคม่ เรีุ่ยีนให้จบและสอบติดีม่หาวิทยีาลัยี และต�อจาก็นั�น 

ก็็ฝัันอยีาก็ที�จะจบป็ริุ่ญญาตรีุ่ เพื�อได้ีทำางานอยี�างที�หวังไว้ หรืุ่อได้ีทำางานในสิ�งที� 

ตนเองรุ่ัก็ แล้วก็็ฝัันอยีาก็ที�จะทำางานให้มี่เงินเก็็บจำานวนม่าก็เพื�อจะได้ีเลี�ยีงด้ี 

พ�อแม่�ยีาม่แก็�เฒ�าและม่ีครุ่อบครุ่ัวได้ี โดียีฝัันอยีาก็ที�จะมี่ครุ่อบครุ่ัวที�มี่ความ่ส่ข 

แบบพ�อแม่�ล้ก็ที�อยี้�ก็ันอยี�างพรุ้่อม่หน้าพรุ้่อม่ตากั็น ส�วนสำาหรัุ่บในบั�นป็ลายีช้ีวิต 

นั�นก็็มี่ความ่ฝัันอยีาก็ที�จะไป็เที�ยีวต�างป็รุ่ะเทศ” 

 (ชาวดิิจิทัล กลุ่มอายุ 13-15 ปี็)  

จากความฝัันีในัการ่ต้อบแทนับพุการ้่ทางเศร่ษฐกจิ นัำามาส่้การ่เกดิิความกลวัข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทยท้�จะไม่ได้ิทำาหน้ัาท้�ล้กกตั้ญญู้ ดัิงท้�ม้ชาวดิิจิทัลต้อนักลางในักรุ่งเทพฯ  

ร่ายหนึั�งอธิิบายว่า 

“ถ้ืาเป็็นยี่คหน้รุ่่�นหน้ตอนนี� ก็ลัวก็ารุ่ไม่�ได้ีเข้าม่หาลัยีดีี ๆ ก็ลัวก็ารุ่ไม่�ได้ีทำาตาม่ 

ความ่คาดีหวังของครุ่อบครัุ่วได้ีขนาดีนั�น เพรุ่าะพ�อแม่�รุ่่�นหน้คาดีหวังส้งม่าก็กั็บ 

ก็ารุ่เรีุ่ยีนค�ะ...เพรุ่าะว�าเหม่ือนเขาเจอโลก็เขาม่าก็�อน เหม่ือนเห็นเพื�อนเขา 

ก็ารุ่ศึก็ษาดีีก็ว�า ได้ีงานดีีก็ว�า เงินดีีก็ว�า ก็็อยีาก็ให้ล้ก็เรุ่าเป็็นอยี�างนั�นบ้าง อยีาก็ให้ 

ล้ก็เรุ่าเรีุ่ยีนส้ง ๆ เพื�อที�จะเป็็นเหมื่อนเพื�อนแม่�เขา”

  (ชาวดิิจิทัล กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัจังหวัดิเช้ยงใหม่สะท้อนัถึึงความฝั่นัและความกลัวท้� 
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คล้ายคลึงกันักับป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ 

“ก็ลัวทำาให้พ�อแม่�เสียีใจ ผิดีหวัง บางทีก็็ไม่�อยีาก็ให้เขาคาดีหวังเยีอะ หน้บอก็ 

แล้วว�าคาดีหวังเยีอะไป็ก็็ไม่�ดีี เรุ่าต้องม่องแบบว�าล้ก็ถืนัดีด้ีวยี แต�จริุ่ง ๆ  พ�อแม่�หน้ 

ไม่�ได้ีปิ็ดีกั็�นว�าจะต้องเป็็นแบบน้้นแบบนี� แต�ก็็อยีาก็ให้ป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จ เพรุ่าะ 

หน้เป็็นล้ก็สาวคนเดีียีว คือความ่หวังเดีียีวค�ะ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

และแม้ว่าชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่จะยังอย้่ในัวัยเร้่ยนัและไม่ม้ร่ายได้ิป็ร่ะจำาจากการ่ 

ทำางานั แต่้พวกเข้าก็แสดิงความกังวลและความกลัวว่า จะไม่สามาร่ถึม้เงินัและทรั่พยากร่ 

ท้�เพ้ยงพอท้�จะด้ิแลสุข้ภาพข้องพ่อแม่ได้ิ ดัิงเช่นักร่ณ้ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนักลาง 

และต้อนัป็ลายท้�กล่าวว่า 

“กั็งวลว�าจะด้ีแลคนในครุ่อบครุ่วัไม่�ดีีค�ะ มี่เวลาให้ หน้อยีาก็อยี้�ด้ีแลเขา เผื�อมี่อะไรุ่ 

จะได้ีช้�วยีเขาทัน”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้อนัป็ลายท้�กำาลังศึกษาอย่้ในัร่ะดัิบมหาวิทยาลัยและ 

เริ่�มต้้นัทำางานัในัร่ะยะเวลาสั�นั ๆ ม้ความกลัวว่า จะม้กำาลังทรั่พย์หรื่อเงินัทุนัไม่พอ 

ท้�จะนัำามาเล้�ยงด้ิเหล่าบุพการ้่ข้องพวกเข้าในัอนัาคต้ ยกตั้วอยา่งเช่นัท้�ชาวดิิจิทัลยคุใหม่ 

ต้อนัป็ลายอธิิบายไว้ว่า

“ก็ลัวด้ีแลพ�อแม่�ตอนป่็วยีไม่�ไหว ไม่�มี่เงินค�ารัุ่ก็ษาพยีาบาล”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

“ก็ลัวเรืุ่�องส่ขภาพไม่�ดีี ก็ลัวไม่�มี่สวัสดิีก็ารุ่ค�ารัุ่ก็ษาพยีาบาล ก็ลัวเรืุ่�องค�าใช้้จ�ายี  

พวก็สวัสดิีก็ารุ่หลังเก็ษียีณ หรืุ่อค�าครุ่องชี้พมั่นส้งขึ�น ก็ลัวเงินเดืีอนที�เรุ่าไดี ้

มั่นไม่�พอใช้้ ก็ลัวไม่�เพียีงพอให้เรุ่าด้ีแลพ�อแม่�”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

ความกลัวท้�จะไม่ได้ิต้อบแทนับุณคุณพ่อแม่ หรื่อความกลัวท้�เกิดิจากค่านิัยมร่่วม 

ในัสังคม เมื�อวิเคร่าะห์เชิงเป็ร้่ยบเท้ยบกับความกลัว ความฝั่นั และความหวังในัสังคม 

ต้ะวันัต้ก จะเห็นัไดิ้ว่า ความกลัวทีี�ถุ่กสร้างจากคุณธิรรมเร่�องความกตัญญู่นัี�นี	 

เป็นีสิ�งทีี�ทีำาให้ช้าวดิ้จิทัีลไทียมีความแตกต่างจากช้าวดิ้จิทัีลในีสังคมตะวันีตก	

เมื�อชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ได้ิแสดิงออกถึึงความกตั้ญญู้ซึึ่�งแม้จะม้การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนั 

ร้่ป็แบบในัลักษณะข้องการ่แลกเป็ล้�ยนัและต้อบแทนัเชิงเศร่ษฐกิจ อย่างไร่ก็ด้ิ การ่ 

อธิิบายถึึงความกลัว ความหวัง และความฝั่นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ ท้�อย้่ในักร่อบความ 

เชื�อเรื่�องการ่ได้ิรั่บผลจากการ่กร่ะทำาท้�ด้ิจากการ่แสดิงออกถึึงความกตั้ญญู้ ในัด้ิานัหนึั�ง  

สะท้อนัถึึงความพยายามในัการ่ป็รั่บตั้วและต่้อร่องข้องชาวดิิจิทัลร่ะหว่างชุดิคุณธิร่ร่ม 

ดัิ�งเดิิมและชุดิคุณธิร่ร่มใหม่ การ่ใช้ช้วิต้อย้่ท่ามกลางค่้ต้ร่งข้้ามข้องแนัวคิดิเชิงคุณธิร่ร่ม  

ทำาให้ปั็จเจกต้้องตั้�งคำาถึามว่า วิถ้ึการ่ดิำาร่งช้วิต้แบบใดิท้�เหมาะสมกับต้นั เปิ็ดิโอกาสให้ 

ป็ร่ะเมินัศักยภาพและความสามาร่ถึข้องต้นั ทำาให้เข้าได้ิสะท้อนัว่าอะไร่คือข้้อจำากัดิ 

ข้องต้นัเอง พร้่อมทั�งค้นัหาทรั่พยากร่และช่องทางต่้าง ๆ ในัการ่ลดิทอนัความกลัว และ 

นัำาไป็ส่้การ่วางแผนัและวางแนัวทางการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ในัอนัาคต้เพื�อพัฒนัาต้นัเองต่้อไป็  

ความเสี�ยงในีมุมมองของช้าวดิ้จิทัีลไทียบนีความคาด้หวังและข้อจำากัด้ทีางสังคม

“ความเสี�ยง” ในัท้�น้ั�หมายถึึงการ่คิดิและป็ร่ะเมินัสถึานัการ่ณ์อย่างม้เหตุ้ผลข้อง 

มนุัษย์ว่าสิ�งใดิควร่ทำาหรื่อไม่ โดิยท้�มนุัษย์จะม้การ่คำานัวณความคุ้มค่าก่อนัการ่ตั้ดิสินัใจ  

ทั�งน้ั� ความหวังม้บทบาทท้�สำาคัญในัการ่บริ่หาร่จัดิการ่ความเส้�ยงต่้ออนัาคต้และเป็็นั 

สิ�งท้�ผ้้คนัใช้ต่้อส้้กับความร้้่สึกหวาดิกลัวหรื่อสิ�นัหวังต่้อปั็จจุบันั (Cook 2018, p. 2)  

เมื�อพิจาร่ณาคำาอธิิบายข้้างต้้นัและนัำามาป็ร่ะกอบกับข้้อม้ลท้�ได้ิจากการ่สัมภาษณ์ 

เจาะลึกชาวดิิจิทัลไทยท้�อธิิบายเก้�ยวกับสภาพป็ัญหาท้�เข้าพบเจอ โดิยความคาดิหวัง 

จากสังคมท้�ชาวดิิจิทัลได้ิรั่บการ่ป็ล้กฝั่งและบ่มเพาะมาคือ การ่ท้�เยาวชนัไทยต้้องม้ 

คุณลักษณะในัอุดิมคติ้ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งความคาดิหวังท้�ต้้องการ่ให้เยาวชนัไทย 

ป็ร่ะสบความสำาเร็่จทางวิชาช้พ อย่างไร่ก็ด้ิ เยาวชนัไทยกลุ่มท้�เกิดิและเติ้บโต้มาพร้่อม ๆ   

กับความเจริ่ญทางด้ิานัเทคโนัโลย้อย่างใกล้ชิดิ หรื่อท้�เร้่ยกว่าชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 
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กลับสะท้อนัถึึงสภาพป็ัญหาเชิงโคร่งสร่้างและความไม่พร้่อมข้องสังคมไทย 

ท้�จะเอื�อหรื่อสนัับสนุันัให้พวกเข้าป็ร่ะสบความสำาเร็่จในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พต้ามท้�สังคม

คาดิหวังกับพวกเข้าไว้

ในัอด้ิต้ท้�ผ่านัมา ความคาดิหวังข้องสังคมท้�ม้ต่้อป็ร่ะชากร่รุ่่นัใหม่คือ ต้้องการ่ให้ 

เป็็นับุคลากร่ท้�ม้คุณภาพท้�สามาร่ถึเป็็นั “ความหวงัข้องชาติ้” ซึึ่�งต้้องเป็็นั “คนัเก่ง” และ  

“คนัด้ิ” ทั�งน้ั� ต้ามค่านิัยมดัิ�งเดิิมข้องสังคมไทยอธิิบายว่า “คนัด้ิ” คือบุคคลท้�ม้คุณธิร่ร่ม 

และมุ่งกร่ะทำาสิ�งท้�สังคมเห็นัว่าด้ิ ร่วมถึึงม้ความซืึ่�อสัต้ย์ ม้ความพยายาม และม้ความ 

กตั้ญญู้ ในัข้ณะท้� “คนัเก่ง” คือบุคคลท้�ม้สติ้ปั็ญญาด้ิ ป็ร่ะสบความสำาเร็่จทางการ่ศึกษา 

และการ่ทำางานั และในับางครั่�งอาจหมายถึึงบุคคลท้�ป็ร่ะกอบอาช้พเฉพาะทาง ได้ิแก่  

แพทย์ วิศวกร่ หรื่อนัักธุิร่กิจ เจ้าข้องกิจการ่ เป็็นัต้้นั ดัิงท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่คนัหนึั�ง 

เล่าถึึงคุณลักษณะท้�พึงป็ร่ะสงค์ข้องเยาวชนัไทยในัอด้ิต้ว่า

“เหมื่อนกั็บว�ามั่นเป็็นคำาสอนตั�งแต�เด็ีก็ เด็ีก็คืออนาคตของช้าติ โตไป็ไม่�โก็ง  

แล้วต้องทำางานดีี ๆ ต้องเป็็นหม่อ ต้องเป็็นทหารุ่ ต้องเป็็นตำารุ่วจ ต้องเป็็นครุ้่  

ถึืงเป็็นอาชี้พที�ป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

จากการ่ศึกษาพบว่า ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ท้�ยังอย้ใ่นัวัยเร้่ยนัในัสามพื�นัท้�การ่วิจัย 

รั่บร้้่และต้ร่ะหนัักถึึงความฝั่นัและความคาดิหวังข้องรั่ฐบาลท้�ม้ต้อ่ต้นัเองว่า อยากให้เป็็นั 

คนัด้ิ เป็็นัพลเมืองด้ิ ป็ฏิิบัติ้ต้ามกร่อบข้องศ้ลธิร่ร่มอันัด้ิงาม และป็ฏิิบัติ้ต้ามกร่อบท้�รั่ฐบาล 

กำาหนัดิ รั่กษาร่ะเบ้ยบวินััยในัสังคม และสามาร่ถึช่วยพัฒนัาป็ร่ะเทศในัหลาย ๆ ด้ิานั 

ในัข้ณะเด้ิยวกันัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ก็ม้ความฝั่นัและความหวังต่้อรั่ฐบาลเช่นักันั คือ  

ต้้องการ่ให้รั่ฐบาลเปิ็ดิกว้างและสร้่างพื�นัท้�ข้องการ่ม้ส่วนัร่่วมเพื�อรั่บฟังความเห็นัข้อง 

คนัรุ่่นัใหม่ให้มากกว่าน้ั� เพื�อท้�จะเอื�อต่้อการ่ทำาให้ความฝั่นัและความหวังท้�พวกเข้าวาดิไว้ 

เป็็นัความจริ่ง นัอกจากน้ั� เมื�อพ้ดิถึึงสภาพ “สังคมไทยในัอุดิมคติ้” ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 

ในัวัยเร้่ยนัม้การ่เติ้บโต้ทางความคิดิท้�เริ่�มเห็นัและตั้�งคำาถึามกับสิ�งท้�เกิดิขึ้�นัในัสังคมและ 

กล้าท้�จะวิพากษ์ปั็จจัยต่้าง ๆ ท้�ไม่สนัับสนุันัให้ความหวังและความฝั่นัข้องพวกเข้าเป็็นั 

ความจริ่ง ชาวดิิจิทัลได้ิสะท้อนัถึึงปั็ญหาและอุป็สร่ร่คสำาคัญท้�ทำาให้พวกเข้าไม่สามาร่ถึ 

พัฒนัาศักยภาพข้องต้นัเองได้ิอย่างเต็้มท้� และสามาร่ถึเลื�อนัร่ะดัิบไป็ส่้คุณลักษณะ 

ป็ร่ะชากร่ท้�ม้คุณภาพท้�จะนัำาพาป็ร่ะเทศไทยพัฒนัาไป็ส่้ยุค 4.0 ได้ิ 

โดิยเฉพาะอย่างยิ�งคุณลักษณะข้องความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ท้�สามาร่ถึเข้้าถึึงแหล่ง 

ทรั่พยากร่และสะสมทุนัด้ิวยต้นัเอง ได้ิแก่ ปั็ญหาความเหลื�อมลำ�าในัเศร่ษฐกิจและสังคม  

โดิยเฉพาะอย่างยิ�งปั็ญหาเรื่�องการ่กร่ะจายข้องทรั่พยากร่ และการ่ข้ยายโอกาสทางการ่ 

ศึกษาท้�ไม่เท่าเท้ยม ซึึ่�งชาวดิิจิทัลไทยในัพื�นัท้�จังหวัดิเช้ยงใหม่และนัคร่พนัมได้ิสะท้อนั 

ว่า สภาพสังคมไทยในัปั็จจุบันัไม่ได้ิสนัับสนุันัความฝั่นัข้องพวกเข้า โดิยเฉพาะความฝั่นั  

ในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ท้�ต้้องอาศัยองค์ความร้้่และทักษะทางด้ิานั 

เทคโนัโลย ้ดัิงท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่คนัหนึั�งสะท้อนัว่า

“สำาหรัุ่บเรุ่ามั่นคือสิ�งที�เป็็นไป็ได้ีด้ีวยีมื่อของเรุ่า อยี�างเช้�น ถ้ืาเรุ่าอยีาก็เป็็นนัก็บิน 

อวก็าศ แต�เรุ่าไม่�มี่ความ่รุ้้่ เรุ่าก็็คงไม่�ก็ล้าหวัง มั่นเป็็นไป็ไม่�ได้ี สำาหรัุ่บคนอื�น 

อาจม่องว�าความ่ฝัันเป็็นสิ�งที�ลอยี ๆ แต�ความ่หวังสำาหรัุ่บเรุ่ามั่นควรุ่จับต้องได้ี  

มั่นทำาให้เรุ่าพยีายีาม่ สม่ม่ติเรุ่าเชื้�อว�าเรุ่ารุ่วยีได้ี นั�นหม่ายีความ่ว�าเรุ่าก็็ต้องพยีายีาม่ 

หาเงิน ถึืงแม้่เรุ่าจะเหนื�อยี แต�เรุ่าก็็ยีังมี่ความ่หวังว�ามั่นจะเป็็นจริุ่ง”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็) 

สอดิคล้องกับชาวดิิจิทัลในัจังหวัดินัคร่พนัมท้�กล่าวว่า

“สภาพสังคม่ไทยีตอนนี�ไม่�ค�อยีเอื�อเท�าไหรุ่� ขณะนี�ก็ลายีเป็็นปั็ญหาใหญ�ของ 

สังคม่ไทยียี่คโลก็าภิวัตน์ ปั็ญหาอันยีิ�งใหญ�ตาม่ม่าคือปั็ญหาด้ีานสังคม่ จนอาจ 

สรุ่่ป็เป็็นข้อความ่สั�น ๆ แต�น�าคิดีอยี�างยีิ�งว�า เศรุ่ษฐกิ็จก้็าวหน้า สังคม่มี่ปั็ญหา  

ก็ารุ่พัฒนาไม่�ยีั�งยีืน” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)
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ร่วมถึึงร่ะบบอปุ็ถัึมภ์ในัสังคมไทย ซึ่ึ�งปั็ญหาและอปุ็สร่ร่คดิงักล่าวทำาใหก้าร่เดิินัต้าม  

เส้นัทางความฝั่นัและความหวังข้องเข้าสะดุิดิลง ซึึ่�งจะทำาให้เกิดิความไม่เป็็นัธิร่ร่มและ 

การ่กร่ะจายทรั่พยากร่ท้�ไม่เท่าเท้ยมในัสังคมไทย ดัิงท้�ม้ชาวดิิจิทัลไทยคนัหนึั�งสะท้อนัว่า

“ผม่จึงฝัันว�าในอนาคตจะมี่เจ้าหน้าที�ที�มี่รุ่ะบบจัดีก็ารุ่ที�ดีีก็ว�านี�หรืุ่อสาม่ารุ่ถืจัดีก็ารุ่ 

คนเหล�านี�ได้ี เพรุ่าะหาก็โยีงไป็ถึืงเจ้าหน้าที�ที�ถ้ืก็ซื�อด้ีวยีเงินนั�นคลั�งอำานาจ พวก็เขา 

ไม่�สนใจเรืุ่�องถ้ืก็ผิดี ไม่�มี่ค่ณธิรุ่รุ่ม่ ไม่�มี่จิตอาสา ม่องเห็นเงินสำาคัญก็ว�าความ่ 

ถ้ืก็ต้อง ไม่�ม่องเห็นสังคม่โดียีรุ่วม่ ถ้ืาพวก็เขายึีดีตรุ่งนี�ได้ี พวก็เขาจะไม่�เป็็นแบบนี�”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็) 

เมื�อพิจาร่ณาถึึงมุมมองและการ่อธิิบายข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัสามพื�นัท้�การ่วิจัย 

แล้ว พบว่าส่วนัใหญ่สะท้อนัถึึงข้้อจำากัดิด้ิานัทรั่พยากร่ทางเศร่ษฐกิจและสังคม ร่วมถึึง 

ร่ะบบการ่กร่ะจายทร่ัพยากร่ท้�ไม่เท่าเท้ยมและทั�วถึึง ปั็ญหาอุป็สร่ร่คเหล่าน้ั�ไม่เอื�อให้ 

ชาวดิิจิทัลสามาร่ถึดิำาเนิันัช้วิต้ต้ามความหวังและความฝั่นัท้�ตั้�งไว้ โดิยเฉพาะอย่างยิ�ง 

การ่ป็ร่ะกอบอาช้พท้�ต้้องอาศยัองค์ความร่้ท้างเทคโนัโลย้ ข้้อจำากัดิเหล่าน้ั�ทำาใหพ้วกเข้า 

ต้้องหันัมาพึ�งพาต้นัเอง และต้้องการ่พัฒนัาความร้้่และฝึ่กฝ่นัทักษะข้องต้นัในัการ่ทำางานั 

ท้�ต้นัวาดิฝั่นัไว้ มากกว่าท้�จะร่อคอยรั่ฐบาลหยิบยื�นัโอกาสหรื่อทรั่พยากร่ให้ อย่างไร่ก็ด้ิ 

ด้ิวยข้้อจำากัดิข้องสภาพสังคมและเศร่ษฐกิจข้องป็ร่ะเทศไทย กลับกลายเป็็นัแร่งผลักดัินั 

และกร่ะตุ้้นัให้ชาวดิิจทิลัค้นัหาแนัวทางอื�นั ๆ  ท้�จะสามาร่ถึเข้้าถึึงทรั่พยากร่ทางเศร่ษฐกิจ 

และสังคมท้�ม้ความจำาเป็็นัท้�สามาร่ถึทำาให้ความฝั่นัและความหวังข้องต้นัเป็็นัจริ่งได้ิ  

ซึึ่�งสะท้อนัให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ม้คุณลักษณะท้�ม้ศักยภาพท้�สามาร่ถึพัฒนัา 

ไป็ส่้ความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ได้ิ ได้ิแก่ การ่ดิำาเนิันัช้วิต้ด้ิวยความอิสร่ะ ความใฝ่่เร้่ยนัร้้่  

ความต้้องการ่ความสำาเร็่จ ร่วมถึึงการ่คิดิค้นันัวัต้กร่ร่มสิ�งใหม่

Digital	Agency	as	“Entrepreneur”

ป็ร่ะเทศไทยพยายามผลักดัินันัโยบายไทยแลนัดิ์ 4.0 ในัข้ณะเด้ิยวกันัก็ม้การ่ 

นัำาเสนัอคุณลักษณะ 11 ป็ร่ะการ่ข้องคนัไทยท้�จะช่วยทำาให้ป็ร่ะเทศไทยพัฒนัาไป็ส่้ 

ไทยแลนัด์ิ 4.0 และหนึั�งในัคุณลักษณะสำาคัญนัั�นัคือ “ความโน้ัมเอ้ยงในัการ่เป็็นั 

ผ้้ป็ร่ะกอบการ่” (Entrepreneurial Orientation) (อานันัท์ ศักดิิ�วร่วิชญ์, 2561)  

ทั�งน้ั� ความโน้ัมเอ้ยงในัการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่คือลักษณะนิัสัยและบุคลิกภาพท้� 

โน้ัมเอ้ยงไป็ในัการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ ม้กิจการ่เป็็นัข้องตั้วเอง สามาร่ถึเริ่�มต้้นัธุิร่กิจ 

เองได้ิ (Start Up) บุคลิกภาพเหล่าน้ั� ได้ิแก่ ความใฝ่่เร้่ยนัร้้่ (Learning Orientation)  

ความต้้องการ่ความสำาเร็่จ (Achievement) ความต้้องการ่เป็็นัอิสร่ะในัตั้วเอง  

(Autonomy) ม้ความทะเยอทะยานั ชอบการ่แข่้งขั้นั ชอบคิดิค้นันัวัต้กร่ร่มหร่ือ 

สิ�งใหม่ กล้าเส้�ยง และม้ความริ่เริ่�มในัต้นัเองท้�จะทำาสิ�งใหม่ ๆ เก้�ยวข้้องกับนัวัต้กร่ร่ม 

ไม่ว่าจะเป็็นั Product Innovation หรื่อ Process Innovation ซึึ่�งหากม้ 

หัวธุิร่กิจเพ้ยงพอก็สามาร่ถึนัำาไป็ต่้อยอดิในัเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ 

สร้่างความสามาร่ถึในัการ่แข่้งขั้นั (Competitive Advantage) ได้ิ

เมื�อวิเคร่าะห์มุมมองและทัศนัคติ้ ต้ลอดิจนัป็ร่ะสบการ่ณข์้องชาวดิิจิทัลในัป็ร่ะเด็ินั 

ท้�เก้�ยวกับความกลัว ความฝั่นั และความหวัง พบว่า ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ม้ความคิดิ 

และพฤติ้กร่ร่มท้�นัับเป็็นัคุณลักษณะข้องความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ ได้ิแก่ การ่ม้อิสร่ะ 

ในัการ่วางแผนัตั้ดิสินัใจเลือกป็ร่ะกอบอาช้พ ความใฝ่่เร้่ยนัองค์ความร้้่ใหม่ ๆ  โดิยเฉพาะ 

การ่เร้่ยนัร้้่เทคโนัโลย ้และความคิดิริ่เริ่�มในัการ่คิดิค้นันัวัต้กร่ร่มหรื่อสิ�งใหม่ 

ผ้่ประกอบการดิ้จิทัีลกับอิสระในีเส้นีทีางสายอาชี้พ

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ส่วนัใหญ่ในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ และจังหวัดิเช้ยงใหม่ม้ความใฝ่่ฝั่นั 

ถึึงช้วิต้ท้�อิสร่ะโดิยท้�ไม่ต้้องใช้ช้วิต้อย้พ่ร้่อมหน้ัากับคร่อบคร่วัต้ลอดิเวลา กลา่วได้ิว่าชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้้องการ่ม้ช้วิต้ท้�อิสร่ะและสามาร่ถึยืนัหยัดิได้ิด้ิวยต้นัเอง และคาดิหวังว่า 

พ่อแม่จะสามาร่ถึด้ิแลต้นัเองได้ิในัร่ะดัิบหนึั�ง ดัิงท้�ม้ชาวดิิจิทัลต้อนัต้้นัร่ายหนึั�งกล่าวว่า

“เรุ่าเกิ็ดีม่าคนเดีียีวก็็สาม่ารุ่ถืตายีไป็คนเดีียีวได้ี ควรุ่ยืีนด้ีวยีตัวเองให้ได้ี และ 

พ�อแม่�ก็็ควรุ่ยืีนได้ีด้ีวยีตัวเขาเอง แต�ม่องว�าเป็็นหน้าที�ของรัุ่ฐบาลที�ควรุ่มี่เบี�ยี 

ซัพพอร์ุ่ตพวก็ท�านเพื�อเพิ�ม่ความ่มั่�นคงให้แก็�เขาในอนาคต สาม่ารุ่ถืแยีก็กั็นอยี้�กั็บ 
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ครุ่อบครัุ่วได้ี ชี้วิตใครุ่ชี้วิตมั่น ไม่�คาดีหวัง ท่ก็คนมี่ทางของตนเองเสม่อ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็)

ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เจาะลึกสะท้อนัว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ส่วนัใหญ่ม้ความ 

ต้้องการ่ท้�จะม้อำานัาจในัการ่เลือกป็ร่ะกอบอาช้พต้ามท้�ต้นัถึนััดิ ชื�นัชอบ หรื่อม้ความ 

สนัใจ หรื่ออาช้พท้�พวกเข้าคิดิว่าม้ความเหมาะสมกับตั้วต้นัข้องเข้ามากท้�สุดิ การ่ได้ิ 

ทำางานัในัอาช้พท้�พึงป็ร่าร่ถึนัาจะทำาให้ปั็จเจกม้ความสุข้และสนุักไป็กับการ่ป็ร่ะกอบ 

อาช้พนัั�นั ๆ อย่างไร่ก็ต้าม สำาหรั่บคนัรุ่่นัพ่อแม่ข้องชาวดิิจิทัลให้คุณค่ากับการ่ 

ป็ร่ะกอบอาช้พเป็็นัข้้าร่าชการ่ เพร่าะเป็็นัอาช้พท้�ม้เก้ยร่ติ้และม้ความมั�นัคง 

ในัข้ณะเด้ิยวกันั ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ให้ความสำาคัญกับความเป็็นัส่วนัตั้ว ความอสิร่ะ 

และเสร้่ภาพในัการ่ต้ัดิสินัใจในัช้วิต้เรื่�องการ่ป็ร่ะกอบอาช้พ ร่วมถึึงการ่ตั้�งความหวัง 

ต่้อต้นัเองท้�กำาลังอย้่ในัวัยเร้่ยนัว่าต้้องการ่หาร่ายไดิ้พิเศษร่ะหว่างเร้่ยนั และหวังว่าการ่ 

ทำางานัท้�ม้ผลต้อบแทนัส้งช่วยสร้่างคุณค่าในัช้วิต้ 

“อยีาก็เห็นสังคม่ที�มี่ความ่เป็็น Individualistic ม่าก็ก็ว�านี� แต�ก็็ยีังคงความ่เป็็น 

Unity คือท่ก็คนสาม่ารุ่ถืเป็็นอะไรุ่ก็็ได้ี ทำาอะไรุ่ก็็ได้ี แต�ไม่�ไป็เบียีดีเบียีนช้าวบ้าน  

ท่ก็คนต�างรุ้้่หน้าที�ของตัวเอง รุ้้่ขอบเขตที�ตัวเองควรุ่จะอยี้� ที�ควรุ่จะทำา มั่นถึืงจะ 

ทำาให้เรุ่าอยี้�รุ่�วม่กั็นได้ีอยี�างสงบส่ข มี่ก็ารุ่เคารุ่พผ้้อื�น” 

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

“การใฝ่ัหาความสำาเร็จ”	ในีฐานีะแรงผลักดั้นีส่่ความเป็นีผ้่ประกอบการดิ้จิทัีล

การ่สะท้อนัมุมมองและความเข้้าใจต้่อการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ผ่านัการ่อธิิบายถึึง 

ความกลัว ความฝ่ันั และความหวังนัั�นั ม้ความแต้กต้่างกันัในัแต่้ละกลุ่มอายุและพื�นัท้� 

การ่วิจัย ชาวดิิจิทัลไทยในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ ทุกกลุ่มอายุส่วนัใหญ่ม้ความฝั่นัและ 

ความหวังท้�ต้้องการ่ท้�จะป็ร่ะสบความสำาเร็่จ ม้ความร่ำ�าร่วย เพร่าะเข้้าใจว่าการ่ม้เงินั 

จะทำาให้การ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ทำาได้ิง่ายยิ�งขึ้�นั อ้กทั�งก็ยังสร้่างความสะดิวกสบายให้กับ

ช้วิต้ 

ชาวดิิจิทัลท้�อาศัยในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ ส่วนัใหญ่ม้ความฝั่นัอยากท้�จะป็ร่ะกอบธุิร่กิจ 

ส่วนัตั้ว ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลในักรุ่งเทพฯ ในักลุ่มอายุ 13-15 ปี็ รั่บร้้่ได้ิถึึงความคาดิหวัง 

ข้องสังคมและพ่อแม่ต่้อต้นัเองว่า อยากให้พวกเข้าป็ร่ะสบความสำาเร็่จในัวิชาช้พ  

นัักเร้่ยนัมัธิยมในักรุ่งเทพฯชั�นัในัร่ายหนึั�งกล่าวว่า “พ�อแม่�คาดีหวังให้เรุ่าไป็บรุ่ิหารุ่ 

ธ่ิรุ่กิ็จ” ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลกลุ่มอายุ 16-18 ปี็ ม้ความคาดิหวังว่า ต้นัเองสามาร่ถึเป็็นั 

ผ้้ป็ร่ะกอบการ่ได้ิ หรื่อหาร่ายได้ิด้ิวยต้นัเองในัลักษณะหรื่อเป็็นัเจ้าข้องกิจการ่

“ความ่คาดีหวังต�ออนาคตตัวเองคือ ไม่�อยีาก็เป็็นล้ก็จ้าง อยีาก็ตั�งตัวได้ี แต�ว�า 

ต้องไป็ฝึัก็งานเป็็นล้ก็จ้าง เป็็นล้ก็น้องเขาก็�อน จึงจะต�อยีอดีม่าเป็็นหัวหน้างาน”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

ส่วนัชาวดิิจิทัลในัพื�นัท้�เมืองหลักอย่างจังหวัดิเช้ยงใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็ อธิิบาย 

ถึึงความแต้กต้่างในัเรื่�องความฝ่ันัและความคาดิหวังในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พ โดิยม้ผ้้ให้ 

สัมภาษณ์คนัหนึั�งกล่าวว่า ต้นัม้ความฝั่นัและหวังว่าอยากทำางานัท้�ได้ิรั่บค่าต้อบแทนัส้ง 

โดิยใช้ร่ะยะเวลาการ่ทำางานัท้�สั�นั 

“ผม่ฝัันเป็็นแบบพวก็ทำางานเป็็นช้�าง เป็็นเหมื่อนพ�อที�ทำางานเป็็นก็�อสรุ้่างครัุ่บ  

พ�อผม่ก็็ก็�อสรุ้่าง ทำาออก็แบบแบบนี�ครัุ่บ ก็็เลยีอยีาก็...เพรุ่าะมั่นได้ีเงินเยีอะครัุ่บ  

ทำาเสร็ุ่จทีเป็็นล้านแต�ละงาน”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็)

ในัข้ณะเด้ิยวกันั ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่บางคนัยังแสดิงออกถึึงการ่สร้่างแร่งบันัดิาลใจ  

ให้ทำาต้ามความฝ่ันัและความหวังข้องต้นัให้สำาเร็่จ โดิยอาศัยพลังจากความเชื�อมั�นัและ 

ความภาคภ้มิใจในัต้นัเอง ดัิงเช่นัชาวดิิจิทัลร่ายหนึั�งสะท้อนัว่า
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“ผม่มี่ตัวเองเป็็นแรุ่งบันดีาลใจ ผม่อยีาก็ไป็ให้ส่ดีทางของผม่ เพรุ่าะจะล้ม่เหลว 

หรืุ่อผิดีพลาดียัีงไง ผม่ก็็มี่ความ่ส่ขกั็บมั่นเพรุ่าะผม่ได้ีลองมั่นแล้ว”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 19-23 ปี็)

บทีบาทีของเทีคโนีโลยีและนีวัตกรรมกับความเป็นีผ้่ประกอบการดิ้จิทัีล

สำาหร่ับชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่นัั�นัม้ความสนัใจในัเรื่�องการ่ทำางานัท้�ใช้เทคโนัโลย้ เช่นั 

งานัท้�เก้�ยวกับคอมพิวเต้อร์่และย้ท้บเบอร์่ และด้ิวยปั็จจัยทางเทคโนัโลย้ท้�ช่วยข้ยาย 

มุมมองการ่เร้่ยนัร้้่และป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ให้มองโลกและโอกาสในัการ่ 

ป็ร่ะกอบอาช้พท้�กว้างข้วางและหลากหลายมากยิ�งขึ้�นั ทำาให้กลุ่มชาวดิิจิทัลต้อนัต้้นั  

(13-15 ปี็) และต้อนักลาง (16-18 ปี็) ข้องทั�งสามพื�นัท้�การ่วิจัยสามาร่ถึใช้เทคโนัโลย้ 

เพื�อเข้้าถึึงความฝั่นัและสามาร่ถึค้นัพบช่องทางต่้าง ๆ  ในัพื�นัท้�ข้องโลกเสมือนัจริ่งในัการ่ 

สืบค้นัและทดิลองทางเลือกใหม่ ๆ เพื�อเดิินัทางไป็ส่้ความฝ่ันัและความหวังนัั�นั โดิยท้� 

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ให้ความสนัใจป็ร่ะกอบอาช้พโดิยม้การ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้ฐานัข้้อม้ลและ 

ข่้าวสาร่จากเทคโนัโลยเ้ป็็นัฐานัทรั่พยากร่หลัก  

สำาหรั่บกลุ่มป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ คิดิว่าเทคโนัโลย้ช่วยสร้่าง 

โอกาสให้ต้นัเองในัอนัาคต้และช่วยให้สังคมด้ิขึ้�นัได้ิ 

“เทคโนโลยีีช้�วยีอำานวยีความ่สะดีวก็เรุ่า ให้เรุ่าก้็าวไป็ถึืงสิ�งที�ทำาให้ป็รุ่ะโยีช้น์ต�อ 

สังคม่ง�ายียีิ�งขึ�น...เรุ่าอาจจะใช้้เทคโนโลยีีในก็ารุ่ศึก็ษาเล�าเรีุ่ยีน...เรุ่าอาจจะใช้้ 

อินเทอร์ุ่เน็ตเป็็นตัวช้�วยีให้เรุ่าศึก็ษาม่าก็ขึ�นและก็ว้างขึ�น”

 (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็) 

“เทคโนโลยีีอยี�างโซเชี้ยีลมี่เดีียีทำาให้ติดีต�อกั็นได้ีท่ก็ที�ท่ก็เวลา...ช้�วยีสรุ้่างความ่ 

สะดีวก็สบายีให้แต�ละคน มี่ก็ารุ่สื�อสารุ่ติดีต�อกั็นได้ีดีี แล้วก็็มี่ข้อม้่ลไว้ตลอดีเวลา 

แค�เสิร์ุ่ช้ครัุ่บ”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็) 

อย่างไร่ก็ด้ิ ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์เจาะลึกพบว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัจังหวัดิ 

เช้ยงใหม่และนัคร่พนัมไม่ได้ิมองว่าความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่เกิดิจากการ่ผลักดัินัหรื่อ 

การ่ส่งเสริ่มนัโยบายไทยแลนัดิ์ 4.0 โดิยภาคร่ัฐ แต่้เกิดิจากการ่สืบค้นัและแสวงหา  

ทดิสอบและเร้่ยนัร้้่แบบอย่างความสำาเร็่จและแนัวทางเดิินัไป็ส่้ความสำาเร็่จนัั�นั ๆ  

ด้ิวยต้นัเอง จากสื�อสังคมออนัไลน์ั เช่นั เฟซึ่บุ�กและย้ท้บ 

“ผม่หวังเรืุ่�องก็ารุ่เรีุ่ยีนก็�อน เรีุ่ยีนจบแล้วก็็ลองหางานทำา ก็็หวังว�าอยีาก็เป็็น 

ยี้ท้บเบอร์ุ่ ป็รุ่ะม่าณนั�น คือหลายีคน เรุ่าด้ีคลิป็ของเขาแล้วตลก็ สน่ก็สนาน  

แล้วเรุ่าก็็อยีาก็ทำาให้คนอื�นเห็นบ้าง อยีาก็ให้คนอื�นมี่ความ่สน่ก็”

 (ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 13-15 ปี็)

นิียามใหม่ของผ้่ประกอบการดิ้จิทัีลในีพ่�นีทีี�เฉพาะ

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ ร่วมถึึงในัจังหวัดิเช้ยงใหม่และ 

นัคร่พนัมส่วนัใหญ่สะท้อนัมุมมองและทัศนัคติ้เก้�ยวกับความกลัว ความฝั่นั และความ 

หวัง ท้�แสดิงออกถึึงความพยายามในัการ่แสดิงศักยภาพข้องความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่  

อย่างไร่ก็ด้ิ จากข้้อม้ลการ่สัมภาษณ์เจาะลึกข้องชาวดิิจิทัลไทยต้อนักลาง (16-18 ปี็)  

ซึึ่�งกำาลังศึกษาอย้่ในัร่ะดัิบมัธิยมในัพื�นัท้�จังหวัดินัคร่พนัมจำานัวนัหนึั�งท้�ไม่สามาร่ถึเลือก 

ตั้ดิสินัใจในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พได้ิอย่างอิสร่ะ โดิยม้ตั้วอย่างข้องผ้้ให้ข้้อม้ลอธิิบาย 

เพิ�มเติ้มว่า เข้าม้ความคาดิหวังในัการ่ตั้ดิสินัใจเลือกป็ร่ะกอบอาช้พต้ามกร่อบข้อง 

ค่านิัยมและการ่ยอมรั่บจากคร่อบครั่ว สังคม และหม่้บ้านั 

แม้จะพบว่า ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�สะท้อนัค่านิัยมบางป็ร่ะการ่ในัการ่ยกย่องและเชิดิช้ 

ผ้้ท้�สอบไดิ้คะแนันัส้งและป็ร่ะสบความสำาเร็่จหรื่อม้ความเป็็นัเลิศในัการ่ศึกษา ซึ่ึ�งม้ 

ความคล้ายคลึงกับป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ส่วนัใหญ่ในัสามพื�นัท้�การ่วิจัย อย่างไร่ก็ด้ิ  

ข้้อม้ลจากการ่สัมภาษณ์ชาวดิิจิทัลในัพื�นัท้�จังหวัดินัคร่พนัมม้ความแต้กต่้างจากพื�นัท้� 

อื�นั ๆ  ท้�สะท้อนัว่าการ่ต้ดัิสินัใจเลอืกป็ร่ะกอบอาช้พนัั�นัไดิรั้่บอิทธิิพลจากคา่นิัยมในัสงัคม 

ท้�มองว่าการ่ได้ิทำาอาช้พเป็็นัข้้าร่าชการ่คือความภ้มิใจส้งสุดิข้องคร่อบครั่ว เพร่าะการ่ 
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รั่บร่าชการ่สามาร่ถึสร่้างร่ายไดิ้ท้�มั�นัคง ลดิความเส้�ยงเพร่าะไม่ม้การ่ลงทุนั และไดิ้รั่บ 

การ่ยอมรั่บนัับหน้ัาถืึอต้าจากสังคม  

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�จังหวัดินัคร่พนัมส่วนัใหญ่ม้ความหวังและความฝั่นั 

ในัการ่สอบบร่ร่จุเป็็นัข้้าร่าชการ่คร้่ เพร่าะอาช้พคร้่ม้บทบาทในัการ่ถ่ึายทอดิ 

คุณธิร่ร่มแก่คนัรุ่่นัต่้อ ๆ ไป็ ดัิงท้�ม้ผ้้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า

“ความ่ฝัันในอนาคตของฉันก็็คือ ก็ารุ่ป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จในชี้วิต ก็ารุ่เรีุ่ยีนจบ 

ในรุ่ะดัีบม่หาวิทยีาลัยี และได้ีทำางานที�อยีาก็ทำาม่าก็ที�ส่ดี นั�นก็็คือค่ณครุ้่ อยีาก็เป็็น 

ครุ้่เพรุ่าะม่ันเป็็นความ่ใฝั่ฝัันของฉันที�ฉันตั�งใจเอาไว้ ได้ีสอนถื�ายีทอดีความ่รุ่้้เเละ 

ค่ณธิรุ่รุ่ม่ให้เเก็�นัก็เรีุ่ยีน เเละยัีงเป็็นอาชี้พที�มี่เกี็ยีรุ่ติเเละศัก็ดิี�ศรีุ่อีก็ด้ีวยี หาก็ทำาได้ี 

ดัี�งความ่ฝัันก็็จะมี่ความ่ส่ขในก็ารุ่ทำางานที�เรุ่ารัุ่ก็และเรุ่าช้อบ ทำาให้เรุ่าป็รุ่ะสบความ่ 

สำาเร็ุ่จได้ีดัีงฝััน ทำาให้เรุ่า พ�อแม่� และท่ก็คนในครุ่อบครัุ่ว ภ้มิ่ใจในตัวของเรุ่าที�ตั�งใจ 

เรีุ่ยีน มี่ความ่ขยีัน อดีทน และม่่�งมั่�น ในก็ารุ่เรีุ่ยีนที�ต้องเจออ่ป็สรุ่รุ่คต�าง ๆ ที�เรุ่า 

ฝ่ัาฟันไป็ได้ี ผลที�ออก็ม่าก็็คือความ่สำาเร็ุ่จในชี้วิต”

(ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ กลุ่มอายุ 16-18 ปี็)

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัจังหวัดินัคร่พนัมเล่าให้ฟังว่า เข้าไม่สามาร่ถึเข้้าถึึงทรั่พยากร่ 

ในัร่ะบบเศร่ษฐกิจแบบทุนันิัยมได้ิอย่างเท่าเท้ยมกับชาวดิิจิทัลในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ เข้าจึง 

เลือกโอกาสจากเศร่ษฐกิจท้�ม้พื�นัฐานัจากคุณธิร่ร่ม เช่นั หลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยง 

มาเป็็นัเครื่�องมือสำาคัญในัการ่รั่กษาสถึานัภาพทางสังคมและเศร่ษฐกิจข้องต้นัไว้ 

ผ้่กระทีำาการดิ้จิทัีลกับการจัด้การความเสี�ยงและความกลัวเชิ้งโครงสร้าง

กร่อบแนัวคิดิเรื่�องโคร่งสร้่างและผ้้กร่ะทำาการ่ท้� ถ้ึกพัฒนัาและเสนัอโดิย  

Giddens (1979, 1984) นัั�นัม้คุณ้ป็การ่ต่้อการ่ป็ร่ะน้ัป็ร่ะนัอมความขั้ดิแย้งร่ะหว่าง 

โคร่งสร้่างและผ้้กร่ะทำา Giddens เสนัอมโนัทัศน์ัท้�ไป็ไกลกว่าความขั้ดิแย้งและเสนัอ 

แนัวทาง “โคร่งสร้่างแบบทวิลักษณ์” (Duality of Structure) โดิยเสนัอว่า โคร่งสร้่าง 

ทางสังคมเป็็นัทั�งสื�อกลางและผลลัพธ์ิข้องการ่กร่ะทำาทางสังคม นัอกจากนัั�นั ผ้้กร่ะทำา 

และโคร่งสร่้างม้ความสัมพันัธ์ิและเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องการ่ป็ร่ะกอบสร่้างกันัและกันั 

ด้ิวยศักยภาพท้�เท่าเท้ยมกันั 

สำาหรั่บ Giddens แล้ว ผ้้กร่ะทำาม้ป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับโคร่งสร้่างอย้่ต้ลอดิเวลาจนัเป็็นั 

ส่วนัหนึั�งข้องร่ะบบบร่ร่ทัดิฐานั นัั�นัคือจุดิกำาเนิัดิข้องโคร่งสร้่าง สะท้อนัถึึงป็ร่ะสบการ่ณ์  

(Reflexivity) ถ้ึกนัำามาใช้เมื�อผ้้กร่ะทำาสามาร่ถึท้�จะกร่ะทำาการ่ใดิ ๆ ด้ิวยมโนัสำานึัก 

ในับร่ิบทข้องโคร่งสร่้างนัั�นั ๆ ทั�งน้ั�กร่ะแสโลกาภิวัต้น์ัและกร่ะแสการ่กลับมาข้อง 

ร้่ป็แบบทางสังคม “แบบหลังธิร่ร่มเน้ัยมนิัยม (Post-traditional Society)” ท้�อนุัญาต้ 

การ่สะท้อนัมุมมองทางสังคมท้�ผสมผสานัร่ะหว่างค่านิัยมและบร่ร่ทัดิฐานัข้องสังคม 

สมัยใหม่และสังคมดัิ�งเดิิมท้�เกิดิเป็็นัการ่สะท้อนัความเข้้าใจในัสังคมกว้างข้วางมากขึ้�นั   

	 ผ้่กระทีำาการดิ้จิทัีลกับกระบวนีการประเมินีความเสี�ยง

กร่อบแนัวคิดิโคร่งสร้่างและผ้้กร่ะทำาสามาร่ถึนัำามาป็ร่ะยุกต์้ใช้ในัการ่ทำาความ 

เข้้าใจมุมมองหร่ือทัศนัคติ้ข้องชาวดิิจิทัลไทยต่้อการ่ป็ร่ะเมินัสถึานัการ่ณ์ความเส้�ยงท้� 

เกิดิขึ้�นัในัปั็จจุบันัและอนัาคต้ ทั�งน้ั� การ่สะท้อนัป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ในัป็ร่ะเด็ินัท้�เก้�ยวกับความกลัว ความฝั่นั และความหวัง ในัด้ิานัหนึั�งคือการ่สะท้อนั 

ความสัมพันัธ์ิร่ะหว่างชาวดิิจิทัลในัฐานัะ “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” หรื่อ “Digital Agency”  

ท้�ม้ความสามาร่ถึและศักยภาพท้�จะป็ร่ะเมินัความเส้�ยง แสวงหา และทดิสอบแนัวทาง 

ต่้าง ๆ  ท้�จะสามาร่ถึนัำาพาพวกเข้าให้เข้้าถึึงทรั่พยากร่ และทำาให้ความหวังและความฝั่นั 

ท้�พวกเข้าวาดิไว้เป็็นัความจริ่ง นัอกจากนัั�นัการ่อธิิบายในัร่ายละเอ้ยดิถึึงร้่ป็แบบความ 

กลัว การ่ตั้�งความหวังและความฝั่นั ร่วมถึึงการ่พยายามพัฒนัาศักยภาพต้นัเองให้ม้ 

ความพร่้อมในัการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ในัยุคดิิจิทัล ท้�ต้้องอาศัยการ่ศึกษาค้นัคว้าและ 

เร้่ยนัร้้่เทคโนัโลยใ้หม่ ๆ เพื�อพัฒนัาทักษะในัการ่ทำางานัข้องต้นั ร่วมถึึงการ่ตั้�งเป้็าหมาย 

ความสำาเร็่จในัร้่ป็แบบข้องความหวังและความฝั่นัท้�จะสามาร่ถึสืบทอดิคุณธิร่ร่ม 

เรื่�องความกต้ัญญู้ แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันัก็ม้การ่ป็ร่ับทัศนัคติ้ให้ต้นัเองสามาร่ถึอย้่ร่อดิไดิ้ 

ในัร่ะบบเศร่ษฐกิจแบบทุนันิัยมได้ิอย่างอิสร่ะและไม่ขึ้�นัอย้่กับโคร่งสร้่างทางสังคม 
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จนัไม่สามาร่ถึพัฒนัาองค์ความร้้่และคิดิค้นัสิ�งใหม่ได้ิ กล่าวคือ ชาวดิิจิทัลคือผ้้กร่ะทำาการ่ 

ท้�สามาร่ถึต่้อร่อง โต้้แย้ง และเป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร้่างทางสังคม คุณธิร่ร่ม และ 

เศร่ษฐกิจได้ิ ดัิงนัั�นัการ่สะท้อนัถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวัง ไม่ได้ิม้เพ้ยงแค่ 

การ่ยอมรั่บและสนัับสนุันัหรื่อสืบทอดิชุดิคุณธิร่ร่มดัิ�งเดิิม แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันัก็พร้่อม 

ท้�จะต่้อร่องและโต้้แย้งคุณธิร่ร่ม และสามาร่ถึกร่ะทำาการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร้่างได้ิ  

ขึ้�นัอย้่กับฐานัทรั่พยากร่ท้�จะโต้้แย้งกับหลักคุณธิร่ร่ม ดัิงนัั�นัผ้้กร่ะทำาการ่ชาวดิิจิทัล 

สามาร่ถึสะท้อนัอัต้ลักษณ์ข้องต้นัต้่อชุดิคุณธิร่ร่มดัิ�งเดิิมไดิ้มากนั้อยต่้างกันั ขึ้�นัอย้่กับ 

ทรั่พยากร่ทางเศร่ษฐกิจสังคมและการ่เมืองท้�แต่้ละคนัสามาร่ถึเข้้าถึึงได้ิ   

ทั�งน้ั� การ่ป็รั่บตั้วและต่้อร่องกับโคร่งสร้่างทางสังคม เศร่ษฐกิจ การ่เมือง และ 

บร่ร่ทัดิฐานั ต้ลอดิจนัคุณค่าและคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัในัสังคมไทย ป็ร่ากฏิให้เห็นัได้ิจาก 

การ่สะท้อนัถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวังในักลุ่ม ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ทั�งสามกลุ่ม  

สะท้อนัถึึงความเข้้าใจและความพร้่อมในัการ่รั่บมือกับความเส้�ยงและความกลัวได้ิ 

แต้กต่้างกันั ขึ้�นัอย้่กับทรั่พยากร่ท้�สามาร่ถึเข้้าถึึงได้ิ ตั้วช้�วัดิสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งท้�จะ 

ช่วยฉายภาพความพร้่อมและศักยภาพข้องชาวดิิจิทัลต่้อการ่รั่บมือกับความเส้�ยง 

ดัิงกล่าวคือ ความพร้่อมในัการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ข้องชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบท้�แต้กต่้างกันั 

ในัแต่้ละช่วงอายุ

 

	 ผ้่กระทีำาการดิ้จิทัีลกับทีรัพยากรในีการตอบสนีองต่อความเสี�ยงและความกลัว

 

ป็ร่ะเด็ินัการ่รั่บมือกับความเส้�ยงและความกลัวข้องชาวดิิจิทัลท้�กำาลังอย้ใ่นัวัยเร้่ยนั 

ร่ะดัิบมัธิยมศึกษาต้อนัต้้นัซึึ่�งม้อายุร่ะหว่าง 13-15 ปี็ และกลุ่มอายุ 16-18 ปี็นัั�นั  

ป็ร่ะชากร่ส่วนัใหญ่มักจะสะท้อนัมุมมองเรื่�องความกลัว ร่วมถึึงการ่ตั้�งความฝ่ันัและ 

ความหวังท้�เก้�ยวข้้องกับความกตั้ญญู้และการ่ทดิแทนัคุณ เนืั�องจากเป็็นัวัยท้�ม้การ่เร้่ยนัร้้่ 

และม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ท้�เกิดิจากสายสัมพันัธ์ิภายในัคร่อบครั่วท้�เหน้ัยวแน่ันั จึงได้ิรั่บอิทธิิพล 

จากค่านิัยมและหลักคุณธิร่ร่มเรื่�องความกตั้ญญู้ ดัิงนัั�นัชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�จึงสะท้อนั 

มุมมองเรื่�องความกลัวหรื่อการ่ตั้�งความหวังและความฝั่นัข้องต้นัในัร้่ป็แบบข้องการ่ต้้อง 

เป็็นัล้กท้�ด้ิ ทำาหนั้าท้�ข้องต้นัเองให้ด้ิท้�สุดิด้ิวยการ่ตั้�งใจศึกษาเล่าเร้่ยนั และสามาร่ถึ 

ดิำาร่งต้นัอย้่ในักร่อบข้องคุณธิร่ร่มและค่านิัยมท้�สังคมยอมรั่บ สิ�งเหล่าน้ั�คือการ่ 

แสดิงออกถึึงการ่เป็็นัล้กท้�ม้ความกตั้ญญู้ ดัิงนัั�นัความพยายามท้�จะลดิทอนั “ความกลัว 

ท้�จะไม่ได้ิต้อบแทนับุญคุณพ่อแม่” จะเป็็นัไป็ในัลักษณะข้องการ่ทำาหน้ัาท้�เป็็นัล้กท้�ด้ิ  

พยายามตั้�งใจเร้่ยนัและสร้่างความภ้มิใจให้แก่พ่อแม่ ทั�งน้ั� การ่ทำาหน้ัาท้�เป็็นัล้กกตั้ญญู้ 

โดิยการ่ต้อบแทนัพ่อแม่อาจเป็็นัแร่งจ้งใจและแร่งผลักดัินัให้ชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�สามาร่ถึ 

เข้้าถึึงทรั่พยากร่เพื�อสร้่างอนัาคต้ท้�มั�นัคงในัอนัาคต้

สำาหรั่บชาวดิิจิทัลท้�อาศัยอย่้ในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ และจังหวัดิเช้ยงใหม่ท้�เป็็นัเมืองเอก 

ท้�ม้การ่พัฒนัาทางเศร่ษฐกิจ พบว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่กลุ่มอายุ 13-15 ปี็ และ 16-18 ปี็  

ม้การ่สะท้อนัมุมมองเรื่�องความหวังและความฝั่นัในัลักษณะท้�สะท้อนัถึึงความใฝ่่ฝั่นั  

ความทะเยอทะยานัท้�ต้้องการ่คว้าความสำาเร็่จด้ิวยต้นัเองในัร่ะบบเศร่ษฐกจิแบบทุนันิัยม  

และในักลุ่มอายุ 16-18 ปี็ในัพื�นัท้�นัคร่พนัม พบว่า ม้เรื่�องความกลัวในัการ่หางานัทำา  

กลัวการ่ต้กงานั และความกลัวเรื่�องความกินัด้ิอย้่ด้ิ สิ�งเหล่าน้ั�ช้�ชัดิว่าพวกเข้าสะท้อนั 

ว่า ความอย้่ร่อดิในัช้วิต้ทางสังคมและเศร่ษฐกิจข้องพวกเข้าขึ้�นัอย้่กับความอย้่ร่อดิข้อง 

โคร่งสร้่างทางสังคมและเศร่ษฐกิจข้องป็ร่ะเทศ 

อย่างไร่ก็ด้ิ ในักลุ่มอายุชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่กลุ่มอายุ 13-15 ปี็ และ 16-18 ปี็ ม้ความ 

ตื้�นัตั้วในัการ่เร้่ยนัร้้่และป็ร่ะยุกต์้ใช้เทคโนัโลย้ใหม่ ๆ เพื�อการ่ศึกษาและการ่ใช้ช้วิต้ 

ป็ร่ะจำาวันั สื�อสังคมออนัไลน์ัเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องวิถ้ึช้วิต้และเป็็นัพื�นัท้�ในัการ่แสดิงออกถึึง 

ความต้้องการ่ตั้วต้นั ร่วมไป็ถึึงเป็็นัท้�แบ่งปั็นัหรื่อนัำาเสนัอป็ร่ะสบการ่ณ์ส่วนัตั้วไป็ส่้ชุมชนั 

สาธิาร่ณะ ดัิงนัั�นัป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลในัสองกลุ่มอายุท้�กำาลังศึกษาในัร่ะดัิบมัธิยมเล็งเห็นั 

ถึึงข้้อด้ิและข้้อเส้ยข้องเทคโนัโลย้โดิยเฉพาะผลกร่ะทบข้องการ่ใช้สื�อสังคมออนัไลน์ั  

แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันั ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ม้ความคาดิหวังและความฝ่ันัว่าต้นัเองจะสามาร่ถึ 

นัำาเอาด้ิานัด้ิหรื่อผลกร่ะทบเชิงบวกข้องเทคโนัโลย้มาใช้ในัการ่สร้่างโอกาสในัการ่ 

ทำางานัข้องต้นัเองได้ิอย่างอิสร่ะและไม่ขึ้�นัอย้กั่บความคาดิหวังหรื่อแร่งกดิดัินัจากสังคม 
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 ในัข้ณะท้�ความฝั่นัข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในักลุ่มอายุ 19-23 ปี็ ในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ  

และจังหวัดิเช้ยงใหม่นัั�นัให้คุณค่าต่้อความเป็็นัปั็จเจกและอัต้ลักษณ์ตั้วต้นัท้�หลากหลาย 

มากยิ�งขึ้�นั และการ่ท้�สังคมไทยไม่เอื�ออำานัวยต่้อการ่สร้่างความฝั่นัข้องคนัในัรุ่่นันั้�ให้เป็็นั 

จริ่งได้ินัั�นัก็สร้่างความอึดิอัดิให้กับคนัรุ่่นัใหม่ไม่มากก็น้ัอย แต่้เมื�อช้วิต้ข้องพวกเข้าต้้อง 

ดิำาเนิันัต่้อไป็ การ่เลือกสร่ร่ความฝั่นัท้�คิดิว่าพอจะทำาได้ิ ป็ร่ะกอบกับการ่ใช้เทคโนัโลย ้

ท้�จะช่วยสร้่างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัวัยน้ั�ได้ิ เพื�อเอื�อให้ช้วิต้ไดิ้ 

ดิำาเนัินัไป็ต้ามแนัวความคิดิข้อง Work-Life Balance ท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต้้องการ่นัั�นั 

ก็คือ การ่ทำางานัอย่างม้ความสุข้ การ่ม้สุข้ภาพท้�ด้ิ ได้ิงานัท้�ด้ิ มั�นัคง และงานัท้�แสดิง 

ความพยายามข้องเข้าใหเ้กิดิผลลพัธ์ิท้�ม้ความหมาย นัอกจากนัั�นั ในัช่วงกลุ่มอายทุ้�กำาลัง 

ศึกษาในัร่ะดัิบมหาวิทยาลัยยังม้ความฝั่นัอยากท้�จะป็ร่ะกอบธุิร่กิจส่วนัตั้ว ซึึ่�งเป็็นัสิ�งท้� 

สะท้อนัได้ิว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ส่วนัมากในังานัวิจัยน้ั�ม้ความต้้องการ่ท้�จะป็ร่ะสบความ 

สำาเร็่จ อยากสร้่างความร่ำ�าร่วย เพร่าะพวกเข้าไม่สามาร่ถึท้�จะป็ฏิิเสธิได้ิว่า การ่ม้เงินั 

จะทำาให้การ่เข้้าถึึงเทคโนัโลยท้ำาได้ิง่ายยิ�งขึ้�นั อ้กทั�งยังสร้่างความสะดิวกสบายใหกั้บช้วิต้

ผลการ่ศึกษาวิจัยยังพบว่า ป็ร่ะชากร่ชาวดิิจิทัลกลุ่มนัักศึกษามหาวิทยาลัยจาก 

กรุ่งเทพฯ ต้้องการ่ป็ร่ะกอบอาช้พธุิร่กิจส่วนัตั้ว ในัข้ณะท้�ป็ร่ะชากร่วัยเด้ิยวกันัในั 

จังหวัดินัคร่พนัมส่วนัใหญ่ม้ความหวังและความฝ่ันัในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พท้�สามาร่ถึ 

สืบทอดิหลักคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัและความด้ิงามในัสังคมได้ิ นัั�นัคือการ่ป็ร่ะกอบอาช้พ 

เป็็นัข้้าร่าชการ่คร้่ นัอกจากนัั�นั การ่ตั้�งความหวังข้องป็ร่ะชากร่ในักลุ่มอายุน้ั�ข้องพื�นัท้� 

นัคร่พนัมยังสะท้อนัถึึงความต้้องการ่ในัการ่ท้�จะเห็นัความป็ร่องดิองและสมานัฉันัท์ 

ข้องป็ร่ะเทศ ซึ่ึ�งม้ส่วนัช่วยให้การ่พัฒนัาทางเศร่ษฐกิจในัร่ะดัิบร่ากหญ้าในัพื�นัท้�ให้ 

เป็็นัไป็โดิยร่าบรื่�นั

จากข้้อค้นัพบในัการ่ศึกษาครั่�งน้ั� สรุ่ป็ได้ิว่า ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่แม้จะม้ 

ความกลัว ความหวัง และความฝั่นั ท้�เกิดิจากอิทธิิพลในัเชิงโคร่งสร้่างทางสังคม  

เศร่ษฐกิจ การ่เมือง ร่วมถึึงกร่อบข้องค่านิัยมและคุณธิร่ร่มพื�นัฐานั ชาวดิิจิทัลไทย 

ก็ไม่ยอมจำานันัหรื่อยอมรั่บต่้อข้้อจำากัดิในัเชิงโคร่งสร้่างท้�ทำาให้มองได้ิว่า สังคมไทย 

ยังม้ทรั่พยากร่ท้�ไม่เพ้ยงพอท้�จะสนัับสนัุนัปั็จเจกให้ทำาต้ามความหวังและความฝ่ันั 

ข้องเข้าให้เป็็นัจริ่ง ในัทางกลับกันั ชาวดิิจิทัลไทยพยายามค้นัหาและทดิลองแนัวทาง 

ท้�หลากหลายในัการ่เข้้าถึึงแหล่งทรั่พยากร่ ซึึ่�งดิำาเนิันัการ่ไป็พร้่อม ๆ กับการ่ป็ร่ะเมินั 

ศักยภาพและความสามาร่ถึข้องต้นัเอง เพื�อนัำามารั่บมือกับความเส้�ยงหรื่อสถึานัการ่ณ์ 

ใดิ ๆ ท้�อาจเกิดิขึ้�นันัอกกร่อบข้องความหวังและความฝั่นัท้�ต้นัได้ิวาดิเอาไว้
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ควิามเหล้�อมลำ�าในการรับูม้อ 

กับูการเป้ล่�ยุนแป้ลง:

เงาสะท้อนเบู้�องหลังนโยุบูายุ Thailand 4.0

การ่พัฒนัาเทคโนัโลยไ้ด้ิก่อให้เกิดิการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงครั่�งยิ�งใหญ่ในัสังคม โดิยเฉพาะ 

เทคโนัโลย้สาร่สนัเทศและการ่สื�อสาร่ท้�เข้้าส่้ยุคสื�อสังคมออนัไลนั์ ซึึ่�งส่งผลให้เกิดิการ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงในัวิถ้ึช้วิต้ พฤติ้กร่ร่ม ต้ลอดิจนัความคิดิข้องคนัในัสังคมอย่างมาก ไม่ว่า 

จะเป็็นัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัร้่ป็แบบการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิ การ่ส่งผ่านัข้้อม้ลข่้าวสาร่ท้�กว้างข้วาง 

และร่วดิเร็่ว การ่เกิดิขึ้�นัข้องบร่ร่ทัดิฐานัใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็็นัการ่เลือกป็ฏิิบัติ้ต่้อกันั  

การ่ต้ัดิสินัความผิดิชอบชั�วด้ิ การ่ใช้ภาษา วิธ้ิคิดิต่้อการ่ใช้ช้วิต้ การ่สร้่างและนัำาเสนัอ 

ตั้วต้นั ต้ลอดิจนัปั็ญหาสุข้ภาพร้่ป็แบบใหม่ท้�ท้าทายการ่บำาบัดิรั่กษา นัอกจากนัั�นั สถึาบันั 

ทางสงัคมต่้าง ๆ  ยงัได้ิรั่บผลกร่ะทบจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง ทั�งในัเชิงโคร่งสร่า้ง สถึานัภาพ  

และบทบาท องค์กร่ท้�เก้�ยวข้้อง ต้ลอดิจนัการ่ทำาหน้ัาท้� ไม่ว่าจะเป็็นัสถึาบันัการ่ศึกษา  

คร่อบครั่ว เศร่ษฐกิจ การ่เมืองการ่ป็กคร่อง ร่วมทั�งศาสนัาและความเชื�อข้องผ้้คนั 

อยา่งไร่ก็ต้าม ผลการ่ศึกษาการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงและผลกร่ะทบเหล่าน้ั�โดิยผ่านัมุมมอง 

ข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลทั�ง 5 กลุ่ม ได้ิสะท้อนัให้เห็นัอย่างชัดิเจนัว่า ไม่ใช่เฉพาะป็ร่ะชากร่ 

ชาวดิิจิทัลเท่านัั�นัท้�ม้วิถ้ึช้วิต้ท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็และได้ิรั่บผลกร่ะทบจากการ่พัฒนัา 

เทคโนัโลย้ดัิงกล่าว แต่้หมายร่วมถึึงป็ร่ะชากร่ทุกกลุ่มในัสังคมท้�ใช้ช้วิต้อย่้ร่่วมสมัย 

เด้ิยวกันั ซึึ่�งจะเห็นัไดิ้ว่าป็ร่ะชากร่ร่่วมสมัยเหล่าน้ั�ได้ิถ้ึกผลักดัินัให้ต้้องเป็ล้�ยนัแป็ลง 

พฤติ้กร่ร่ม ทัศนัคติ้ และการ่ดิำาเนิันัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั โดิยต้กอย้่ในัภาวะพึ�งพิงเทคโนัโลย ้

มากขึ้�นัอย่างหล้กเล้�ยงได้ิยาก และถึึงแม้ว่าเทคโนัโลย้และการ่สื�อสาร่สมัยใหม่เหล่าน้ั�  

จะนัำาไป็ส่้การ่พัฒนัาทักษะช้วิต้และการ่เร้่ยนัร้้่ร้่ป็แบบใหม่ก็ต้าม แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันั 

ได้ินัำาไป็ส่้การ่ลดิศักยภาพและทักษะบางป็ร่ะการ่ข้องชาวดิิจิทัลไป็ด้ิวยเช่นักันั

นัอกจากนัั�นั ผลกร่ะทบท้�ต้ามมาอ้กป็ร่ะเดิน็ัหนึั�งคือ การ่สร่า้ง “ความเหล่�อมลำ�า”  

ในัมิติ้ทางสังคมร้่ป็แบบต่้าง ๆ ซึึ่�งไม่เพ้ยงแต่้ความเหลื�อมลำ�าอันัเกิดิจากการ่ไม่สามาร่ถึ 

เข้้าถึึงเครื่�องมือหรื่อสื�อกลางด้ิานัเทคโนัโลย้เท่านัั�นั แต่้หมายร่วมถึึงความเหลื�อมลำ�า 

ในัการ่จัดิการ่ช้วิต้อันัได้ิรั่บผลกร่ะทบจากป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าวด้ิวยเช่นักันั เพร่าะ 

ถึึงแม้ป็ร่ะชากร่ในัยุคน้ั�ต่้างได้ิรั่บผลกร่ะทบจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงอันัเนืั�องมาจาก 

พัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลยใ้นัร้่ป็แบบท้�ใกล้เค้ยงกันัก็ต้าม แต่้ความสามาร่ถึและข้้อจำากัดิ 

ข้องแต้่ละคนัในัการ่ต้อบสนัองหร่ือรั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงยังแต้กต่้างกันัไป็ต้าม 
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เงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจและสังคม จึงนัับเป็็นัความเหลื�อมลำ�าในัอ้กร้่ป็แบบหนึั�งท้�ไม่ควร่ 

มองข้้าม โดิยเฉพาะเมื�อสังคมไทยกำาลังถ้ึกผลักดัินัให้เข้้าส่้ “สังคม 4.0” ภายใต้้นัโยบาย  

“Thailand 4.0” ท้�ถ้ึกใช้เป็็นัโมเดิลในัการ่ขั้บเคลื�อนัป็ร่ะเทศไทยไป็ส่้ความมั�งคั�ง  

มั�นัคง และยั�งยืนั โดิยกำาหนัดิเป้็าหมายให้คร่อบคลุมทั�งมิติ้ด้ิานัความมั�งคั�งทาง 

เศร่ษฐกิจ ความอย้ด้่ิม้สุข้ทางสังคม การ่ยกร่ะดัิบคุณค่ามนุัษย์ และการ่รั่กษ์สิ�งแวดิล้อม  

ทั�งน้ั� ในัทางป็ฏิิบัติ้อาจไป็ถึึงเป้็าหมายดัิงกล่าวได้ิยากหากไม่ได้ิพิจาร่ณาความ 

เหลื�อมลำ�าในัป็ร่ะเด็ินัดัิงต่้อไป็น้ั�เพิ�มเติ้ม

การเรียนีร้่และร่ปแบบการศ้กษาภายใต้สังคม	4.0

ในัการ่ขั้บเคลื�อนั Thailand 4.0 วาร่ะหนึั�งท้�สำาคัญอย่างยิ�งคือ การ่ต้ร่ะเต้ร้่ยม 

เมล็ดิพันัธ์ุิชุดิใหม่ด้ิวยการ่เต้ร้่ยมคนัไทย 4.0 ให้พร้่อมในัการ่ก้าวส่้โลกท้�หนึั�ง ป็ร่ะชากร่ 

ดิิจิทัลจึงถืึอเป็็นัเป้็าหมายหลักสำาคัญข้องการ่ขั้บเคลื�อนัสังคมไทยในัยุคน้ั� จนัเร้่ยกได้ิว่า 

เป็็นั “มนุัษย์ท้�สมบ้ร่ณ์ในัศต้วร่ร่ษท้� 21” ท้�ม้ปั็ญญาท้�เฉ้ยบแหลม (Head) ม้ทักษะ 

ท้�เห็นัผล (Hand) ม้สุข้ภาพท้�แข็้งแร่ง (Health) และม้จิต้ใจท้�งดิงาม (Heart) ทั�งน้ั�  

เครื่�องมือสำาคัญท้�จะสามาร่ถึบ่มเพาะเมล็ดิพันัธ์ุิกลุ่มน้ั�ได้ิคือ การ่เร้่ยนัร้้่และร้่ป็แบบการ่ 

ศึกษาท้�ต้้องป็รั่บเป็ล้�ยนัให้สามาร่ถึต้อบสนัองต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงและความต้้องการ่ 

จำาเป็็นัข้องสังคม เพื�อเป็ล้�ยนัจากคนัไทยท้�ม้ความร้้่ ความสามาร่ถึ และทักษะท้�จำากัดิ  

เป็็นัคนัไทยท้�ม้ความร้้่และทักษะส้ง ต้ลอดิจนัม้ความสามาร่ถึในัการ่รั่งสร่ร่ค์นัวัต้กร่ร่ม 

จากเป้็าหมายข้องนัโยบายดัิงกล่าว ป็ร่ะกอบกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางสังคมและ 

วัฒนัธิร่ร่มอันัเนืั�องมาจากพัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลย้ โดิยเฉพาะเทคโนัโลย้สาร่สนัเทศ 

และการ่สื�อสาร่ ไดิท้ำาใหทั้�งผ้้เร้่ยนัและผ้ส้อนัหร่อืผ้้ท้�เคยทำาหนัา้ท้�ในัการ่ถึา่ยทอดิความร่้้ 

ต้้องถ้ึกผลักดัินัให้ใช้เทคโนัโลย้เป็็นัเครื่�องมือทั�งในัการ่เร้่ยนัร้้่และการ่ถึ่ายทอดิความร้้่  

ในัข้ณะท้�การ่แสวงหาความร้้่ในัอด้ิต้ได้ิถ้ึกจำากัดิด้ิวยเงื�อนัไข้เรื่�องเวลา สถึานัท้� ป็ร่ะเภท 

ข้องแหล่งเร้่ยนัร้้่ ร้่ป็แบบสื�อการ่เร้่ยนัร้้่ ต้ลอดิจนัเพศและวัยข้องผ้้เร้่ยนั แต่้ปั็จจุบันัสังคม 

ดิิจิทัลได้ิป็ลดิป็ล่อย “ผ้้เร้่ยนั” ออกจากพันัธินัาการ่เหล่าน้ั� ไม่ว่าจะเป็็นัการ่แสวงหา 

ความร่้้ “ในัห้องเร้่ยนั” หร่ือ “นัอกห้องเร้่ยนั” ก็ต้าม โดิยโลกอินัเทอร่์เน็ัต้ไดิ้กลาย

เป็็นั “ห้องสมุดิ” ท้�ไม่เคยม้เวลาเปิ็ดิ-ปิ็ดิ สำาหรั่บผ้้เร้่ยนัร้้่ทุกคนัท้�สามาร่ถึเข้้าถึึงร่ะบบ 

เครื่อข่้ายได้ิ

ในัข้ณะเด้ิยวกันั “ผ้้สอนั” เองจำาต้้องเป็ล้�ยนัแป็ลงบทบาทข้องต้นัจากผ้้ท้�ผ้กข้าดิ 

ในัฐานัะศ้นัย์กลางในัการ่ถ่ึายทอดิความร้้่มาเป็็นัการ่ทำาหน้ัาท้�ในัฐานัะศ้นัย์กลางในัการ่ 

ช้�แนัะแหล่งข้้อม้ลและความร้้่ท้�ผ้้เร้่ยนัจะสามาร่ถึเร้่ยนัร้้่ได้ิด้ิวยตั้วเองเป็็นัหลัก อ้กทั�ง  

ในัปั็จจุบันัผ้้สอนัเองได้ิถ้ึกผลักดัินัให้นัำาเทคโนัโลย้มาใช้กับร่ะบบการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

ให้ได้ิมากท้�สุดิ ไม่ว่าจะเป็็นัเอกสาร่ป็ร่ะกอบการ่สอนัในัร้่ป็แบบไฟล์อิเล็กทร่อนิักส์  

การ่ส่งงานั การ่ศึกษาค้นัคว้า หรื่อการ่สร่้างร่ะบบห้องเร้่ยนัออนัไลนั์ เป็็นัต้้นั ทั�งน้ั�  

เพื�อเพิ�มป็ร่ะสิทธิิภาพในัการ่จัดิการ่เร้่ยนัการ่สอนัและลดิการ่ใช้ทรั่พยากร่ต่้าง ๆ เช่นั  

การ่ลดิการ่ใช้กร่ะดิาษในัการ่จัดิทำาเอกสาร่ป็ร่ะกอบการ่สอนั

อย่างไร่ก็ต้าม สิ�งท้�มาพร้่อมกับป็ร่ะสิทธิิภาพในัการ่จัดิการ่เร้่ยนัการ่สอนัและการ่ 

เร้่ยนัร้้่เหล่าน้ั� คือการ่ผลักภาร่ะต้้นัทุนัท้�เกิดิจากการ่ใช้เทคโนัโลยเ้พื�อการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

เหล่านัั�นัไป็ท้�ผ้้เร้่ยนั เนืั�องจากไม่ใช่ผ้้เร้่ยนัทุกคนัจะสามาร่ถึเข้้าถึึงอุป็กร่ณ์สื�อการ่เร้่ยนัร้้่ 

เหล่าน้ั�ได้ิอย่างเท่าเท้ยม ดัิงนัั�นัสิ�งท้�ควร่ร่ะมัดิร่ะวังและคำานึังถึึงอย่างยิ�งคือ การ่ท้�ผ้้สอนั 

และสถึาบันัการ่ศึกษาจะต้กอย้่ในัฐานัะผ้้สร้่างความเหลื�อมลำ�าให้เกิดิขึ้�นัในักลุ่มผ้้เร้่ยนั 

โดิยมิได้ิเจต้นัา การ่จะดิำาเนิันัการ่ในัสิ�งเหล่าน้ั�จึงจำาเป็็นัต้้องม้การ่วางแผนัในัการ่บร่หิาร่ 

จัดิการ่ การ่เก็บข้้อม้ลข้้อจำากัดิและเงื�อนัไข้ข้องผ้้เร้่ยนัแต่้ละร่าย เพื�อลดิความเหลื�อมลำ�า 

ในักร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ให้ได้ิมากท้�สุดิ

ทั�งน้ั� ความเหลื�อมลำ�าในัการ่ต้อบสนัองต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ 

และการ่เร้่ยนัการ่สอนัต้ามมมุมองข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลและผ้้เก้�ยวข้้องกบัป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล  

ทั�งในัฐานัะผ้้สอนั ผ้้ป็กคร่อง และผ้้บังคับบัญชา สามาร่ถึเกิดิขึ้�นัได้ิในัป็ร่ะเด็ินัต่้อไป็น้ั�
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 เม่�อ	“การศ้กษา”	ค่อ	“การลงทุีนี”

การ่ลงทุนัด้ิานัเทคโนัโลย้สำาหรั่บการ่ศึกษากลายเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญส่วนัหนึั�งข้อง 

ความสำาเร็่จและป็ร่ะสิทธิิภาพทางการ่ศึกษาอย่างไม่อาจป็ฏิิเสธิไดิ้ เนืั�องจากการ่เร้่ยนั 

การ่สอนัในัป็ัจจุบันัเนั้นัการ่ใช้เทคโนัโลย้เป็็นัส่วนัสำาคัญข้องกร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่  

ในัท้�สุดิจะเห็นัได้ิว่า ผ้้เร้่ยนัม้ความจำาเป็็นัต้้อง “ลงทุนั” ซืึ่�อหาอุป็กร่ณ์การ่เร้่ยนัชิ�นัแร่ก  

นัั�นัคือเครื่�องคอมพิวเต้อร์่ ซึึ่�งม้ความแต้กต่้างกันัในัป็ร่ะสิทธิิภาพและความสะดิวก 

ในัการ่ใช้งานัไป็ต้ามร้่ป็แบบข้องอุป็กร่ณ์ เช่นั คอมพิวเต้อร์่แบบตั้�งโต้�ะ โน้ัต้บุ�ก หรื่อ 

แท็บเล็ต้ เป็็นัต้้นั ทั�งน้ั� ขึ้�นัอย้่กับข้้อจำากัดิในัการ่เข้้าถึึงอุป็กร่ณ์ข้องแต่้ละบุคคล ถึึงแม้ 

ปั็จจุบันัอุป็กร่ณ์เหล่าน้ั�จะสามาร่ถึซืึ่�อหาไดิ้ในัร่าคาท้�หลากหลายก็ต้าม ชาวดิิจิทัลท้�ม้ 

ความสามาร่ถึและข้้อจำากัดิในัด้ิานังบป็ร่ะมาณท้�แต้กต่้างกันัจึงสามาร่ถึเข้้าถึึงอุป็กร่ณ์ 

ท้�เชื�อมโยงกับป็ร่ะสิทธิิภาพการ่เร้่ยนัร้้่ท้�แต้กต่้างกันัด้ิวย ถึึงแม้ว่าสถึาบันัการ่ศึกษา 

แต่้ละแห่งจะพยายามจัดิสร่ร่อุป็กร่ณ์เหล่าน้ั�ไว้เป็็นัส่วนักลางเพื�อให้สิทธิิแก่ผ้้เร้่ยนัได้ิใช้ 

อุป็กร่ณ์ดัิงกล่าวอย่างเท่าเท้ยมกันัก็ต้าม แต่้ในัทางป็ฏิิบัติ้แล้ว ผ้้เร้่ยนัท้�สามาร่ถึเข้้าถึึง 

อุป็กร่ณ์อื�นั ๆ ท้�ม้ป็ร่ะสิทธิิภาพเหนัือกว่าได้ิด้ิวยต้นัเองย่อมม้โอกาสเข้้าถึึงในัสิ�งท้� 

เอื�อต่้อการ่เร้่ยนัร้้่ได้ิมากกว่า ตั้วอย่างเช่นั เมื�อผ้้เร้่ยนัได้ิรั่บมอบหมายให้ศึกษาค้นัคว้า 

และจัดิทำาร่ายงานั โดิยกำาหนัดิร่ะยะเวลาในัการ่ดิำาเนิันัการ่ไว้อย่างชัดิเจนั ผ้้เร้่ยนัท้�ม้ 

อุป็กร่ณ์ส่วนัตั้วซึึ่�งสามาร่ถึใช้งานัได้ิทุกท้�ทุกเวลา และสามาร่ถึเข้้าถึึงร่ะบบเครื่อข่้าย เช่นั  

ร่ะบบ Wi-Fi ท้�ม้ป็ร่ะสิทธิิภาพส้งกว่า ย่อมม้โอกาสและเวลาในัการ่ค้นัคว้าและจัดิทำา 

ร่ายงานัดัิงกล่าวได้ิมากกว่าผ้้เร้่ยนัท้�ต้้องอาศัยอุป็กร่ณ์ท้�จัดิไว้ให้ในัสถึาบันัการ่ศึกษา 

ซึึ่�งสามาร่ถึเข้้ามาใช้งานัได้ิในัสถึาบันัในัวันัและเวลาท้�จำากัดิเท่านัั�นั

ทั�งน้ั� จากการ่สัมภาษณ์ผ้้เก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัลซึึ่�งเป็็นัอาจาร่ย์ในัสถึาบันั 

อุดิมศึกษาหลังจากได้ิทดิลองใช้การ่สอบโดิยอนุัญาต้ให้ผ้้เร้่ยนัได้ินัำาอุป็กร่ณ์ช่วยในัการ่ 

ค้นัคว้าเข้้ามาใช้ในัการ่สอบไดิ ้พบว่า จากการ่ป็ร่ะเมนิัผลและสอบถึามความคดิิเห็นัข้อง 

ผ้้เร้่ยนั การ่สอบโดิยท้�ให้ม้การ่เปิ็ดิต้ำาร่า (Open Book) ได้ินัั�นัม้ข้้อจำากัดิ เนืั�องจากเอกสาร่ 

ส่วนัใหญ่ม้ลักษณะเป็็นัไฟล์อิเล็กทร่อนิักส์ ซึึ่�งถ้ึาต้้องพิมพ์ออกมาเป็็นัเอกสาร่จะทำาให้ 

สิ�นัเป็ลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก แต่้หลังจากม้การ่อนุัญาต้ให้เอาอุป็กร่ณ์อิเล็กทร่อนิักส์ 

เข้้าสอบเพื�อค้นัคว้าได้ิโดิยไม่ได้ิกำาหนัดิร้่ป็แบบข้องอุป็กร่ณ์ ทำาให้เห็นัอย่างชัดิเจนัว่า  

ลักษณะอปุ็กร่ณท้์�แต้กต้า่งกันัส่งผลต้อ่ป็ร่ะสทิธิิภาพการ่คน้ัคว้าและความสะดิวกในัการ่ 

ใช้งานัในัห้องสอบได้ิแต้กต่้างกันั ซึึ่�งผ้้เร้่ยนัเห็นัว่าทำาให้เกิดิการ่ได้ิเป็ร้่ยบเส้ยเป็ร้่ยบกันั

ขึ้�นั

นัอกจากนัั�นั ผ้้เร้่ยนัยังป็ร่ะเมินัและตั้ดิสินัใจท้�จะลงทุนักับเครื่�องมืออื�นั ๆ  

นัอกเหนืัอจากคอมพิวเต้อร์่ซึึ่�งถ้ึกมองว่าเป็็นัการ่ลงทุนัท้�คุ้มค่ากว่า เช่นั การ่ลงทุนัซืึ่�อ 

เครื่�องอ่านัอ้บุ�กแทนัการ่อา่นัเอกสาร่หร่อืหนัังสอืในัร้่ป็แบบกร่ะดิาษและแทนัการ่ลงทนุั 

ซืึ่�อหนัังสือในัแบบร้่ป็เล่ม เนืั�องจากสามาร่ถึพกพาง่ายกว่าและลดิค่าใช้จ่ายท้�เกิดิจาก 

การ่ใช้กร่ะดิาษ เช่นั การ่ถ่ึายเอกสาร่ เพื�อนัำาเงินัมาลงทุนักับเครื่�องมือท้�ป็ร่ะเมินัแล้วว่า 

สามาร่ถึใช้งานัไดิ้ยาวนัานักว่า อ้กทั�งการ่เร้่ยนัการ่สอนัในัป็ัจจุบันัถ้ึกออกแบบให้เป็็นั 

ห้องเร้่ยนัออนัไลนั์ ทำาให้เอกสาร่ต้่าง ๆ ท้�เก้�ยวข้้องกับการ่เร้่ยนัถ้ึกเผยแพร่่และส่งต่้อ 

ในัร้่ป็แบบไฟล์อิเล็กทร่อนิักส์แทนัการ่พิมพ์เอกสาร่ป็ร่ะกอบการ่สอนั ซึึ่�งอาจจะ 

กลายเป็็นัภาร่ะสำาหรั่บผ้้เร้่ยนัท้�ไม่ม้อุป็กร่ณ์สำาหรั่บจัดิเก็บเอกสาร่เหล่าน้ั�แทนั 

ดัิงนัั�นัจะเห็นัได้ิว่า เครื่�องมืออิเล็กทร่อนิักส์ท้�ม้ความหลากหลาย นัอกจากจะม้ 

ความแต้กต่้างในัแง่ข้องการ่ใช้งานัแล้ว แน่ันัอนัว่ายงัสร้่างความร้้่สึกได้ิเป็ร้่ยบเส้ยเป็ร้่ยบ 

ร่ะหว่างผ้้เร้่ยนัในัการ่เข้้าถึึงองค์ความร้้่ท้�แต้กต่้างกันัด้ิวย ซึึ่�งทำาให้บางครั่�งการ่กำาหนัดิ 

ร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัการ่สอนัท้�ต้้องอาศัยเทคโนัโลย้เหล่าน้ั�ถ้ึกตั้�งคำาถึามว่า อาจยุติ้ธิร่ร่ม 

สำาหรั่บกลุ่มคนักลุ่มหนึั�ง แต่้เกิดิช่องว่างและสร้่างความไม่เท่าเท้ยมสำาหรั่บคนัอ้ก 

กลุ่มหนึั�งท้�เข้้าไม่ถึึงอุป็กร่ณ์เหล่าน้ั� ซึึ่�งเป็็นัการ่สร่้างความเหลื�อมลำ�าในักร่ะบวนัการ่ 

เร้่ยนัร้้่อันัเนืั�องมาจากเทคโนัโลย้และสื�อการ่สอนัสมัยใหม่ท้�ผ้้ม้ส่วนัเก้�ยวข้้องในั 

กร่ะบวนัการ่ดัิงกล่าวพึงให้ความสำาคัญ

เม่�อ	“การเรียนีร้่”	จำาเป็นีต้องมี	“ผ้่สนัีบสนุีนี”

นัอกจากข้้อจำากัดิในัการ่เข้้าถึึงอุป็กร่ณ์การ่เร้่ยนัร้้่ดัิงท้�กล่าวมาแล้ว ร้่ป็แบบการ่ 

เร้่ยนัร้้่ในัปั็จจุบันัท้�อย้่บนัพื�นัฐานัการ่ใช้งานัเทคโนัโลย ้ นัอกจากจะสร้่างความแต้กต่้าง 
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ด้ิวยการ่เข้้าถึึงอุป็กร่ณ์ท้�แต้กต่้างกันัแล้ว ในักร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ข้องผ้้เร้่ยนัท้�จำาเป็็นัต้้อง 

ม้ผ้้ช่วยหรื่อผ้้สนัับสนุันัยังเป็็นัอ้กป็ร่ะเด็ินัหนึั�งท้�ควร่ให้ความสำาคัญ ทั�งน้ั�เนืั�องจาก 

ความพร้่อมข้องบร่ร่ยากาศหรื่อบริ่บทการ่เร้่ยนัร้้่ข้องผ้้เร้่ยนัเป็็นัส่วนัหนึั�งท้�ส่งผล 

กร่ะทบต่้อป็ร่ะสิทธิิภาพการ่เร้่ยนัร้้่ในัปั็จจุบันั โดิยเฉพาะผ้้เร้่ยนัชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบชั�นั 

มัธิยมศึกษาทั�งต้อนัต้้นัและต้อนัป็ลาย

ถึึงแม้ว่าเด็ิกกลุ่มน้ั�จะเร้่ยกได้ิว่าเป็็นักลุ่มท้�เกิดิมาพร้่อมกับยุคเทคโนัโลย้ ม้ความ 

คุ้นัเคย ต้ลอดิจนัม้ทักษะการ่ใช้เทคโนัโลย้อย้่ในัร่ะดัิบท้�พึ�งพาต้นัเองได้ิก็ต้าม แต่้ 

สำาหรั่บการ่เร้่ยนัร้้่ในับางร้่ป็แบบท้�อาจจำาเป็็นัต้้องอาศัยผ้้ช้�แนัะหรื่อแนัะนัำาโดิยเฉพาะ 

ในัคร่อบครั่ว ซึึ่�งแต่้ละคร่อบครั่วต่้างม้ความพร้่อมในัการ่ด้ิแลและรั่บภาร่ะในัส่วนัน้ั� 

ได้ิแต้กต่้างกันัไป็ เช่นั ในัคร่อบครั่วท้�ม้ผ้้ป็กคร่องซึึ่�งม้ทักษะในัการ่ใช้เทคโนัโลยใ้นัการ่ 

ทำางานัคอ่นัข้้างส้งจะม้โอกาสท้�จะช่วยช้�แนัะเดิก็ในัการ่เร้่ยนัร้้่สิ�งเหล่าน้ั�ได้ิด้ิกว่า เป็็นัต้้นั

ทั�งน้ั� จะเห็นัได้ิว่า บทเร้่ยนัหรื่อสาร่ะการ่เร้่ยนัร้้่ข้องนัักเร้่ยนัในัร่ะดัิบชั�นัมัธิยมศึกษา  

ในัปั็จจุบันัได้ิม้การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัเพื�อร่องรั่บกับสังคมแห่งเทคโนัโลย้ เช่นั ม้ร่ายวิชาท้� 

เก้�ยวข้้องกับคอมพิวเต้อร์่และการ่เข้้ยนัโป็ร่แกร่มจำานัวนัมากเพื�อเป็็นัพื�นัฐานัสำาหรั่บ 

การ่เร้่ยนัร้้่ในัร่ะดิับท้�ส้งขึ้�นั หรื่อการ่กำาหนัดิให้ทำาโคร่งงานัในัลักษณะการ่สร่้างสร่ร่ค์ 

นัวัต้กร่ร่มร้่ป็แบบต้่าง ๆ ซึึ่�งจากการ่สัมภาษณ์นัักเร้่ยนัในัร่ะดิับชั�นัมัธิยมศึกษาทำาให้ 

เห็นัได้ิว่า ความแต้กต่้างในัพื�นัฐานัการ่เร้่ยนัร้้่จากคนัในัคร่อบครั่วทำาให้เด็ิกม้ศักยภาพ 

และโอกาสในัการ่เร้่ยนัร้้่ได้ิแต้กต่้างกันั ซึึ่�งเด็ิกท้�ม้ข้้อจำากัดิในัแง่ข้องผ้้สนัับสนุันั 

ในัคร่อบครั่วจำาเป็็นัต้้องอาศัยการ่เร้่ยนัร้้่ด้ิวยต้นัเองเป็็นัส่วนัใหญ่ 

นัอกจากนัั�นั เด็ิกบางคนัยังจำาเป็็นัต้้องรั่บภาร่ะอื�นั ๆ ในัคร่อบครั่ว เช่นั ภาร่ะ 

ในัเรื่�องค่าใช้จ่ายในับ้านั หรื่อไม่ได้ิอย้่ร่่วมกับบิดิามาร่ดิา โดิยเฉพาะเด็ิกในัต่้างจังหวัดิ 

หลายคนัท้�บิดิามาร่ดิาต้้องเข้้าไป็ทำางานัท้�กรุ่งเทพฯ หรื่อจังหวัดิอื�นัและต้้องอาศัยอย้ ่

ร่่วมกับสมาชิกในัรุ่่นัป่้็ย่าต้ายายซึึ่�งค่อนัข้้างม้ข้้อจำากัดิในัการ่ทำาหน้ัาท้�เป็็นัผ้้สนัับสนุันั 

และให้คำาแนัะนัำาเก้�ยวกับบทเร้่ยนัเหล่าน้ั� จึงจำาเป็็นัต้้องพึ�งพาต้นัเองและแสวงหาความร้้่ 

และสร่้างความเข้้าใจในักร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่สิ�งเหล่าน้ั�ด้ิวยต้นัเอง ข้้อจำากัดิในัเรื่�องข้อง 

ความพร่้อมข้องผ้้สนัับสนัุนัจึงเป็็นัอ้กป็ร่ะเดิ็นัหนึั�งซึ่ึ�งทำาให้ชาวดิิจิทัลแต่้ละกลุ่มม้ความ 

เหลื�อมลำ�าในัการ่ได้ิรั่บป็ร่ะโยชน์ัจากพัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลย้เหล่าน้ั�เพิ�มเติ้มจาก 

ข้้อจำากัดิในัด้ิานัเศร่ษฐกิจซึึ่�งเป็็นัความเหลื�อมลำ�าในัร้่ป็แบบเดิิมท้�ยังคงม้อย้่เช่นักันั

ร่ปแบบการทีำางานีและองค์กร	4.0

เนืั�องจากเศร่ษฐกิจยุค 4.0 เป็็นัเศร่ษฐกิจท้�กำาลังอย้ใ่นัช่วงเป็ล้�ยนัผ่านัจากร้่ป็แบบ 

อุต้สาหกร่ร่มไป็ส่้ธิุร่กิจท้�ต้้องผสมผสานัความร้้่ความคิดิ นัวัต้กร่ร่มซึึ่�งจำาเป็็นัต้้องอาศัย 

คนัรุ่่นัใหม่ในัองค์กร่ท้�เป็็นัป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลรุ่่นัเก่าอายุร่ะหว่าง 24-38 ปี็ มาเป็็นักำาลัง 

สำาคัญ จึงเป็็นัความท้าทายข้ององค์กร่ว่า จะทำาอย่างไร่ท้�จะสามาร่ถึทำาให้คนักลุ่มน้ั� 

ทำางานัร่่วมกับกลุ่มคนัอาวุโสในัองค์กร่ได้ิอย่างลงตั้วและอย้่กับองค์กร่ให้ได้ิอย่างยั�งยืนั  

ซึึ่�งจำาเป็็นัต้้องม้การ่เต้ร้่ยมความพร้่อมในัแง่ข้องการ่พัฒนัาทักษะสำาคัญท้�จำาเป็็นัและ 

เป็็นัท้�ต้้องการ่ข้ององค์กร่ ไม่ว่าจะเป็็นัทักษะด้ิานัเทคโนัโลย้ ทักษะด้ิานัการ่จัดิการ่ 

ข้้อม้ล ทักษะด้ิานัภาษา และทักษะด้ิานัการ่สื�อสาร่ เป็็นัต้้นั

อย่างไร่ก็ต้ามในัข้ณะท้�ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ถ้ึกคาดิหวังจากองค์กร่และสังคมให้ต้้องม้ 

ทักษะเหล่าน้ั�เพื�อต้อบสนัองความต้้องการ่ภายนัอก แต่้ต้ลอดิเส้นัทางในัการ่พัฒนัา 

ทักษะดัิงกล่าวกลับพบว่า ยังม้ช่องว่างและข้้อจำากัดิท้�ทำาให้ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�บางส่วนั 

ไม่สามาร่ถึท้�จะพัฒนัาต้นัเองเพื�อไป็ถึึงเป้็าหมายดิังกล่าวได้ิ ซึึ่�งถืึอเป็็นัความเหลื�อมลำ�า 

ในัการ่เข้้าถึึงโอกาสในัการ่พัฒนัาทักษะท้�จำาเป็็นัสำาหรั่บการ่ทำางานัในัองค์กร่ยุคดิิจิทัล  

ดัิงป็ร่ะเด็ินัต่้อไป็น้ั�

เม่�อเส้นีแบ่งระหว่าง	“เวลางานี”	กับ	“เวลาส่วนีตัว”	ช่้างเบาบาง

เนืั�องจากการ่ทำางานัในัป็ัจจุบันันัอกจากจะถ้ึกคาดิหวังให้สามาร่ถึทำางานัโดิย 

ผ่านัการ่ใช้เทคโนัโลยไ้ด้ิอย่างคล่องแคล่วแล้ว ความก้าวหน้ัาข้องเทคโนัโลยก้าร่สื�อสาร่ 

ยังทำาให้การ่ทำางานัไม่จำาเป็็นัต้้องยึดิติ้ดิกับทั�งพื�นัท้�และเวลาอ้กต่้อไป็ นัั�นัหมายความว่า  

การ่ทำางานัสามาร่ถึเกิดิขึ้�นัได้ิทุกสถึานัท้�ทั�งในัและนัอกพื�นัท้�ทางกายภาพข้ององค์กร่ 
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และทุกเวลาท้�สามาร่ถึเข้้าถึึงเทคโนัโลย้เพื�อช่วยการ่ทำางานัได้ิ ดัิงนัั�นัคำาว่า Office  

Hour ท้�เคยหมายถึึงเวลาทำางานัข้องออฟฟิศหรื่อเวลาสำาหรั่บการ่ทำางานัในัองค์กร่ 

จึงเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ นัอกจากนัั�นั ในับางองค์กร่ยังสามาร่ถึให้พนัักงานัทำางานัจากท้�บ้านั  

แล้วส่งผลงานัผ่านัทางร่ะบบเครื่อข่้ายให้กับองค์กร่ได้ิ ในัข้ณะท้�การ่ติ้ดิต่้อเก้�ยวกับ 

เรื่�องงานัก็สามาร่ถึดิำาเนิันัการ่ไดิ้นัอกเวลางานัป็กต้ิด้ิวยเช่นักันั เนืั�องจากการ่เชื�อมโยง 

ข้้อม้ลองค์การ่ผ่านัร่ะบบออนัไลน์ัและการ่บริ่การ่งานัผ่านัร่ะบบออนัไลน์ัท้�สามาร่ถึ 

ดิำาเนิันัการ่ได้ิในัทุกพื�นัท้� 

สิ�งท้�ต้ามมาคือ การ่ไม่ม้เส้นัแบ่งร่ะหว่างงานั (Work Time) กับเวลาส่วนัตั้ว  

(Leisure Time) ซึ่ึ�งส่งผลให้ Work-Life Balance ข้องคนัทำางานัเป็ล้�ยนัไป็ เพร่าะ 

ต้้องรั่บภาร่ะงานัท้�ทำาได้ิทุกท้�ทุกเวลา ทั�งน้ั� หมายร่วมถึึงทั�งงานัในัองค์กร่และงานัอาช้พ 

อิสร่ะอื�นั ๆ ท้�สามาร่ถึดิำาเนิันัการ่ผ่านัร่ะบบออนัไลน์ัได้ิ เช่นั การ่ค้าข้ายสินัค้าออนัไลน์ั  

หรื่องานับริ่การ่ท้�ดิำาเนิันัการ่ผ่านัร่ะบบแอป็พลิเคชันัออนัไลน์ัต่้าง ๆ เช่นั บริ่การ่รั่บ-ส่ง 

สินัค้า และการ่ให้บริ่การ่รั่บ-ส่งผ้้โดิยสาร่ 

นัอกจากนัั�นั ชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�ยังถ้ึกคาดิหวังว่าจะต้้องม้ทักษะการ่ทำาได้ิ 

หลายอย่างในัคร่าวเด้ิยวกันั (Multitasking Skills) ซึ่ึ�งต้ลาดิแร่งงานัส่วนัใหญ่ 

ม้แนัวโน้ัมท้�จะนัำาคอมพิวเต้อร์่และเทคโนัโลย้เข้้ามาอำานัวยความสะดิวกเพื�อให้การ่ 

ทำางานัหลายอย่างในัคร่าวเด้ิยวกันัม้ความเป็็นัไป็ได้ิมากขึ้�นั ซึึ่�งเป็็นัการ่ลดิขั้�นัต้อนัและ 

เวลาลง ในัข้ณะท้�ทักษะการ่ทำางานัแบบซึ่ำ�า ๆ (Routine Work) อย่างเช่นัในัอด้ิต้  

ไม่เพ้ยงพอท้�จะต้อบโจทย์องค์กร่ในัยุคดิิจิทัลอ้กต่้อไป็

อยา่งไร่ก็ต้าม ชาวดิิจิทัลซึึ่�งเป็็นักลุ่มวัยทำางานั โดิยเฉพาะกลุ่มวัยทำางานัต้อนัป็ลาย 

อายุร่ะหว่าง 24-38 ปี็ ซึึ่�งม้ภาร่ะหน้ัาท้�รั่บผิดิชอบในัช้วิต้ด้ิานัอื�นั ๆ โดิยเฉพาะภาร่ะ 

ในัคร่อบครั่ว เห็นัว่า ต้นัเองค่อนัข้้างม้ข้้อจำากัดิในัการ่ได้ิม้โอกาสพัฒนัาทักษะเพื�อ 

เพิ�มข้้ดิความสามาร่ถึและศักยภาพข้องต้นั ไม่ว่าจะเป็็นัการ่พัฒนัาทักษะด้ิานัภาษา 

หรื่อความชำานัาญพิเศษอื�นั ๆ อันัจะนัำามาซึึ่�งโอกาสในัการ่ทำางานัท้�เปิ็ดิกว้างมากขึ้�นั  

และโอกาสก้าวหน้ัาในัหน้ัาท้�การ่งานั ซึึ่�งปั็จจุบันัได้ิรั่บการ่พิจาร่ณาจากการ่ม้ศักยภาพ 

และทักษะท้�ต้อบสนัองคุณป็ร่ะโยชนั์ต่้อองค์กร่ไดิ้อย่างเต้็มท้� ตั้วอย่างเช่นั ชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัเก่าร่ายหนึั�งซึึ่�งทำางานัในัองค์กร่มาเป็็นัเวลานัานัหลายสิบปี็ แต่้ยังไม่ม้โอกาสไดิ้ 

เข้้ารั่บการ่ฝึ่กอบร่มการ่ใช้โป็ร่แกร่มสำาเร็่จร้่ป็ท้�จำาเป็็นัต้้องใช้ในัการ่ทำางานั เช่นั การ่ 

จัดิทำาเว็บไซึ่ต์้ การ่ตั้ดิต่้อคลิป็วิด้ิโอ และการ่ทำาอินัโฟกร่าฟิก เพื�อให้ต้นัเองม้โอกาส 

ในัความก้าวหน้ัาหรื่ออาจเป็ล้�ยนัแป็ลงงานัในัอนัาคต้ เนืั�องจากต้้องรั่บภาร่ะแต่้เพ้ยง 

ผ้้เด้ิยวในัการ่ด้ิแลบิดิาซึึ่�งช่วยเหลือต้นัเองไม่ได้ิและมาร่ดิาซึึ่�งเป็็นัผ้้ส้งอายุ

ในัข้ณะท้�คนัทำางานัรุ่่นัใหม่ยงัสามาร่ถึใช้เวลาท้�ว่างเว้นัจากการ่ทำางานัในัการ่เร้่ยนัร้้่ 

ทักษะท้�ต้นัสนัใจเพิ�มเติ้มผ่านัทางสื�อออนัไลน์ัร้่ป็แบบต่้าง ๆ เช่นั การ่ฝึ่กฝ่นัทักษะ 

ด้ิานัภาษาอังกฤษ ซึ่ึ�งปั็จจุบันัสามาร่ถึเร้่ยนัร้้่ด้ิวยต้นัเองผ่านัสื�อออนัไลนั์ได้ิ เป็็นัต้้นั  

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าวสะท้อนัให้เห็นัว่า ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลถ้ึกคาดิหวังและผลักดัินั 

จากนัโยบายข้ององค์กร่ท้�ต้้องการ่คนัทำางานัท้�ม้ป็ร่ะสิทธิิภาพภายใต้้แนัวคิดิองค์กร่ 4.0  

ซึึ่�งใช้เทคโนัโลยเ้ป็็นัฐานัการ่ข้บัเคลื�อนัเศร่ษฐกิจในัร้่ป็แบบเด้ิยวกันั แต่้บุคลากร่ในัองคก์ร่ 

ไม่สามาร่ถึเข้้าร่่วมแข่้งขั้นัเพื�อพัฒนัาศักยภาพต้นัเองไดิ้อย่างเท่าเท้ยม เนืั�องจากฐานั 

ข้องทรั่พยากร่ท้�แต่้ละคนัม้แต้กต่้างกันั ซึึ่�งในักร่ณ้น้ั�คือโอกาสในัการ่พัฒนัาศักยภาพ 

ข้องต้นัอันัเนืั�องมาจากข้้อจำากัดิด้ิานัภาร่ะความรั่บผิดิชอบอื�นั ๆ ซึึ่�งยังไม่ม้ร่ะบบท้� 

สามาร่ถึร่องรั่บหรื่อช่วยจัดิการ่ภาร่ะเหล่าน้ั�ได้ิอย่างเต็้มท้� เช่นั ร่ะบบการ่ด้ิแลผ้้ส้งอาย ุ

และผ้้พิการ่ในับ้านัท้�ไม่ม้ผ้้ด้ิแล

เม่�อ	“แรงบันีด้าลใจ”	และ	“ความคิด้สร้างสรรค์”	ถุ่กปิด้กั�นี

การ่จะพัฒนัาทักษะความสามาร่ถึข้องชาวดิิจิทัลเพื�อต้อบสนัององค์กร่และการ่ 

ทำางานัในัยุค 4.0 ได้ิจำาเป็็นัต้้องม้การ่วางร่ากฐานัการ่เร้่ยนัร้้่ท้�เหมาะสมและสอดิคล้อง 

กับการ่พัฒนัาศักยภาพดัิงกล่าว โดิยผ่านัร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่แบบ Purposeful Learning  

เพื�อเสริ่มสร้่างแร่งบันัดิาลใจและความมุ่งมั�นัผ่านัร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ท้�เน้ันัการ่เร้่ยนั 

ด้ิวยความกร่ะตื้อรื่อร้่นั (Active Learning) ควบค่้ไป็กับการ่เร้่ยนัร้้่ท้�เกิดิจากความ 

ต้้องการ่หรื่อความอยากร้้่ข้องตั้วผ้้เร้่ยนัเอง (Passion Driven) และควร่เป็็นัการ่เร้่ยนัร้้่ 

เพื�อต้อบโจทย์ข้องแต่้ละบุคคล (Personalized Learning) เช่นัเด้ิยวกับการ่ส่งเสริ่มการ่ 
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เร้่ยนัร้้่ในัร้่ป็แบบ Generative Learning ท้�เน้ันัการ่บ่มเพาะความคิดิสร้่างสร่ร่ค์และ 

ความสามาร่ถึในัการ่ร่งัสร่ร่คน์ัวัต้กร่ร่ม โดิยเป็ล้�ยนัการ่เร้่ยนัร้้่เดิิม ๆ  เป็็นัการ่เร้่ยนัร้้่นัอก 

ห้องเร้่ยนั นัอกโร่งเร้่ยนั และนัอกร่ะบบ อ้กทั�งป็รั่บเป็ล้�ยนัจากการ่เร้่ยนัจากข้้อเท็จจริ่ง  

(Fact-Based) เป็็นัการ่เร้่ยนัท้�เริ่�มจากการ่ใช้ความคิดิ (Idea-Based) และป็รั่บเป็ล้�ยนั 

จากการ่คิดิในักร่อบ (In the Box) เป็็นัการ่คิดินัอกกร่อบ (Out of the Box) ต้ลอดิจนั 

ป็รั่บเป็ล้�ยนัจากการ่เร้่ยนัแบบถ่ึายทอดิ (Transmitting) เป็็นัการ่เร้่ยนัแบบช้�แนัะ  

(Mentoring) ซึึ่�งร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่เหล่าน้ั�ม้ส่วนัสำาคัญอย่างยิ�งในัการ่วางร่ากฐานัในัการ่ 

พัฒนัาทักษะและข้้ดิความสามาร่ถึให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่สามาร่ถึเข้้าส่้ช้วิต้การ่ทำางานั

จากผลการ่ศึกษาผ่านัการ่สัมภาษณ์ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ทั�งในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษาและ 

ร่ะดัิบอุดิมศึกษาสะท้อนัให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลได้ิรั่บการ่ส่งเสริ่มและสนัับสนุันัให้เกิดิการ่ 

เร้่ยนัร้้่ในัร้่ป็แบบดัิงกล่าวแต้กต่้างกันัไป็ต้ามบริ่บทข้องพื�นัท้�สถึาบันัการ่ศึกษาและ 

พื�นัฐานัคร่อบคร่ัว สำาหรั่บชาวดิิจิทัลซึึ่�งศึกษาอย้่ในัเมืองใหญ่และอย้่ในัสถึาบันัท้�ม้ 

ชื�อเส้ยง ซึ่ึ�งม้การ่แข่้งขั้นักันัในัร่ะบบการ่ศึกษาค่อนัข้้างส้ง ด้ิวยร่ะบบการ่จัดิลำาดัิบ 

สถึาบันัและการ่จัดิการ่แข่้งขั้นัต่้าง ๆ  เพื�อใช้เป็็นัตั้วช้�วดัิในัการ่จัดิอันัดัิบผ้้เร้่ยนัในัสถึาบันั 

ดัิงกล่าว จึงม้แนัวโนั้มท้�จะม้โอกาสไดิ้รั่บการ่ป็ล้กฝั่งทักษะผ่านักร่ะบวนัการ่เร้่ยนัร้้่ 

ในัร้่ป็แบบน้ั� เนืั�องจากเป็็นัการ่เพิ�มศักยภาพในัการ่แข่้งขั้นัข้องสถึาบันั 

อย่างไร่ก็ต้าม ไม่ใช่ว่าชาวดิิจิทัลทุกร่ายจะม้ความพร้่อมสำาหรั่บการ่เร้่ยนัร้้่ในั 

ร้่ป็แบบดัิงกล่าว เนืั�องจากข้้อจำากัดิข้องแต่้ละคนั เช่นั พื�นัฐานัคร่อบครั่วซึึ่�งไม่ได้ิม้ 

ความพร้่อมในัการ่สนัับสนุันั อย่างไร่ก็ต้าม การ่ม้กร่อบในัเรื่�องข้องการ่แข่้งขั้นัและ 

การ่จัดิอันัดัิบสถึาบันัการ่ศึกษาอาจเป็็นัส่วนัหนึั�งในัการ่ปิ็ดิกั�นัโอกาสในัการ่คิดิ 

นัอกกร่อบ และโอกาสในัการ่เร้่ยนัร้้่เพื�อต้อบสนัองความต้้องการ่ข้องต้นัเองข้องผ้้เร้่ยนั 

เป็็นัไป็ได้ิยากขึ้�นัเมื�อเป็็นัการ่เร้่ยนัร้้่ในัห้องเร้่ยนั จึงทำาให้ผ้้เร้่ยนัท้�ยังคงม้ความใฝ่่ฝั่นั 

และความต้้องการ่ส่วนัตั้วจำาเป็็นัต้้องแสวงหาแหล่งเร้่ยนัร้้่นัอกห้องเร้่ยนัด้ิวยต้นัเอง  

ซึึ่�งเด็ิกแต่้ละคนัอาจจะม้โอกาสและทรั่พยากร่ท้�ช่วยสนัับสนุันัการ่เร้่ยนัร้้่นัอกห้องเร้่ยนั 

ได้ิแต้กต่้างกันั ดัิงป็ร่ะเด็ินัท้�กล่าวถึึงไป็แล้วในัเรื่�องข้องความเหลื�อมลำ�าในัแง่ข้องอุป็กร่ณ์ 

และการ่เข้้าถึึงเทคโนัโลยส้นัับสนุันัการ่เร้่ยนัร้้่ทั�งในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษาและอุดิมศึกษา

นัอกจากนัั�นั ร้่ป็แบบข้องสถึาบันัการ่ศึกษายังม้ผลต่้อการ่กำาหนัดิกร่อบในัการ่ 

เร้่ยนัร้้่ข้องผ้้เร้่ยนัด้ิวยเช่นักันั โดิยเฉพาะในัร่ะดิับชั�นัมัธิยมศึกษา ในัข้ณะท้�สถึาบันั 

การ่ศึกษาข้องรั่ฐม้แนัวโน้ัมท้�จะกำาหนัดิกร่อบต้ามกฎเกณฑ์หรื่อกร่อบข้องกร่ะทร่วง 

ศึกษาธิิการ่ในัการ่จัดิการ่เร้่ยนัการ่สอนัอย่างเคร่่งคร่ัดิ ด้ิวยร่ะบบการ่จัดิการ่หลักส้ต้ร่ 

และเอกสาร่ท้�เก้�ยวข้้องในัร้่ป็แบบท้�เป็็นัมาต้ร่ฐานัเด้ิยวกันั แต่้สถึาบันัการ่ศึกษาเอกชนั 

อาจม้โอกาสท้�จะเลือกสื�อการ่เร้่ยนัร้้่และการ่จัดิกิจกร่ร่มเสริ่มทักษะ ต้ลอดิจนัหลักส้ต้ร่ 

การ่จัดิการ่ศึกษาท้�ม้ความหลากหลายและเป็็นัอิสร่ะมากกว่าภายใต้้กร่อบมาต้ร่ฐานั 

เด้ิยวกันั ดัิงนัั�นัจึงม้ความเป็็นัไป็ได้ิท้�ผ้้เร้่ยนัจากสถึาบันัการ่ศึกษาในัแต่้ละร้่ป็แบบจะม้ 

โอกาสในัการ่พัฒนัาทักษะท้�จำาเป็็นัต้้องการ่ทำางานัในัอนัาคต้เหล่าน้ั�ได้ิแต้กต่้างกันั 

ในัร่ะดัิบหนึั�ง 

ตั้วอย่างเช่นั การ่ตั้ดิสินัใจเลือกศึกษาต่้อในัสายอาช้พแทนัการ่ศึกษาต่้อในัสาย 

สามัญ ซึึ่�งแทบไม่ม้การ่พ้ดิถึึงสำาหรั่บนัักเร้่ยนัชั�นัมัธิยมศึกษาต้อนัต้้นัในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ  

ส่วนัหนึั�งเนืั�องจากร่ะบบค่านิัยมในัการ่เร้่ยนัร่ะหว่างสายอาช้พกับสายสามัญในักรุ่งเทพฯ  

ค่อนัข้้างเข้้มข้้นัและม้อิทธิิพลต่้อเด็ิกมากกว่า แต่้สำาหรั่บจังหวัดิเช้ยงใหม่เด็ิกร่ะดัิบ 

มัธิยมศึกษาชั�นัปี็ท้� 3 หลายคนัคิดิว่า ต้นัเองจะเลือกศึกษาต่้อในัสายอาช้พแทนัการ่ 

เร้่ยนัต่้อในัสายสามัญท้�สถึาบันัการ่ศึกษาเดิิม ถึึงแม้ว่าสถึาบันัเดิิมจะเป็็นัสถึาบันัท้�ม้ 

ชื�อเส้ยงและม้มาต้ร่ฐานัการ่จัดิการ่เร้่ยนัการ่สอนัในัร่ะดัิบด้ิก็ต้าม โดิยให้เหตุ้ผลไว้ 

หลากหลาย ทั�งเห็นัว่าการ่ศึกษาสายสามัญท้�เร้่ยนัมาไม่ได้ิต้อบโจทย์ความต้้องการ่ 

และการ่ใช้ช้วิต้ในัอนัาคต้ข้องต้นั และการ่ให้คุณค่าในัการ่เร้่ยนัสายอาช้พไม่ได้ิแต้กต่้าง 

จากการ่เร้่ยนัสายสามัญ ซึึ่�งเป็็นัความแต้กต่้างในัเชิงค่านิัยมท้�ม้ต่้อร้่ป็แบบการ่ศึกษา 

ร่ะหว่างเด็ิกในักรุ่งเทพฯ กับจังหวัดิอื�นั เป็็นัต้้นั อ้กทั�งต้ลาดิแร่งงานัในักรุ่งเทพฯ ยังคง 

ให้ความสำาคัญกับการ่คัดิเลือกบุคคลโดิยวัดิจากสถึาบันัการ่ศึกษาและผลสัมฤทธิิ�ทาง 

การ่ศึกษาเป็็นัหลัก จึงทำาให้เด็ิกในักรุ่งเทพฯ ไม่สามาร่ถึหลุดิพ้นัจากกร่อบดิังกล่าวได้ิ 

ถึึงแม้ต้นัเองจะม้โอกาสในัการ่พัฒนัาทักษะในัด้ิานัต่้าง ๆ มากกว่าก็ต้าม
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กิจกรรมและความสัมพันีธ์ิของครอบครัวในียุคเทีคโนีโลยีชี้�นีำา

จากร้่ป็แบบการ่ทำางานัโดิยผ่านัเทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่ทำาให้กิจกร่ร่มข้องงานัไม่ได้ิ 

ถ้ึกแยกออกจากกิจกร่ร่มส่วนัตั้วอยา่งชัดิเจนั เช่นัเด้ิยวกับการ่ท้�เวลาส่วนัตั้วไม่ได้ิถ้ึกแยก 

ออกจากเวลาทำางานัด้ิวยเช่นักันั ทำาให้ร้่ป็แบบความสัมพันัธ์ิข้องผ้้คนัท้�เก้�ยวข้้องกับ 

ทั�งมิติ้การ่ทำางานัและมิติ้ส่วนัตั้วข้องคนัในัยุคน้ั�ม้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ สำาหรั่บชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ซึึ่�งอย้่ในัวัยเร้่ยนัเป็็นัหลัก โดิยเฉพาะชาวดิิจิทัลท้�กำาลังเร้่ยนัอย้่ในัร่ะดิับมัธิยม 

ศึกษาม้ความเห็นัพ้องต้้องกันัว่า นัอกจากเทคโนัโลย้จะม้ผลต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงวิธ้ิคิดิ 

และวิถ้ึช้วิต้ข้องต้นัแล้ว ยงัม้ผลต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงช้วิต้และพฤติ้กร่ร่มข้องคนัรุ่่นัพ่อแม่ 

ด้ิวยเช่นักันั โดิยเฉพาะในัมิติ้ข้องกิจกร่ร่มและความสัมพันัธ์ิร่ะหว่างกันัในัคร่อบครั่ว  

ถึึงแม้เทคโนัโลย้จะเข้้ามาช่วยสร้่างโอกาสทางเศร่ษฐกิจให้กับคนัในัสังคมและอำานัวย 

ความสะดิวกในัการ่จัดิการ่กิจกร่ร่มต่้าง ๆ โดิยเฉพาะการ่เกิดิขึ้�นัข้องการ่ทำางานัท้�บ้านั  

(Work From Home) เพื�อลดิเวลาจากการ่เดิินัทาง การ่ทำาธุิร่กิจออนัไลนั์ ซึึ่�งไม่ใช่ 

เฉพาะการ่ค้าข้ายสินัค้าผ่านัสื�อออนัไลน์ั อย่างเฟซึ่บุ�ก ไลน์ั หรื่ออินัสต้าแกร่ม ท้�จะช่วย 

ลดิต้้นัทุนัค่าใช้จ่ายในัเรื่�องค่าเช่าหรื่อการ่หาสถึานัท้�เพื�อเปิ็ดิเป็็นัหนั้าร้่านัเท่านัั�นั แต่้ 

ร่วมทั�งบริ่การ่ต่้าง ๆ บนัแอป็พลิเคชันัด้ิวย เช่นั การ่ให้บริ่การ่ผ่านั Grab ทั�งในั 

ร้่ป็แบบ Grab Car, Grab Bike และ Grab Food เป็็นัต้้นั ทั�งในัร้่ป็แบบข้องอาช้พเสริ่ม  

อาช้พหลัก และบางร่ายอาจป็รั่บเป็ล้�ยนัจากอาช้พเสริ่มจนักลายเป็็นัอาช้พหลักในัท้�สุดิ  

อยา่งไร่ก็ต้าม ภาวะดัิงกล่าวได้ิก่อให้เกิดิการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัวถ้ิึช้วิต้ข้องผ้้ท้�เก้�ยวข้้องกับ 

กร่ะบวนัการ่ดิังกล่าว โดิยเฉพาะสมาชิกในัคร่อบคร่ัวเด้ิยวกันั ซึึ่�งร่ายได้ิท้�เพิ�มขึ้�นัจาก 

โอกาสทางเศร่ษฐกิจอาจต้้องแลกมากับความสัมพันัธ์ิในัคร่อบครั่วท้�เป็ล้�ยนัไป็ ซึึ่�งแต่้ละ 

คร่อบครั่วต่้างม้โคร่งสร้่างคร่อบครั่วและความสัมพันัธ์ิเดิิมท้�ไม่ได้ิเอื�อต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง

ดัิงกล่าว เช่นั คร่อบครั่วเล้�ยงเด้ิ�ยว หรื่อคร่อบครั่วท้�ม้ข้้อจำากัดิในัเรื่�องข้องเวลา เป็็นัต้้นั  

ในัข้ณะท้�เรื่�องป็ากท้องข้องคนัในัคร่อบครั่วก็เป็็นัเรื่�องสำาคัญเช่นักันั

เม่�อ	“ปากท้ีอง”	เป็นีเร่�องสำาคัญ

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่หลายร่ายพยายามทำาความเข้้าใจเมื�อคนัในัคร่อบครั่ว ไม่ว่า 

จะเป็็นัพ่อหรื่อแม่ ม้ความจำาเป็็นัต้้องทำากิจกร่ร่มอื�นั ๆ ในับ้านัไป็พร้่อมกับการ่ทำางานั  

ม้ชาวดิิจิทัลจำานัวนัไม่น้ัอยท้�ยังคงม้ความต้้องการ่ทำากิจกร่ร่มร่่วมกับผ้้ป็กคร่องหร่ือ 

ต้้องการ่ม้โอกาสได้ิออกไป็ทำากิจกร่ร่มร่่วมกับคนัในัคร่อบครั่วนัอกบ้านัในัวันัหยุดิ  

แต่้เนืั�องจากเทคโนัโลย้ช่วยทำาลายข้อบเข้ต้ในัเชิงเวลาและพื�นัท้�ลง ทำาให้กิจกร่ร่ม 

ต่้าง ๆ ท้�พ่อแม่เคยต้้องกร่ะทำาบนัพื�นัท้�และเวลาท้�จำากัดิ เช่นั ต้้องไป็ทำางานัท้�ทำางานั  

ต้้องออกไป็ธินัาคาร่เพื�อจัดิการ่เรื่�องค่าใช้จ่าย ต้้องออกไป็ป็ร่ะชุม เป็็นัต้้นั เมื�อสิ�งเหล่าน้ั� 

สามาร่ถึจัดิการ่ให้สำาเร็่จได้ิโดิยไม่จำาเป็็นัต้้องก้าวเท้าออกจากบ้านั ทำาให้ชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่มองว่าม้โอกาสท้�จะได้ิเห็นัพ่อแม่อย้่ติ้ดิบ้านัมากขึ้�นั

อย่างไร่ก็ต้าม การ่อย้่ติ้ดิบ้านัท้�ว่าอาจไม่ได้ิหมายความว่าเป็็นัการ่อย้่บ้านัเพื�อม้ 

ป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับล้กได้ิมากขึ้�นั เพร่าะล้ก ๆ หลายคนัตั้ดิพ้อว่า พ่อแม่ยังคงให้ความสนัใจ 

กับกิจกร่ร่มท้�เคยต้้องทำานัอกบ้านั แต้่สามาร่ถึทำาไดิ้ท้�บ้านัแทนั โดิยท้�ยังคงไม่ม้โอกาส 

ได้ิม้ป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับล้กอย้่ด้ิ เช่นั การ่ทำางานั หรื่อในับางร่ายก็ยอมรั่บว่า พ่อแม่สนัใจ 

สื�อและข้้อม้ลต้ลอดิจนัการ่ติ้ดิต่้อพ้ดิคุยกับคนัภายนัอกท้�ต้้องติ้ดิต่้อในัเรื่�องงานัผ่านั 

อุป็กร่ณ์สื�อสาร่มากกว่าป็ฏิิสัมพันัธ์ิกับต้นัแม้จะอย้่ติ้ดิบ้านักันัก็ต้าม

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าวนัอกจากจะเกิดิขึ้�นักับลักษณะคร่อบครั่วโดิยทั�วไป็แล้ว  

เป็็นัท้�น่ัาสังเกต้ว่า ชาวดิิจิทัลท้�อย้่ในัคร่อบครั่วซึึ่�งม้โคร่งสร้่างคร่อบครั่วเล้�ยงเด้ิ�ยว  

หรื่อม้พ่อหรื่อแม่เล้�ยงล้กต้ามลำาพังไม่ว่าจะชั�วคร่าวหรื่อถึาวร่ก็ต้าม มักพ้ดิถึึงหรื่อให้ 

ความสำาคัญกับป็ร่ะเด็ินัดัิงกล่าวค่อนัข้้างมาก ถึึงแม้จะเป็็นัการ่พ้ดิถึึงด้ิวยความเข้้าใจ 

ก็ต้าม ซึึ่�งการ่พยายามป็รั่บตั้วเพื�อร่องรั่บกับสถึานัการ่ณ์ท้�เกิดิขึ้�นั ส่วนัใหญ่เด็ิกเหล่าน้ั� 

จะพยายามพึ�งพาต้นัเองเมื�อต้้องอย้่ในับ้านัหรื่อหากิจกร่ร่มในับ้านัซึึ่�งส่วนัใหญ่เป็็นั 

กิจกร่ร่มบนัหน้ัาจอมือถืึอเป็็นัหลัก ซึึ่�งม้ส่วนัทำาให้เด็ิกกลุ่มน้ั�ม้กิจกร่ร่มนัอกบ้านัน้ัอยลง 

อันัเนืั�องมาจากข้้อจำากัดิในัเรื่�องเวลาทำางานัข้องสมาชกิในับา้นัถึึงแมจ้ะอย้ใ่นับา้นัเด้ิยวกันั

ก็ต้าม ทั�งน้ั� แสดิงให้เห็นัว่า การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงร้่ป็แบบการ่ทำางานัโดิยผ่านัเครื่�องมือ 
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เทคโนัโลยก้าร่สื�อสาร่ได้ินัำาไป็ส่้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงและป็รั่บเป็ล้�ยนัวิถ้ึช้วิต้ข้องผ้้เก้�ยวข้้อง  

อย่างไร่ก็ต้าม ชาวดิิจิทัลซึึ่�งอย้ใ่นัโคร่งสร้่างคร่อบครั่วท้�แต้กต่้างกันัอาจได้ิรั่บผลกร่ะทบ 

ในัร่ะดัิบและร้่ป็แบบท้�แต้กต่้างกันัได้ิ ซึึ่�งการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงดัิงกล่าวยังส่งผลให้ชาวดิิจิทัล 

ในักลุ่มน้ั�ให้ความสำาคัญกับกิจกร่ร่มในัโลกออนัไลน์ัเป็็นัส่วนัใหญ่ เนืั�องจากเป็็นัหนัทาง 

หนึั�งในัการ่จัดิการ่กับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงความสัมพันัธ์ิภายในับ้านั

 เม่�อ	“ความสัมพันีธ์ิ”	ผันีแปรไปตาม	“เคร่�องม่อ”

นัอกเหนืัอจากร้่ป็แบบการ่ทำางานัข้องสมาชิกในัคร่อบครั่วจะส่งผลต่้อการ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงกิจกร่ร่มและความสัมพันัธ์ิในับ้านัแล้ว การ่ใช้เทคโนัโลย้เพื�อความบันัเทิง 

ภายในับ้านัยังถืึอเป็็นัเงื�อนัไข้หนึั�งซึึ่�งนัำาไป็ส่้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัป็ร่ะเดิ็นัดัิงกล่าวได้ิ 

เช่นักันั ซึึ่�งคร่อบครั่วท้�ม้ความสามาร่ถึในัการ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ได้ิแต้กต่้างกันัม้โอกาส 

ท้�ความสัมพันัธ์ิภายในับ้านัจะป็รั่บเป็ล้�ยนัไป็ต้ามร้่ป็แบบเทคโนัโลย้ท้�ใช้ด้ิวยเช่นักันั

สำาหรั่บคนัในัรุ่่นัพ่อแม่ข้องชาวดิิจิทัลจะม้ความร้้่สึกคุ้นัเคยกับการ่ใช้พื�นัท้�หน้ัาท้ว้ 

ร่่วมกันัข้องคนัในัคร่อบครั่วเพื�อรั่บชมข่้าวสาร่ความบันัเทิงร่่วมกันัข้องสมาชิกในับ้านั  

ซึึ่�งม้ทางเลือกไม่มาก แต่้เป็็นัพื�นัท้�ท้�ทุกคนัในับ้านัได้ิม้โอกาสเร้่ยนัร้้่ ทั�งเร้่ยนัร้้่ท้�จะ 

แบ่งปั็นั เร้่ยนัร้้่ร่สนิัยม ความชอบข้องสมาชิกแต่้ละคนัในัแง่ข้องความบันัเทิง หรื่อ 

แม้แต่้แลกเป็ล้�ยนัถึกเถ้ึยงกันัในัสิ�งท้�กำาลังนัำาเสนัอในัท้ว้ ซึึ่�งบร่ร่ยากาศเหล่าน้ั�กำาลัง 

หายไป็หรื่อได้ิหายไป็แล้วในัหลายคร่อบครั่วข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เนืั�องจากปั็จจุบันั 

ม้เครื่�องมือท้�จะทำาให้แต่้ละคนัสามาร่ถึเข้้าถึึงความบันัเทิงข่้าวสาร่ท้�สามาร่ถึเลือกเองได้ิ 

ต้ามต้้องการ่ ไม่ว่าจะเป็็นัการ่อ่านัหรื่อรั่บชมข่้าวผ่านัทางสื�อสังคมออนัไลน์ัความบันัเทิง 

ร้่ป็แบบใหม่ ๆ ทั�งการ่ด้ิหนััง ฟังเพลง ชมซ้ึ่ร้่ส์ ทำาให้ต่้างคนัต่้างเลือกจับจองพื�นัท้�ข้อง 

ต้นัเองภายในับ้านัท้�สามาร่ถึเข้้าถึึงความบันัเทิงเหล่าน้ั�ได้ิโดิยไม่ต้้องพึ�งพาท้ว้อ้กต่้อไป็

แม้แต่้คนัรุ่่นัพ่อแม่เองก็อาศัยความบันัเทิงผ่านัท้ว้น้ัอยลงเช่นักันั พื�นัท้�หน้ัาท้ว้ 

ท้�หายไป็ข้องคร่อบครั่วจึงส่งผลต่้อความสัมพันัธ์ิหน้ัาท้ว้ท้�หายต้ามไป็ด้ิวย ในัทางกลับกันั  

ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่หลายร่ายได้ิช้�ให้เห็นัว่า ได้ิดึิงพื�นัท้�หน้ัาจอท้ว้กลับมาได้ิโดิยอาศัย 

เทคโนัโลย้ข้องท้ว้สมัยใหม่ (Smart TV) ซึึ่�งสามาร่ถึเชื�อมต่้อช่องความบันัเทิงผ่านัร่ะบบ 

ออนัไลน์ัได้ิ คร่อบครั่วข้องต้นัจึงกลับมาม้กิจกร่ร่มและความสัมพันัธ์ิใหม่ท้�ไม่เคยทำา 

ร่่วมกันัมาก่อนั ชาวดิิจิทัลบางคนัเพิ�งค้นัพบว่า ต้นัเองม้สิ�งท้�ชื�นัชอบเช่นัเด้ิยวกับพ่อแม่ 

โดิยการ่เลือกรั่บชมผ่านัย้ท้บ ซึึ่�งเข้้าถึึงสื�อได้ิหลากหลายมากกว่า ร่วมทั�งม้โอกาส 

ดึิงโลกภายนัอกท้�เคยห่างกันัร่ะหว่างต้นัเองกับคนัรุ่่นัพ่อแม่ให้มาอย้่ในัโลกโซึ่เช้ยล 

ท้�ใกล้ชิดิกันัมากขึ้�นัได้ิ เนืั�องจากการ่รั่บชมผ่านัหน้ัาจอท้ว้ข้นัาดิใหญ่ม้ความสะดิวก 

มากกว่าการ่ด้ิผ่านัเครื่�องโทร่ศัพท์ข้นัาดิเล็กหรื่อแท็บเล็ต้เท่านัั�นั สะท้อนัให้เห็นัว่า  

ร้่ป็แบบข้องอุป็กร่ณ์หรื่อเครื่�องมือท้�ใช้ในัการ่สร้่างความสัมพันัธ์ิม้ผลไม่น้ัอยต่้อร้่ป็แบบ 

ความสัมพันัธ์ิข้องคนัในัคร่อบครั่ว อุป็กร่ณ์สื�อสาร่ข้นัาดิเล็กเหมาะสมกับการ่ใช้งานั 

ส่วนับุคคล จึงทำาให้เกิดิการ่แยกตั้วเพื�อต่้างคนัต่้างสร้่างความบันัเทิงผ่านัอุป็กร่ณ์ข้อง 

ต้นัเอง ในัข้ณะท้�อุป็กร่ณ์ข้นัาดิใหญ่เอื�อต่้อการ่รั่บชมร่่วมกันัได้ิสะดิวกกว่า จึงม้โอกาส 

ดึิงคนักลุ่มใหญ่ในัคร่อบครั่วเข้้ามาม้กิจกร่ร่มร่่วมกันัได้ิมากกว่า

ความกลัว	ความฝัันี	และความหวัง	ทีี�ถุ่กผลักดั้นีด้้วยเทีคโนีโลยี

เมื�อพัฒนัาการ่ทางสังคมและเทคโนัโลย้ได้ินัำาชาวดิิจิทัลไป็ส่้ความกลัว ความฝ่ันั  

และความหวังร้่ป็แบบใหม่ ๆ แต่้ยังคงม้พื�นัฐานัมาจากหลักคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัเดิิมท้�ถ้ึก 

ป็ล้กฝั่ง โดิยเฉพาะในัเรื่�อง “ความกต้ัญญู้” “ความสำาเร็่จ” และ “ความเป็็นัปั็จเจก”  

ซึึ่�งม้ความสัมพันัธ์ิกันัอย่างแยกออกได้ิยาก อย่างไร่ก็ต้าม ในัข้ณะท้�เทคโนัโลย้และ 

สื�อสังคมออนัไลนั์ได้ิสร้่างภาพความกลัว ความฝ่ันั และความหวังเหล่านัั�นั ให้กับชาว 

ดิิจิทัลได้ิเฝ้่าใฝ่่ฝั่นั แต่้สังคมกลับไม่ได้ิวางร่ากฐานัหรื่อสนัับสนุันัทรั่พยากร่เพื�อให้ชาว 

ดิิจิทัลได้ิหล้กหน้ัจากความกลัว ต้อบสนัองความฝ่ันั และผลักดัินัให้ความหวังเหล่านัั�นั 

เป็็นัจริ่งได้ิกับชาวดิิจิทัลทุกคนัอย่างเท่าเท้ยมกันั เนืั�องจากเงื�อนัไข้ทั�งในัร่ะดัิบบุคคลและ 

สังคมท้�เอื�ออำานัวยแต้กต่้างกันัโดิยเฉพาะเงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจสังคม

เม่�อ	“ความกลัว”	ถุ่กทีำาให้เป็นีส่วนีหน้ี�งของชี้วิต

ถึึงแม้ชาวดิิจิทัลจะเล่าถึึงเรื่�องความกลัวโดิยพ้ดิถึึงความกลัวในัร้่ป็แบบท้�แต้กต่้าง 

กันัไป็ก็ต้าม แต่้เมื�อพิจาร่ณาถึึงร่ากฐานัความกลัวเหล่านัั�นัแล้ว กลับพบว่าความกลัว 
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เหล่านัั�นัข้องชาวดิิจิทัลยังคงม้ร่ากฐานัมาจากค่านิัยมพื�นัฐานัข้องสังคมไทยในัเรื่�อง  

“ความกตั้ญญู้” “ความสำาเร็่จ” และ “ความเป็็นัปั็จเจก” เช่นั ชาวดิิจิทัลท้�กลัวทำาให้ 

พ่อแม่ผิดิหวัง กลัวด้ิแลพ่อแม่ไม่ได้ิ เนืั�องจากค่านิัยมเรื่�องความกต้ัญญู้ยังคงทำางานั 

อย้่ในัมโนัสำานึัก จึงม้ความวิต้กกังวลเก้�ยวกับช้วิต้ในัวันัข้้างหน้ัาซึึ่�งไม่ได้ิม้เพ้ยงการ่ 

รั่บผิดิชอบช้วิต้ข้องต้นัเองเท่านัั�นั แต่้ยังคงม้หน้ัาท้�ในัการ่ด้ิแลพ่อแม่อย้่ในัแผนัช้วิต้ 

ในัวันัข้้างหน้ัาด้ิวย หรื่อกร่ณ้ข้องชาวดิิจิทัลท้�กลัวผิดิพลาดิ พ่ายแพ้ ไม่ม้ความสุข้  

และความจนั ซึึ่�งม้พื�นัฐานัมาจากวิธ้ิคิดิในัการ่ใช้ช้วิต้แบบทุนันิัยมท้�ต้้องการ่ป็ร่ะสบ 

ความสำาเร็่จ โดิยเฉพาะความสำาเร็่จท้�ม้ตั้วช้�วัดิด้ิวยฐานัะทางเศร่ษฐกิจ ในัข้ณะท้� 

ความกลัวในัมิติ้ข้องปั็จเจกได้ิเริ่�มป็ร่ากฏิในัห้วงคิดิข้องชาวดิิจิทัล ไม่ว่าจะเป็็นัการ่กลัว 

ถ้ึกวิจาร่ณ์ กลัวการ่ด้ิถ้ึก และกลัวไม่ได้ิเป็็นัตั้วข้องตั้วเอง

อย่างไร่ก็ต้าม จะเห็นัได้ิว่า ถึึงแม้ชาวดิิจิทัลจะม้ความกลัวบนัพื�นัฐานัจากค่านิัยม 

เด้ิยวกันั แต่้กลับม้ความพร่้อมในัการ่ต้อบสนัองหร่ือจัดิการ่ต้่อความกลัวเหล่าน้ั�ได้ิ 

แต้กต่้างกันัไป็ อ้กทั�งให้ความสำาคัญกับความกลัวแต่้ละส่วนัแต้กต่้างกันัด้ิวยเช่นักันั  

ตั้วอย่างเช่นั ชาวดิิจิทัลท้�ค่อนัข้้างม้ข้้อจำากัดิทางเศร่ษฐกิจในัปั็จจุบันัม้แนัวโน้ัมท้�จะม้ 

ความวิต้กกังวลหรื่อพ้ดิถึึงความกลัวท้�จะไม่สามาร่ถึด้ิแลพ่อแม่ได้ิมากเป็็นัอันัดัิบต้้นั ๆ  

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลท้�ไม่ได้ิม้ข้้อจำากัดิทางเศร่ษฐกจิพ้ดิถึึงความกลวับนัพื�นัฐานัข้องความ 

กตั้ญญู้ในัแง่ข้องความกลัวท้�จะทำาให้พ่อแม่ผิดิหวังมากกว่า ถึึงแม้จะเป็็นัความกลัว 

บนัพื�นัฐานัข้องความกตั้ญญู้เหมือนักันั ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัเมืองใหญ่อย่างกรุ่งเทพฯ  

และเช้ยงใหม่ม้การ่พ้ดิถึึงความกลัวในัร่ะดัิบบุคคลหรื่อในัมิติ้ความเป็็นัส่วนัตั้วให้เห็นั 

ค่อนัข้้างมาก ไม่ว่าจะเป็็นัการ่กลัวการ่ถ้ึกด้ิถ้ึกจากคนัอื�นั เช่นั กร่ณ้ชาวดิิจิทัลท้�ไม่ 

ต้้องการ่ให้เพื�อนัด้ิถ้ึกฝี่มือการ่เล่นัเกมออนัไลนั์ข้องต้นัเอง หร่ือด้ิถ้ึกผลงานัท้�เป็็นัข้อง 

ต้นัเอง ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัเมืองร่องอย่างนัคร่พนัมมักพ้ดิถึึงความกลัวท้�เชื�อมโยงกับ 

ความไม่มั�นัคงทางเศร่ษฐกิจข้องสังคมไทยท้�จะส่งผลต่้อช้วิต้ความเป็็นัอย้่ข้องต้นัเอง 

และคร่อบครั่วจนัอาจทำาให้ไม่สามาร่ถึด้ิแลพ่อแม่ได้ิ และกลัวความยากจนั แทนัท้� 

จะกลัวล้มเหลวหร่ือไม่ป็ร่ะสบความสำาเร็่จเหมือนัอย่างชาวดิิจิทัลในัเมืองใหญ่ เป็็นัต้้นั  

การ่จัดิการ่กับความกลัวเหล่าน้ั�จึงขึ้�นัอย้่กับความแต้กต่้างในัวิถ้ึช้วิต้ความเป็็นัอย้ ่ 

ซึึ่�งผ้กติ้ดิกับเงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจและสังคมเป็็นัหลัก จึงทำาให้ชาวดิิจิทัลแต่้ละคนั 

ม้โอกาสในัการ่ต้อบสนัองต่้อความกลัวเหล่าน้ั�ได้ิแต้กต่้างกันั

เม่�อ	“ความฝัันี”	ถุ่กจับใส่กรอบ

เห็นัได้ิอย่างชัดิเจนัว่า โลกดิิจิทัลได้ิสร้่างความฝั่นัร้่ป็แบบใหม่ๆ ให้กับเด็ิกยุค 

ดิิจิทัล ท้�เห็นัได้ิอย่างชัดิเจนัคือ ความฝั่นัในัด้ิานัอาช้พท้�แต้กต่้างจากคนัรุ่่นัก่อนั 

อย่างเห็นัได้ิชัดิ ทั�งน้ั� เมื�อถึามชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ โดิยเฉพาะในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษา ถึึงสิ�งท้� 

อยากเป็็นัในัอนัาคต้ พบว่าอาช้พหนึั�งท้�ม้การ่พ้ดิถึึงค่อนัข้้างมากคือ การ่ได้ิเป็็นัยท้้บเบอร์่  

ซึึ่�งในัปั็จจุบันัม้เด็ิกหลายคนัท้�ม้ช่องย้ท้บข้องตั้วเองและเร้่ยกได้ิว่าเป็็นั “ย้ท้บเบอร์่”  

ได้ิแล้วตั้�งแต่้ต้อนัน้ั� โดิยร้่ป็แบบข้องการ่นัำาเสนัอท้�พบเจอในัเด็ิกผ้้ชายมักจะเป็็นัการ่ 

นัำาเสนัอผ่านัการ่เล่นัเกม หรื่อการ่ร้่วิวเกม ต้ลอดิจนัสิ�งท้�เป็็นัความสนัใจข้องกลุ่ม 

เด้ิยวกันั

อยา่งไร่ก็ต้าม เมื�อสอบถึามถึึงความเห็นัหรื่อมุมมองท้�ผ้้ป็กคร่องแสดิงออกต่้อสิ�งท้� 

พวกเข้าเป็็นั พบว่าหลายร่ายยอมรั่บว่าผ้้ป็กคร่องไม่เห็นัด้ิวยและยังเห็นัว่าการ่เล่นัเกม 

เป็็นัเรื่�องไร้่สาร่ะ แต่้ในัมุมมองข้องเด็ิกเหล่าน้ั�กลับเห็นัว่า เป็็นัเรื่�องจริ่งจังและเป็็นัพื�นัท้� 

ท้�ทำาให้ได้ิสร้่างคอนัเทนัต้ข์้องต้นัเอง และแสดิงความสามาร่ถึและความสนัใจข้องต้นัเอง 

ได้ิอยา่งเต็้มท้� บางร่ายจริ่งจังจนัถึึงขั้�นัอยากทำาเป็็นัอาช้พเล้�ยงคร่อบครั่วในัอนัาคต้ เพร่าะ 

คิดิว่าสิ�งเหล่าน้ั�สามาร่ถึสร้่างร่ายได้ิได้ิเช่นัเด้ิยวกับอาช้พอื�นั ๆ จะเห็นัได้ิว่าเงื�อนัไข้ 

ในัเรื่�องข้องการ่ยอมรั่บจากคร่อบครั่วเป็็นัสิ�งสำาคัญในัการ่ต้อบสนัองความฝั่นัข้องเด็ิก 

เหล่าน้ั� ทั�งน้ั�เงื�อนัไข้ข้องคร่อบครั่วหมายร่วมทั�งมุมมองหรื่อค่านิัยมข้องคร่อบครั่วท้�ม้ต่้อ 

อาช้พ ต้ลอดิจนัร้่ป็แบบการ่เล้�ยงด้ิและการ่ใช้อำานัาจในัคร่อบคร่ัวซึึ่�งจะเป็็นัตั้วกำาหนัดิ 

ความเป็็นัไป็ได้ิในัความฝั่นัข้องเด็ิกเหล่าน้ั�

นัอกจากนัั�นั เงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจยังนัับเป็็นัข้้อจำากัดิสำาคัญท้�ทำาให้เด็ิกหลายคนั 

กล้าท้�จะฝั่นัทั�ง ๆ ท้�ร้้่อย้่แล้วไม่ม้ทางเป็็นัไป็ไดิ้ในัปั็จจุบันั ด้ิวยสถึานัะข้องคร่อบคร่ัว 

ท้�ทำาให้ไม่สามาร่ถึเข้้าถึึงทรั่พยากร่ท้�จะต้อบสนัองความฝั่นัเหล่านัั�นั ในัข้ณะท้�เด็ิก 

ท้�ม้ฐานัะอาจไม่สามาร่ถึเลือกเร้่ยนัเต้้นัเพร่าะอยากเป็็นันัักเต้้นั เนืั�องจากคร่อบคร่ัว 

ไม่สนัับสนันุัเพร่าะอยากใหตั้้�งใจเร้่ยนัและไดิผ้ลการ่เร้่ยนัด้ิมากกวา่ เดิก็ท้�ม้ข้้อจำากัดิทาง 

เศร่ษฐกิจข้องคร่อบครั่วอาจจะได้ิรั่บการ่สนัับสนุันัจากคร่อบครั่วอย่างเต็้มท้�ในัการ่เป็็นั 
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ยท้้บเบอร์่ แต่้ยงัไม่สามาร่ถึทำาได้ิเพร่าะไม่ม้อุป็กร่ณ์หรื่อเครื่�องไม้เครื่�องมือในัการ่ถ่ึายทำา 

ท้�ม้คุณภาพเพื�อต้อบสนัองความฝ่นััข้องต้นัเอง จนัเร้่ยกได้ิว่า “ฝั่นัไดิไ้กล แต้ค่งไป็ไมถึ่ึง”

เป็็นัท้�น่ัาสังเกต้ว่า หากถึามถึึงความฝ่ันัข้องเดิ็กในัเมืองใหญ่อย่างกรุ่งเทพฯ และ 

จังหวัดิเช้ยงใหม่ ความฝั่นัเหล่านัั�นัยังสะท้อนัให้เห็นัความเป็็นัปั็จเจกหรื่อความฝั่นั 

ท้�ม้ความเป็็นัตั้วข้องตั้วเองอย่างชัดิเจนั เช่นั ความฝั่นัถึึงช้วิต้ท้�เป็็นัอิสร่ะ ในัข้ณะท้�เด็ิก 

ในัต่้างจังหวัดิอาจฝั่นัถึึงช้วิต้ท้�ได้ิอย้่พร้่อมหน้ัากับคร่อบครั่ว เด็ิกในักรุ่งเทพฯ กลับคิดิ 

ว่าอยากอย้่แยกตั้วอย่างอิสร่ะแต่้ไม่ได้ิตั้ดิข้าดิจากคนัในัคร่อบครั่ว หรื่อการ่ฝั่นัถึึงช้วิต้ 

ท้�ม้ความสุข้ ซึึ่�งไม่ใช่ความสุข้ท้�มาจากการ่ได้ิอย้่อย่างพอกินัพอใช้เท่านัั�นั แต่้ต้้องม้ 

เหลือพอให้ต้นัเองไดิ้ใช้ช้วิต้ในัแบบท้�ต้้องการ่ด้ิวย เช่นัเด้ิยวกับเด็ิกในัจังหวัดิเช้ยงใหม่ 

ท้�ม้ความฝั่นัเก้�ยวกับอาช้พในัอนัาคต้ท้�ถึึงแม้จะยังทำาไม่ได้ิในัปั็จจุบันัก็ต้าม เช่นั อยาก 

เป็็นัย้ท้บเบอร์่ นัักร้่อง นัักเต้้นั และเจ้าข้องร้่านัอาหาร่ เป็็นัต้้นั ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัล 

ในัจังหวัดินัคร่พนัมมักผ้กติ้ดิความฝ่ันัข้องต้นัเองไว้กับความเป็็นัไป็ไดิ้หรื่อพื�นัฐานัทาง 

เศร่ษฐกิจข้องคร่อบครั่วและสังคม เนืั�องจากเห็นัว่าสภาพสังคมท้�เป็็นัอย่้ไม่ได้ิเอื�อหรื่อ 

สนัับสนุันัให้ได้ิทำาต้ามความฝั่นั

อย่างไร่ก็ต้าม สิ�งท้�ยังคงเป็็นัจุดิร่่วมในัป็ร่ะเด็ินัเรื่�องความฝั่นัข้องชาวดิิจิทัล  

ไม่ว่าจะในัพื�นัท้�ไหนัก็ต้าม คือความฝั่นัเหล่าน้ั�ยังคงไม่หลุดิพ้นัไป็จากกร่อบข้องค่านิัยม 

ท้�กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็็นักร่อบข้อง “ความกต้ัญญู้” “ความสำาเร็่จ” และ “ความเป็็นั 

ปั็จเจก” แต้่ยังคงม้ความแต้กต้่างกันัไป็ต้ามบร่ิบทและสภาพแวดิล้อมท้�ม้ผลต้่อวิธ้ิคิดิ 

ในัการ่กำาหนัดิความฝั่นัข้องต้นัเอง ภายใต้้เงื�อนัไข้ทรั่พยากร่ท้�สามาร่ถึต้อบสนัองต่้อ 

ความฝั่นัข้องชาวดิิจิทัลแต่้ละคนัได้ิแต้กต่้างกันั

เม่�อ	“ความหวัง”	มาพร้อมกับ	“ความคาด้หวัง”

สำาหรั่บชาวดิิจิทัลแล้ว “ความหวัง” ด้ิเหมือนัจะม้ความเป็็นัไป็ได้ิมากกว่า  

“ความฝ่ันั” แต่้ไม่ใช่ชาวดิิจิทัลทุกคนัท้�จะกล้าหวัง เนืั�องจากความหวังส่วนัใหญ่มักมา 

พร้่อมกับความคาดิหวัง ซึึ่�งหลายครั่�งไม่ใช่ความคาดิหวังท้�มาจากชาวดิิจิทัลเอง แต่้เป็็นั 

ความคาดิหวังจากบุคคลท้�เก้�ยวข้้องกับชาวดิิจิทัลท้�ถ้ึกทำาให้เป็็นัความหวังข้องชาวดิิจิทัล 

ไป็โดิยป็ริ่ยาย ซึ่ึ�งท้�มาข้องการ่ยอมรั่บความคาดิหวังเหล่านัั�นัมาเป็็นัความหวังข้องต้นั 

ยังคงอย้่ภายใต้้เงื�อนัไข้ 3 ป็ร่ะการ่ดัิงกล่าว นัั�นัคือ “ความกตั้ญญ” “ความสำาเร็่จ”  

และ “ความเป็็นัปั็จเจก” นัั�นัเอง ทำาให้ชาวดิิจิทัลแต่้ละคนัม้โอกาสกำาหนัดิความหวัง 

ข้องต้นัเองได้ิต่้างกันัและม้โอกาสในัการ่ทำาต้ามความหวังนัั�นัได้ิแต้กต่้างกันัด้ิวย 

จากผลการ่ศึกษาจะเห็นัได้ิว่า เมื�อถึามถึึง “ความหวัง” ข้องเด็ิกในัพื�นัท้�จังหวัดิ 

เช้ยงใหม่และนัคร่พนัม ความหวังอย่างหนึั�งท้�ป็ร่ากฏิเด่ินัชัดิในัชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�คือ  

ความหวังท้�จะสามาร่ถึทำาต้าม “ความคาดิหวัง” ข้องคร่อบคร่ัวร่วมถึึงชุมชนัท้�ต้นัเอง 

เติ้บโต้มา เด็ิกบางคนัถึึงกับกล่าวว่า “ผมเป็็นัความหวังข้องหม่้บ้านั” ซึึ่�งเกิดิจากความ 

คาดิหวังข้องคร่อบครั่วและคนัในัพื�นัท้� ซึึ่�งคาดิหวังว่าเด็ิกเหล่าน้ั�ท้�ได้ิรั่บการ่ศึกษา 

สมัยใหม่จากสถึาบันัการ่ศึกษาท้�ม้ชื�อเส้ยงในัจังหวัดิจะสามาร่ถึมาเป็็นักำาลังสำาคัญ 

ในัการ่จุนัเจือคร่อบครั่วและพัฒนัาชุมชนับ้านัเกิดิข้องต้นัเองได้ิ เช่นัเด้ิยวกับชาวดิิจิทัล 

ในัพื�นัท้�จังหวัดินัคร่พนัม เห็นัไดิ้ว่าความคาดิหวังข้องอนัาคต้ต้นัเองข้องคนักลุ่มน้ั�คือ 

อยากเห็นัคนัในัคร่อบครั่วได้ิใช้ช้วิต้อย่างสบายและมั�นัคง และเป็็นัท้�น่ัาสังเกต้ว่า ความ 

คาดิหวังในัการ่ตั้ดิสินัใจเลือกป็ร่ะกอบอาช้พในัอนัาคต้นัั�นัถ้ึกกำาหนัดิโดิยคร่อบครั่ว  

สังคม และชุมชนัด้ิวยเช่นักันั เช่นั การ่ได้ิเป็็นัข้้าร่าชการ่ถืึอเป็็นัความภ้มิใจส้งสุดิ 

ข้องคร่อบครั่ว เพร่าะมองว่าจะม้ร่ายได้ิท้�มั�นัคงและม้เก้ยร่ติ้ ได้ิรั่บการ่ยอมรั่บ 

นัับหน้ัาถืึอต้าจากสังคม และเช่นัเด้ิยวกับความฝ่ันัข้องเดิ็กกลุ่มน้ั�ท้�ความหวังนัอกจาก 

จะผ้กติ้ดิกับค่านิัยม “ความกตั้ญญู้” แล้ว ยังคงผ้กติ้ดิกับความมั�นัคงทางเศร่ษฐกิจ 

ทั�งข้องต้นัเองและสังคมด้ิวยเช่นักันั

ในัข้ณะท้�เมื�อพิจาร่ณาความหวังข้องชาวดิิจิทัลในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ ซึึ่�งพบว่า ยังคง 

ตั้�งอย้่บนัพื�นัฐานัข้องค่านิัยม “ความกต้ัญญู้” ด้ิวยเช่นักันั เนืั�องจากเดิ็กกลุ่มน้ั�ยังม้ 

ความหวังท้�คาบเก้�ยวกับความต้้องการ่ในัการ่ด้ิแลบุพการ้่เป็็นัพื�นัฐานั แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันั  

เด็ิกกลุ่มน้ั�ม้โอกาสได้ิพ้ดิถึึงความหวังเก้�ยวกับช้วติ้ท้�ป็ร่ะสบความสำาเร็่จข้องต้นัเอง โดิยม้ 

แนัวโน้ัมท้�จะหลุดิจากกร่อบข้องความคาดิหวังจากคร่อบครั่วได้ิในัร่ะดัิบหนึั�ง ซึึ่�งอาจจะ 

แต้กต่้างจากวิธ้ิคิดิเก้�ยวกับช้วิต้ในัแบบเดิิม โดิยเริ่�มม้การ่พ้ดิถึึงความสำาเร็่จท้�มาพร้่อมกับ 



143142

ความสมดุิลในัการ่ใช้ช้วิต้ โดิยเฉพาะชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบอุดิมศึกษาท้�กำาลังจะก้าวข้้าม 

ไป็ส่้ช้วิต้ข้องการ่ทำางานัในัอนัาคต้ ซึึ่�งจะเห็นัว่าเป็็นัความหวังท้�ค่อนัข้้างม้อิสร่ะจาก 

ร่ากฐานัเดิิม และเริ่�มคิดิถึึงความหวังต่้อช้วิต้ในัอนัาคต้ท้�ไม่ได้ิผ้กติ้ดิกับแค่ตั้วช้�วัดิหรื่อ 

เงื�อนัไข้เรื่�องร่ายไดิ้เท่านัั�นั แต่้ม้ความหวังถึึงช้วิต้ท้�ได้ิทำาในัสิ�งท้�คิดิหวังไว้ เช่นั การ่ไดิ้ 

ท่องเท้�ยว การ่ได้ิใช้ช้วิต้อย่างอิสร่ะและคุ้มค่า และการ่ได้ิทำาต้ามแร่งบันัดิาลใจท้�ส่วนัหนึั�ง 

อาจจะมาจากคนัในัคร่อบครั่ว แต่้สุดิท้ายได้ิถ้ึกหลอมร่วมเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องแร่งบันัดิาลใจ 

ข้องต้นัเอง เช่นั ชาวดิิจิทัลร่ายหนึั�งท้�มองเห็นัแม่เป็็นัต้้นัแบบข้องความสำาเร็่จ เนืั�องจากแม่ 

สามาร่ถึบุกเบิกและสร้่างธุิร่กิจด้ิวยความสามาร่ถึและความมุ่งมั�นัข้องต้นั จึงเห็นัแม่เป็็นั 

แบบอยา่งและคิดิว่าต้นัเองอยากจะป็ร่ะสบความสำาเร็่จและม้สิ�งท้�สร้่างขึ้�นัเองได้ิเช่นักันั

ความหวังข้องชาวดิิจิทัลเหล่าน้ั�นัอกจากม้พื�นัฐานัมาจากบร่บิทข้องคร่อบคร่วัและ 

ชุมชนัท้�ต้นัเติ้บโต้มาแล้ว ส่วนัหนึั�งคงป็ฏิิเสธิไม่ได้ิว่าเกิดิขึ้�นัจากการ่รั่บร้้่ข้้อม้ลข่้าวสาร่ 

ผ่านัสื�อสังคมร้่ป็แบบต่้าง ๆ  ชาวดิิจิทลับางร่ายพ้ดิถึึงการ่สร้่างแร่งบันัดิาลใจให้กบัต้นัเอง 

โดิยผ่านัการ่รั่บชมรั่บฟังบุคคลท้�ป็ร่ะสบความสำาเร็่จหรื่อม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ในัการ่ก้าวข้้าม

ผ่านัความยากลำาบากต่้าง ๆ หรื่อท้�เร้่ยกว่า “นัักสร้่างแร่งบันัดิาลใจ” ต่้าง ๆ ท้�ม้การ่ 

เผยแพร่่ผ่านัทางช่องย้ท้บทั�งชาวไทยและต่้างป็ร่ะเทศ สิ�งเหล่าน้ั�ล้วนัเป็็นัตั้วกร่ะตุ้้นั 

ให้ชาวดิิจิทัลมองเห็นัเส้นัทางในัการ่สร้่างความหวังข้องต้นัเอง ถึึงแม้ว่าเงื�อนัไข้ในัการ่ 

ไป็ส่้ความมุ่งหวังเหล่านัั�นัจะม้เงื�อนัไข้และข้้อจำากัดิแต้กต่้างกันัไป็ก็ต้าม

การโต้แย้งต่อหลักคุณธิรรมทีี�ถุ่กร่�อสร้างในียุคดิ้จิทัีล

ด้ิวยอัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลท้�ค่อนัข้้างเปิ็ดิรั่บสิ�งใหม่ได้ิง่าย ต้ลอดิจนัตื้�นัตั้วต่้อ 

การ่รั่บข้้อม้ลข่้าวสาร่ใหม่ ๆ อย่างต่้อเนืั�อง ทำาให้บร่ร่ทัดิฐานัด้ิานัคุณธิร่ร่มในัมุมมอง 

ข้องชาวดิิจิทัลม้ความเป็็นัพลวัต้ไม่หยุดินิั�งต้ายตั้วและม้ความหลากหลาย ซึ่ึ�งอาจจะ 

แต้กต่้างไป็จากสิ�งท้�ผ้้ม้อำานัาจต่้อชาวดิิจิทัล ไม่ว่าจะเป็็นัคร่อบครั่วหรื่อสถึาบันัอื�นั ๆ  

พยายามกำาหนัดิหลกัคุณธิร่ร่มเหลา่น้ั�เพื�อให้ชาวดิิจิทัลใช้เป็็นัแนัวทางในัการ่ดิำาเนิันัช้วิต้  

เนืั�องจากเห็นัว่า “ด้ิ” และ “ม้คุณค่า” ควร่แก่การ่ป็ร่ะพฤต้ิป็ฏิิบัติ้ โดิยพยายาม 

สอดิแทร่กสิ�งเหล่าน้ั�ให้กับชาวดิิจิทัลโดิยผ่านักลไกข้องแต่้ละสถึาบันั เช่นั ผ่านัการ่อบร่ม 

ในัคร่อบครั่ว ผ่านัการ่สอนัโดิยสถึาบันัการ่ศึกษา และผ่านันัโยบายการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศ  

ชาวดิิจิทัลจึงเร้่ยนัร้้่และยอมรั่บหลักคุณธิร่ร่มต่้าง ๆ โดิยผ่านัข้้อม้ลหลายชุดิ ป็ร่ะกอบ 

กับวิธ้ิการ่เร้่ยนัร้้่ท้�ถ้ึกฝึ่กให้ตั้�งคำาถึามและคิดิเชิงวิพากษ์ ทำาให้เมื�อถึามถึึงวิธ้ิคิดิต่้อ 

หลักคุณธิร่ร่ม 4 ป็ร่ะการ่ ได้ิแก่ วินััย สุจริ่ต้ จิต้อาสา และพอเพ้ยง จึงพบว่าชาวดิิจิทัล 

ส่วนัหนึั�งข้องการ่วิจัยน้ั�ม้แนัวโน้ัมท้�จะม้วิธ้ิคิดิในัการ่ต้้ความท้�อาจจะแต้กต่้างไป็จาก 

คนัรุ่่นัก่อนั และคิดิเชิงวิพากษ์ต่้อหลักคุณธิร่ร่มเหล่าน้ั�ได้ิหลากหลายร้่ป็แบบแต้กต่้าง 

กันัไป็ โดิยเฉพาะเมื�อม้ข้้อม้ลจากสื�อออนัไลน์ัเป็็นัเครื่�องมือในัการ่แพร่่กร่ะจาย

เม่�อคิด้	“โต้แย้ง”	แต่	“ต่อรองไม่ได้้”

การ่ตั้�งคำาถึามต่้อป็ฏิิบัติ้การ่ข้องหลักคุณธิร่ร่มป็ร่ากฏิโดิยทั�วไป็ในักลุ่มชาวดิิจิทัล  

ทั�งน้ั� ไม่ได้ิหมายความว่าชาวดิิจิทัลเหล่าน้ั�ไม่ยอมรั่บในัหลักคุณธิร่ร่มเหล่านัั�นั แต่้ 

เห็นัว่าควร่ถ้ึกต้้ความใหม่และนัำาไป็ใช้ในับริ่บทท้�แต้กต่้างจากสิ�งท้�ได้ิรั่บการ่ป็ล้กฝั่งมา  

และควร่ม้ความสมเหตุ้สมผลในัการ่ป็ฏิิบัติ้มากขึ้�นั อ้กทั�งม้ลักษณะเป็็นัคุณธิร่ร่มในัร่ะดัิบ 

ปั็จเจกมากขึ้�นั กล่าวคือ ถึึงแม้ชาวดิิจิทัลจะได้ิรั่บการ่ป็ล้กฝั่งคุณธิร่ร่มจากสถึาบนััต่้าง ๆ   

มาในัร้่ป็แบบใดิก็ต้าม แต่้ชาวดิิจิทัลเหล่าน้ั�ต่้างต้้ความและเลือกรั่บเฉพาะส่วนัท้�เห็นัว่า 

เหมาะสมสอดิคล้องและเป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อการ่ใช้ช้วิต้ข้องต้นัเอง ท้�เห็นัได้ิชัดิเจนัคือการ่ 

ป็ร่ะยุกต์้หลักคุณธิร่ร่มเหล่าน้ั�กับความสำาเร็่จในัการ่เร้่ยนัซึึ่�งเป็็นัเรื่�องใกล้ตั้วท้�สุดิ เช่นั  

การ่ตั้�งคำาถึามกับเรื่�อง “วินััย” โดิยเฉพาะวินััยเก้�ยวกับการ่แต่้งกายด้ิวยเครื่�องแบบข้อง 

สถึาบันัการ่ศึกษา ซึึ่�งป็ร่ากฏิทั�งในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษาและร่ะดัิบอุดิมศึกษา เช่นั การ่ตั้�ง 

คำาถึามเก้�ยวกับการ่ใช้ถุึงเท้าซึึ่�งจำาเป็็นัต้้องใช้เฉพาะถุึงเท้าท้�เป็็นัสัญลักษณ์ข้องโร่งเร้่ยนั 

เท่านัั�นั ไม่สามาร่ถึใช้ถุึงเท้าทั�วไป็ท้�หาซืึ่�อได้ิจากแหล่งอื�นั หรื่อการ่ตั้�งคำาถึามกับความ 

จำาเป็็นัในัการ่แต่้งชุดินิัสิต้/นัักศึกษาในัร่ะดัิบมหาวิทยาลัย ซึึ่�งมองว่าไม่ม้ความจำาเป็็นั  

และไม่ได้ิสะท้อนั “วินััย” แต่้มองว่ากลับขั้ดิกับหลัก “ความพอเพ้ยง” เพร่าะเป็็นัการ่ 

เพิ�มค่าใช้จ่ายท้�ไม่จำาเป็็นัให้กับผ้้เร้่ยนั เป็็นัต้้นั อ้กทั�ง “วินััย” ควร่ถ้ึกป็รั่บใช้กับเรื่�องอื�นั 

ท้�สำาคัญต่้อช้วิต้มากกว่า เช่นั วินััยในัการ่ป็ฏิิบัติ้หน้ัาท้�ต้ามความรั่บผิดิชอบ ซึึ่�งชาวดิิจิทัล 

เห็นัว่า หากไม่ม้วินััยจะไม่สามาร่ถึป็ฏิิบัติ้หน้ัาท้�ต้ามความร่ับผิดิชอบได้ิ คำาว่า “วินััย”  
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จึงถ้ึกต้้ความจากชาวดิิจิทัลในัเชิงอร่ร่ถึป็ร่ะโยชน์ัมากกว่าการ่บังคับหรื่อการ่ป็ฏิิบัติ้เพื�อ 

สะท้อนัความเป็็นัพวกเด้ิยวกันัหรื่อเพื�อให้ง่ายต่้อการ่ควบคุม

อย่างไร่ก็ต้าม การ่คิดิโต้้แย้งเหล่าน้ั�ส่วนัหนึั�งเกิดิจากการ่ท้�ชาวดิิจิทัลถ้ึกขั้ดิเกลา 

จากสถึาบันัการ่ศึกษาให้ร้้่จักคิดิตั้�งคำาถึาม คิดิเชิงสร้่างสร่ร่ค์ และคิดิเชิงวิพากษ์ แต่้ 

ในัข้ณะเด้ิยวกันั การ่ป็ฏิิบัติ้เพื�อแสดิงออกถึึงความคิดิเชิงโต้้แย้งเหล่านัั�นักลับป็ร่ากฏิ 

ให้เห็นัไม่ชัดิเจนั กล่าวคือ ถึึงแม้จะไม่เห็นัด้ิวยแต่้ยังคงป็ฏิิบัติ้ต้ามเพื�อหล้กเล้�ยงผล 

กร่ะทบท้�อาจเกิดิขึ้�นัหากแสดิงออกถึึงการ่โต้้แย้งดัิงกล่าว ซึึ่�งการ่แสดิงออกถึึงการ่ 

โต้้แย้งดัิงกล่าวม้แนัวโน้ัมท้�จะผันัแป็ร่ไป็ต้ามเงื�อนัไข้ข้องสถึาบันัการ่ศึกษา เช่นั หาก 

เป็็นัสถึาบันัการ่ศึกษาข้องรั่ฐท้�ม้ชื�อเส้ยงหรื่ออย้ใ่นัร่ะดัิบชั�นันัำา ทั�งในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษา 

และร่ะดิบัอุดิมศกึษา ชาวดิิจิทัลกลับม้แนัวโนัม้ท้�จะพยายามร่กัษาสถึานัภาพข้องต้นัเอง 

เอาไว้โดิยยอมป็ฏิิบัติ้ต้ามเงื�อนัไข้ดัิงกล่าว ถึึงแมจ้ะไมย่อมร่บัในัวธ้ิิคิดิเรื่�องวินััยท้�กำาหนัดิ 

ให้ก็ต้าม หรื่อพยายามแสดิงออกเพื�อต่้อร่องเพ้ยงเล็กน้ัอย เช่นั เลือกป็ฏิิบัติ้ต้ามและ 

โต้้แย้งบ้างต้ามสถึานัการ่ณ์ท้�เห็นัว่าสามาร่ถึหล้กเล้�ยงผลกร่ะทบได้ิ ซึึ่�งป็ร่ากฏิการ่ 

กร่ะทำาในัลักษณะดัิงกล่าวกับชาวดิิจิทัลในักรุ่งเทพฯ และจังหวัดิเช้ยงใหม่ ในัข้ณะท้� 

ชาวดิิจิทัลในัจังหวัดินัคร่พนัมไม่ค่อยป็ร่ากฏิการ่โต้้แยง้ในัป็ร่ะเด็ินัเหล่าน้ั� ทั�งน้ั�ส่วนัหนึั�ง 

สะท้อนัให้เห็นัถึึงโอกาสในัการ่คิดิและแสดิงออกถึึงการ่โต้้แย้งต่้อหลักคุณธิร่ร่มท้� 

แต้กต่้างกันั โดิยชาวดิิจิทัลเลือกท้�จะป็ร่ะเมินัถึึงผลกร่ะทบจากการ่กร่ะทำาโต้้แย้ง 

ก่อนัจะตั้ดิสินัใจป็ฏิิบัติ้ต่้อ “วินััย” ในัแบบท้�ควร่จะเป็็นั กับ “วินััย” ในัแบบท้�อยากเป็็นั

            

นัอกจากการ่ป็ร่ะเมินัผลกร่ะทบแล้ว วัยวุฒิและความเอื�ออำานัวยในัการ่ 

แสดิงความคิดิเห็นัในับริ่บทท้�แต้กต่้างกันัยังเป็็นัเงื�อนัไข้อ้กป็ร่ะการ่หนึั�งท้�เอื�อต่้อ 

การ่แสดิงออกถึึงการ่โต้้แย้งคุณธิร่ร่มได้ิ เช่นั ชาวดิิจิทัลในัร่ะดัิบอุดิมศึกษาม้

โอกาสท้�จะแสดิงออกถึึงการ่โต้้แย้งได้ิมากกว่าชาวดิิจิทัลในัร่ะดิับมัธิยมศึกษา 

ซึึ่� ง ม้กร่อบข้องคุณธิร่ร่ม โดิยเฉพาะเรื่�องข้อง “วินััย” ท้� เข้้มข้้นักว่า และ 

สถึาบันัการ่ศึกษาม้อำานัาจเบ็ดิเสร็่จมากกว่าในัการ่ควบคุม ในัข้ณะท้�สถึาบันัอุดิมศึกษา 

เ ป็็นั พื� นั ท้� ท้� เ ปิ็ ดิ โอกาสใ ห้ชาว ดิิ จิ ทัล ไ ด้ิ ม้ อิ สร่ะ ในัการ่ คิดิ เชิ ง วิพาก ษ์และ 

แสดิงออกได้ิหลากหลายร้่ป็แบบ ทั�งการ่แสดิงความคิดิเห็นัและแสดิงออกในัร้่ป็แบบ 

ท้�ไม่สร้่างผลกร่ะทบต่้อผ้้อื�นั อ้กทั�งกิจกร่ร่มการ่เร้่ยนัการ่สอนัในัร่ะดัิบอุดิมศึกษา 

ม้แนัวโน้ัมท้�จะเอื�อต่้อการ่คิดิและการ่แสดิงออกเชิงวิพากษ์ได้ิมากกว่า โดิยเฉพาะ 

การ่วิพากษ์ถึึงหลักคุณธิร่ร่มเรื่�อง “ความสุจริ่ต้” ซึึ่�งถ้ึกผ้กโยงเข้้ากับป็ร่ากฏิการ่ณ์ 

ทางการ่เมืองในัสังคมไทยท้�ชาวดิิจิทัลม้แนัวโน้ัมท้�จะนัำาไป็เชื�อมโยงกับพฤติ้กร่ร่มทุจริ่ต้ 

ท้�ป็ร่ากฏิให้เห็นัเป็็นัร้่ป็ธิร่ร่มชัดิเจนัในัแวดิวงการ่เมืองไทย

เม่�อสิ�งทีี�	“เห็นี”	ไม่สอด้คล้องกับสิ�งทีี�	“เป็นี”

การ่คิดิโต้้แย้งต่้อหลักคุณธิร่ร่มม้แนัวโน้ัมท้�จะป็ร่ากฏิให้เห็นัชัดิเจนัขึ้�นัในักลุ่ม 

ชาวดิิจิทัลท้�ม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ช้วิต้ท้�ขั้ดิแย้งกับหลักคุณธิร่ร่มในัร้่ป็แบบดัิ�งเดิิมท้�ได้ิรั่บการ่ 

ป็ล้กฝั่งมา ตั้วอย่างเช่นั ชาวดิิจิทัลท้�เติ้บโต้ในัคร่อบครั่วท้�ม้ผ้้เล้�ยงด้ิเพ้ยงคนัเด้ิยวคือ 

พ่อหรื่อแม่ ม้วิธ้ิคิดิโต้้แย้งกับหลัก “ความกตั้ญญู้” ชุดิเดิิมท้�ร่ะบุว่าล้กควร่กตั้ญญู้ต่้อ 

พ่อแม่ จึงเริ่�มตั้�งคำาถึามว่า ต้นัเองจำาเป็็นัต้้องกต้ัญญู้ต่้อพ่อแม่หรื่อไม่หากพ่อแม่ไม่เคย 

ส่งเส้ยเล้�ยงด้ิ ต้นัเองกค็งไม่จำาเป็็นัต้้องเล้�ยงด้ิพ่อแม่ในัอนัาคต้ไดิเ้หมือนักันั เงื�อนัไข้เรื่�อง 

ป็ร่ะสบการ่ณ์และโคร่งสร่้างข้องคร่อบคร่ัวจึงเป็็นัตั้วกำาหนัดิท้�สำาคัญต่้อวิธ้ิคิดิในัการ่ 

โต้้แย้งและความชอบธิร่ร่มในัการ่เลือกป็ฏิิบัติ้ต่้อหลักคุณธิร่ร่มในัทางป็ฏิิบัติ้ท้�ม้ความ 

สมเหตุ้สมผลมากกว่า ป็ร่ากฏิการ่ณ์เก้�ยวกับการ่โต้้แย้งทางคุณธิร่ร่มยังเกิดิขึ้�นักับกร่ณ้ 

ข้องคุณธิร่ร่มด้ิานั “ความพอเพ้ยง” ซึึ่�งผลการ่ศึกษาวิจัยน้ั�ช้�ให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

โดิยเฉพาะในัเข้ต้พื�นัท้�ท้�ม้ความเป็็นัเมืองส้ง ยังมีความเข้าใจทีี�ไม่รอบด้้านีเกี�ยวกับ 

หลักคิด้เร่�องปรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียง	อีกทัี�งยังมีภาพจำาเกี�ยวกับแนีวคิด้นีี�ทีี�ค่อนีข้าง 

จำากัด้ เช่นั เข้้าใจว่าเป็็นัเรื่�องข้องการ่ป็ร่ะหยัดิ ห้ามใช้จ่ายข้องท้�ม้ร่าคาส้ง ห้ามม้ 

ร่ายได้ิมาก ห้ามใช้ช้วิต้สะดิวกสบาย และยังเชื�อมโยงเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงเข้้ากับการ่ทำา 

การ่เกษต้ร่เป็็นัหลัก ซึึ่�งอาจเป็็นัเพร่าะสภาพแวดิล้อมและกร่ะแสทุนันิัยมในัสังคมเมือง 

ท้�ได้ิป็ล้กฝั่งให้คนัมุ่งเนัน้ัเรื่�องการ่ต้อ่ส้้ การ่แข่้งขั้นั และความทนััสมยั ป็ร่ะกอบกบัตั้วอยา่ง 

ท้�เคยได้ิรั่บร้้่มาถึึงการ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้แนัวคิดิเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงอย่างเป็็นัร้่ป็ธิร่ร่มคือด้ิานั 

การ่เกษต้ร่ จึงส่งผลให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัสังคมเมืองม้ความคิดิเชิงโต้้แย้งกับคุณธิร่ร่ม 

ด้ิานัความพอเพ้ยงว่าไม่สอดิคล้องหรื่อไม่สามาร่ถึป็ร่ะยุกต์้ใช้ได้ิในับริ่บทข้องต้นัเอง  

ทั�งท้�ในัความเป็็นัจร่งิแล้วแนัวคดิิเรื่�องความพอเพ้ยงม้ความหมายท้�ลึกซึึ่�งและกวา้งข้วาง  



147146

โดิยให้ความสำาคัญกับการ่ใช้ความร้้่ป็ร่ะกอบกับหลักเหตุ้ผลในัการ่คิดิพิจาร่ณาถึึงความ 

พอเหมาะพอด้ิ ไม่สุดิโต่้ง ไม่เบ้ยดิเบ้ยนัต้นัเองและสงัคม โดิยไม่ได้ิปิ็ดิกั�นัการ่สร้่างความ 

เจริ่ญหรื่อการ่พฒันัา หากแต้เ่ป็็นัการ่สง่เสริ่มการ่พฒันัาท้�ต้้องไมอ่ย้บ่นัพื�นัฐานัท้�อ่อนัแอ  

พึ�งพาต้นัเองไม่ได้ิ หรื่อก่อให้เกิดิความเส้ยหายต่้อสภาพแวดิล้อมทางธิร่ร่มชาต้ิและ 

สังคม อ้กทั�งป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงยังเน้ันัยำ�าเรื่�องการ่สร้่างภ้มิคุ้มกันัต่้อความเส้�ยง 

และผลกร่ะทบท้�อาจเกิดิจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทั�งภายในัและภายนัอกอ้กด้ิวย (สุเมธิ  

ตั้นัติ้เวชกุล, 2551) ดัิงนัั�นัจากการ่สัมภาษณ์เชิงลึกในังานัวิจัยน้ั�ท้�พบว่า ชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ในัสังคมเมืองไม่ได้ิกล่าวถึึงแง่มุมท้�แท้จริ่งข้องหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยง 

เหล่าน้ั� จึงเป็็นัการ่สะท้อนัให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ไม่ได้ิรั่บความเข้้าใจท้�ถ้ึกต้้อง 

และไม่ได้ิเห็นัภาพแนัวทางการ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้หลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงอย่างเป็็นั 

ร้่ป็ธิร่ร่มในับริ่บทสังคมเมือง

เช่นัเด้ิยวกับกร่ณ้ข้องหลักคุณธิร่ร่มเรื่�อง “จิต้อาสา” ท้�ถ้ึกตั้�งคำาถึามจากชาวดิิจิทัล 

ทั�งในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ และจังหวัดิเช้ยงใหม่ถึึงความสมัคร่ใจในัการ่แสดิงออกถึึงจิต้อาสา  

เนืั�องจากสถึาบันัการ่ศึกษามักป็ล้กฝั่งสิ�งเหล่าน้ั�ผ่านัทางกิจกร่ร่มเสริ่มหลักส้ต้ร่ท้�ม้การ่ 

ป็ร่ะเมินัผลหรื่อให้คะแนันักิจกร่ร่ม โดิยม้การ่มอบหมายให้ผ้้เร้่ยนัเข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม 

ต่้าง ๆ ในัเชิงกิจกร่ร่มเสริ่มหลักส้ต้ร่ ในัข้ณะท้�ภาพท้�เห็นัจากสื�อออนัไลน์ัซึึ่�งเป็็นัข้้อม้ล 

เชิงป็ร่ะจักษ์ได้ิช้�ให้เห็นัว่า เมื�อสังคมไทยต้้องการ่ความช่วยเหลือ คนัในัสังคมก็พร้่อม 

ท้�จะร่่วมกันัสนัับสนุันัถึึงแม้จะไม่ได้ิรั่บผลต้อบแทนัใดิ ๆ  ก็ต้าม สิ�งเหล่าน้ั�ทำาให้ชาวดิิจิทัล 

ตั้�งคำาถึามกบัการ่ป็ล้กฝั่งหลักคุณธิร่ร่มเรื่�องจิต้อาสาข้องสถึาบนััการ่ศึกษาและเลอืกท้�จะ 

เร้่ยนัร้้่สิ�งเหล่าน้ั�ผ่านัทางป็ร่ากฏิการ่ณ์และป็ร่ะสบการ่ณ์ทางสังคมข้องต้นัเองมากกว่า

ในัทางกลับกันั ผลการ่วิจัยกลับพบว่า ชาวดิิจิทัลในัพื�นัท้�เมืองร่อง ได้ิแก่ จังหวัดิ 

นัคร่พนัม ม้ความคิดิเชิงโต้้แย้งคุณธิร่ร่มในัด้ิานัความพอเพ้ยงและจิต้อาสาค่อนัข้้าง 

น้ัอย ยกตั้วอย่างเช่นั ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัจังหวัดินัคร่พนัมม้ทัศนัคติ้ต้่อหลักคุณธิร่ร่ม 

ด้ิานัความพอเพ้ยงว่า ม้ความสอดิคล้องและสามาร่ถึป็ร่ะยุกต์้ใช้ได้ิจริ่งในับริ่บทข้อง 

ต้นัเอง จึงสะท้อนัให้เห็นัว่าสภาพบริ่บทสังคมท้�ม้ความเป็็นัเมืองน้ัอยอาจม้วิถ้ึช้วิต้ 

ความเป็็นัอย้่ท้�สอดิคล้องกับแนัวคิดิเรื่�องความพอเพ้ยงอย้่เดิิมแล้ว ป็ร่ะกอบกับ 

ตั้วอย่างท้�เป็็นัร้่ป็ธิร่ร่มข้องหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยงท้�เป็็นัด้ิานัการ่เกษต้ร่ จึงอาจ 

จะทำาให้ชาวดิิจิทัลท้�ไม่ได้ิอย้่ในัสังคมเมืองสามาร่ถึเชื�อมโยงหลักป็รั่ชญาเศร่ษฐกิจ 

พอเพ้ยงกับวิถ้ึความเป็็นัอย้่ในัสภาพสังคมข้องต้นัได้ิชัดิเจนักว่า ร่วมไป็ถึึงคุณธิร่ร่ม 

ด้ิานัจิต้อาสาท้�หลอมร่วมอย้่ในัช้วิต้ความเป็็นัอย้่ท้�เน้ันัการ่ช่วยเหลือพึ�งพากันัในัชุมชนั  

ซึึ่�งล้วนัเป็็นับริ่บทท้�คุ้นัเคยข้องชาวดิิจิทัลยุคใหม่ในัพื�นัท้�น้ั� จึงเป็็นัการ่ป็ล้กฝั่งให้ 

สามาร่ถึมองเห็นัความเก้�ยวข้้องและการ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้คุณธิร่ร่มพื�นัฐานัเหล่าน้ั�ได้ิไม่ยาก

ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลในัเข้ต้กรุ่งเทพฯ และจังหวัดิเช้ยงใหม่มักพ้ดิถึึงและให้ความ 

สำาคัญกับหลักคุณธิร่ร่มในัร่ะดัิบสากลนัอกเหนืัอจากหลักคุณธิร่ร่มพื�นัฐานัข้องสังคม 

ไทย เช่นั สิทธิิ เสร้่ภาพ และความเท่าเท้ยม เนืั�องจากวิถ้ึช้วิต้ท้�ทำาให้เริ่�มคิดิโต้้แย้งกับ 

หลักคุณธิร่ร่มเดิิมและเริ่�มนัำาหลักคุณธิร่ร่มสากลเหล่าน้ั�ท้�คิดิว่าสอดิคล้องกับวิถ้ึช้วิต้ 

และการ่ป็ฏิิบัติ้มากกว่า อ้กทั�งสามาร่ถึนัำามาใช้ต่้อร่องกับหลักคุณธิร่ร่มดัิ�งเดิิมท้�ต้นัคิดิว่า 

ขั้ดิกับหลักการ่ใช้ช้วิต้ เช่นั การ่นัำาหลักคิดิเรื่�องสิทธิิและเสร้่ภาพมาใช้เป็็นักร่อบในัการ่ 

โต้้แย้งกับหลักคุณธิร่ร่มในัเรื่�อง “วินััย” ท้�มาในัร้่ป็แบบข้องการ่ถ้ึกบังคับและควบคุม  

หรื่อการ่เร้่ยกร้่องให้ม้การ่ต้ร่วจสอบการ่ทุจริ่ต้คอร์่รั่ป็ชันัข้องนัักการ่เมือง เพื�อแสดิง 

ให้เห็นัถึึงหลักคุณธิร่ร่มดิ้านัความสุจริ่ต้และเห็นัว่าเป็็นัสิทธิิเสร้่ภาพท้�ป็ร่ะชาชนั 

พึงกร่ะทำาได้ิ เป็็นัต้้นั ซึึ่�งชาวดิิจิทัลในัจังหวัดินัคร่พนัมยังไม่ได้ิกล่าวถึึงหลักคุณธิร่ร่ม 

สากลในัส่วนัน้ั�มากนััก เนืั�องจากยังเห็นัว่าเป็็นัเรื่�องไกลตั้วและหลักคุณธิร่ร่มพื�นัฐานั 

ข้องสังคมยังสามาร่ถึนัำามาป็รั่บใช้ได้ิในัช้วิต้ข้องชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�

การสร้างและนีำาเสนีอตัวตนีผ่านีโลกดิ้จิทัีล

อัต้ลักษณ์ส่วนัหนึั�งข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลซึึ่�งแต้กต้่างกันัไป็ต้ามแต้่ละรุ่่นัข้อง 

ป็ร่ะชากร่คือ ความม้อิสร่ะในัต้นัเองในัการ่ค้นัหาและสร้่างตั้วต้นั ซึึ่�งปั็จจุบันัสื�อสังคม 

ออนัไลน์ัได้ิกลายเป็็นัเครื่�องมือสำาคัญส่วนัหนึั�งในัการ่เสนัอตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัล 

ส่้สาธิาร่ณะ โดิยเงื�อนัไข้ท้�ม้ผลต้่อการ่สร่้างและนัำาเสนัอต้ัวต้นัข้องคนักลุ่มน้ั�ส่วนัหนึั�ง 

มาจากการ่อาศัยภาพข้องต้้นัแบบ แร่งบันัดิาลใจ และวิธ้ิคิดิต่้อสังคมท้�ผ่านัการ่ป็ร่ะเมินั  

เลือกสร่ร่ และต้ัดิสินัใจ นัำามาใช้เป็็นัแนัวทางในัการ่สร่้างและนัำาเสนัอต้ัวต้นัข้องชาว 

ดิิจิทัล โดิยม้ข้้อม้ลจากสื�อสังคมออนัไลน์ัเป็็นัตั้วกร่ะตุ้้นัสำาคัญในัการ่สร้่างทางเลือก 

ในัการ่นัำาเสนัอตั้วต้นัให้กับชาวดิิจิทัล
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อย่างไร่ก็ต้าม ถึึงแม้สังคมจะม้แนัวโน้ัมท้�จะเปิ็ดิกว้างต่้อการ่ยอมรั่บความ 

หลากหลายในัต้ัวต้นัข้องคนัในัสังคมไดิ้มากกว่าสังคมในัอด้ิต้ แต้่ยังคงแต้กต้่างไป็ต้าม 

บริ่บทและเงื�อนัไข้ข้องสังคมและบร่ร่ทัดิฐานัในัแต่้ละกลุ่มสังคมท้�ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล 

เป็็นัสมาชิกอย้่ จึงทำาให้ถึึงแม้ว่าปั็จจุบันัชาวดิิจิทัลจะถ้ึกกร่ะตุ้้นัและผลักดัินัให้คิดิว่า 

การ่สร้่างและนัำาเสนัอตั้วต้นันัั�นัเป็็นั “หน้ัาท้�” และ “ความรั่บผิดิชอบ” ข้องบุคคล 

ในัการ่ท้�จะค้นัหาและนัำาเสนัอตั้วต้นัในัแบบฉบับข้องตั้วเอง ซึึ่�งแต้กต่้างจากสังคม 

ในัอด้ิต้ท้�ตั้วต้นัข้องบุคคลถ้ึกกำาหนัดิไว้อย่างเคร่่งครั่ดิภายใต้้กร่อบบร่ร่ทัดิฐานัข้อง 

สังคมและไม่ได้ิม้ความหลากหลายเหมือนัในัปั็จจุบันั แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันั ชาวดิิจิทัล 

ท้�อย้่ในับริ่บทหรื่อสถึานัะแต้กต่้างกันัต่้างม้โอกาสในัการ่นัำาเสนัอตั้วต้นัต้ามความ 

ต้้องการ่ได้ิมากน้ัอยแต้กต่้างกันัไป็

เม่�อ	“ปกปิด้”	อาจจะดี้กว่า	“เปิด้เผย”

ในักลุ่มป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลด้ิวยกันัเองม้แนัวโนัม้ท้�จะม้อัต้ลักษณ์ท้�เปิ็ดิรั่บและยอมร่บั 

สิ�งใหม่ท้�แต้กต่้างจากบร่ร่ทัดิฐานัเดิิมได้ิไม่ยาก อ้กทั�งเข้้าใจและเปิ็ดิใจยอมรั่บในัความ 

หลากหลายทางสังคมวัฒธิร่ร่มซึึ่�งร่วมทั�ง “ความหลากหลายทางเพศ” ด้ิวย ม้ชาวดิิจิทัล 

จำานัวนัไม่น้ัอยท้�ยอมรั่บว่า ต้นัเองอย้่ในักลุ่มคนัท้�ม้ความหลากหลายทางเพศ และ 

บางคนัแสดิงออกให้เห็นัอย่างชัดิเจนัโดิยไม่ป็กปิ็ดิ ซึึ่�งป็ร่ากฏิทั�งในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ และ 

จังหวัดิเช้ยงใหม่ อย่างไร่ก็ต้าม เมื�อสอบถึามถึึงการ่เปิ็ดิเผยหรื่อยอมรั่บจากคนัใกล้ชิดิ  

กลับม้เด็ิกบางสว่นัยอมร่บัว่า สามาร่ถึเป็ดิิเผยตั้วต้นัในัร้่ป็แบบนั้�ได้ิกับกลุ่มเพื�อนัเทา่นัั�นั  

แต่้ยังไม่สามาร่ถึเปิ็ดิเผยตั้วต้นักับคนัในัคร่อบครั่วหรื่อคร้่อาจาร่ย์ได้ิ โดิยเฉพาะชาว 

ดิิจิทัลในัร่ะดัิบชั�นัมัธิยมศึกษาและชาวดิิจิทัลท้�เป็็นัเพศหญิงรั่กหญิง เพร่าะเพศสภาพ 

ดัิงกล่าวยังคงไม่สามาร่ถึสังเกต้เห็นัจากภายนัอกได้ิชัดิเจนัหากไม่ได้ิเจต้นัาจะนัำาเสนัอ 

ตั้วต้นัดัิงกล่าวต่้อสาธิาร่ณะ

สิ�งเหล่าน้ั�สะท้อนัให้เห็นัว่า ถึึงแม้ข้้อม้ลข่้าวสาร่ท้�สะท้อนัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงข้อง 

สังคมจะทำาให้ป็ร่ะชากร่ชาวดิิจิทัลม้วิธ้ิคิดิเก้�ยวกับตั้วต้นัท้�หลากหลายและสามาร่ถึ 

ยอมรั่บตั้วต้นัท้�หลากหลายข้องต้นัเองไดิ้ แต่้ยังไม่ใช่ชาวดิิจิทัลทุกคนัท้�จะกล้าเปิ็ดิเผย 

ตั้วต้นัดัิงกล่าวต่้อสาธิาร่ณะ โดิยเฉพาะกับป็ร่ะชากร่ในัรุ่่นัอื�นัซึึ่�งอย้่ในับร่ิบทข้องสังคม 

วัฒนัธิร่ร่มท้�อาจไม่สามาร่ถึยอมรั่บความหลากหลายดัิงกล่าวได้ิ เช่นัเด้ิยวกับตั้วต้นั 

ในัด้ิานัอาช้พและความใฝ่่ฝั่นัต่้ออาช้พในัอนัาคต้ข้องชาวดิิจิทัล ท้�บางอาช้พยังคงเป็็นั 

อาช้พท้�ไม่ได้ิรั่บการ่ยอมรั่บจากป็ร่ะชากร่รุ่่นัก่อนั อย่างการ่เป็็นัผ้้ผลิต้ร่ายการ่บนัย้ท้บ  

(YouTuber) หรื่อนัักร้่วิวสินัค้า (Reviewer) ท้�ทำาให้คนัธิร่ร่มดิาทั�วไป็กลายเป็็นัคนัดัิง 

ในัชั�วข้้ามคืนัได้ิ ซึึ่�งคนัรุ่่นัก่อนัยังมองว่าเป็็นัอาช้พท้�ไม่มั�นัคงและไม่ยั�งยืนั ในัข้ณะท้�ชาว 

ดิิจิทัลมองว่าสิ�งเหล่าน้ั�สามาร่ถึยึดิเป็็นัอาช้พเล้�ยงด้ิต้นัเองและคร่อบครั่วในัอนัาคต้ได้ิ  

โอกาสในัการ่นัำาเสนัอตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัลจึงแต้กต่้างกันัไป็ต้ามบริ่บทข้องคร่อบครั่ว 

และสังคมท้�ชาวดิิจิทัลดิำาร่งอย้่ด้ิวย

นัอกจากนัั�นั โอกาสในัการ่นัำาเสนัอต้ัวต้นัเหล่าน้ั�ยังขึ้�นัอย่้กับความเป็็นัปั็จเจก 

ข้องชาวดิิจิทัลเองด้ิวยสำาหรั่บชาวดิิจิทัลในัเมืองใหญ่ โดิยเฉพาะในักรุ่งเทพฯ ท้�เติ้บโต้ 

มาพร้่อมกับบริ่บทท้�ส่งเสริ่มความเป็็นัปั็จเจก สามาร่ถึเลือกคิดิ เลือกทำา และเลือกเป็็นั 

ในัสิ�งท้�เป็็นัไป็ต้ามความต้้องการ่ข้องต้นัเองไดิ้ โดิยสนัใจหร่ือให้ความสำาคัญกับกร่อบ 

ข้องสังคมน้ัอยกว่าชาวดิิจิทัลท้�ใช้ช้วิต้อย้่ในัจังหวัดิอื�นั ๆ และถึึงแม้เช้ยงใหม่จะถืึอเป็็นั 

เมืองใหญ่ แต่้ด้ิวยบริ่บททางสังคมวัฒนัธิร่ร่มท้�ป็ร่ะเพณ้นิัยมดัิ�งเดิิมยังคงม้บทบาท 

สำาคัญต่้อวิถ้ึช้วิต้ชาวเช้ยงใหม่และถ้ึกผนัวกเข้้ากับวิถ้ึช้วิต้สมัยใหม่ในัแบบฉบับข้อง 

เมืองเช้ยงใหม่เอง ทำาให้กร่อบข้องสังคมยังคงม้อิทธิิพลต่้อการ่ตั้ดิสินัใจในัการ่เลือก 

นัำาเสนัอตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัล เช่นัเด้ิยวกับในัจังหวัดินัคร่พนัมซึึ่�งจะป็ร่ากฏิชาวดิิจิทัล 

ท้�ยึดิความเป็็นัปั็จเจกในัการ่นัำาเสนัอตั้วต้นัได้ิน้ัอยกว่าอย่างเห็นัได้ิชัดิ ดัิงนัั�นั ถึึงแม้ 

ชาวดิิจิทัลเหล่าน้ั�จะถ้ึกเหมาร่วมวา่เป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ท้�ม้ตั้วต้นัหลากหลาย แต้ก่ลับม้โอกาส 

ในัการ่แสดิงออกถึึงต้ัวต้นัต้ามป็ัจเจกไดิ้ในัร่ะดิับท้�แต้กต่้างกันัไป็ต้ามเงื�อนัไข้ดัิงท้�กล่าว

มา

เม่�อฉันีก็	“อยากมี”	และ	“อยากเป็นี”	เหม่อนีคนีอ่�นี

นัอกจากสื�อสังคมออนัไลนัจ์ะเป็็นัพื�นัท้�ในัการ่นัำาเสนัอต้วัต้นัข้องชาวดิิจิทัลร่วมทั�ง 

ป็ร่ะชากร่ในัรุ่่นัอื�นั ๆ อย่างกว้างข้วางผ่านัการ่นัำาเสนัอภาพการ่ใช้ช้วิต้หลากหลาย 
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ร้่ป็แบบ ตั้�งแต่้คนัธิร่ร่มดิาไป็จนัถึึงเซึ่เลบหร่อืเหล่าศิลปิ็นัในัสังคม อ้กทั�งข้้ามเข้ต้เชิงพื�นัท้� 

ไป็ไดิ้ทั�วโลกแล้ว ในัข้ณะเด้ิยวกันั สื�อสังคมออนัไลนั์เหล่าน้ั�ได้ิกลายมาเป็็นัตั้วกร่ะตุ้้นั 

ให้ผ้้ท้�ม้โอกาสไดิ้เข้้ามาสัมผัสร้่ป็แบบการ่ใช้ช้วิต้เหล่าน้ั�เกิดิร้้่สึก “อยากม้” และ  

“อยากเป็็นั” อย่างภาพท้�ป็ร่ากฏิเหล่านัั�นับ้าง ม้ชาวดิิจิทัลหลายคนัท้�ยอมรั่บว่า ได้ิรั่บ 

แร่งบันัดิาลใจจากบุคคลในัสื�อออนัไลน์ัในัการ่สร้่างและค้นัหาตั้วต้นั ตั้วอย่างท้�เห็นัได้ิ 

ชัดิเจนัอยา่งหนึั�งคือความคาดิหวงัในัเรื่�องข้องอาช้พ จากข้้อม้ลข่้าวสาร่และสภาพสงัคม 

ท้�ถ้ึกเล่าผ่านัป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องผ้้คนับนัโลกออนัไลนั์ในัปั็จจุบันั ทำาให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ตั้�งแต่้ในัร่ะดิบัมัธิยมศึกษาต้อนัป็ลายและมหาวทิยาลัยเริ่�มวางแผนัในัเรื่�องการ่ป็ร่ะกอบ 

อาช้พท้�แต้กต่้างไป็จากวิธ้ิคิดิต่้ออาช้พแบบเดิิมในัปั็จจุบันั หรื่อการ่ตั้ดิสินัใจท้�จะข้อ 

หยุดิพักเพื�อค้นัหาต้นัเองก่อนัท้�จะเริ่�มตั้ดิสินัใจเลือกเส้นัทางอาช้พข้องต้นัเอง

ปั็จจุบันัร้่ป็แบบข้องอาช้พซึึ่�งสะท้อนัถึึงทางเลือกและตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัลคือ  

การ่ตั้ดิสินัท้�จะเริ่�มต้้นัธุิร่กิจข้องต้นัเองแทนัท้�จะเลือกทำางานัในัองค์กร่ ซึึ่�งชาวดิิจิทัล 

หลายร่ายได้ิเริ่�มลงมือทำาตั้�งแต่้ยังเร้่ยนัอย้่ในัสถึาบันัการ่ศึกษาในัร้่ป็แบบข้องธุิร่กิจ 

ออนัไลน์ั เนืั�องจากบนัพื�นัท้�แห่งน้ั�ได้ิกลายเป็็นัแหล่งสร้่างร่ายได้ิแห่งใหม่สำาหรั่บชาว 

ดิิจิทัล ซึึ่�งไม่ม้กำาแพงทั�งในัเรื่�องข้องความร้้่ ความสามาร่ถึ ใบป็ริ่ญญา อายุ และเพศ  

อ้กต่้อไป็ เพร่าะแม้แต่้นัักเร้่ยนัหรื่อนิัสิต้นัักศึกษาซึึ่�งเป็็นัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ต่้างก็สามาร่ถึ 

สร้่างร่ายได้ิผ่านัทางพื�นัท้�ออนัไลน์ัแห่งน้ั�ได้ิ เช่นั นัักศึกษาบางคนัโพสต์้ร้่ป็ภาพท้�ต้นัเอง 

ถ่ึายเก็บไว้เป็็นัโป็ร่ไฟล์และโพสต้์รั่บจ้างถ่ึายร้่ป็หรื่อรั่บตั้ดิต่้อจัดิทำาคลิป็วิด้ิโอซึ่ึ�งเป็็นั

ทักษะท้�ชาวดิิจิทัลถึนััดิและไม่จำาเป็็นัต้้องอาศัยการ่ลงทุนัจำานัวนัมาก ไม่จำาเป็็นัต้้อง 

เป็็นัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พบนัพื�นัท้�น้ั�เท่านัั�นั แต่้สามาร่ถึอาศัยพื�นัท้�น้ั�เป็็นัช่องทางในัการ่ 

สร้่างร่ายได้ิภายนัอกด้ิวย

อย่างไร่ก็ต้าม ไม่ใช่ชาวดิิจิทัลทุกร่ายจะสามาร่ถึเลือกท้�จะเป็็นัในัแบบท้�ต้นัเอง 

ต้้องการ่ได้ิ ด้ิวยข้้อจำากัดิทั�งในัด้ิานัเศร่ษฐกิจซึึ่�งอาจทำาให้ต้้องชะลอเป็า้หมายด้ิานัอาช้พ 

ข้องต้นัเองออกไป็กอ่นั เพร่าะต้้องสะสมความมั�งคั�งและมั�นัคงทางเศร่ษฐกจิ นัอกจากนัั�นั  

สำาหร่บัชาวดิิจิทัลรุ่่นัเกา่ท้�ได้ิเริ่�มลงมอืทำางานัและอาจม้ภาร่ะความร่บัผิดิชอบในัเรื่�องอื�นั 

เช่นั ภาร่ะด้ิานัคร่อบครั่ว ทำาให้ต้้องตั้ดิสินัใจเรื่�องความรั่บผิดิชอบต่้อผ้้อื�นัก่อนัตั้ดิสินัใจ 

ทำาต้ามความป็ร่าร่ถึนัาข้องต้ัวเอง หร่ือบางคนัต้้องอย้่ในัฐานัะข้องแม่เล้�ยงเด้ิ�ยว ทำาให้ 

ต้้องวางความอยากเป็็นัข้องต้นัเองลงไว้ก่อนัเพื�อแบกรั่บภาร่ะเฉพาะหน้ัาต่้อไป็

ร่วมทั�งเงื�อนัไข้ในัเรื่�องความคาดิหวังข้องคร่อบคร่ัวและชุมชนัท้�ทำาให้ชาวดิิจิทัล 

ไม่สามาร่ถึทำาต้ามความหวังข้องต้นัเองในัต้อนันั้�ได้ิ เช่นั กร่ณ้ข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ 

ร่ายหนึั�งท้�จำาเป็็นัต้้องตั้ดิสินัใจดิร็่อป็การ่เร้่ยนัในัร่ะดัิบชั�นัมัธิยมศึกษาข้องต้นัเอง 

ออกไป็ก่อนัเพร่าะต้้องรั่บภาร่ะงานัทางบ้านั แต่้ในัข้ณะเด้ิยวกันัก็ยังไม่ละทิ�งความฝั่นั 

โดิยการ่ไป็เร้่ยนัสายอาช้พเพิ�มเติ้มและฝึ่กฝ่นัด้ิานัภาษา เพื�อหวังว่าวันัหนึั�งจะสามาร่ถึ 

เป็็นัในัสิ�งท้�ต้นัเองหวังได้ิ

นัอกเหนัือจากการ่สร่้างตั้วต้นัท้� “อยากเป็็นั” ให้กับชาวดิิจิทัลแล้ว สื�อสังคม 

ออนัไลน์ัเหล่าน้ั�ยังสร้่างความร้้่สึก “อยากม้” ให้กับชาวดิิจิทัลด้ิวย ซึึ่�งหลายครั่�งท้�ความ 

อยากม้เกิดิขึ้�นัพร้่อม ๆ  กับความอยากเป็็นั การ่นัำาเสนัอร้่ป็แบบช้วิต้ข้องคนัหลากหลาย 

ร้่ป็แบบออกส่้สาธิาร่ณะ ซึึ่�งแน่ันัอนัท้�จะทำาให้เกิดิความร้้่สึกต่้าง ๆ นัานัาจากผ้้ชม  

ทั�งชื�นัชม ยินัด้ิ เอ็นัด้ิ ไป็จนัถึึงความร้้่สึกกดิดัินั เป็ร้่ยบเท้ยบ อิจฉา อยากเป็็นั  

อยากม้ เจ็บใจ และตั้�งคำาถึามกับตั้วเองว่า “ทำาไมเร่าถึึงไม่ม้โอกาสแบบนัั�นั” ถึึงแม้ 

ผ้้ท้�แชร์่สิ�งเหล่านัั�นัอาจจะไม่ได้ิม้เจต้นัาต้้องการ่จะอวดิต้นัก็ต้าม ป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าว 

ด้ิไป็แล้วก็อาจไม่ได้ิแต้กต่้างจากการ่ท้�เด็ิกเล็กนัำาข้องเล่นัหรื่อข้องแป็ลกใหม่ท้�ต้นัเอง 

ชื�นัชอบไป็โร่งเร้่ยนั ทั�งด้ิวยเจต้นัาท้�อยากอวดิเพื�อนัหรื่อแค่ร้้่สึกด้ิใจท้�ต้นัเองได้ิข้องเล่นั 

ใหม่จากคร่อบครั่ว แต่้ผลท้�ต้ามมาอาจทำาให้ข้องเล่นัชิ�นันัั�นัหายไป็โดิยไร้่ร่่องร่อย  

หรื่อเด็ิกหลายคนักลับไป็บ้านัแล้วร้่องงอแงให้ผ้้ป็กคร่องข้องต้นัซืึ่�อให้บ้าง แต่้สิ�งท้� 

แต้กต้่างกันัคือ การ่นัำาเสนัอหร่ืออวดิสิ�งเหล่านัั�นัผ่านัสื�อสังคมออนัไลนั์จะเป็็นัไป็ในั 

ลักษณะต้อกยำ�าในัสิ�งเดิิมอย่างต่้อเนืั�อง และค่อย ๆ แทร่กซึึ่มลงในัความร้้่สึกข้องผ้้ชม 

จนัแม้แต่้เจ้าตั้วเองก็ไม่คิดิว่าจะเกิดิความร้้่สึกเหล่านัั�นัขึ้�นัมาได้ิ นัั�นัคือความร้้่สึก  

“ด้ิอย” หรื่อ “ไร้่คุณค่า” ทั�งน้ั� ไม่ได้ิเกิดิขึ้�นักับเฉพาะการ่อยากได้ิอยากม้สิ�งข้องเท่านัั�นั  

แต่้ยังหมายร่วมถึึงการ่ท้�ผ้้ชมนัำาตั้วต้นัข้องต้นัเองไป็เป็ร้่ยบเท้ยบกับผ้้แชร์่ข้้อม้ล  

จนักลับมาตั้ดิสินัตั้วต้นัในัเชิงลดิคุณค่าอ้กด้ิวย ทั�งน้ั� เนืั�องจากข้้อจำากัดิและโอกาส 
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ในัการ่ได้ิ “คร่อบคร่อง” สิ�งเหล่านัั�นั ชาวดิิจิทัลหลายร่ายยอมรั่บว่า การ่อยากม้ 

หลายอย่างเป็็นัเพ้ยงเพร่าะ “ข้องมันัต้้องม้” แต่้เมื�อเห็นัว่าคนัอื�นัม้ก็ไม่น่ัาจะเส้ยหาย 

ถ้ึาจะม้ได้ิบ้าง แต่้เมื�อป็ร่ะเมินัแล้วอาจไม่ใช่สิ�งท้�ต้นัเองม้โอกาสท้�จะคร่อบคร่อง  

ป็ร่ะกอบกับความสะดิวกในัร้่ป็แบบการ่ใช้จ่ายในัป็ัจจุบันัซึึ่�งเป็็นัการ่ทำาธุิร่กร่ร่ม 

ออนัไลน์ั ทำาให้โอกาสในัการ่ยับยั�งชั�งใจในัการ่ใช้จ่ายลดิน้ัอยลง

เม่�อบางเร่�องก็	“ระบาย”	ให้ใครฟัังไม่ได้้

หากเป็ร้่ยบเท้ยบร่ะหว่างชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ซึึ่�งยังอย่้ในัวัยศึกษาเล่าเร้่ยนักับชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัเก่าซึึ่�งอย้่ในัวัยทำางานั โอกาสในัการ่นัำาเสนัอต้ัวต้นัอาจม้ความแต้กต้่างกันั 

ไป็ต้ามบริ่บทท้�เก้�ยวข้้อง โดิยเฉพาะในักลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่า บริ่บทข้ององค์กร่และ 

ท้�ทำางานักลายเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญท้�ม้ผลต่้อการ่นัำาเสนัอและเปิ็ดิเผยตั้วต้นั ในัข้ณะท้� 

ชาวดิิจิทัลในัวัยทำางานัม้แนัวโน้ัมจะถ้ึกมองจากผ้้บังคับบัญชาหรื่อผ้้อาวุโสกว่าในัองค์กร่ 

ว่าม้บุคลิกท้�ไม่ทนัต่้ออุป็สร่ร่ค ใจร้่อนั อาร่ณ์ไม่มั�นัคง ไม่เก็บความร้้่สึก และไม่ค่อย 

อดิทนั ทั�งน้ั� อาจเนืั�องมาจากการ่เกิดิมาพร้่อมกับเทคโนัโลย้ท้�ช่วยเพิ�มความความ 

สะดิวกสบายและร่วดิเร็่ว สามาร่ถึเข้้าถึึงและได้ิสิ�งต่้าง ๆ ท้�ต้้องการ่ง่ายดัิ�งใจจนัเกิดิ 

ความเคยชินั ม้ส่วนัในัการ่ป็ร่ะกอบสร้่างตั้วต้นัข้องคนัรุ่่นัใหม่ อ้กทั�งยังม้พื�นัท้�ให้ได้ิ 

ร่ะบายความคิดิ ความร้้่สึกได้ิโดิยไม่ต้้องกังวลกับเงื�อนัไข้ต่้าง ๆ อย่างอิสร่ะ

อยา่งไร่ก็ต้าม บริ่บทข้ององค์กร่เหล่าน้ั�นัับเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญต่้อการ่นัำาเสนัอตั้วต้นั 

ข้องชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั� โดิยเฉพาะกร่ณ้ข้องการ่ใช้สื�อสังคมออนัไลน์ัในัการ่ร่ะบายความ 

ร้้่สึกในัเรื่�องข้องงานัและองค์กร่ ซึึ่�งส่งผลกร่ะทบอย่างยิ�งต่้อทั�งภาพลักษณ์ในัวิชาช้พ 

และภาพลักษณ์ข้ององค์กร่ เนืั�องจากผ้้รั่บข้้อม้ลข่้าวสาร่อาจป็ร่ะเมินัหรื่อต้้ความข้้อม้ล 

ท้�ถ้ึกนัำาเสนัอในัมุมมองท้�แต้กต่้างกันั ซึึ่�งอาจจะแต้กต่้างไป็จากข้้อเท็จจริ่งหรื่อเป้็าหมาย 

ท้�ผ้้เผยแพร่่ต้้องการ่นัำาเสนัอ ตั้วอย่างเช่นั การ่โพสต์้หรื่อร่ะบายความร้้่สึกเหน็ัดิเหนืั�อย 

จากการ่ทำางานัซึึ่�งอาจต้้ความได้ิหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็็นัการ่กำาหนัดิเวลาการ่ทำางานั 

หรื่อป็ริ่มาณข้องงานัท้�มากเกินัไป็ การ่ข้้ดิร้่ดิพนัักงานัให้ต้้องทำางานัเกินักว่ากำาหนัดิ  

หรื่ออื�นั ๆ ท้�แล้วแต่้การ่ต้้ความข้องผ้้อ่านั หร่ือการ่โพสต้์ต่้อว่าเพื�อนัร่่วมงานัและ 

ผ้้บังคับบัญชา หร่ือพยายามสะท้อนัให้เห็นัว่าองค์กร่ท้�ต้นัสังกัดิอย้่ทำาให้ต้นัเองต้้อง 

เป็็นัทุกข์้อย่างไร่ ข้้อม้ลเหล่าน้ั�ล้วนัถ้ึกส่งผ่านัจากพื�นัท้�ส่วนับุคคลซึึ่�งอย้่บนัโลกออนัไลน์ั 

จนักร่ะทั�งถ้ึกทำาให้เป็็นัสาธิาร่ณะ ดัิงนัั�นัหลายองค์กร่จึงพยายามควบคุมการ่ใช้งานั 

ข้้อม้ลส่วนับุคคลในัโลกออนัไลน์ัข้องพนัักงานัอยา่งเคร่่งครั่ดิ โดิยเฉพาะองค์กร่ท้�จำาเป็็นั 

ต้้องรั่กษาภาพลักษณ์ท้�ด้ิอย่างองค์กร่ให้บริ่การ่ต่้าง ๆ โอกาสท้�ชาวดิิจิทัลกลุ่มน้ั�จะได้ิ 

แสดิงออกถึึงตั้วต้นัอย่างเปิ็ดิเผยจึงเป็็นัไป็ได้ิน้ัอยกว่า ถึึงแม้จะเป็็นัการ่นัำาเสนัอตั้วต้นั 

บนัพื�นัท้�ส่วนัตั้วข้องตั้วเองก็ต้าม

การส่�อสารไร้พรมแด้นีทีี�อาจไร้ขีด้จำากัด้มากจนีเกินีไป

ร้่ป็แบบการ่สื�อสาร่ในัยุคดิิจิทัลได้ินัำาไป็ส่้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงวิถ้ึช้วิต้ผ้้คนัต้ลอดิจนั 

ผลกร่ะทบอย่างทั�วถึึงกันั ทั�งในัด้ิานัการ่ส่งเสริ่มความสัมพันัธ์ิท้�ด้ิขึ้�นัและการ่สร้่าง 

บร่ร่ทัดิฐานัทางป็ฏิิสัมพันัธ์ิใหม่ ๆ ท้�ทำาให้สิ�งท้�เคยเป็็นั “ความเบ้�ยงเบนั” กลายมาเป็็นั  

“ความป็กติ้” ต้ามบร่ร่ทัดิฐานัท้�ถ้ึกสร้่างขึ้�นัใหม่ด้ิวยร้่ป็แบบป็ฏิิสัมพันัธ์ิบนัโลกออนัไลน์ั 

ไป็โดิยป็ริ่ยาย ซึึ่�งส่งผลกร่ะทบอย่างคาดิไม่ถึึงต่้อผ้้ท้�อย้่ในัห่วงโซ่ึ่ความสัมพันัธ์ิและ 

สังคมโดิยร่วม ไม่ว่าจะเป็็นัภาษา ท่าท้ และมาร่ยาท ท้�ใช้ในัการ่สื�อสาร่กันัท้�ถ้ึก 

ป็รั่บเป็ล้�ยนัไป็ ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลแต่้ละคนัต่้างม้ความสามาร่ถึในัการ่จัดิการ่กับผล 

กร่ะทบท้�เกิดิจากการ่สื�อสาร่เหล่าน้ั�ได้ิต่้างกันั

เม่�อ	“ทีนีไม่ได้้”	กับการถุ่ก	“กลั�นีแกล้ง”

ป็ฏิิสัมพันัธ์ิท้�เกิดิขึ้�นับนัโลกออนัไลน์ัได้ิสร้่างให้เกิดิบร่ร่ทัดิฐานัข้องการ่สื�อสาร่  

เช่นัเด้ิยวกับการ่สร้่างกฎเกณฑ์ต้่าง ๆ ข้องการ่อย้่ร่่วมกันัในัสังคมจริ่ง โดิยม้เป้็าหมาย 

เพื�อความสะดิวก ร่วดิเร็่ว และไม่ได้ิคำานึังถึึงความถ้ึกผิดิต้ามบร่ร่ทดัิฐานัเดิิมในัสังคมจริ่ง  

ทำาให้เกิดิบร่ร่ทัดิฐานัการ่สื�อสาร่ในัร้่ป็แบบท้�แต้กต่้างกันั อย่างไร่ก็ต้าม การ่สื�อสาร่ 

ต้ามบร่ร่ทัดิฐานัดัิงกล่าวกลับถ้ึกนัำามาใช้สื�อสาร่ในัสังคมนัอกโลกออนัไลน์ั ซึึ่�งบางอย่าง 

ขั้ดิแย้ง ไม่สอดิคล้องกับบร่ร่ทัดิฐานัเดิิม ตั้วอย่างท้�เห็นัได้ิอย่างชัดิเจนัคือ การ่  

“กลั�นัแกล้ง” “ป็ร่ะจานั” “ด่ิาทอ” “ล้อเล้ยนั” และการ่แพร่่กร่ะจายข้้อม้ลท้�ฉาบฉวย 
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ในัร้่ป็ข้อง Hate Speech ท้�ม้ส้งขึ้�นัจนัพบเห็นัได้ิบ่อยครั่�งมากขึ้�นัในัโลกออนัไลน์ัท้� 

เร้่ยกว่า Cyber Hate เนืั�องจากผ้้ใช้งานัสื�อสังคมออนัไลน์ันัั�นัสามาร่ถึปิ็ดิบังตั้วต้นั 

ท้�แท้จริ่งข้องต้นัไว้ได้ิ และสามาร่ถึแสดิงความคิดิเห็นัหรื่อตั้วต้นัได้ิอย่างอิสร่ะ จนัในั 

บางครั่�งไม่ได้ิคำานึังถึึงความเหมาะสมหรื่อผลกร่ะทบท้�อาจเกิดิขึ้�นักับผ้้รั่บข้้อม้ล

สิ�งเหล่าน้ั�กลายเป็็นัวิสัยป็กติ้ท้�จะกร่ะทำาต่้อกันัได้ิบนัโลกออนัไลน์ั และสุดิท้าย 

ค่อย ๆ ถ้ึกทำาให้กลายมาเป็็นับร่ร่ทัดิฐานัในัสังคมทั�วไป็ด้ิวย เช่นัเด้ิยวกับการ่สื�อสาร่ 

กันัด้ิวยภาษาและถ้ึอยคำาท้�หยาบคายก็กลายเป็็นั “เรื่�องป็กติ้” ท้� “ไม่ป็กติ้” เช่นักันั  

บร่ร่ทัดิฐานัการ่สื�อสาร่ในัร้่ป็แบบดัิงกล่าวได้ิส่งผลกร่ะทบต่้อความสัมพันัธ์ิข้องผ้้คนั 

ในัสังคมไม่เพ้ยงแต่้ในัสังคมดิิจิทัลเท่านัั�นั ป็ร่ะเด็ินัน้ั�เป็็นัสิ�งท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ร้้่สึกและ 

ให้ความเห็นัว่าเป็็นัสิ�งท้�ใกล้ตั้วพวกเข้าค่อนัข้้างมาก ไม่ว่าจะกับเพื�อนัในัโร่งเร้่ยนัหรื่อ 

เพื�อนัในัโลกออนัไลน์ั ซึึ่�งเชื�อมโยงกับเพื�อนัในัโลกจริ่ง การ่กลั�นัแกล้ง (Bullying)  

ด่ิาทอเหล่าน้ั�ไม่ได้ิเกิดิขึ้�นักับเฉพาะพฤติ้กร่ร่มท้�ควร่ถ้ึกต้ำาหนิัหรื่อร้่ป็ลักษณ์ท้�แต้กต่้าง 

ต้ามค่านิัยมข้องสังคมเท่านัั�นั แต่้เกิดิขึ้�นัได้ิกับเด็ิกท้�อาจจะม้ความโดิดิเด่ินัเกินัเพื�อนั 

หรื่อด้ิเก่งเกินัเพื�อนัซึึ่�งสามาร่ถึต้กเป็็นัเป้็าหมายข้องการ่ด่ิาทอและกลั�นัแกล้งได้ิเช่นักันั

อยา่งไร่ก็ต้าม ชาวดิิจิทัลท้�เผชิญกับปั็ญหาถ้ึกกลั�นัแกลง้ออนัไลนั ์(Cyber Bullying)  

แต่้ละคนัม้ภ้มิต้้านัทานัในัการ่จัดิการ่กับปั็ญหาได้ิต่้างกันั เช่นั เด็ิกท้�ถ้ึกเล้�ยงในัคร่อบครั่ว 

ท้�ข้าดิท้�พึ�ง ข้าดิแร่งสนัับสนุันั จะไม่สามาร่ถึต้้านัทานักับผลกร่ะทบได้ิ นัำาไป็ส่้ปั็ญหา 

ซึึ่มเศร้่า แยกตั้ว ล้มเหลว ซึึ่�งส่วนัใหญ่เป็็นัเด็ิกในัเมือง ในัข้ณะท้�เด็ิกซึึ่�งโต้ในัคร่อบครั่ว 

ท้�ผ่านัการ่ป็ล้กฝั่งสภาพจิต้ใจมาอย่างมั�นัคง สามาร่ถึแยกแยะและอดิทนัต่้อปั็ญหา 

ต่้าง ๆ ได้ิ จึงม้แนัวโน้ัมท้�จะสามาร่ถึจัดิการ่ปั็ญหาเฉพาะหน้ัาให้ร่อดิพ้นัจากวิกฤต้ช้วิต้ 

ได้ิด้ิกว่า ในัท้�น้ั�โคร่งสร่้างและการ่ข้ัดิเกลาท้�ชาวดิิจิทัลได้ิรั่บจึงเป็็นัเงื�อนัไข้ท้�สำาคัญ 

อย่างยิ�งต่้อการ่เผชิญหน้ัากับปั็ญหาแต่้ละร้่ป็แบบ นัอกจากนัั�นั เทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่ 

เหล่าน้ั�ได้ิแยกตั้วบุคคลออกจากกันั เพร่าะทำาให้แต่้ละคนัป็ฏิิสัมพันัธ์ิผ่านัร่ะบบ 

เครื่อข่้ายและต่้างม้พื�นัท้�ส่วนัตั้วทั�งในัทางกายภาพและในัโลกออนัไลน์ั โดิยเฉพาะผ้้คนั 

ในัเมืองใหญ่ซึึ่�งม้ความเป็็นัปั็จเจกค่อนัข้้างส้ง ทำาให้โอกาสป็ฏิิสัมพันัธ์ิกันัลดิลง ซึึ่�งเป็็นั 

สาเหตุ้สำาคัญท้�ทำาให้เมื�อบุคคลใกล้ชิดิเป็็นัโร่คซึ่ึมเศร่้า แต้่กลับไม่ม้ใคร่ในัคร่อบคร่ัว 

หรื่อกลุ่มเพื�อนัท้�สังเกต้ได้ิว่า คนัใกล้ชิดิกำาลังเผชิญกับภาวะซึึ่มเศร้่าอย้่ต้ามลำาพัง 

จนัไม่สามาร่ถึแก้ไข้ได้ิทันัท่วงท้

ในัข้ณะเด้ิยวกันั จากผลการ่ศึกษาสะท้อนัให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลในัเมืองใหญ่ 

อย่างกรุ่งเทพฯ และเช้ยงใหม่ ม้แนัวโน้ัมท้�จะพ้ดิถึึงปั็ญหาการ่ถ้ึกกลั�นัแกล้งในัร้่ป็แบบ 

ต่้าง ๆ มากกว่า ทั�งท้�เผชิญด้ิวยตั้วเองและเป็็นัป็ร่ะสบการ่ณ์ข้องคนัใกล้ชิดิ ส่วนัในั 

จังหวัดินัคร่พนัมยังป็ร่ากฏิให้เห็นักร่ณ้เหล่าน้ั�ได้ิน้ัอยกว่า ซึึ่�งส่วนัหนึั�งอาจเนืั�องมาจาก 

ชาวดิิจิทัลในัเมืองใหญ่ต้้องเผชิญกับภาวะไร้่บร่ร่ทัดิฐานัจากการ่พัฒนัาเทคโนัโลย ้ 

ทำาให้ไม่ม้หลักยึดิด้ิานับร่ร่ทัดิฐานัท้�ชัดิเจนั แต้่ป็รั่บเป็ล้�ยนัเป็็นัพลวัต้ไป็ต้ามสภาพ 

สังคมในัแต่้ละห้วงเวลา เช่นั วิธ้ิการ่สื�อสาร่ร่ะหว่างบุคคล การ่ใช้คำาหยาบคาย การ่ 

ด้ิถ้ึกกันั จนัเป็็นัเรื่�องป็กติ้ ซึึ่�งต่้างจากชาวดิิจิทัลในัจังหวัดินัคร่พนัมท้�ยังคงใช้ช้วิต้ 

ภายใต้้กร่อบบร่ร่ทัดิฐานัเด้ิยวกันัท้�เหน้ัยวแน่ันักว่า ทำาให้ม้ผลต่้อพฤติ้กร่ร่มในัร้่ป็แบบ 

ท้�แต้กต่้างกันั ซึึ่�งแสดิงให้เห็นัว่าเงื�อนัไข้ด้ิานับริ่บทสังคมยังคงเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญ 

ต่้อการ่เกิดิป็ร่ากฏิการ่ณ์และโอกาส ต้ลอดิจนัความพร่้อมในัการ่จัดิการ่กับผลกร่ะทบ 

ท้�แต้กต่้างกันัข้องชาวดิิจิทัล

เม่�อต้องคอยตาม	“แก้ปัญหา”

ในัข้ณะท้�การ่ส่งผ่านัข้้อม้ลผ่านัร่ะบบเครื่อข่้ายสามาร่ถึทำาได้ิอย่าง “กว้างข้วาง”  

และ “ร่วดิเร็่ว” แต่้กลับไม่ได้ิม้การ่ส่งผ่านัข้้อม้ลท้� “ลึกซึึ่�ง” หรื่อผ่านัการ่กลั�นักร่อง 

อย่างร่อบคอบ ไม่ว่าจะเป็็นั “ผ้้สร้่าง” หรื่อ “ผ้้ท้�ส่งต่้อ” ข้้อม้ลเหล่านัั�นัก็ต้าม ซึึ่�งเป็็นั 

ท้�มาข้องการ่แพร่่กร่ะจายข้้อม้ลในัลักษณะท้�เร้่ยกได้ิว่าเป็็นั “Fake News” ซึึ่�งอาจจะ 

เริ่�มต้้นัตั้�งแต่้การ่เจต้นัาสร่้างข่้าวป็ลอมเหล่านัั�นัขึ้�นัมาเพื�อป็ลุกกร่ะแสหร่ือต้้องการ่ให้ 

เกิดิการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงบางอย่าง หรื่ออาจเป็็นัการ่ส่งต่้อข้้อม้ลข่้าวป็ลอมโดิยไม่ได้ิม้ 

เจต้นัาในัการ่สร้่างหรื่อป็ลอมแป็ลงข้้อม้ล แต่้เป็็นัการ่ส่งต่้อโดิยท้�ข้าดิการ่กลั�นักร่องก่อนั 

อย่างไร่ก็ต้าม สำาหรั่บมุมมองข้องชาวดิิจิทัลทั�งรุ่่นัใหม่และรุ่่นัเก่าเองค่อนัข้้างม้ 

ความมั�นัใจว่า ต้นัเองม้โอกาสท้�จะเป็็นัส่วนัหนึั�งในัการ่ส่งต่้อข่้าวป็ลอมเหล่าน้ั�ได้ิน้ัอยกว่า 
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คนัในัรุ่่นัพ่อแม่ เนืั�องจากเห็นัว่าต้นัเองม้ทักษะในัการ่คิดิวิเคร่าะห์และแยกแยะสิ�งเหล่าน้ั� 

ได้ิค่อนัข้้างมากด้ิวยวิธ้ิคิดิเชิงเหตุ้ผลท้�ถ้ึกป็ล้กฝั่งมา แต่้กลับมองอย่างเป็็นัห่วงคนัรุ่่นั 

พ่อแม่มากกว่า ซึึ่�งหลายคนัม้ป็ร่ะสบการ่ณ์ท้�พ่อแม่ส่งต่้อข้้อความข้่าวป็ลอมเหล่าน้ั� 

มาให้จนัต้้องตั้กเตื้อนักันั ทั�งน้ั� เนืั�องจากคุณสมบัติ้ความ “ฉับไว” ข้องการ่ส่งต่้อข้้อม้ล 

ผ่านัร่ะบบเคร่ือข่้ายในัป็ัจจุบันั ซึึ่�งถ้ึาผ้้ท้�คิดิจะส่งต่้อพิจาร่ณาข้้อม้ลเหล่านัั�นัแค่เพ้ยง  

“ฉาบฉวย” ก็จะม้โอกาสต้กเป็็นัผ้้ม้ส่วนัร่่วมต่้อการ่สร้่างความปั็�นัป่็วนัอันัเนืั�องมาจาก 

ข่้าวป็ลอมเหลา่น้ั�ได้ิ โดิยเฉพาะข้า่วป็ลอมท้�เก้�ยวข้้องและสง่ผลต่้อสุข้ภาพ ซึ่ึ�งมักจะส่งต่้อ 

กันัมากในัคนัรุ่่นัพ่อแม่ข้องชาวดิิจิทัลและนัำาไป็ป็ฏิิบัติ้ต้ามแบบร้้่เท่าไม่ถึึงการ่ณ์ เช่นั  

การ่รั่บป็ร่ะทานัอาหาร่บางป็ร่ะเภทหรื่อยาบางป็ร่ะเภท ซึึ่�งเข้้าถึึงคนัในัรุ่่นัน้ั�ได้ิง่ายเพร่าะ 

เป็็นัวัยท้�ม้ความกังวลด้ิานัสุข้ภาพเป็็นัพิเศษจนัอาจเกิดิอันัต้ร่ายกับช้วิต้และสุข้ภาพ

ทั�งน้ั� ชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าม้แนัวโนั้มท้�จะม้ความวิต้กกังวลและม้ส่วนัร่่วมในัการ่ต้้อง 

แก้ไข้ปั็ญหาในัเรื่�องน้ั�มากกว่า เนืั�องจากเป็็นักลุ่มท้�ม้คนัรุ่่นัพ่อแม่ซึึ่�งม้ข้้อจำากัดิในัการ่ 

ใช้เทคโนัโลย้มากกว่าและม้ความวิต้กกังวลต่้อสิ�งร่อบตั้วท้�ม้มากกว่าคนัรุ่่นัหลัง  

โดิยเฉพาะความร้้่สึกห่วงใยคนัใกล้ชิดิ เพร่าะเชื�อว่าข้้อความเหล่านัั�นัอาจจะเป็็นัจริ่ง  

ทำาให้คนัรุ่่นัน้ั�มักส่งต่้อข้้อม้ลดัิงกล่าวโดิยไม่ทันัได้ิต้ร่วจสอบ ในัข้ณะท้�พ่อแม่ข้องชาว 

ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่อาจม้ข้้อจำากัดิในัเรื่�องน้ั�น้ัอยกว่าและร่ับข้้อม้ลข่้าวสาร่จากหลายแหล่ง 

มากกว่า จนัสามาร่ถึต้ร่วจสอบข้้อเท็จจริ่งจากแหล่งข่้าวอื�นั ๆ  ได้ิชัดิเจนักว่า ซึึ่�งสะท้อนั 

ให้เห็นัว่าเงื�อนัไข้ข้องโคร่งสร้่างและป็ฏิิสัมพันัธ์ิข้องสมาชิกในัคร่อบครั่วท้�ม้ความ 

แต้กต่้างกันัอาจนัำาไป็ส่้ปั็ญหาและวิธ้ิการ่รั่บมือกับปั็ญหาท้�เกิดิขึ้�นัจากกร่ะบวนัการ่ 

สื�อสาร่ท้�ส่งผ่านักันับนัโลกออนัไลน์ัได้ิแต้กต่้างกันัไป็

จากป็ร่ะเด็ินัท้�กล่าวมาทั�งหมดิจะเห็นัได้ิอย่างชัดิเจนัว่า พัฒนัาการ่ด้ิานั 

เทคโนัโลย้ โดิยเฉพาะเทคโนัโลย้สาร่สนัเทศเพื�อการ่สื�อสาร่ ไม่เพ้ยงส่งผลกร่ะทบ 

ต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงพฤติ้กร่ร่ม ลักษณะนิัสัย ต้ลอดิจนัร้่ป็แบบการ่ใช้ช้วิต้ข้องป็ร่ะชากร่ 

ดิิจิทัลเท่านัั�นั แต่้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงดัิงกล่าวได้ิเกิดิขึ้�นักับป็ร่ะชากร่รุ่่นัอื�นั ๆ ท้�อย้ ่

ร่่วมสมัยเด้ิยวกันัด้ิวย ซึึ่�งล้วนัแต่้ม้วิถ้ึช้วิต้ท้�ม้เทคโนัโลยเ้ป็็นัตั้วขั้บเคลื�อนัเช่นักันั 

ผลกร่ะทบจากสิ�งเหล่าน้ั�ได้ิแพร่่กร่ะจายและแทร่กซึึ่มกับคนัท้�อย้่ร่่วมยุคสมัย 

เด้ิยวกันัอย่างทั�วถึึง อย่างไร่ก็ต้าม จากผลการ่ศึกษาการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงและผลกร่ะทบ 

เหล่าน้ั�ผ่านัมุมมองทั�งในัส่วนัข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลทั�ง 5 กลุ่ม และผ้้เก้�ยวข้้องในัฐานัะ 

ผ้้สอนั ผ้้ป็กคร่อง และผ้้บังคับบัญชา ได้ิสะท้อนัให้เห็นัความเหลื�อมลำ�าในัการ่รั่บมือ 

กับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงเหล่าน้ั�ในัหลายมิติ้ โดิยม้เงื�อนัไข้สำาคัญท้�เป็็นัตั้วกำาหนัดิโอกาส  

ความสามาร่ถึ และการ่เข้้าถึึงทรั่พยากร่ท้�ชาวดิิจิทัลสามาร่ถึใช้เป็็นัพื�นัฐานัในัการ่รั่บมือ 

กับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงเหล่านัั�นัได้ิ

ป็ร่ะการ่แร่ก ได้ิแก่ เงื�อนัไข้ในัเชิงโคร่งสร่้างข้องสถึาบันัคร่อบครั่ว จะเห็นัได้ิว่า  

ชาวดิิจิทัลท้�อาศัยอย้่ในัคร่อบครั่วท้�ม้โคร่งสร้่างแต้กต่้างกันั ไม่ว่าจะเป็็นัร้่ป็แบบ 

คร่อบคร่วั ซึึ่�งจะเหน็ัไดิว่้า ปั็จจุบันัคร่อบคร่วัม้ร้่ป็แบบท้�หลากหลายมากขึ้�นั ม้ชาวดิิจิทัล 

ท้�อาศัยอย้่ร่่วมกับผ้้เล้�ยงด้ิเพ้ยงคนัเด้ิยวจำานัวนัไม่น้ัอย ซึึ่�งเงื�อนัไข้ดัิงกล่าวม้ส่วนัสำาคัญ 

ต่้อการ่รั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง ทั�งในัแง่ข้องการ่เป็็นัผ้้สนัับสนุันัการ่เร้่ยนัร้้่สมัยใหม่  

อ้กทั�งการ่ท้�ผ้้เล้�ยงด้ิจำาเป็็นัต้้องรั่บภาร่ะในัเรื่�องข้องงานัท้�ทำาผ่านัโลกออนัไลน์ัยงัม้ความ 

สำาคัญต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงป็ฏิิสัมพันัธ์ิข้องคนัในัคร่อบครั่ว นัอกจากนัั�นั คนัในัคร่อบครั่ว 

ยงัม้บทบาทสำาคัญอย่างยิ�งในัการ่เป็็นัผ้้สนัับสนุันัให้สมาชิกสามาร่ถึรั่บมือกับความกดิดัินั  

และปั็ญหาในัร้่ป็แบบต่้าง ๆ ท้�ม้ความซัึ่บซ้ึ่อนัมากขึ้�นัในัปั็จจุบันั

สถึาบันัการ่ศึกษาเป็็นัอ้กเงื�อนัไข้ท้�สำาคัญในัการ่กำาหนัดิกร่อบในัการ่เร้่ยนัร้้่  

ต้ลอดิจนัการ่วางร่ากฐานัในัเรื่�องการ่ทำางานัให้กับชาวดิิจิทัล ซึึ่�งชาวดิิจิทัลจะม้ความ 

พร้่อมและศักยภาพเพ้ยงพอและเป็็นัท้�ต้้องการ่ข้ององค์กร่ในัปั็จจุบันัหรื่อไม่ ขึ้�นัอย้ ่

กับการ่กำาหนัดิและป้็พื�นัฐานัโดิยสถึาบันัการ่ศึกษาในัแต่้ละร้่ป็แบบเช่นัเด้ิยวกับการ่ 

ป็ล้กฝั่งวิธ้ิคิดิเชิงวิพากษ์ และการ่ให้อิสร่ะในัเชิงข้องพื�นัท้�ในัการ่แสดิงออกถึึงต้ัวต้นั  

ความต้้องการ่ และความคิดิเห็นัต่้อสังคมได้ิอย่างอิสร่ะภายใต้้ข้อบเข้ต้ท้�เหมาะสม

นัอกจากนัั�นั เงื�อนัไข้ทางเศร่ษฐกิจได้ิกลายเป็็นัสิ�งสำาคัญในัการ่กำาหนัดิการ่เข้้าถึึง 

ทรั่พยากร่ท้�เป็็นัร่ากฐานัสำาคัญในัการ่ต้อบสนัองต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง และการ่จัดิการ่ 



158

กับผลกร่ะทบท้�เกิดิขึ้�นัจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทั�งในัแง่ข้องการ่ลงทุนัเพื�อการ่ศึกษา อ้กทั�ง 

สถึาบันัเศร่ษฐกิจยังชักนัำาสังคมไป็ส่้การ่สร่้างค่านิัยมต่้อความกลัว ความหวัง และ 

ความฝั่นัข้องชาวดิิจิทัลท้�ม้พื�นัฐานัมาจากทุนันิัยม และความสามาร่ถึในัการ่ต้อบสนัอง 

ต่้อสิ�งเหล่านัั�นัยังจำาเป็็นัต้้องจัดิการ่กับข้้อจำากัดิทางเศร่ษฐกิจทั�งในัร่ะดัิบบุคคลและ 

ร่ะดัิบสังคม 

เมื�อพิจาร่ณาความแต้กต้่างร่ะหว่างชาวดิิจิทัลทั�งสามพื�นัท้� ได้ิแก่ กรุ่งเทพฯ  

เช้ยงใหม่ และนัคร่พนัม พบว่า ความแต้กต่้างในัการ่รั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงต่้าง ๆ  

ข้องชาวดิิจิทัลในัแต่้ละพื�นัท้�ม้ความแต้กต่้างกันัได้ิ เนืั�องจากบริ่บทความเป็็นัเมือง  

(Urbanization) ซึึ่�งกำาหนัดิร่ะบบการ่ให้คุณค่าต่้อสิ�งต่้าง ๆ ในัพื�นัท้� เช่นั การ่ให้คุณค่า 

ต่้อความเป็็นัปั็จเจกท้�ม้ความเข้้มข้้นัในับางพื�นัท้�มากกว่าพื�นัท้�อื�นั ร่วมทั�งภาวะ 

ไร้่บร่ร่ทัดิฐานัและยึดิมั�นัในับร่ร่ทัดิฐานัต้ามแบบป็ร่ะเพณ้นัิยมซึึ่�งป็ร่ากฏิในัพื�นัท้�ท้�ม้ 

ความเป็็นัเมืองน้ัอยกว่า สิ�งเหล่าน้ั�ล้วนัม้ผลทั�งต่้อวิธ้ิคิดิข้องชาวดิิจิทัลในัป็ร่ะเด็ินั 

ข้องการ่คิดิโต้้แย้ง หรื่อการ่คิดิเชิงวิพากษ์และโอกาสในัการ่นัำาเสนัอหรื่อเปิ็ดิเผย 

ตั้วต้นัต่้อสาธิาร่ณะ ต้ลอดิจนัค่านิัยมท้�ม้ต่้อการ่ศึกษา คร่อบครั่ว ความกตั้ญญู้  

และความผ้กพันักับชุมชนั ล้วนัเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญท้�ทำาให้ชาวดิิจิทัลในัแต่้ละพื�นัท้�ม้ 

ลักษณะเฉพาะแต้กต่้างจากพื�นัท้�อื�นั

อย่างไร่ก็ต้าม ถึึงแม้ชาวดิิจิทัลเหล่าน้ั�จะม้อัต้ลักษณ์บางป็ร่ะการ่ท้�ม้ลักษณะ 

เฉพาะเชื�อมโยงกันัจนัเร้่ยกได้ิว่าเป็็นัป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล แต่้โคร่งสร่้างด้ิานัอายุซึึ่�งสะท้อนั 

ถึึงป็ร่ะสบการ่ณ์และบริ่บทการ่ใช้ช้วิต้ท้�แต้กต่้างกันัย่อมม้ผลต่้อร้่ป็แบบ วิธ้ิการ่ และ 

โอกาสในัการ่รั่บมือต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงท้�แต้กต่้างกันัไป็ด้ิวย ทั�งในัแง่ข้องความพร้่อม 

ในัการ่สะท้อนัการ่คิดิเชิงวิพากษ์ในัเชิงป็ฏิิบัติ้การ่ ภาร่ะหน้ัาท้�ความรั่บผิดิชอบในัแต่้ละ 

ช่วงอายทุ้�ส่งผลต่้อการ่รั่บมือและจัดิการ่กับผลกร่ะทบ ต้ลอดิจนัข้้อจำากัดิในัการ่นัำาเสนัอ 

ตั้วต้นัข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลแต่้ละรุ่่นั
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ชาวิดิ้จิัทัลไทยุในฐานะ “คนไทยุ 4.0”: 

ควิามพื้ร้อม ควิามเป็้นไป้ได้้ และข้อจัำากัด้

หลังจากการ่ศึกษาครั่�งน้ั�ได้ิพยายามทำาความเข้้าใจชาวดิิจิทัลไทยในัแง่มุมต่้าง ๆ  

ทั�งในัส่วนัข้องวิธ้ิคิดิ ทัศนัคติ้ พฤติ้กร่ร่ม อัต้ลักษณ์ ต้ลอดิจนัทักษะเฉพาะข้องป็ร่ะชากร่ 

กลุ่มน้ั� ซึึ่�งสะท้อนัให้เห็นัว่า การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทางสังคมวัฒนัธิร่ร่มอันัเนืั�องมาจากการ่ 

พัฒนัาเทคโนัโลย ้โดิยเฉพาะเทคโนัโลยส้าร่สนัเทศและการ่สื�อสาร่ ได้ิร่่วมกันัหล่อหลอม 

และกลายเป็็นักร่อบบร่ร่ทัดิฐานัสำาคัญในัการ่กำาหนัดิร้่ป็แบบการ่ดิำาเนิันัช้วติ้ ซึึ่�งไม่เพ้ยง 

แต่้ก่อให้เกิดิผลกร่ะทบต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัวิถ้ึช้วิต้ข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลเท่านัั�นั แต่้ 

หมายร่วมถึึงป็ร่ะชากร่กลุ่มอื�นั ๆ ในัสังคมท้�อย้่ร่่วมในัยุคสมัยเด้ิยวกันั ให้ต้้องป็รั่บตั้ว 

ให้สอดิคล้องกับบริ่บทการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงดัิงกล่าวอ้กด้ิวย

อย่างไร่ก็ต้าม ภายใต้้กร่อบข้องนัโยบาย Thailand 4.0 ซึึ่�งถ้ึกนัำามาใช้เป็็นัโมเดิล 

ทางเศร่ษฐกิจท้�จะผลักดัินัให้ป็ร่ะเทศไทยหลุดิพ้นัจากกับดัิกป็ร่ะเทศร่ายไดิ้ป็านักลาง 

กับดัิกความเหลื�อมลำ�า ร่วมไป็ถึึงกับดัิกความไม่สมดุิล พร่้อม ๆ กับเป็ล้�ยนัผ่านั 

ป็ร่ะเทศไทยไป็ส่้กลุ่มป็ร่ะเทศในัโลกท้�หนึั�งท้�ม้ความมั�นัคง มั�งคั�ง และยั�งยืนั ในับริ่บท 

ข้องโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างสง่างามควบค่้ไป็กับการ่สร้่าง 

ความเข้้มแข็้งจากภายในัต้ามแนัวคิดิ “ป็ร่ัชญาเศร่ษฐกิจพอเพ้ยง” ท้�ขั้บเคลื�อนัผ่านั 

กลไก “ป็ร่ะชารั่ฐ” (กองบริ่หาร่งานัวิจัยและป็ร่ะกันัคุณภาพการ่ศึกษา สถึาบันั 

ส่งเสริ่มการ่จัดิการ่ความร้้่เพื�อสังคม, 2559, นั. 8-10) หนึั�งในัสิ�งท้�นัโยบายคาดิหวังคือ  

การ่พัฒนัาคนัไทยให้เป็็นั “คนัไทย 4.0” ท้�ได้ิรั่บโอกาสทางการ่ศึกษาท้�ม้คุณภาพด้ิ  

ได้ิรั่บสวัสดิิการ่ทางสังคมท้�เหมาะสมต้ลอดิทุกช่วงช้วิต้ เป็็นัคนัทันัโลกทันัเทคโนัโลย ้ 

สามาร่ถึอย้่บนัเวท้โลกได้ิอย่างภาคภ้มิใจ และสามาร่ถึม้ส่วนัร่่วมกับนัานัาชาติ้เพื�อ 

ทำาให้โลกด้ิขึ้�นั น่ัาอย้่ขึ้�นั ม้คุณลักษณะความเป็็นัมนุัษย์ท้�สมบ้ร่ณ์ในัศต้วร่ร่ษท้� 21  

ม้ปั็ญญา ม้ทักษะ ม้สุข้ภาพแข็้งแร่ง ม้จิต้ใจท้�ด้ิงาม ซึึ่�งเป็็นัความสัมพันัธ์ิร่ะหว่าง  

Head Hand Health Heart (กองยุทธิศาสต้ร่์และแผนังานั กร่มสุข้ภาพจิต้  

กร่ะทร่วงสาธิาร่ณสุข้, 2561, นั. 3) อ้กทั�งคนัไทย 4.0 ควร่จะม้ความร้้่ทักษะร่ะดัิบส้ง  

สามาร่ถึสร้่างนัวัต้กร่ร่มได้ิ ม้จิต้สาธิาร่ณะรั่บผิดิชอบต่้อส่วนัร่วม สะท้อนัให้เห็นัถึึง 

ความเป็็นั “Global Thai” อันัได้ิแก่ การ่ม้ความภาคภ้มิใจในัความเป็็นัไทยข้องต้นั 

และยืนัหยัดิอยา่งม้ศักดิิ�ศร้่ในัเวท้สากล ม้ความเป็็นัชาวดิิจิทัลไทยท้�สามาร่ถึดิำาเนิันัช้วิต้ 

ได้ิอย่างร่าบรื่�นัท่ามกลางความเป็ล้�ยนัแป็ลงในัโลกยุคดิิจิทัล โดิยสามาร่ถึพึ�งพาต้นัเอง 

ในัการ่เร้่ยนัร้้่ ทำางานั และป็ร่ะกอบธุิร่กิจได้ิ (สุวิทย์ เมษินัทร้่ย์, 2560)
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จากเป้็าหมายดัิงกล่าว เมื�อวิเคร่าะห์เชื�อมโยงกับคุณลักษณะข้องชาวดิิจิทัลไทย 

ในัปั็จจุบันัท้�ได้ิจากการ่ศึกษาในัครั่�งน้ั� ทำาให้เห็นัอย่างชัดิเจนัว่า	 ช้าวด้ิจิทัีลไทีย 

จะสามารถุเป็นีคนีไทีย	4.0 ได้ิในัลักษณะท้�แต้กต่้างหลากหลาย โดิยจะลำาดัิบป็ร่ะเด็ินั 

ในัการ่อภิป็ร่ายเพื�อให้เห็นัความพร้่อม ความเป็็นัไป็ได้ิ และข้้อจำากัดิข้องการ่ผลักดัินั 

ให้ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลเป็็นั “คนัไทย 4.0” ดัิงน้ั�

ศักยภาพช้าวดิ้จิทัีลไทียกับการเป็นีคนีไทีย	4.0	

จากกร่ะแส Digitization ท้�เกิดิขึ้�นั ทำาให้คนัไทยม้วิถ้ึช้วิต้ในัแบบ “ชาวดิิจิทัล”  

มากขึ้�นั สิ�งท้�ค้นัพบจากการ่ศึกษาครั่�งน้ั�เป็็นัสิ�งท้�ยืนัยันัว่า ความเป็นีดิ้จิทัีลได้้มีบทีบาที 

สำาคัญต่อการเปลี�ยนีแปลงวัฒนีธิรรมของคนีไทียทัี�งด้้านีการใช้้ชี้วิต	 ความสัมพันีธ์ิ	 

การเรียนีร้่	 และการทีำางานี	 จนีกลายเป็นีส่วนีหน้ี�งของชี้วิตประจำาวันีและสร้าง 

ความเป็นีช้าวดิ้จิทัีลให้คนีไทียโด้ยสมบ่รณ์	ตั้วอย่างเช่นั

ความพร้อมทีางทัีกษะเทีคโนีโลยีของช้าวดิ้จิทัีลไทีย

พิมพ์เข้้ยวการ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งข้องการ่เต้ร้่ยมคนัไทย 4.0 เพื�อ 

ก้าวส่้โลกท้�หนึั�งคือ “เป็ลี�ยีนจาก็คนไทยีที�เป็็น Analog Thai เป็็นคนไทยีที�เป็็น Digital  

Thai สาม่ารุ่ถืดีำารุ่งชี้วิต เรีุ่ยีนรุ้้่ ทำางาน และป็รุ่ะก็อบธ่ิรุ่กิ็จได้ีอยี�างเป็็นป็ก็ติส่ขในโลก็ 

ยี่คดิีจิทัล” ในัส่วนัน้ั�ข้้อม้ลจากการ่ศึกษาครั่�งน้ั�สะท้อนัให้เห็นัว่า คนัไทยส่วนัมาก 

เป็ล้�ยนัแป็ลงจากความเป็็นัแอนัะล็อกมาส่้ความเป็็นัชาวดิิจิทัลไทยแล้วอย่างเห็นัได้ิชัดิ  

ทั�งในักลุ่มชาวดิิจิทัลรุ่่นัเก่าท้�แม้ไม่ได้ิเกิดิมาพร้่อมกับเทคโนัโลย้ แต่้ก็ป็รั่บตั้วเร้่ยนัร้้่ 

และใช้เทคโนัโลย้ดิิจิทัลมากขึ้�นั ส่วนัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่พบว่าใช้เทคโนัโลย้เป็็นั ม้อัต้ร่า 

การ่เข้้าถึึงและอัต้ร่าการ่ใช้งานัท้�ส้งเมื�อเท้ยบกับป็ร่ะเทศต่้าง ๆ โดิยชาวดิิจิทัลไทยนัั�นั 

เลือกใช้เทคโนัโลย้ในัร้่ป็แบบข้องต้นัเอง ทั�งด้ิานัการ่เลือกอุป็กร่ณ์ แพลต้ฟอร์่ม  

โป็ร่แกร่มการ่ใช้งานัต่้าง ๆ  ท้�แต้กต่้างกันัไป็ต้ามความถึนััดิและชื�นัชอบข้องแต่้ละบุคคล  

คนัไทยม้ศักยภาพในัการ่ป็รั่บตั้วกับการ่ใช้เทคโนัโลย้  ดัิงนัั�นัสิ�งสำาคัญท้�รั่ฐควร่ผลักดัินั  

คือ การ่สนัับสนัุนัจากการ่สร่้างคนัไทย 4.0 จากศักยภาพด้ิานัการ่ใช้เทคโนัโลย้ท้�ม้ 

อย้่แล้วข้องคนัไทยเองในัทักษะท้�เข้าคิดิว่าเป็็นัป็ร่ะโยชน์ัต่้อช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัโดิยพัฒนัา 

จากผ้้คนัขึ้�นัไป็ส่้นัโยบายร่ะดัิบชาติ้ (Bottom Up) 

คุณลักษณะช้าวดิ้จิทัีลไทียทีี�พร้อมเป็นีคนีไทีย	4.0

คุณลักษณะสำาคัญข้องคนัไทยท้�ถ้ึกนัำามาเป็็นัแนัวคิดิพื�นัฐานัในัการ่สร่้างการ่ 

ผลักดัินัภายใต้้ Thailand 4.0 สร้่างเศร่ษฐกิจสร้่างสร่ร่ค์ (Creative Economy)  

คือ คุณลักษณะ 5F ท้�เป็ร้่ยบเสมือนัเป็็นัด้ิเอ็นัเอข้องคนัไทยท้�ถ้ึกมองโดิยชาวต้่างชาต้ิ  

ป็ร่ะกอบด้ิวย 1) Fun ความสนุัก 2) Friendly ความเป็็นัมิต้ร่ 3) Flexible ความ 

ยืดิหยุ่นั 4) Fulfilling ความเป็็นัคนัชอบเติ้มเต็้มให้คนัอื�นั และ 5) Favoring  

การ่ม้ร่สชาติ้จัดิจ้านั ทำาอะไร่ม้ส้สันั (สำานัักโฆษก สำานัักเลข้าธิิการ่นัายกร่ัฐมนัต้ร้่,  

2560, นั. 14) หากพิจาร่ณาต้ามกร่อบ 5F น้ั�จะเห็นัไดิ้ว่า คุณลักษณะข้องชาว 

ดิิจิทัลไทยท้�ค้นัพบจากการ่ศึกษาครั่�งน้ั�ม้ความสอดิคล้องไป็กับศักยภาพการ่เป็็นั 

คนัไทย 4.0 ได้ิไม่ยากนััก ดัิงอัต้ลักษณ์ท้�โดิดิเด่ินัข้องชาวดิิจิทัลไทยในัเรื่�องความ 

สนุักสนัานั หรื่อท้�มักม้คำาในัโลกออนัไลน์ัว่า “คนัไทยเป็็นัคนัต้ลก” และอัต้ลักษณ์ 

เรื่�องความเป็ิดิรั่บและป็ร่ับตั้วได้ิด้ิข้องชาวดิิจิทัลไทยท้�สอดิคล้องกับลักษณะข้อง 

ความยืดิหยุ่นั (Flexible) สองป็ร่ะเด็ินัน้ั�ต้้องถ้ึกนัำาไป็ส่้การ่พัฒนัาว่า จะใช้ป็ร่ะโยชน์ั 

ในัการ่ผลักดัินัให้กลายเป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิอย่างไร่ หรื่อหากวัดิจากความเป็็นั 5F น้ั�แล้ว  

ต้อนัน้ั�ชาวดิิจิทัลไทยม้คุณลักษณะความเป็็นัคนัไทย 4.0 มากน้ัอยแล้วเพ้ยงใดิ

“ความเป็นีไทีย”	ในีคนีไทีย	4.0

เป้็าหมายสำาคัญอ้กป็ร่ะการ่ข้องคนัไทย 4.0 คือ ความเป็็นั “Global	 Thai”	 

อันีได้้แก่	 การมีความภาคภ่มิใจในีความเป็นีไทียของตนีและย่นีหยัด้อย่างมีศักดิ้�ศรี 

ในีเวทีีสากล	 ซ้�งยังมิได้้มีการวิเคราะห์จุด้แข็งของความเป็นีไทียในีเวทีีธุิรกิจโลก	 

(Thainess)	 ในีมิติของความเป็นีไทียนีี�สามารถุตีความและนีำามาส่่การพัฒนีา 

ยุทีธิศาสตร์ได้้หลายทีาง อาทิ ความเป็็นัไทยท้�ม้ลักษณะข้องความโดิดิเด่ินัในัด้ิานัการ่ 

เชื�อมต่้อ สร้่างความสัมพันัธ์ิกับมนุัษยใ์นัความเป็็นัสังคมส่วนัร่วม (Collective Society)  
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ไม่ว่าจะเป็็นัความสัมพันัธ์ิร่ะหว่างคนัในัสังคมไทยด้ิวยกันัเองท้�เมื�อม้วิกฤต้ก็จะผ่านัพ้นั 

มาไดิด้้ิวยการ่ใหค้วามร่่วมมอืกับส่วนัร่วม หร่อืการ่เป็็นัสังคมท้�เปี็�ยมไป็ดิว้ยความเอื�อเฟ้�อ 

เผื�อแผ่ การ่ด้ิแลกันัและกันัอย่างใกล้ชิดิ ม้บุคลิกภาพข้องความเป็็นัมิต้ร่ และการ่ 

แสดิงออกซึึ่�งไมต้ร้่จิต้ท้�มิได้ิหวังผลต้อบแทนั ต้ามท้�ร่ายงานัวิจัยข้องโคร่งการ่น้ั�ได้ิค้นัพบ

สิ�งเหล่าน้ั�สามาร่ถึทำาให้เป็็นัจุดิเด่ินัข้องความเป็็นัไทยท้�ยืนัหยัดิได้ิอย่างสง่างาม 

ในัเวท้โลก ไม่ว่าจะผนัวกเข้้ากับการ่สร้่างทักษะวิชาช้พหรื่อความเข้้มแข็้งข้อง 

อุต้สาหกร่ร่มป็ร่ะเภทต่้าง ๆ ข้องไทย อาทิ การ่แพทย์ ผ้้ช่วยแพทย์ พยาบาล  

การ่โร่งแร่ม การ่ท่องเท้�ยว หร่ืออุต้สาหกร่ร่มท้�ให้การ่บร่ิการ่ (Service Industry)  

ความเป็็นั “Global Thai” ณ วันัน้ั�ยังมิได้ิถ้ึกพัฒนัาหรื่อเน้ันัยำ�าให้เห็นัถึึงจุดิแข็้ง 

ข้องความเป็็นัไทยในัเวท้โลกในัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทย ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลไทย 

มองไป็ข้้างหนั้าและเลือกรั่บเอาค่านิัยมแนัวคิดิข้องนัานัาป็ร่ะเทศ แต้่กลับยังมองว่า 

ความเป็็นัไทยท้�รั่ฐบาลพยายามจะผลักดัินันัั�นัไม่ได้ิเหมาะสมกับคนัรุ่่นัต้นั อาทิ การ่ท้� 

รั่ฐได้ิกำาหนัดิหลักคุณธิร่ร่มท้�เยาวชนัควร่เจร่ิญร่อยต้าม หร่ือในับางครั่�งความเป็็นัไทย 

ได้ิถ้ึกต้้ความในัร้่ป็แบบดัิ�งเดิิม เช่นั มวยไทย เมน้ัอาหาร่ไทยท้�เลื�องชื�อ ผลิต้ภัณฑ์ 

ผ้าไทย เป็็นัต้้นั หากแต่้ในัความเป็็นัจริ่งคุณค่าข้องความเป็็นัไทยคือการ่ถ่ึายทอดิ 

ร่ากเหง้าข้องป็ร่ะวัต้ิศาสต้ร์่ความเป็็นัมา มโนัทัศน์ัทางวัฒนัธิร่ร่มท้�สืบต่้อมาในั 

แต่้ละรุ่่นั พร้่อม ๆ กับการ่เปิ็ดิโอกาสและสนัับสนุันัให้พวกเข้านัำาเทคโนัโลย้สมัยใหม่ 

มาเป็็นัสื�อในัการ่ป็ร่ะชาสัมพันัธ์ิความเป็็นัไทยข้องคนัรุ่่นัเข้า (Thainess of the  

New Generation) ให้กับโลกได้ิรั่บร้้่ เพร่าะความเป็็นั Global Thai นัั�นัไม่ได้ิหยุดินิั�ง 

อย้่ กับอัต้ลักษณ์และความเป็็นัไทยในัอด้ิต้เท่านัั�นั แต่้สามาร่ถึม้วิ วัฒนัาการ่ 

ป็รั่บเป็ล้�ยนั และเพิ�มเติ้มไป็ได้ิต้ามยุคสมัยและกาลเวลา

ศักยภาพและพลังของคนีรุ่นีใหม่

ป็ฏิิเสธิได้ิยากว่าพลังข้องคนัรุ่่นัใหม่นัั�นัม้อิทธิิพลสำาคัญต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทาง 

สังคม หากพิจาร่ณาในัแง่จำานัวนัป็ร่ะชากร่ในัปั็จจุบันัและอนัาคต้ กลุ่มคนัรุ่่นัใหม่ 

โดิยเฉพาะเจเนัอเร่ชันัวาย (Gen Y) และเจเนัอเร่ชันัซ้ึ่ (Gen Z) ท้�ถืึอว่าเป็็นัชาวดิิจิทัล 

ไทยในัข้ณะน้ั� จะเป็็นักำาลังสำาคัญข้องการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศ ทั�งในัแง่การ่เป็็นัป็ร่ะชากร่วัย 

แร่งงานัท้�ม้สัดิส่วนัมากท้�สุดิในัโคร่งสร้่างป็ร่ะชากร่ไทย และการ่เป็็นัป็ร่ะชากร่รุ่่นัท้�จะ 

สืบทอดิและสร้่างสร่ร่ค์สังคมจากการ่ให้กำาเนิัดิป็ร่ะชากร่รุ่่นัต่้อไป็ในัอนัาคต้ กล่าวคือ  

คนัรุ่่นัใหม่กำาลังข้ยับกลุ่มอายุต้นัเองขึ้�นัมาเป็็นัพ่อแม่และม้บุต้ร่เพื�อสืบทอดิสังคม 

รุ่่นัต่้อไป็ จากข้้อม้ลการ่ศึกษาครั่�งน้ั�แสดิงให้เห็นัอย่างเด่ินัชัดิว่า คนัรุ่่นัใหม่ข้องไทย 

ม้ศักยภาพท้�จะพัฒนัาเป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิต้ามเป้็าหมายท้�รั่ฐป็ร่าร่ถึนัา ทั�งในัแง่ทัศนัคติ้  

ความร้้่ และทักษะ พวกเข้าม้ความสามาร่ถึในัการ่จัดิการ่ช้วิต้ด้ิวยเทคโนัโลยท้้�หลากหลาย  

สามาร่ถึเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ ทำากิจกร่ร่มการ่งานัหลายอยา่งได้ิในัเวลาเด้ิยวกันั ตื้�นัตั้วต่้อ 

ข่้าวสาร่ เปิ็ดิรั่บสิ�งใหม่ และยอมรั่บในัความหลากหลาย ทักษะความสามาร่ถึในัการ่ 

เสาะแสวงหาข้้อม้ล การ่ร้้่ทันัดิิจิทัล (Digital Literacy) การ่ให้คุณค่าเรื่�องความเท่าเท้ยม  

ในัข้ณะเด้ิยวกันัการ่รั่กษาชุดิคุณธิร่ร่มข้องคนัรุ่่นัใหม่บางส่วนัยังคงอย้ใ่นักร่อบข้องสังคม 

ไทยข้องการ่รั่กษาคุณความด้ิต้ามเป้็าหมายท้�รั่ฐวางไว้ บางส่วนัเริ่�มให้ความสำาคัญกับ 

เรื่�องสิทธิิและความรั่บผิดิชอบต่้อผ้้อื�นัมากขึ้�นั กล้าตั้�งคำาถึามและวพิากษ์ต่้อบร่ร่ทัดิฐานั 

สังคมเดิิมท้�ไม่สมควร่ ร่วมถึึงม้ความพยายามยกร่ะดัิบหลักคุณธิร่ร่มโดิยเชื�อมโยง ทั�งในั 

ร่ะดัิบปั็จเจกบุคคล ร่ะดัิบสังคม จนัไป็ถึึงร่ะดัิบสากล

คุณลักษณะบางประการของช้าวดิ้จิทัีลทีี�ยังถุ่กตั�งคำาถุาม

จากผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั� ยังพบข้้อจำากัดิป็ร่ะการ่หนึั�งข้องศักยภาพชาวดิิจิทัลไทย 

รุ่่นัใหม่ท้�ต้้องได้ิรั่บการ่พัฒนัาเพิ�มเติ้ม หลายคุณลักษณะถ้ึกจำากัดิด้ิวยกร่อบทางสังคม  

และวัฒนัธิร่ร่มไทยท้�ทำาให้ชาวดิิจิทัลไทยไม่สามาร่ถึใช้ศักยภาพข้องเข้าได้ิอย่างเต็้มท้�  

ได้ิแก่ ความสามาร่ถึม้ตั้วต้นัท้�หลากหลาย ความม้ความมั�นัใจในัต้นัเองท้�เพิ�มขึ้�นัข้อง 

ชาวดิิจิทัลไทย แต่้ก็ไม่มั�นัใจเมื�อต้้องนัำาเสนัอความเป็็นัตั้วต้นัข้องต้นัเองทั�งหมดิ ความ 

กล้าแสดิงออกแต้่ไม่สามาร่ถึแสดิงออกต้ามท้�ต้นัเองต้้องการ่นัำาเสนัอไดิ้ทั�งหมดิ ความ 

ต้้องการ่ความโป็ร่่งใส แต่้สังคมสร้่างความไม่โป็ร่่งใสให้เป็็นัเรื่�องป็กติ้และทำาให้ความ 

โป็ร่่งใสกลายเป็็นัเรื่�องอันัต้ร่ายต่้อการ่ใช้ช้วิต้ การ่เพิ�มขึ้�นัข้องการ่ด้ิถ้ึกเหย้ยดิหยาม 

ท้�กร่ะจายได้ิร่วดิเร็่วและข้ยายเป็็นัวงกว้างได้ิง่าย สังคมและวัฒนัธิร่ร่มไทยมักชอบสร้่าง 

กร่อบโดิยยึดิถืึอเป็็นัข้นับสำาคัญ เมื�อม้ผ้้ใดิทำาอะไร่ท้�ผิดิแผกแต้กต่้างจากความเชื�อเดิิม  
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หรื่อไม่เป็็นัไป็ต้ามท้�คนัส่วนัใหญ่คิดิและป็ร่ะพฤติ้ป็ฏิิบัติ้ บุคคลเหล่านัั�นัจะถ้ึกมองว่า 

เบ้�ยงเบนัไป็จากบร่ร่ทัดิฐานัและส่งผลวนักลับมาส่้การ่สร้่างคุณลักษณะไม่เอื�อต่้อการ่ 

พัฒนัาความเป็็นัคนัไทย 4.0 นัั�นัคือการ่ข้าดิคุณลักษณะสำาคัญในัด้ิานัการ่ม้ความคิดิ 

สร้่างสร่ร่ค์และความสามาร่ถึในัการ่คิดิค้นันัวัต้กร่ร่มโดิยม้ผลจากปั็จจัยอื�นัด้ิวยเช่นักันั 

การเคล่�อนีตัวของตัวตนีและโครงสร้างในีสังคมดิ้จิทัีล	(Emerging	Trends)

จากผลการ่ศึกษาจะเห็นัไดิ้อย่างชัดิเจนัว่า อัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลม้ลักษณะท้� 

ค่อนัข้้างซึ่บัซ้ึ่อนัและไมไ่ด้ิม้ร้่ป็แบบเด้ิยวกันัเสมอไป็ ซึ่ึ�งลักษณะเหลา่น้ั�สะท้อนัให้เห็นัว่า 

ชาวดิิจิทัลม้อัต้ลักษณ์ท้�ลื�นัไหลและไร้่ข้อบเข้ต้ ซึึ่�งคุณลักษณะบางป็ร่ะการ่อาจด้ิ 

แป็ลกแยกแต้กต่้างจากคนัรุ่่นัก่อนัทั�งในัเชิงวิธ้ิคิดิและพฤติ้กร่ร่ม ซึึ่�งคนัรุ่่นัก่อนัอาจมองว่า 

เป็็นัพฤต้ิกร่ร่มต่้อต้้านั ก้าวร้่าว ไม่เคาร่พ อย่างไร่ก็ต้าม การ่ยอมร่ับซึึ่�งกันัและกันั  

โดิยการ่พยายามเป็ิดิพื�นัท้�ทั�งในัเชิงกายภาพและพื�นัท้�ทางความคิดิ คนัแต่้ละรุ่่นัถ้ึก 

เชื�อมต่้อกันัด้ิวยพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่โดิยม้เทคโนัโลย้เป็็นัสื�อกลางอาจช่วยเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบ 

ป็ฏิิสัมพันัธ์ิท้�ด้ิเหมือนัเป็็นัความขั้ดิแยง้ไป็ส่้การ่สร้่างความร่่วมมือได้ิ เนืั�องจากชาวดิิจิทัล 

ม้แนัวโน้ัมท้�จะใช้ช้วิต้โดิยยึดิถืึอต้ามสภาพความเป็็นัจริ่ง ม้แนัวโน้ัมเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่  

ให้ความสำาคัญกับเศร่ษฐกิจเชิงคุณธิร่ร่ม และม้ความเป็็นัผ้้กร่ะทำาการ่ ซึึ่�งคุณลักษณะ 

เหล่าน้ั�ล้วนัสะท้อนัถึึงตั้วต้นัข้องชาวดิิจิทัลซึึ่�งม้แนัวโนัม้ท้�จะม้อำานัาจในัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง 

สังคมไป็ส่้ความก้าวหน้ัาได้ิ

อัตลักษณ์ทีี�ล่�นีไหลและไร้ขอบเขตของช้าวดิ้จิทัีล

อัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลนัอกจากจะเกิดิจากการ่ใช้ช้วิต้และกิจกร่ร่มในัโลก 

ออฟไลน์ัแล้ว ยงัเกิดิจากกิจกร่ร่มและร้่ป็แบบการ่ใช้ช้วิต้ในัโลกออนัไลน์ัด้ิวย ชาวดิิจิทัล 

ม้แนัวโน้ัมอย้่ในัโลกเสมือนัหรื่อโลกออนัไลน์ัมากขึ้�นั จนัเกิดิการ่สร้่างอัต้ลักษณ์ในั 

โลกออนัไลนั ์ซึึ่�งเป็็นัโลกท้�ข้้ามข้้ดิจำากัดิทางเพศ สัญชาต้ ิศาสนัา หร่อืแม้แต่้ร้่ป็ร่่างหนัา้ต้า  

กล่าวได้ิว่า เป็็นัโลกท้�ไร้่พร่มแดินั ไร้่ข้อบเข้ต้  ในัข้ณะท้�โลกออฟไลน์ันัั�นัอัต้ลักษณ์ 

ยังม้ข้อบเข้ต้ผ้กติ้ดิกับเพศ ศาสนัา ข้นับธิร่ร่มเน้ัยมท้�ด้ิท้�พึงป็ร่ะสงค์ ปั็จจุบันัอัต้ลักษณ์ 

ยังป็ร่ากฏิในัโลกเสมือนั ดัิงเช่นั Habbo เป็็นัโลกเสมือนั (Visual World) ท้�ผ้้ท้�เข้้ามา 

ใช้บริ่การ่กว่า 150 ป็ร่ะเทศ ซึึ่�งส่วนัใหญ่เป็็นัวัยรุ่่นั ผ้้ท้�มาใช้บริ่การ่จะแสดิงตั้วต้นัเป็็นั 

ตั้วอวต้าร่ (Avatar) ท้� เลือกเองได้ิ ในัปี็ ค.ศ. 2012 ม้อวต้าร่ท้�มาในัชุมชนั  

(Community) น้ั�มากกว่า 273 ล้านัตั้วต้นั และจะม้ชุมชนัย่อยแยกคุยต้ามเรื่�องท้�ต้นั 

สนัใจ ในัข้ณะท้�การ่เร้่ยนัการ่สอนัม้ Class Dojo แอป็พลิเคชันัสำาหรั่บการ่สื�อสาร่ 

ร่ะหว่างนัักเร้่ยนั คร้่ และผ้้ป็กคร่อง โดิยนัักเร้่ยนัจะเลือกตั้วอวต้าร่ท้�ต้นัเองชอบเพื�อแทนั 

ตั้วต้นัในัการ่เข้้า Class Dojo ทั�งน้ั�อัต้ลักษณ์ข้องชาวดิิจิทัลสร้่างง่ายและสลายง่าย 

ต้ามความสนัใจ กิจกร่ร่ม และป็ฏิิสัมพันัธ์ิร่ะหว่างคนัและกลุ่ม เนืั�องจากชาวดิิจิทัล 

สามาร่ถึเข้้าถึึงข้้อม้ลได้ิอย่างร่วดิเร็่วและม้ทางเลือกในัการ่ม้ป็ฏิิสัมพันัธ์ิอย่างไร้่พร่มแดินั  

ดัิงนัั�นัพวกเข้าจึงเข้้ากลุ่มต้ามความสนัใจและออกจากกลุ่มเมื�อเลิกสนัใจแล้วและ 

ข้้ามไป็เข้้ากับกลุ่มใหม่แทนั หรื่อคนัหนึั�งสามาร่ถึม้ตั้วต้นัได้ิมากกว่า 1 กลุ่ม การ่เข้้ากลุ่ม 

คือการ่บอกถึึง “ตั้วต้นั” ซึึ่�งในัโลกเสมือนันัั�นัทำาได้ิง่ายไม่ม้กฎเกณฑ์มากนััก การ่ม้ 

ตั้วต้นัจะทำาให้พวกเข้าร้้่สึกม้คุณค่า ในัข้ณะท้�โลกความเป็็นัจริ่งพวกเข้าอาจถ้ึกกดิทับ 

ไร้่ซึึ่�งตั้วต้นัในัสังคม ตั้วอย่างเช่นั เกมออนัไลน์ั Empire World War ซึึ่�งเป็็นัเกม 

การ่ต่้อส้้ โดิยทั�วไป็มักถ้ึกมองว่า เป็็นัเกมท้�เหมาะสำาหรั่บเด็ิกผ้้ชาย แต่้จากการ่ศึกษา 

ครั่�งน้ั�จะเห็นัได้ิว่า ม้ผ้้หญิงท้�ชอบเล่นัเกมดัิงกล่าว เห็นัว่าผ้้หญิงก็เล่นัได้ิและอาจจะ 

เล่นัได้ิเก่งกว่าผ้้ชาย ซึึ่�งเป็็นัท้�ยอมรั่บได้ิในัโลกออนัไลนั์หรื่อโลกเสมือนัจริ่ง ในัข้ณะท้� 

ในัโลกออฟไลน์ัหรื่อโลกความเป็็นัจริ่ง กิจกร่ร่มเหล่าน้ั�จะถ้ึกแบ่งแยกอย่างชัดิเจนัร่ะหว่าง 

หญิง-ชาย เช่นั ผ้้หญิงถ้ึกมองว่าต้้องไป็เดิินัชอป็ปิ็ง ซืึ่�อข้อง ในัข้ณะท้�ผ้้ชายจึงจะเหมาะ 

กับการ่เล่นัเกมหรื่อกิจกร่ร่มกลางแจ้งอย่างการ่เล่นัฟุต้บอล เป็็นัต้้นั

นัอกจากนัั�นั ผลการ่วิจัยข้องโคร่งการ่ยังได้ิพบว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ม้มุมมองท้�แสดิง 

อัต้ลักษณ์ข้องต้นัเอง การ่นัิยามหลักคุณธิร่ร่มในัยุคใหม่และการ่เป็ิดิรั่บหลักคุณธิร่ร่ม 

สากลท้�สะท้อนัให้เห็นัถึึงความร่้้สึกข้องการ่ม้อัต้ลักษณ์ร่่วมท้�ไม่ได้ิจำากัดิอย้่บนัพื�นัฐานั 

ข้องการ่ม้ชาติ้พันัธ์ุิเด้ิยวกันั (Collective Identity beyond National Culture)  

สิ�งน้ั�เองเป็็นัส่วนัหนึั�งท้�ศาสต้ร์่บริ่หาร่ยุคใหม่และศาสต้ร์่การ่บริ่หาร่จัดิการ่ข้้ามวัฒนัธิร่ร่ม  

ได้ิยกย่องว่าเป็็นัคุณสมบัติ้ท้�ด้ิข้องผ้้จัดิการ่ในัยุคใหม่ (Mahadevan, 2017)
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การเปิด้พ่�นีทีี�ควบค่่ไปกับการเปิด้รับความแตกต่าง

แม้ว่าคนัรุ่่นัเก่าและคนัรุ่่นัใหม่จะใช้พื�นัท้�ทางกายภาพร่่วมกันั แต่้พื�นัท้�แห่งทัศนัะ 

และความคิดิเห็นักลับม้แนัวโน้ัมท้�จะเห็นัร่อยแยกทางความคิดิอย่างชัดิเจนั คนัรุ่่นัเก่า 

มักคิดิว่าคนัรุ่่นัใหม่ม้ความเป็็นัตั้วข้องตั้วเอง ไม่ฟังใคร่ ยังไม่เก่ง ไม่อดิทนั ข้าดิทักษะ 

หลายอย่าง ในัข้ณะท้�คนัวัยดิิจิทัลกลับตั้�งคำาถึามว่า จำาเป็็นัต้้องม้ทักษะหรื่อชุดิความร่้้ 

ดัิงกล่าวในัปั็จจุบันัหรื่อไม่ การ่เปิ็ดิพื�นัท้�ความคิดิและพื�นัท้�การ่สื�อสาร่ร่ะหว่างคนัสอง 

ช่วงวัยจึงเป็็นัสิ�งสำาคัญในัการ่ป็ร่ะสานัร่อยแยกดัิงกล่าว นัอกจากการ่เปิ็ดิพื�นัท้�ทาง 

กายภาพแล้ว ยงัจำาเป็็นัต้้องเปิ็ดิใจในัการ่ต้้ความต้ามบริ่บทข้องแต่้ละฝ่่ายด้ิวย ตั้วอย่างท้� 

เห็นัได้ิจากผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั�คือ การ่ต้้ความคำาว่า “ความอดิทนั” ซึึ่�งคนัวัยดิิจิทัลอาจม้ 

มุมมองท้�แต้กต่้างจากคนัรุ่่นัเก่า ความอดิทนัในัท้�น้ั�อาจไม่ได้ิหมายความถึึงการ่แบกหาม 

ต่้อส้้ ดิิ�นัร่นั หรื่ออดิทนัต่้ออำานัาจ แต่้ในับริ่บทคนัรุ่่นัใหม่อาจหมายถึึงอดิทนัต้่อความ 

เห็นัต่้างและไม่ควร่อดิทนัต่้ออำานัาจท้�ไม่เป็็นัธิร่ร่ม ดัิงนัั�นัการ่เปิ็ดิพื�นัท้�ในัท้�น้ั�จึงเป็็นัการ่ 

สร้่างความเข้้าใจท้�ต้้องให้โอกาสในัการ่เห็นัแต้กต่้างและเห็นัโต้้แย้ง เป็็นัต้้นั

ทั�งน้ั� ป็ร่ากฏิการ่ณ์ช่วงเป็ล้�ยนัผ่านัยุค 4.0 ท้�ป็ร่ะเทศไทยไดิ้เผชิญหรื่อกำาลัง 

เผชิญอย้ป่็ร่ากฏิการ่ณ์หนึั�งท้�สำาคัญคือ สังคมผ้้ส้งอายุ บุคลากร่รุ่่นัเก่าเกษ้ยณอายุร่าชการ่ 

มากขึ้�นั ส่งผลให้องค์กร่ต่้าง ๆ เส้ยองค์ความร้้่ เทคนิัค ป็ร่ะสบการ่ณ์ และการ่ถ่ึายทอดิ 

องค์ความร้้่หยุดิชะงักลงจากการ่ส้ญเส้ยบุคลากร่เหล่าน้ั� ในัข้ณะท้�พลังคนัรุ่่นัใหม่ 

ได้ิกลายเป็็นัความท้าทายข้ององค์กร่ ซึึ่�งเป็็นัความท้าทายข้ององค์กร่ท้�จะผ้กใจคนั 

รุ่่นัใหม่ให้อย้่กับองค์กร่ให้ได้ิอย่างยั�งยืนั และทำางานัร่่วมกับคนัอาวุโสกว่าอย่างลงตั้ว  

ดัิงนัั�นัการ่เปิ็ดิพื�นัท้�จึงเป็็นัสิ�งแร่กท้�องค์กร่ สถึาบันั หรื่อรั่ฐบาลต้้องริ่เริ่�มสร้่างพื�นัท้� 

ร่่วมกันัอย่างจริ่งจัง ภายใต้้องค์ป็ร่ะกอบสำาคัญ 3 ด้ิานัท้�ควร่ส่งเสริ่ม คือทักษะ ความร้้่  

และคุณลักษณะ โดิยอาศัยความเข้้าอกเข้้าใจกันั (Empathy) เป็็นัพื�นัฐานัเพื�อให้เข้้าใจ 

ความคิดิและอาร่มณ์ผ้้อื�นั คาดิเดิาความต้้องการ่ได้ิ และป็รั่บตั้วให้ได้ิทุกสถึานัการ่ณ์

วิธ้ิข้องการ่ทำางานัเพื�อส่งเสริ่มให้บุคลากร่ยุคใหม่สร้่างนัวัต้กร่ร่ม จึงควร่มุ่งไป็ท้� 

การ่ป็รั่บทัศนัคติ้ข้ององค์การ่ในัการ่ให้ร่างวัลมากกว่าการ่ลงโทษ อาทิ การ่เป็ล้�ยนัจาก 

ร่ะบบท้�นัายจ้างม้หน้ัาท้�ในัการ่ควบคุมงานัอย่างเข้้มงวดิเพื�อให้ล้กจ้างสร้่างผลผลิต้ 

ได้ิส้งสุดิ มาเป็็นัการ่ให้ร่างวัลแก่บุคลากร่ท้�นัำาเสนัอแนัวคิดิใหม่ ๆ ต่้อนัายจ้างในัการ่ 

ผลิต้สินัค้า บริ่การ่ หรื่อหาทางออกให้กับปั็ญหาเดิิม ๆ หรื่อการ่ทำาร่ะบบการ่ทำางานั  

ให้ง่ายและไม่ซัึ่บซ้ึ่อนั โดิยเฉพาะการ่อาศัยการ่ออกแบบท้�เห็นัจากภาพข้องขั้�นัต้อนั 

ลำาดัิบการ่ทำางานั (Visual Control Boards in Work Process) สอดิคล้องกับสิ�งท้� 

ชาวดิิจิทัลไทยอยากให้องค์กร่และนัายจ้างเป็็นั ซึึ่�งจะใช้เวลาในัการ่ป็ร่ะชุม การ่อธิิบาย 

งานัท้�สั�นั กร่ะชับ และเข้้าใจต้ร่งกันั มากกว่าการ่อาศัยการ่รั่บบร้่ฟงานัจากนัายจ้าง 

เป็็นัร่ะยะเวลายาวนัานั โดิยท้ายท้�สุดิอาจไม่ได้ิบร่ร่ลุผลต้ามท้�นัายจ้างได้ิคาดิหวังไว้  

(Harvard Business Review Press, 2013) อ้กทั�งผ้้ท้�อย้่ในัฐานัะผ้้บังคับบัญชาควร่ 

เปิ็ดิโอกาสให้ผ้้ใต้้บังคับบัญชาได้ิแสดิงความคิดิเห็นัท้�แต้กต่้างต่้อนัายเพร่าะจะนัำาไป็ส่้ 

สิ�งท้�ด้ิต้่อองค์กร่ ซึึ่�งในังานัวิจัยข้องโคร่งการ่พบว่า สอดิคล้องกับแนัวคิดิและทัศนัคติ้ 

ข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ท้�มองว่าในัยุคข้องต้นัพนัักงานัไม่ควร่จะต้้องทำาต้ามการ่รั่บ 

คำาสั�งจากนัายจ้างอย่างเด้ิยว การ่หยิบยกป็ร่ะเด็ินัท้�ขั้ดิต่้อสิ�งท้�นัายจ้างต้้องการ่หรื่อ 

นัำาเสนัอเป็็นัสิ�งท้�ไม่ด้ิ การ่ท้�ม้สภาพข้องล้กจ้างท้�ป็ฏิิบัติ้ต้นัต้ามบร่ร่ทัดิฐานัข้องกลุ่ม  

(Conform) ไม่ได้ินัำาไป็ส่้สิ�งท้�ด้ิแก่องค์กร่ นัายจ้างควร่เปิ็ดิรั่บข้้อคิดิเห็นัท้�แต้กต่้าง  

ให้พวกเข้าได้ินัำาเสนัอสิ�งท้�ต้้องการ่ (Promoting Constructive Nonconformity)  

นัายจ้างไม่ควร่ยึดิติ้ดิว่าต้นัม้สถึานัภาพท้�ส้งกว่าล้กน้ัอง นัายจ้างยุคใหม่ควร่ต้้องให้ 

ล้กน้ัองแสดิงออกซึึ่�งความเป็็นัตั้วต้นัข้องเข้า นัายจ้างควร่บอกว่าต้้องการ่ให้พวกเข้า 

ทำาอะไร่ให้สำาเร็่จในัภาพใหญ่ และไม่ควร่บอกวิธ้ิการ่ทำา ควร่ให้ล้กน้ัองได้ิค้นัคว้าและ 

ทำางานัต้ามวิถ้ึท้�พวกเข้าคิดิเอง (Harvard Business Review Press, 2020)

อย่างไร่ก็ต้าม จะเห็นัได้ิว่า ในัข้ณะท้�ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ถ้ึกคาดิหวังให้ม้บทบาท 

เป็็นัผ้้นัำาทางสังคม ผ้้สร้่างความเป็ล้�ยนัแป็ลง (Change Agent) แต่้หลายคนักลับ 

ไป็ไม่ถึึง  เนืั�องจากถ้ึกกดิทับด้ิวยบร่ร่ทัดิฐานัเก่า ร่ะบบอาวุโส และร่ะบบอุป็ถัึมภ์  ทั�งน้ั�  

บริ่บททางสังคมและวัฒนัธิร่ร่มในัสังคมไทยเป็็นัเงื�อนัไข้สำาคัญต่้อการ่ขั้บเคลื�อนัสังคม 

ไทยส่้ยุค 4.0 ทว่าวัฒนัธิร่ร่มบางป็ร่ะการ่กลับยังเป็็นัอุป็สร่ร่คต้่อการ่ข้ับเคลื�อนั เช่นั  

วัฒนัธิร่ร่มแบบร่วมกลุ่ม วัฒนัธิร่ร่มลำาดัิบชั�นั (การ่เคาร่พผ้้อาวุโส/คนัท้�จบการ่ 

ศึกษาส้ง) วัฒนัธิร่ร่มท้�ไม่เอื�อต่้อการ่พัฒนัาศักยภาพบุคคลน้ั�สร้่างความบั�นัทอนัให้แก่ 
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คนัรุ่่นัใหม่และไม่ต้อบโจทย์วัฒนัธิร่ร่มองค์กร่ข้องคนัรุ่่นัใหม่ ซึึ่�งสอดิคล้องกับผลการ่ 

วิจัยครั่�งน้ั�ท้�สะท้อนัให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลม้แนัวโนั้มท้�จะม้ลักษณะไม่ยอมรั่บร่ะบบการ่ 

สั�งการ่จากบนัส่้ล่างและวัฒนัธิร่ร่มองค์กร่แบบ “นัาย” กับ “บ่าว” ดัิงนัั�นัองค์กร่ 

จึงควร่ป็รั่บเป็ล้�ยนัในัเชิงโคร่งสร้่างและทัศนัคติ้ เพื�อผลักให้คนัรุ่่นัใหม่กลายเป็็นัพลัง 

สำาคัญในัการ่พัฒนัาองค์กร่อย่างยั�งยืนัต่้อไป็

การด้ำาเนิีนีชี้วิตบนีพ่�นีฐานี	“ความเป็นีจริง”	(Realism)

ในัการ่แสดิงออกถึึงความกลัว ความฝั่นั และความหวังข้องชาวดิิจิทัลไทยไม่ได้ิ  

เป็็นัเพ้ยงแค่การ่สะท้อนัถึึงจินัต้นัาการ่ อุดิมคติ้ทางความคิดิ และอุดิมการ่ณ์ข้องชาว 

ดิิจิทัลท้�ม้ต่้อโคร่งสร้่างทางสังคม วัฒนัธิร่ร่ม และเศร่ษฐกิจเท่านัั�นั แต่้ป็ร่ะสบการ่ณ์ 

และเรื่�องร่าวเก้�ยวกับความกลัว ความฝั่นั และความหวัง ยังสะท้อนัถึึงร้่ป็แบบ 

พฤติ้กร่ร่มหรื่อแนัวป็ฏิิบัติ้ข้องชาวดิิจิทัลไทยท้�ได้ิป็รั่บเป็ล้�ยนัไป็จากอด้ิต้ ต้ามเงื�อนัไข้  

ปั็จจัย และสถึานัการ่ณ์ทางสังคมท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ 

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่เริ่�มเห็นัคุณค่าและความสำาคัญข้องการ่จะดิำาเนิันัช้วิต้ต้าม 

สภาพความเป็็นัจริ่ง (Realism) ด้ิวยกร่ะแสโลกาภิวัต้น์ั (Globalization) ทำาให้เกิดิ 

การ่เคลื�อนัย้ายข้องผ้้คนัจากท้�หนึั�งไป็อ้กท้�หนึั�ง ร่วมถึึงการ่แพร่่ข้ยายและเชื�อมโยง 

วัฒนัธิร่ร่มแต่้ละแห่ง ร่วมไป็ถึึงเกิดิการ่รั่บและแลกเป็ล้�ยนัองค์ความร้้่ใหม่ ๆ ในักลุ่ม 

ผ้้คนัท้�ม้ความแต้กต่้างทางภาษา ความเชื�อ และเชื�อชาติ้ พร่มแดินัท้�เคยเป็็นัอุป็สร่ร่ค 

ก้ดิกั�นัและแบ่งแยกทางกายภาพร่ะหว่างกลุ่มทางวัฒนัธิร่ร่มไดิ้ถ้ึกลดิทอนัไป็ 

ด้ิวยการ่พัฒนัาข้องเทคโนัโลย้ ท้�ทำาให้มนุัษย์ ม้ โลกทัศน์ัท้�ก ว้างข้วางมากขึ้�นั 

เทคโนัโลย้ทำาให้เกิดิการ่แลกเป็ล้�ยนัความร้้่ คุณค่า ค่านิัยม และความเชื�อ 

ร่ะหว่างคนัในัแต่้ละสังคม แต่้ละกลุ่มวัฒนัธิร่ร่ม การ่เปิ็ดิรั่บเอาความร้้่ใหม่ ๆ  ในัลักษณะ 

ข้้ามพร่มแดินัจากเพื�อนัมนุัษย์ ต่้างวัฒนัธิร่ร่ม ต่้างภาษา ต่้างเชื�อชาติ้ ทำาให ้

การ่ดิำาร่งช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัข้องคนัในัสังคม ไม่ได้ิดิำาเนัินัไป็เพ้ยงแค่พื�นัฐานัข้องหลัก 

คำาสอนัทางศาสนัา ค่านิัยม และคุณธิร่ร่ม ท้�ได้ิรั่บการ่ถ่ึายทอดิจากบร่ร่พชนัหรื่อ 

บุพการ้่ข้องต้นัเพ้ยงเท่านัั�นั เฉกเช่นัเด้ิยวกับการ่แสดิงออกข้องพฤติ้กร่ร่มข้องชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ในัสังคมไทยท้�ไม่ได้ิสะท้อนัเพ้ยงแค่การ่สืบสานัหลักธิร่ร่มคำาสอนัทางศาสนัา 

และพื�นัฐานัคุณธิร่ร่มอันัด้ิงามในัสังคมเพ้ยงอย่างเด้ิยว ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 

เริ่�มเห็นัคุณค่าและความสำาคัญข้องการ่จะดิำาเนิันัช้วิต้ต้ามสภาพความเป็็นัจริ่ง  

โดิยพิจาร่ณาจากสิ�งท้�เกิดิขึ้�นัใกล้ตั้วและสอดิคล้องกับบริ่บทท้�จะให้คุณให้โทษ 

ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั โดิยเฉพาะป็ัจจัยทางด้ิานัเทคโนัโลย้ได้ิทำาหน้ัาท้�เสมือนัเป็็นัสื�อกลาง 

ท้�ช่วยส่งเสริ่มให้ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่เปิ็ดิรั่บหลักคุณธิร่ร่มสากลเข้้ามาผสมผสานั 

กับคุณธิร่ร่มและค่านิัยมและความเชื�อดัิ�งเดิิม และนัำามาป็รั่บใช้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั 

ความโน้ีมเอียงในีการเป็นีผ้่ประกอบการ	 (Entrepreneurial	Orientation)	

ของช้าวดิ้จิทัีล

การ่สะท้อนัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยในัป็ร่ะเดิน็ัท้�เก้�ยวกับความฝั่นัและความหวงั  

พบว่า ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ซึึ่�งส่วนัใหญ่ให้ความคาดิหวังว่า ทรั่พยากร่ทางการ่ศึกษา 

พร้่อมทั�งความร้้่และเครื่�องมือทางเทคโนัโลย้จะช่วยเพิ�มพ้นัทักษะในัการ่ทำางานัและ 

พัฒนัาศักยภาพข้องพวกเข้าให้สามาร่ถึทำาความฝั่นัให้เป็็นัจริ่งได้ิ และพบว่า ชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่โดิยเฉพาะกลุ่มท้�กำาลังศึกษาในัร่ะดัิบมัธิยมศึกษาต้อนัต้้นัและต้อนัป็ลายตั้�ง 

ความหวังและความฝั่นัไว้ว่า อยากทำาอาช้พอิสร่ะโดิยใช้องค์ความร้้่ทางเทคโนัโลยดิ้ิจิทัล 

ในัการ่สร่้างร่ายได้ิ อย่างไร่ก็ต้าม การ่ตั้�งความหวังและความฝ่ันัในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พ 

อิสร่ะโดิยใช้ความร้้่และทักษะทางเทคโนัโลย้อาจไม่สามาร่ถึกล่าวอ้างได้ิว่าเป็็นัผล 

มาจากการ่บังคับใช้นัโยบายไทยแลนัดิ์ 4.0 ข้องภาคร่ัฐเพ้ยงอย่างเด้ิยวเท่านัั�นั 

หากแต่้เกิดิจากแร่งป็ร่าร่ถึนัา ส่วนับุคคลท้�ได้ิรั่บอิทธิิพลจากร่ะบบเศร่ษฐกิจแบบ 

ทุนันิัยมท้�จ้งใจและกร่ะตุ้้นัให้ชาวดิิจิทัลต้้องการ่ป็ร่ะกอบอาช้พในัลักษณะท้�ได้ิ 

ผลต้อบแทนัส้งและร่วดิเร็่ว และสามาร่ถึสะสมทุนัทางเศร่ษฐกิจและสังคม 

เพื�อสนัับสนุันัและเพิ�มพ้นัความมั�นัคงในัช้วิต้ข้องต้นัและคร่อบครั่ว  

นัอกจากการ่แสดิงออกข้องทัศนัคต้ิและพฤต้ิกร่ร่มข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม ่

ในัป็ร่ะเดิ็นัท้�เก้�ยวกับการ่พัฒนัาศักยภาพข้องต้นัดิ้วยเทคโนัโลย้ดิิจิทัล ยังพบว่า การ่ 

สะท้อนัมุมมองหรื่อทัศนัคติ้ข้องชาวดิิจิทัลไทยม้ความสอดิคล้องกับนัโยบายไทยแลนัด์ิ  
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4.0 ท้�พยายามพัฒนัาและเป็ล้�ยนัแป็ลงคุณลักษณะข้องป็ร่ะชากร่ไทยให้ม้ความพร้่อม 

ในัการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศในัร้่ป็แบบข้อง “ความโนั้มเอ้ยงในัการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่”  

(Entrepreneurial Orientation) อาทิ ความหวังและความฝ่ันัข้องชาวดิิจิทัลไทย 

รุ่่นัใหม่ม้ความใฝ่่ฝั่นัถึึงอาช้พท้�อิสร่ะ สามาร่ถึยืนัหยัดิด้ิวยต้นัเอง ชอบเร้่ยนัร้้่ ใฝ่่หา 

ความสำาเร็่จในัการ่ป็ร่ะกอบอาช้พและการ่ไดิ้รั่บการ่ยอมรั่บจากสังคม การ่สะท้อนั 

มุมมองเหล่าน้ั�คือคุณลักษณะสำาคัญข้องความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ 

อย่างไร่ก็ด้ิ ความท้าทายป็ร่ะการ่สำาคัญข้องการ่เป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ข้องชาวดิิจิทัล 

ไทยคือ ความสามาร่ถึและศักยภาพในัการ่ต่้อร่อง เข้้าถึึง และคร่อบคร่องทรั่พยากร่ 

ข้องชาวดิิจิทัลแต่้ละคนัท้�ไม่เท่าเท้ยมกันั โดิยไดิ้ป็ร่ะเมินัศักยภาพข้องต้นัเองในัการ่ 

เข้้าถึึงทรั่พยากร่และแสดิงความมั�นัใจว่า การ่เข้้าถึึงทรั่พยากร่ทางการ่ศึกษาท้�ด้ิ 

และม้คุณภาพจะสามาร่ถึทำาให้พวกเข้าป็ร่ะกอบอาช้พเป็็นัเจ้าข้องกิจการ่ได้ิสำาเร็่จ  

ในัข้ณะท้�มุมมองต่้อการ่ป็ร่ะกอบอาช้พข้องชาวดิิจิทัลไทยในัพื�นัท้�เมืองร่องอยา่งจังหวัดิ 

นัคร่พนัม แม้ ว่าโดิยทางกายภาพจะถ้ึกจัดิเป็็นัพื�นัท้� ท้� ห่างไกลศ้นัย์ร่วมข้อง 

ความเจริ่ญทางเศร่ษฐกิจอย่างในัพื�นัท้�กรุ่งเทพฯ ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัพื�นัท้�นัคร่พนัม 

ต้ร่ะหนัักถึึงข้้อจำากัดิเหล่าน้ั� แต่้ก็พยายามแสดิงศักยภาพข้องต้นัในัด้ิานัอื�นั เพื�อชดิเชย 

ข้้อจำากัดิในัการ่เข้้าถึึงทร่ัพยากร่ทางการ่ศึกษาและเทคโนัโลย้ท้�ต้นัเข้้าถึึงไดิ้ไม่ทัดิเท้ยม 

กับชาวดิิจิทัลในัสังคมเมือง 

ทั�งน้ั� จะเห็นัไดิ้ว่า ทักษะในัการ่สร่้างร่ายไดิ้และลักษณะอาช้พท้�ชาวดิิจิทัลไทย 

ต้้องการ่สอดิคล้องกับกลไกข้องร้่ป็แบบอาช้พใหม่ในัอนัาคต้ท้�เร้่ยกว่า Growth  

Hacking คือการ่ท้�ปั็จเจกบุคคลหาช่องว่างทางการ่ต้ลาดิโดิยการ่ใช้แพลต้ฟอร์่มข้อง 

สื�อสังคมออนัไลน์ัและการ่หาข้้อม้ลผ่านัการ่ค้นัคว้าแบบง่าย ๆ  เพื�อสร้่างโอกาสทางธุิร่กิจ 

ใหม่ ๆ ให้กับต้นัเอง ซึึ่�งเป็็นัร้่ป็แบบข้องการ่ทำาการ่ต้ลาดิสำาหรั่บชาวดิิจิทัลในัยุคน้ั� 

ท้�ไม่จำาเป็็นัต้้องสร้่างแบร่นัดิิ�ง ไม่จำาเป็็นัต้้องม้ทุนัในัการ่ป็ร่ะกอบการ่หรื่อดิำาเนิันัการ่ 

โดิยม้พนัักงานัหลายคนั หากแต้่อาศัยการ่จับทิศทางความต้้องการ่ข้องล้กค้า เล่าเรื่�อง 

ในัแบบฉบับท้�ใส่ความเป็็นัเอกลักษณ์ข้องตั้วต้นัต้นัเอง นัำาเสนัออัต้ลักษณ์ให้เป็็นั 

ท้�จดิจำาข้องคนั ทำาการ่ป็ร่ะกาศต้นัในัโลกออนัไลนั์และดิำาเนิันังานัทั�งหมดิน้ั�ด้ิวยต้นัเอง 

เพ้ยงลำาพัง ลักษณะการ่ทำางานัก็จะม้อิสร่ะ (Freedom) ความยืดิหยุ่นั (Flexibility)  

ในัการ่เลือกทำางานัต้ามท้�ต้้องการ่ จะเห็นัร้่ป็แบบอาช้พและลักษณะงานัแบบน้ั�เป็็นั 

ท้�ต้้องการ่มากขึ้�นัในักลุ่มชาวดิิจิทัลไทย ตั้วอย่างอาช้พเนั็ต้ไอดิอล (Net Idol)  

ย้ท้บเบอร่์ (YouTuber) และผ้้ค้าข้ายออนัไลนั์ (Online Seller) ซึ่ึ�งชาวดิิจิทัลไทย 

ได้ิติ้ดิอย้่ในัอันัดัิบท้� 8 ท้�ใช้สื�อสังคมออนัไลน์ัข้องโลกแล้ว (Holiday, 2014) 

อ้กทั�งชาวดิิจิทัลยังม้ทักษะและความถึนััดิในัการ่เล่าเรื่�อง แสดิงออกถึึงอาร่มณ์  

ร่วมไป็ถึึงการ่ใช้ภาษาการ่เข้้ยนัในัโลกออนัไลนั์ท้�น่ัาติ้ดิต้าม สิ�งน้ั�เองท้�ในัต่้างป็ร่ะเทศ 

กำาลังพ้ดิถึึงคือการ่ใช้ Story Branding เพื�อจ้งใจล้กค้าในัการ่ให้เข้้ามาติ้ดิต้ามและเป็็นั 

ผ้้สนัับสนุันัองค์กร่/กิจกร่ร่มอย่างจงรั่กภักด้ิ เพร่าะถืึอว่าเป็ร้่ยบเสมือนัเป็็นัเพื�อนัร่่วม 

อุดิมการ่ณ์ จะสามาร่ถึนัำามาใช้ให้ต้ร่งกับจริ่ต้ข้องชาวดิิจิทัลไทยในัการ่ชักจ้งให้เกิดิ 

กิจกร่ร่มจิต้สาธิาร่ณะได้ิอย่างด้ิ (Miller, 2017)

ป็ร่ากฏิการ่ณ์ดัิงกล่าวสอดิคล้องกับลักษณะท้�รั่ฐไทยต้้องการ่ผลักดัินัให้เยาวชนั 

คนัไทย 4.0 ม้ คือลักษณะข้องความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ (Entrepreneurship)  

ส่วนัหนึั�งข้องผลงานัวิจัยข้องโคร่งการ่เล็งเห็นัว่า เยาวชนัชาวดิิจิทัลไทยนัั�นัม้หลาย 

ลักษณะท้�สอดิคล้องกับความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ท้�ด้ิในัหลายด้ิานัข้องผ้้ป็ร่ะกอบการ่ในั 

อนัาคต้ และนัักการ่ต้ลาดิท้�ม้ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์มักใช้คำาเหล่าน้ั�ในัการ่เล่าถึึงความกลัว  

(Fear) และความฝั่นั (Dream) ข้องต้นั คำาเหล่าน้ั�ได้ิแก่ belonging, community,  

affection, freedom of expression, obedience, participation, learning  

new things, health, friendship, reliability, safety, tension (Godin, 2018)  

และงานัวิจัยครั่�งน้ั�ได้ิพบว่า ชาวดิิจิทัลไทยใช้คำาเหล่าน้ั�แสดิงออกมาในัเรื่�องเล่าข้อง 

ความกลัวและความฝั่นัข้องเข้า ไม่ว่าจะเป็็นัในัเทคนิัคการ่สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่�อง 

ความกลัว ความฝั่นั หรื่อความหวังก็ต้ามท้�ม้ต่้อสังคมไทย หรื่อการ่เล่าเรื่�องผลกร่ะทบ 

ท้�พวกเข้ามองว่าเกิดิขึ้�นักับต้นัเองและสังคมไทย 
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ช้าวดิ้จิทัีลในีฐานีะ	“ผ้่กระทีำาการดิ้จิทัีล”	(Digital	Agency)

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่คือผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัลท้�ม้ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์ ม้จินัต้นัาการ่  

และจนิัต้ภาพต้อ่สังคมในัอนัาคต้แบบอดุิมคติ้ การ่สะทอ้นัมุมมองข้องชาวดิิจิทัลในัเรื่�อง 

ความฝั่นั ความหวัง และความกลัว สามาร่ถึถ้ึกนัำามาวิเคร่าะห์และทำาความเข้้าใจได้ิว่า  

พวกเข้ามองต้นัเองอย่างไร่ในัอนัาคต้ อย่างไร่ก็ด้ิ มุมมองและความเข้้าใจข้องชาวดิิจิทัล 

ไม่ได้ิมองช้วิต้ข้องต้นัเองในัอนัาคต้แยกออกจากคุณธิร่ร่มและค่านิัยมท้�สั�งสมและ 

ถ่ึายทอดิมาจากอด้ิต้ การ่สะท้อนัมุมมองเก้�ยวกับความกลัว ความฝั่นั และความหวัง 

ข้องชาวดิิจิทัลไทย ทำาให้เร่าเข้้าใจได้ิว่า โคร่งสร้่างทางสังคม เศร่ษฐกิจ และการ่เมือง 

ม้อิทธิิพลต่้อการ่ป็ร่ะกอบสร้่างตั้วต้นั มุมมอง ทัศนัคติ้ อุดิมการ่ณ์ทางความคิดิ และ 

พฤต้ิกร่ร่มข้องชาวดิิจิทัล อย่างไร่ก็ด้ิ ความคิดิสร้่างสร่ร่ค์ ความใฝ่่หาอิสร่ะทาง 

ความคิดิและการ่ใช้ช้วิต้ การ่แสวงหาความร่้้จากช่องทางท้�หลากหลาย ความเชื�อมั�นั 

ในัความสามาร่ถึ และศักยภาพข้องต้นัท้�สามาร่ถึพัฒนัาได้ิ ร่วมถึึงความสัมพันัธ์ิภายในั 

คร่อบครั่วท้�ถ้ึกยึดิโยงและยึดิเหน้ั�ยวด้ิวยความกตั้ญญู้และการ่ต้อบแทนับุญคุณ  

สิ�งเหล่าน้ั�คือองค์ป็ร่ะกอบสำาคัญท้�สนัับสนุันัและส่งเสริ่มให้ชาวดิิจิทัลไทยสามาร่ถึ 

เผชิญกับความเส้�ยงได้ิอย่างเข้้มแข็้ง

 ดัิงนัั�นัชาวดิิจิทัลไทยจึงม้แนัวโนัม้ท้�จะเป็็นั “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” ท้�ม้ความเข้้มแข็้ง 

และแข็้งขั้นั (Active) แม้ว่าชาวดิิจิทัลบางกลุ่มจะเผชิญกับข้้อจำากัดิและอุป็สร่ร่คในัการ่ 

เข้้าถึึงทรั่พยากร่ท้�เกิดิจากปั็จจัยเชิงโคร่งสร้่างข้องสังคมไทย อาทิ ร่ะบบอุป็ถัึมภ์ หรื่อ 

การ่กร่ะจายทรั่พยากร่ทางการ่ศึกษาและเทคโนัโลย้ท้�ไม่เท่าเท้ยม กร่ะนัั�นัชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่กลับไม่ได้ิร้้่สึกกลัวจนัเกิดิความสิ�นัหวังหรื่อไม่กล้าจินัต้นัาการ่ถึึงความฝ่ันัท้�ต้นั 

อยากนัำาพาช้วิต้และคร่อบครั่วให้ม้คุณภาพช้วิต้ท้�ด้ิขึ้�นักว่าท้�เป็็นัอย้่ ในัทางต้ร่งกันัข้้าม  

ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัลไทยม้ความต้ร่ะหนัักและรั่บร้้่ถึึงศักยภาพข้องต้นัในัการ่เข้้าถึึง 

ทรั่พยากร่และสามาร่ถึป็รั่บเป็ล้�ยนัข้้อจำากัดิและอุป็สร่ร่คในัการ่เข้้าถึึงทรั่พยากร่ โดิย 

เฉพาะอย่างยิ�งพื�นัฐานัคุณธิร่ร่มและค่านิัยมดัิ�งเดิิมในัสังคมไทยเรื่�องความกต้ัญญู้ 

ท้�งานัวิจัยน้ั�ค้นัพบวา่ เป็็นัคุณธิร่ร่มสำาคัญท้�ช่วยผลักดัินัชาวดิิจิทัลไทยใหฝ่้่าฟันัอุป็สร่ร่ค  

โดิยผลการ่วิจัยช้�ให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลไทยให้คุณค่ากับความกต้ัญญู้ อ้กทั�งยังร่ะบุว่า 

ความกตั้ญญู้และการ่ต้อบแทนับุญคุณบุพการ้่เป็็นัเหตุ้ผลเบื�องหลังท้�ผลักดัินั 

ความหวังและความฝั่นั ยกตั้วอย่างเช่นั “ความ่ฝัันที�จะทำางานให้มี่เงินเก็็บม่าก็พอที�จะ

ด้ีแลพ�อแม่�ยีาม่แก็�เฒ�า” “ความ่หวงัที�จะป็รุ่ะสบความ่สำาเร็ุ่จทางก็ารุ่ศกึ็ษาเพื�อจะมี่ความ่ 

พรุ้่อม่ในก็ารุ่ด้ีแลพ�อแม่�” ดัิงนัั�นัคุณค่าเรื่�องความกตั้ญญู้จึงม้แนัวโนั้มท้�จะสามาร่ถึ 

นัำามาป็ร่ะยุกต์้และพลิกโฉมให้เป็็นัทรั่พยากร่ท้�ช่วยสนัับสนัุนัและผลักดัินัให้ชาวดิิจิทัล 

สามาร่ถึร่ับมือกับความเส้�ยงท้�เกิดิจากความเป็ล้�ยนัแป็ลงทางสังคม เศร่ษฐกิจ และ 

การ่เมืองได้ิอย่างมั�นัคง

ทั�งน้ั� นัโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ึ�งม้เป้็าหมายให้สังคมไทยม้ร่ะบบเศร่ษฐกิจ 

ท้�ข้ับเคลื�อนัด้ิวยนัวัต้กร่ร่มและเป็็นัสังคมท้�มั�นัคงและยั�งยืนั นัโยบายไทยแลนัด์ิ 4.0  

โดิยเฉพาะอย่างยิ�งยุทธิศาสต้ร์่การ่ขั้บเคลื�อนัเศร่ษฐกิจและสังคมด้ิวยการ่พัฒนัา 

เทคโนัโลย้ดิิจิทัล 6 ด้ิานั ได้ิแก่ การ่พัฒนัาโคร่งสร้่างพื�นัฐานัดิิจิทัลป็ร่ะสิทธิิภาพส้ง 

คร่อบคลุมทั�วป็ร่ะเทศ การ่ขั้บเคลื�อนัเศร่ษฐกิจด้ิวยเทคโนัโลย้ดิิจิทัล การ่สร้่างสังคม 

คุณภาพท้�ทั�วถึึงเท่าเท้ยมด้ิวยเทคโนัโลยดิ้ิจิทัล การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัภาครั่ฐส่้การ่เป็็นัรั่ฐบาล 

ดิิจิทัล การ่พัฒนัากำาลังคนัให้พร้่อมเข้้าส่้ยุคเศร่ษฐกิจและสังคมดิิจิทัล และการ่สร้่าง 

ความเชื�อมั�นัในัการ่ใช้เทคโนัโลย้ดิิจิทัล การ่วางยุทธิศาสต้ร์่การ่พัฒนัาป็ร่ะเทศโดิย 

มุ่งเน้ันัท้�การ่กร่ะจายทรั่พยากร่ดิิจิทัลให้ทั�วถึึง 

อย่างไร่ก็ต้าม เมื�อพิจาร่ณาร่ายละเอ้ยดิในัส่วนัข้องความพยายามข้องร่ัฐบาล 

ในัการ่ข้ับเคลื�อนัเศร่ษฐกิจและสังคมด้ิวยการ่พัฒนัาเทคโนัโลย้ดิิจิทัลข้้างต้้นั  

ในัด้ิานัหนึั�ง สะท้อนัความตั้�งใจและมุ่งมั�นัข้องภาครั่ฐในัการ่พัฒนัาคุณภาพข้องป็ร่ะชากร่ 

ไทยทุกพื�นัท้� อยา่งไร่ก็ด้ิ มุมมองและทัศนัคติ้ข้องชาวดิิจิทัลไทยท้�สะท้อนัผ่านัความกลัว  

ความฝั่นั และความหวัง เสนัอว่า การ่สื�อสาร่และอธิิบายร่ายละเอ้ยดิ ร่วมถึึงแนัวทาง 

การ่ป็ฏิิบัติ้ข้องนัโยบายไทยแลนัด์ิ 4.0 จากรั่ฐไป็ส่้ป็ร่ะชาชนัยังข้าดิความชัดิเจนั อ้กทั�ง 

การ่กร่ะจายทร่ัพยากร่ในัร้่ป็แบบข้ององค์ความร้้่และเครื่�องมือทางเทคโนัโลย้ไป็ส่้พื�นัท้� 

ต่้างจังหวัดิยงัไม่ทั�วถึึง โดิยเฉพาะในัเมอืงร่องหร่อืในัพื�นัท้�ห่างไกลเมอืงหลวงอยา่งจังหวัดิ 

นัคร่พนัม ร่วมถึึงร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัการ่สอนัข้องสถึาบันัการ่ศึกษาไทยในัภาพร่วม 

ยังเป็็นัลักษณะท่องจำาและไม่ได้ิช้�แนัะทางเลือกท้�หลากหลายในัการ่เข้้าถึึงแหล่ง 
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ทรั่พยากร่ อ้กทั�งนัโยบายไทยแลนัด์ิ 4.0 ยังไม่ได้ิคำานึังถึึงข้้อจำากัดิข้องพื�นัท้� และ 

มุมมองข้องชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ในัแต่้ละพื�นัท้�ท้�แต้กต่้างกันั (ดัิงเช่นัพื�นัท้�เมืองหลวง

เมืองหลัก และเมืองร่อง ท้�ย่อมม้ความแต้กต้่าง) การ่วิจัยเสนัอว่ารั่ฐควร่เป็ิดิกว้าง 

และสร้่างพื�นัท้�ข้องการ่ม้ส่วนัร่่วมเพื�อรั่บฟังมุมมองข้องกลุ่มคนัรุ่่นัใหม่มากขึ้�นั

การเปลี�ยนีแปลงของสถุาบันีสังคมในียุค	Technological	Disruption

นัอกเหนืัอจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงทั�งในัแง่ข้องตั้วต้นัและโคร่งสร้่างสังคมดัิงท้�กล่าว 

มาแล้ว สถึาบันัสังคมในัยุคน้ั�ได้ิม้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ด้ิวยเช่นักันั ไม่ว่าจะเป็็นัอำานัาจ 

ข้องสถึาบันัสังคมท้�ม้ต่้อการ่กำากับพฤติ้กร่ร่มและป็ฏิิสัมพันัธ์ิข้องคนัในัสังคม การ่ 

เป็ล้�ยนัแป็ลงในัสถึานัภาพและบทบาทข้องคนัในัสถึาบันั และหนั้าท้�โดิยร่วมข้อง 

สถึาบันั ต้ลอดิจนัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในับร่ร่ทัดิฐานัข้องแต่้ละสถึาบันั ดัิงต่้อไป็น้ั�

ความสำาคัญของสถุาบันีสังคมในีการบ่มเพาะประช้ากรดิ้จิทัีล

ถึึงแม้พัฒนัาการ่ทางเทคโนัโลย้และนัโยบายการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศจะส่งผลให้เกิดิ 

การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงกับช้วิต้ผ้้คนัในัสังคม ทั�งการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัวัฒนัธิร่ร่มข้องการ่ดิำาร่งอย้ ่ 

การ่เร้่ยนัร้้่ การ่ทำางานั และการ่ดิำาเนิันัธุิร่กิจก็ต้าม แต่้สิ�งหนึั�งซึึ่�งยังคงเห็นัได้ิชัดิเจนั 

จากผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั�คือ สถึาบันัสังคมพื�นัฐานั ไม่ว่าจะเป็็นัคร่อบคร่ัว การ่ศึกษา  

เศร่ษฐกิจ และสื�อ ยังคงม้บทบาทอย่างยิ�งต่้อการ่บ่มเพาะป็ร่ะชากร่รุ่่นัใหม่ในัฐานัะ  

“เมล็ดิพันัธ์ุิชุดิใหม่” เพื�อให้เป็็นั “คนัไทย 4.0” ท้�พร้่อมในัการ่ก้าวส่้โลกท้�หนึั�ง  

และเป็็นั “Digital Thai” ซึึ่�งสามาร่ถึดิำาร่งช้วิต้ เร้่ยนัร้้่ ทำางานั และป็ร่ะกอบธุิร่กิจ 

ได้ิอย่างเป็็นัป็กต้ิสุข้ในัโลกยุคดิิจิทัลต้ามกร่อบนัโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ึ�งเป็็นัโมเดิล 

การ่พัฒนัาป็ร่ะเทศในัปั็จจุบันั

ถึึงแม้ว่าชาวดิิจิทัลไทยจะม้อัต้ลักษณ์และวิธ้ิคิดิท้�แสดิงออกถึึงความเป็็นัปั็จเจก  

เนืั�องจากเทคโนัโลย้ได้ิทำาให้เกิดิการ่แบ่งแยกตั้วบุคคล แบ่งแยกกิจกร่ร่ม และแบ่งแยก 

ความสัมพันัธ์ิ อ้กทั�งได้ิรั่บอิทธิิพลทางความคิดิจากป็ร่ะสบการ่ณ์ท้�หลากหลายทั�งในั 

โลกเสมือนัและโลกดิิจิทัล ทำาให้ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ม้แนัวโน้ัมท้�จะม้วิธ้ิคิดิต่้อการ่ใช้ช้วิต้ 

ทางสังคมและม้พฤติ้กร่ร่มทางสังคมท้�แต้กต่้างจากป็ร่ะชากร่รุ่่นัก่อนั 

อย่างไร่ก็ต้าม จะเห็นัได้ิว่าสถึาบันัสังคมหลักยังคงม้อิทธิิพลต่้อป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�  

โดิยเฉพาะสถึาบันัคร่อบคร่ัว ซึึ่�งสังเกต้ไดิ้ว่า ถึึงแม้ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลจะม้วิธ้ิคิดิต่้อหลัก 

คุณธิร่ร่มท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ หรื่ออาจคิดิในัเชิงโต้้แย้งหลักคุณธิร่ร่มในัร้่ป็แบบดัิ�งเดิิม แต่้ 

คุณธิร่ร่มหลักพื�นัฐานัสำาคัญ เช่นั ความกตั้ญญู้ ยังคงเป็็นัฐานัคิดิท้�ซึึ่มซัึ่บลงในัวิธ้ิคิดิ 

ส่วนัลึกข้องป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�โดิยม้คนัในัคร่อบครั่วเป็็นัศ้นัย์ร่วมสำาคัญ เพร่าะไม่ว่าจะ 

เป็็นัความกลัว ความฝั่นั หรื่อความหวังข้องคนักลุ่มน้ั� ต่้างม้ความเชื�อมโยงกับคร่อบครั่ว 

อย่างเห็นัได้ิชัดิ จึงเห็นัได้ิอย่างชัดิเจนัว่า สถึาบันัสังคมยังคงม้บทบาทสำาคัญในัการ่ 

ป็ล้กฝั่งคุณธิร่ร่มให้กับคนัรุ่่นัน้ั� ซึึ่�งชาวดิิจิทัลซึึ่มซัึ่บสิ�งเหล่าน้ั�ทั�งโดิยทางต้ร่งและ 

ทางอ้อม และสามาร่ถึต้ัดิสินัใจและค่อย ๆ สร่้างจิต้สำานึักในัหลักคุณธิร่ร่มเหล่าน้ั� 

ในัวิถ้ึทางข้องต้นัเอง

นัอกจากนัั�นั ถึึงแมป้็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ม้ร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ท้�เป็ล้�ยนัไป็ แต้ส่ถึาบันัการ่ 

ศึกษายังคงทำาหน้ัาท้�เป็็นัศ้นัย์กลางในัการ่กำาหนัดิแบบแผนัการ่เร้่ยนัร่้้ ซึึ่�งชาวดิิจิทัล 

ได้ิยา้ยพื�นัท้�กิจกร่ร่มการ่เร้่ยนัร้้่ข้ยายกว้างออกไป็ส่้การ่ค้นัคว้าหาข้้อม้ลความร้้่ด้ิวยต้นัเอง 

ลักษณะการ่เร้่ยนัร้้่ในัยุคดิิจิทัลถ้ึกป็รั่บไป็เป็็นัร้่ป็แบบ Online Learning ต้ามท้� 

ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ได้ิกล่าวว่า พวกเข้าใช้วิธ้ิหาความร้้่โดิยการ่ค้นัคว้าข้้อม้ลจาก 

โลกออนัไลน์ั ซึึ่�งลักษณะข้องการ่ค้นัคว้าข้องชาวดิิจิทัลไทยจะเป็็นัแบบ Digital  

Learning กล่าวคือ การ่ใช้เทคโนัโลย้ดิิจิทัลหลายร้่ป็แบบในัการ่หาข้้อม้ลความร้้่  

ไม่ว่าจะเป็็นัผ่านัมือถืึอ การ่อ่านัจาก Web2 หรื่อ Web3 เป็็นัต้้นั เยาวชนัผ้้ให้ข้้อม้ล 

ในัโคร่งการ่วิจัยกล่าวถึึงร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่จากการ่เล่นัเกม ซึ่ึ�งในัต้่างป็ร่ะเทศจะเร้่ยก 

ว่า Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) พวกเข้า 

เล่าว่าเป็็นัสิ�งท้�ให้เข้าไดิ้เร้่ยนัร้้่หลายอย่างท้�เป็็นัป็ร่ะโยชนั์ เช่นั การ่ร้้่จักคิดิสร้่างสร่ร่ค์  

การ่ต่้อร่องแลกเป็ล้�ยนัร่ะหว่างผ้้เล่นัด้ิวยกันั แต่้สังคมไทยกลับมองว่าการ่ท้�เยาวชนั 

เล่นัเกมนัั�นัเป็็นัสิ�งท้�ไม่ด้ิ (Savin-Baden & Tombs, 2017)
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ทั�งน้ั� นิัยามข้องสถึาบันัการ่ศึกษาจึงควร่จะป็รั่บใหม่ให้คร่อบคลุมหน้ัาท้�และ 

บทบาทใหม่ข้องบุคลากร่ทางการ่ศึกษาท้�สามาร่ถึเป็็นั Coach และ Facilitator ให้กับ 

นัักเร้่ยนัในัทุกร่ะดัิบได้ิ ถึึงแม้สถึาบันัการ่ศึกษาจะถ้ึกมองในัเชิงโต้้แย้งจากป็ร่ะชากร่ 

กลุ่มน้ั�ในัแง่ข้องเป้็าหมาย เนืั�อหาสาร่ะการ่เร้่ยนัร้้่ ร่ะเบ้ยบแบบแผนัข้องสถึาบันั และ 

ร่ะบบการ่บริ่หาร่จัดิการ่ แต่้ชาวดิิจิทัลยังคงพยายามป็รั่บตั้วและเร้่ยนัร่้้ไป็ต้ามกร่อบ 

ท้�กำาหนัดิ โดิยอาศัยแหล่งข้้อม้ลและวิธ้ิการ่เร้่ยนัร่้้ท้�หลากหลายมากขึ้�นัเพื�อสนัับสนุันั 

เส้นัทางการ่เร้่ยนัร้้่หลักข้องต้นั เช่นั การ่ค้นัคว้าหาข้้อม้ลผ่านัร่ะบบเครื่อข่้าย อย่างไร่ 

ก็ต้าม สิ�งท้�น่ัาสนัใจและต้้องต้ิดิต้ามต้่อไป็คือ การ่เร้่ยนัร้้่ในัโลกออนัไลนั์และโลก 

ออฟไลน์ัทั�งค่้ไป็พร้่อม ๆ กันั (Blended Learning) และร่ะบบข้อง Blackboard  

ท้�ใช้ Web-based Platform ในัการ่สอนัคอร์่สออนัไลน์ั ซึึ่�งเป็็นัก้าวแร่กข้องการ่ผลิต้  

Virtual Learning Environment แต่้เยาวชนัผ้้ให้ข้้อม้ลในัโคร่งการ่วิจัยยังคงกล่าวถึึง 

เพ้ยงการ่เร้่ยนัการ่สอนัท้�ควร่อย้่ในัร้่ป็แบบข้องภาพจำาท้�ถ้ึกต้้องและการ่ให้ภาพ/ร้่ป็ 

สื�อท้�มองเห็นัมากกว่าการ่สอนัด้ิวยป็ากเป็ล่าเพ้ยงเท่านัั�นั (Savin-Baden & Tombs,  

2017) ในัข้ณะท้�ต่้างป็ร่ะเทศอย่างป็ร่ะเทศสหรั่ฐอเมริ่กากำาลังป็ฏิิวัติ้การ่ศึกษาในั 

ศต้วร่ร่ษท้� 21 โดิยจะเห็นัได้ิจากป็ริ่มาณการ่ผลิต้ AI เพื�อเข้้ามาช่วยในัการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

แทนัคร้่ และการ่ด้ิเรื่�องคุณภาพข้องการ่ศึกษาโดิยพยายามจะออกแบบมาต้ร่ฐานัข้อง 

การ่วัดิผลการ่เร้่ยนัร้้่และการ่ควบคุมคุณภาพการ่ศึกษา (The Quantity and Quality  

of Education in Digital Era)

ผลการ่ศึกษาข้องโคร่งการ่วิจัยครั่�งน้ั�พบว่า สิ�งท้�เด็ิกไทยต้้องการ่มากท้�สุดิในัการ่ 

ป็ฏิิร้่ป็การ่ศึกษาคือการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงวิธ้ิการ่สอนัและสาร่ะการ่สอนัข้องคร้่ ซึึ่�งจะเนั้นั 

ไป็ในัด้ิานัการ่ป็ฏิิร้่ป็คุณภาพการ่ศึกษาในัขั้�นัเบื�องต้้นัโดิยมิได้ิม้การ่กล่าวถึึงความ 

ต้้องการ่ท้�จะเร้่ยนัร่้้จาก AI หรื่อการ่ข้้ามขั้�นัไป็ถึึงการ่ม้มาต้ร่ฐานัในัการ่เร้่ยนัการ่สอนั 

หรื่อการ่วัดิผลการ่ศึกษา อ้กทั�งเยาวชนัท้�ให้ข้้อม้ลในัโคร่งการ่วิจัยมักต้ร่ะหนัักถึึงความ 

หลากหลายและป็ร่ะโยชน์ัข้องวิธ้ิการ่เร้่ยนัร้้่และการ่ค้นัคว้าหาความร้้่ท้�ไม่ควร่ต้ายตั้ว 

หรื่อออกเป็็นัมาต้ร่ฐานัแบบเด้ิยว (Diamandis & Kotler, 2020)

ในัข้ณะท้�สถึาบันัเศร่ษฐกิจนัับว่าม้บทบาทอย่างยิ�งต่้อการ่กำาหนัดิฐานัทรั่พยากร่ 

และความพร้่อมในัการ่รั่บมือกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัมิติ้ต่้าง ๆ ข้องการ่ใช้ช้วิต้ท้� 

แต้กต้่างกันั ทั�งน้ั� สถึาบันัทางเศร่ษฐกิจข้องไทยมักได้ิรั่บการ่วางแผนัอย่างชัดิเจนั 

ในัด้ิานัการ่ส่งเสริ่มสนัับสนุันัเชิงโคร่งสร้่างและนัโยบายจากรั่ฐบาลหากเป็ร้่ยบเท้ยบ 

กับแผนังานัด้ิานัอื�นั แต่้สิ�งท้�ชาวดิิจิทัลเป็็นัหรื่อสิ�งท้�พวกเข้าม้ทักษะอย้่แล้วอาจเกินักว่า 

ท้�รั่ฐได้ิวางแผนัไว้ อ้กทั�งยังไม่ม้การ่ออกแบบนัโยบายท้�เห็นัความหลากหลายในัการ่ 

พัฒนัาป็ร่ะเทศต้ามท้�ชาวดิิจิทัลไทยต้้องการ่ เช่นั การ่ท้�ภาครั่ฐสนัับสนุันัอาช้พใหม่ ๆ  

เช่นั ย้ท้บเบอร์่ และ Visual Facilitator เป็็นัต้้นั 

เช่นัเด้ิยวกับสถึาบันัสื�อท้�ม้อิทธิิพลต่้อการ่รั่บและแพร่่กร่ะจายข้้อม้ลข่้าวสาร่  

การ่แลกเป็ล้�ยนัป็ร่ะสบการ่ณ์เร้่ยนัร้้่ท้�กว้างข้วางไร้่ข้้ดิจำากัดิและเข้้ามาม้อิทธิิพลต่้อช้วิต้ 

ชาวดิิจิทัลในัทุกมิติ้ เช่นั สื�อใหม่ทำาให้ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ม้การ่สร้่างหลักคุณธิร่ร่มในัการ่ 

เห็นัเรื่�องความหลากหลายเป็็นัเรื่�องป็กติ้และร่่วมต่้อต้้านัคนัท้�เหย้ยดิกลุ่มคนัท้�ม้ความ 

หลากหลายทางเพศ หร่อืการ่ร่่วมช่วยเหลือสังคมให้พ้นัวิกฤต้ต่้าง ๆ  ผ่านัการ่สร้่างความ 

ร่่วมมือในัหลายร้่ป็แบบ เช่นั ใช้สื�อในัการ่ช่วยแจ้งเบาะแสการ่ทุจริ่ต้ นัอกจากนัั�นั สื�อ 

ยังทำาหน้ัาท้�เป็็นัผ้้ป็กคร่องข้องชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในับางกร่ณ้ เช่นั ในัการ่ท้�เด็ิกหาข้้อม้ล 

หรื่อคำาต้อบต้่อช้วิต้เพื�อช้�แนัะแนัวทางแทนัพ่อแม่ เนืั�องจากยังคงม้ข้้อจำากัดิในัเรื่�อง 

ช่องว่างร่ะหว่างวัยกับผ้้ป็กคร่อง ในัข้ณะเด้ิยวกันั สื�อยังทำาหน้ัาท้�ข้องเพื�อนัและช่องทาง 

ในัการ่หาเพื�อนัให้กับชาวดิิจิทัลอ้กด้ิวย ถึึงแม้จะไม่ใช่เพื�อนัท้�ถึาวร่และแท้จริ่งก็ต้าม  

อ้กทั�งคงป็ฏิิเสธิไม่ได้ิว่า สื�อได้ิกลายเป็็นัตั้วกำาหนัดิร้่ป็แบบค่านิัยมข้องสังคมให้ป็ร่ากฏิ 

ชัดิท้�สุดิในัสายต้าชาวดิิจิทัล ซึึ่�งตั้ดิสินัว่าจะป็ฏิิบัติ้ตั้วอย่างไร่ในัสถึานัการ่ณ์ต่้าง ๆ และ 

จะได้ิรั่บป็ฏิิกิริ่ยาอย่างไร่จากสังคม ทั�งสังคมจริ่งและสังคมในัโลกออนัไลน์ั แต้กต่้าง 

จากในัอด้ิต้ท้�ชนัชั�นันัำาทางสังคมเป็็นักลุ่มคนัท้�กำาหนัดิค่านิัยมและบร่ร่ทัดิฐานัข้องสังคม

ทั�งน้ั� ในัฐานัะข้อง “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” หรื่อ “Digital Agency” ทำาให้ป็ร่ะชากร่ 

ดิิจิทัลเหล่าน้ั�ไม่ได้ิอ่อนัข้้อหร่ือยอมสยบให้กับสิ�งท้�สถึาบันัสังคมเหล่าน้ั�กำาหนัดิแบบ 

เบ็ดิเสร่็จอ้กต่้อไป็ แต่้ชาวดิิจิทัลได้ิต้อบสนัองต้่อโคร่งสร้่างเหล่าน้ั� โดิยผ่านัการ่คิดิ  

การ่ต้้ความ แล้วจึงเลือกต้อบสนัองบนัพื�นัฐานัข้องการ่ป็ร่ะเมินัทรั่พยากร่ท้�ต้นัม้อย้่  

ซึึ่�งในัท้�สุดิได้ินัำามาส่้การ่เคลื�อนัตั้วข้องโคร่งสร้่างสถึาบันัสังคมเหล่าน้ั�ในัปั็จจุบันั
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การเปลี�ยนีแปลงของสถุาบันีสังคมในีลักษณะเป็นี	 “Dynamic	 Social	 

Institution”

ผลจากกร่ะบวนัการ่ Digitization ซึ่ึ�งทำาให้เกิดิการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัร้่ป็แบบการ่ 

สื�อสาร่และป็ฏิิสัมพันัธ์ิร่ะหว่างผ้้คนัในัสังคม และเกิดิการ่ใช้ช้วิต้ทั�งในัสังคมจร่ิงและ 

สังคมโลกเสมือนัไป็พร้่อม ๆ กันั ซึึ่�งส่งผลให้สถึาบันัสังคมเกิดิการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็อย่าง 

เห็นัได้ิชัดิ โดิยภาพร่วมคือเป็็นัสถึาบันัสังคมท้�ม้ความเป็็นัพลวัต้มากขึ้�นั ไม่ได้ิม้โคร่งสร้่าง 

หรื่อแบบแผนัท้�หยุดินิั�งต้ายตั้ว เนืั�องจากเทคโนัโลย้ได้ิเข้้ามาม้บทบาทในัการ่ทำาให้ 

ทั�งสถึานัภาพบทบาทภายในัสถึาบันัสังคมเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ ต้ลอดิจนัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง 

การ่ทำาหน้ัาท้�ข้องตั้วสถึาบันัท้�ไม่ได้ิผ้กข้าดิไว้กับสถึาบันัใดิสถึาบันัหนึั�งโดิยเฉพาะ  

ส่งผลให้ข้อบเข้ต้ท้�เคยใช้แบ่งแยกความเป็็นัสถึาบันัต่้าง ๆ ค่อย ๆ ถ้ึกทำาให้เลือนัไป็  

หรื่อเกิดิการ่แบ่งปั็นัพื�นัท้�กันัโดิยอาศัยเทคโนัโลยเ้ป็็นัสื�อกลาง

1)	การเปลี�ยนีแปลงสถุานีภาพและบทีบาทีภายในีสถุาบันีสังคม

 

ตั้�งแต่้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัการ่ทำาหน้ัาท้� (Function) โดิยเฉพาะการ่ผ้กข้าดิในัการ่ 

ทำาหน้ัาท้�ร่ะหว่างกลุ่มคนัท้�เก้�ยวข้้องในัสถึาบันั เมื�อข้้อม้ลหรื่อความร้้่ถ้ึกทำาให้เข้้าถึึง 

ได้ิโดิยผ่านัเทคโนัโลย้การ่สื�อสาร่สมัยใหม่ ทำาให้ผ้้ท้�เคยม้อำานัาจในัการ่ควบคุมภายในั 

สถึาบนััอันัเนืั�องจากเคยเป็็นัผ้้ควบคุมข้้อม้ลและความร่้ ้ตั้วอยา่งเช่นั พ่อแม่หรื่อผ้้ป็กคร่อง  

และคร้่/อาจาร่ย์ เป็ล้�ยนัฐานัะจาก “ผ้้ถ่ึายทอดิ” กลายเป็็นั “ผ้้ร่่วมแลกเป็ล้�ยนั” ทั�งในั 

เชิงข้้อม้ล ความร่้ ้และป็ร่ะสบการ่ณ ์จะเห็นัได้ิว่า เป็ล้�ยนัทั�งในับริ่บทข้องคร่อบคร่วัและ 

การ่ศึกษา อ้กทั�งกลุ่มคนัเหล่าน้ั�ยังต้กอย้ใ่นัฐานัะผ้้ได้ิรั่บการ่ขั้ดิเกลาใหม่จากชาวดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ (Resocialization) เพื�อเร้่ยนัร้้่และป็รั่บตั้วให้อย่้ร่่วมกับสังคมท้�ต้้องใช้เทคโนัโลย ้

ขั้บเคลื�อนัได้ิ ไม่ว่าจะเป็็นัการ่ใช้เทคโนัโลย้ในัการ่ทำางานั การ่เร้่ยนัการ่สอนั และการ่ 

ใช้เทคโนัโลย้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั ซึึ่�งงานัวิจัยได้ิช้�ให้เห็นัว่า ชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ม้แนัวโน้ัม 

ท้�จะตั้�งคำาถึามและต่้อต้้านัแนัวคิดิ ลักษณะ และร้่ป็แบบเดิิม ๆ เช่นั ไม่ชอบให้นัายสั�ง  

ไม่ชอบวิชาเร้่ยนัท้�ไม่เกิดิป็ร่ะโยชน์ั และโต้้แย้งหลักคุณธิร่ร่มท้�ไม่สอดิคล้องกับการ่นัำา 

ไป็ใช้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันั เป็็นัต้้นั ทั�งผ้้ป็กคร่องและผ้้สอนัจึงต้้องป็รั่บตั้วเพื�อให้สามาร่ถึ

 อย้่ร่่วมกับป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลและใช้ช้วิต้บนัฐานัข้องเทคโนัโลย้เหล่าน้ั�ได้ิ โดิยเริ่�มจาก 

การ่ยอมรั่บและเข้้าใจในัความคิดิ ความต้้องการ่ ข้องชาวดิิจิทัล และสนัับสนุันัในัสิ�งท้� 

เป็็นัความคาดิหวังข้องคนักลุ่มน้ั�

นัอกจากนัั�นั ยังเกิดิกร่ะบวนัการ่ Reverse Socialization โดิยป็ร่ะชากร่ดิิจิทัล 

รุ่่นัใหม่ท้� เคยอย้่ ในัสถึานัะบทบาทข้องผ้้ รั่บการ่ถึ่ายทอดิ (Passive Role in  

Socialization) ได้ิป็รั่บเป็ล้�ยนับทบาทข้องต้นัเองมาอย้่ ในัสถึานัะข้องผ้้ทำาหน้ัาท้� 

ในัการ่ถ่ึายทอดิ (Active Socializers) โดิยเฉพาะวิธ้ิการ่ใช้เทคโนัโลย้และถ่ึายทอดิ 

การ่เข้้าใจเท่าทันัดิิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับป็ร่ะชากร่รุ่่นัก่อนัในัคร่อบครั่ว  

เนืั�องจากเป็็นักลุ่มป็ร่ะชากร่ท้�ม้ทักษะในัการ่ใช้เทคโนัโลย้ท้�คล่องแคล่วกว่าและได้ิรั่บ 

ข้้อม้ลข่้าวสาร่ท้�สามาร่ถึช่วยคัดิกร่องให้กับคนัในัคร่อบครั่วได้ิด้ิกว่า จึงทำาหน้ัาท้�ในัการ่ 

ต้ร่วจสอบและคัดิกร่องการ่ร่ับข้้อม้ลข่้าวสาร่ผ่านัสื�อสังคมออนัไลนั์ให้กับสมาชิกอื�นั ๆ  

ในัคร่อบครั่ว เป็็นัต้้นั 

ในัข้ณะท้�ผ้้เร้่ยนัสามาร่ถึก้าวขึ้�นัมาเป็็นัผ้้นัำาการ่เร้่ยนัร้้่ นัำาเสนัอ และสร้่าง 

องค์ความร้้่ได้ิเช่นักันั โดิยม้ผ้้สอนัทำาหน้ัาท้�เป็็นัผ้้ให้คำาแนัะนัำาเก้�ยวกับช่องทางในัการ่ 

แสวงหาข้้อม้ลและการ่จัดิการ่ข้้อม้ลสำาหรั่บผ้้เร้่ยนัเป็็นัหลัก ในัข้ณะเด้ิยวกันั ป็ร่ะชากร่ 

ดิิจิทัลเองยังได้ิม้โอกาสทำาหน้ัาท้�ในัการ่เป็็นั “ผ้้ต้ร่วจสอบ” การ่ทำาหน้ัาท้�ข้องสถึาบันั 

การ่เมืองโดิยผ่านัช่องทางการ่สื�อสาร่ในัสื�อสังคมออนัไลน์ั ซึึ่�งเป็็นัพื�นัท้�ในัการ่ 

แลกเป็ล้�ยนัข้้อม้ลทางการ่เมืองข้องป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลในัยุคน้ั�แทนัพื�นัท้�บนัท้องถึนันัหร่ือ 

หน้ัาหนัังสือพิมพ์เหมือนัในัอด้ิต้ เช่นัเด้ิยวกับการ่ท้�ชาวดิิจิทัลสามาร่ถึทำาหน้ัาท้�เป็็นั 

ผ้้สร้่างและนัำาเสนัอข่้าวสาร่ในัสถึาบันัสื�อด้ิวยเช่นักันั

2)	การเปลี�ยนีแปลงการทีำาหน้ีาทีี�ของสถุาบันีสังคม	

นัอกจากการ่ทำาหน้ัาท้�ข้องกลุ่มคนัในัสถึาบันัสังคมแล้ว การ่ทำาหน้ัาท้�ข้องร่ะดัิบ 

ตั้วสถึาบันัสังคมได้ิม้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงอย่างชัดิเจนัเช่นักันั จะเห็นัได้ิว่าแต่้ละสถึาบันั 

ต่้างผลัดิกันัขึ้�นัมาทำาหน้ัาท้�ในัการ่กำากับหรื่อผ้้นัำาในัสถึานัการ่ณ์ต่้าง ๆ โดิยไม่ม้ 
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สถึาบันัใดิเป็็นัผ้้ผ้กข้าดิอำานัาจในัการ่ควบคุมหรื่อกำาหนัดิความเป็็นัไป็ข้องสถึาบันัอื�นั

อย่างเด่ินัชัดิ เนืั�องจากพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่ท้�หลากหลายมากขึ้�นั ทำาให้ความร้้่เกิดิการ่ 

แพร่่กร่ะจายไป็ส่้ส่วนัต่้าง ๆ ข้องสังคม อำานัาจเกิดิการ่หมุนัเว้ยนัไป็ต้ามชุดิข้้อม้ล 

ความร้้่ท้�สังคมกำาลังต้้องการ่ในัสถึานัการ่ณ์นัั�นั เช่นั ในักร่ณ้สถึานัการ่ณ์โร่คร่ะบาดิ 

ในัปั็จจุบันั ทำาให้สถึาบันัการ่แพทย์หรื่อสุข้ภาพขึ้�นัมาม้บทบาทสำาคัญในัการ่กำาหนัดิ 

และควบคุมสถึานัการ่ณ์ดัิงกล่าว โดิยคนัในัสังคมจำาเป็็นัต้้องดิำาร่งช้วิต้ภายใต้้ความร่้้ 

ท้�ผ่านัการ่คัดิกร่องและต้ร่วจสอบจากสถึาบันัการ่แพทย์ เป็็นัต้้นั 

อยา่งไร่ก็ต้าม ในัสถึานัการ่ณค์วามเจ็บป่็วยร้่ป็แบบอื�นั ๆ  โดิยเฉพาะความเจ็บป่็วย 

ท้�เกิดิจากการ่ใช้งานัเทคโนัโลย้ในัปั็จจุบันั เช่นั โร่คออฟฟิศซิึ่นัโดิร่ม (Office  

Syndrome) หรื่อกลุ่มอาการ่ป็วดิกล้ามเนืั�อจากการ่ทำางานัออฟฟิศ เพร่าะท้�มาหรื่อ 

สาเหตุ้ข้องปั็ญหาสุข้ภาพในัปั็จจุบันัม้ความซัึ่บซ้ึ่อนั โดิยเฉพาะโร่คใหม่ ๆ ท้�เป็็นัผล 

มาจากการ่ใช้เทคโนัโลย้ ซึึ่�งเป็็นัไป็เพร่าะร้่ป็แบบการ่เร้่ยนัร้้่ การ่เล้�ยงด้ิเด็ิกในั 

คร่อบครั่ว ภาร่ะการ่ทำางานัข้องผ้้ป็กคร่องท้�เวลาทำางานักับเวลาส่วนัตั้วถ้ึกผ้กติ้ดิกันั 

อย่างแยกไม่ออก ต้ลอดิจนัปั็ญหาสังคมท้�เชื�อมโยงกับสังคมและสุข้ภาพ เช่นั  

การ่กลั�นัแกล้ง (Bullying) การ่ใช้ป็ร่ะทุษวาจา (Hate Speech) ในัโลกออนัไลนั์  

ซึึ่�งอาจนัำาไป็ส่้ภาวะเคร้่ยดิ ภาวะความซึึ่มเศร้่า และปั็ญหาการ่ฆ่าตั้วต้ายข้องเยาวชนั 

รุ่่นัใหม่ท้�นัับวันัจะม้อัต้ร่าส้งขึ้�นั 

สถึาบันัรั่ฐและสุข้ภาพอาจทำาหน้ัาท้�ในับทบาทเชิงรั่บ ในัข้ณะท้�สถึาบันัสังคมอื�นั ๆ   

ต้้องทำาหน้ัาท้�ในัเชิงรุ่กเป็็นัหลักเพื�อจัดิการ่กับต้้นัต้อข้องปั็ญหาเหล่าน้ั� เป็็นัต้้นั หรื่อการ่ 

ทำาหน้ัาท้�ข้องสถึาบันัสื�อในัฐานัะผ้้สร้่างและแพร่่กร่ะจายความร้้่ใหม่ๆ เช่นั การ่นัำาเสนัอ 

สิ�งใหม่ผ่านัเนืั�อหา (Content) ท้�ถ้ึกสร่า้งโดิยยท้้บเบอร่ ์ซึึ่�งม้เนืั�อหาหลากหลายป็ร่ะเภท  

โดิยไม่ได้ิผ้กข้าดิอย้่กับข้้อม้ลเชิงวิชาการ่ท้�ถ้ึกสร้่างโดิยนัักวิชาการ่อ้กต่้อไป็ แต่้เป็็นั 

ความร้้่ท้�ถ้ึกนัำามาใช้ในัช้วิต้ป็ร่ะจำาวันัในัมิติ้ต่้าง ๆ และได้ิกลายเป็็นัสถึาบันัท้�ทำาหน้ัาท้� 

ในัการ่สร้่างแร่งบันัดิาลใจสำาคัญสำาหรั่บป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ในัปั็จจุบันั ป็ร่ากฏิการ่ณ์ 

ดัิงกล่าวได้ิทำาให้แต่้ละสถึาบันัไม่ได้ิผ้กข้าดิการ่ทำาหน้ัาอ้กต่้อไป็ โดิยเฉพาะหน้ัาท้�ในัการ่ 

เป็็นัพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่สำาหรั่บคนัในัสังคม และเนืั�องจากการ่ทำาหน้ัาท้�ข้องสถึาบันัไม่ได้ิ 

ม้การ่ผ้กข้าดิต้ายตั้วอ้กต่้อไป็ จึงส่งผลให้ข้อบเข้ต้ข้องความเป็็นัสถึาบันัสังคมต่้าง ๆ  

ได้ิถ้ึกหลอมร่วมกันัในับางพื�นัท้�ด้ิวย

3)	การเปลี�ยนีแปลงบรรทัีด้ฐานีของสถุาบันีสังคม

นัอกจากการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงในัสถึานัภาพบทบาทภายในัสถึาบันัสังคมต่้าง ๆ แล้ว  

สิ�งท้�ต้้องป็รั่บเป็ล้�ยนัไป็เพื�อให้แต่้ละสถึาบันัสังคมยังสามาร่ถึทำาหน้ัาท้�ต่้อไป็ได้ิ คือการ่ 

ป็รั่บเป็ล้�ยนัและยอมรั่บให้เกิดิบร่ร่ทัดิฐานัใหม่ ๆ ในัสถึาบันั เช่นั บร่ร่ทัดิฐานัในัเรื่�อง 

ข้องอำานัาจในัสถึาบันัการ่ศึกษาและสถึาบันัคร่อบครั่วดัิงท้�กล่าวมาแล้ว เช่นั การ่ท้� 

ป็ร่ะชากร่ดิิจิทัลสามาร่ถึลุกขึ้�นัมาเป็็นัผ้้นัำาการ่เร้่ยนัร้้่ให้กับสถึาบันัการ่ศึกษาและสถึาบันั 

คร่อบครั่ว หรื่อบร่ร่ทัดิฐานัในัการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิภายในัสถึาบันัสังคมต่้าง ๆ เช่นั ร้่ป็แบบ 

การ่สื�อสาร่ร่ะหว่างผ้้เร้่ยนักับผ้้สอนั ซึึ่�งในับางพื�นัท้� บางสถึานัการ่ณ์ อาจม้ความจำาเป็็นั  

ต้้องป็รั่บเป็ล้�ยนัร้่ป็แบบวิธ้ิการ่และละวางร่ะเบ้ยบป็ร่ะเพณ้บางอย่างลง เช่นั วิธ้ิการ่ใช้ 

ภาษาในัการ่สื�อสาร่ร่ะหว่างผ้้เร้่ยนัและผ้้สอนัในัพื�นัท้�ออนัไลน์ั เช่นัเด้ิยวกับร้่ป็แบบความ 

สัมพันัธ์ิ การ่ใช้ช้วิต้ และการ่ใช้พื�นัท้�ในัคร่อบครั่วท้�เป็ล้�ยนัไป็เนืั�องจากงานักับช้วิต้ 

ส่วนัตั้วถ้ึกหลอมร่วมอย้่ในัพื�นัท้�และช่วงเวลาเด้ิยวกันั ไม่ได้ิแยกออกจากกันัอ้กต่้อไป็  

ทำาให้สมาชิกในัคร่อบครั่วต้้องป็รั่บวิธ้ิคิดิและร้่ป็แบบการ่ใช้ช้วิต้ไป็ต้ามร้่ป็แบบการ่ 

ทำางานัท้�เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ข้ององค์กร่ท้�เน้ันัการ่ทำางานัผ่านัร่ะบบเครื่อข่้ายมากขึ้�นั ทำาให้ 

ข้อบเข้ต้ด้ิานัพื�นัท้�และเวลาสำาหรั่บการ่ทำางานัถ้ึกทำาให้เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็

นัอกจากนัั�นั วัฒนัธิร่ร่มภายในัองค์กร่ท้�ม้ต่้อวิธ้ิคิดิและร้่ป็แบบการ่ทำางานัยังจำาเป็็นั 

ต้้องป็รั่บเป็ล้�ยนัไป็เพื�อให้สอดิคล้องกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงข้องสังคมโดิยร่วม เช่นั การ่ 

ทำางานัภายใต้้ร่ะบบอาวุโส ซึึ่�งถ้ึกต้้ความและส่งผลต่้อป็ร่ะสิทธิิภาพการ่ทำางานัข้อง 

องค์กร่ท้�แต้กต่้างไป็จากเดิิม เช่นัเด้ิยวกับสถึาบันัศาสนัาและความเชื�อ ซึึ่�งป็รั่บเป็ล้�ยนั 

วิธ้ิการ่นัำาเสนัอ เนืั�องจากการ่ต้้ความดิ้านัศาสนัาท้�แต้กต่้างไป็จากเดิิมและพยายาม 

ป็รั่บตั้วให้เข้้าถึึงและสอดิคล้องกับการ่ใช้ช้วิต้ในัปั็จจุบันัมากขึ้�นั เช่นั การ่นัำาเสนัอ 

ศาสนัาบนัแพลต้ฟอร์่มหรื่อพื�นัท้�ในัร้่ป็แบบสื�อออนัไลน์ัมากขึ้�นั และป็รั่บเป็ล้�ยนัเนืั�อหา 

ให้สะท้อนัความเป็็นัจร่ิงในัการ่ใช้ช้วิต้มากขึ้�นัในัลักษณะ “Religious Technology”  

เป็็นัต้้นั
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อย่างไร่ก็ต้าม สิ�งท้�เป็็นัป็ร่ากฏิการ่ณ์สำาคัญในัยุคดิิจิทัลคือ การ่ม้บร่ร่ทัดิฐานัสังคม 

สองร้่ป็แบบซ้ึ่อนัทับกันัในัแต้่ละสถึาบันัทางสังคม กล่าวคือ บร่ร่ทัดิฐานัข้องสถึาบันั 

ท้�ใช้ในัสังคมจริ่ง และบร่ร่ทัดิฐานัข้องสถึาบันัสังคมในัโลกเสมือนัจริ่ง ถึึงแม้จะเป็็นั 

โคร่งสร้่างและป็ฏิิสัมพันัธ์ิภายในัสถึาบันัเด้ิยวกันั แต่้เมื�อเป็็นัป็ฏิิสัมพันัธ์ิบนัพื�นัท้� 

ท้�แต้กต่้างกันั ย่อมเป็็นัป็ฏิิสัมพันัธ์ิท้�ถ้ึกกำาหนัดิโดิยบร่ร่ทัดิฐานัคนัละชุดิกันั ตั้วอย่าง 

เช่นั การ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิร่ะหว่างแม่-ล้กบนัพื�นัท้�ท้�แต้กต่้างกันัร่ะหว่างในับ้านักับพื�นัท้�ในัโลก 

ออนัไลนั์ จะเห็นัได้ิว่า วิธ้ิการ่ป็ฏิิบัติ้ต่้อกันัอาจม้ความแต้กต้่างกันั ในัโลกออนัไลนั์ 

แม่และล้กอาจใช้คำาพ้ดิภาษาท้�แต้กต้่างจากการ่พ้ดิคุยกันัในัพื�นัท้�คร่อบคร่ัวในัโลก 

เสมือนัจริ่ง เช่นัเด้ิยวกับการ่พ้ดิคุยร่ะหว่างศิษย์-อาจาร่ย์บนัโลกออนัไลน์ั ก็สามาร่ถึ 

วางมาร่ยาทหร่ือข้้อกำาหนัดิบางอย่างร่ะหว่างศิษย์-อาจาร่ย์ในัโลกจร่ิงลงได้ิ ซึึ่�งแต่้ละ 

สถึาบันัต่้างม้พื�นัท้�ข้องการ่ป็ฏิิสัมพันัธ์ิซ้ึ่อนัทับกันัอย้่เสมอ จึงทำาให้เกิดิบร่ร่ทัดิฐานั 

สองชุดิซ้ึ่อนัทับกันัอย้่เสมอเช่นักันั

ข้อสังเกตและข้อเสนีอแนีะเพ่�อเตรียมความพร้อมในีการนีำานีโยบายไปส่่การปฏิิบัติ

จากผลการ่ศึกษาจะเห็นัได้ิว่า คนัรุ่่นัใหม่ในัฐานัะ “ผ้้กร่ะทำาการ่ดิิจิทัล” ม้ทั�ง 

โอกาสและข้้อจำากัดิ โดิยเฉพาะชาวดิิจิทัลท้�ข้าดิแคลนัทร่ัพยากร่ ซึึ่�งอาจเป็ล้�ยนั 

ข้้อจำากัดิดัิงกล่าวให้กลายเป็็นัพลังเชิงบวกดิ้วยการ่ข้วนัข้วายและพยายามเร้่ยนัร้้่ 

ด้ิวยตั้วเอง และนัำาไป็ส่้การ่สืบเสาะค้นัหาวิถ้ึทางท้�จะนัำาไป็ส่้ความสำาเร็่จได้ิ อย่างไร่ 

ก็ต้าม สิ�งท้�ต้้องต้ร่ะหนัักในัป็ร่ะเด็ินัเหล่าน้ั�คือ หากโคร่งสร้่างสังคมและวัฒนัธิร่ร่ม 

ด้ิานัต่้าง ๆ ยังไม่ม้ความพร้่อม นัโยบายท้�ยังไม่ชัดิเจนั การ่เข้้าถึึงและการ่ใช้เทคโนัโลย้ 

ท้�ม้ความเหลื�อมลำ�า ข้้อจำากัดิในัร่ะบบการ่ศึกษา การ่ยึดิกร่อบความคิดิและวิธ้ิการ่ 

แบบเดิิม ร่วมถึึงข้้อจำากัดิข้องโคร่งสร้่างความเป็็นัร่ะบบร่าชการ่ข้องสังคมไทยยังคง 

ป็ร่ากฏิให้เห็นัอย้่โดิยทั�วไป็ การ่พัฒนัาคนัไทยให้เป็็นัคนัไทย 4.0 ต้ามเป้็าหมายข้อง 

รั่ฐอาจไม่ใช่เรื่�องง่าย ทั�งน้ั�ข้้อค้นัพบจากการ่ศึกษาได้ิแสดิงให้เห็นัแล้วว่า ชาวดิิจิทัล 

ไทยม้ศักยภาพและคุณลักษณะหลายป็ร่ะการ่ท้�พร้่อมพาป็ร่ะเทศไป็ส่้การ่เป็็นัสังคม  

4.0 ได้ิ แต่้จำาเป็็นัต้้องเกิดิขึ้�นัภายใต้้การ่จัดิการ่โคร่งสร้่างต่้าง ๆ ให้ชัดิเจนั การ่ 

ส่งเสริ่ม สนัับสนุันั สร้่างพื�นัท้� และให้โอกาสกับคนัรุ่่นัใหม่มากขึ้�นัจึงจะช่วยให้ 

นัโยบายคนัไทย 4.0 ไป็ส่้เป้็าหมายท้�วางได้ิอย่างมั�งคง มั�งคั�ง และยั�งยืนัต่้อไป็ โดิยม้ 

ข้้อสังเกต้และข้้อเสนัอแนัะซึ่ึ�งอย้่บนัพื�นัฐานัข้องการ่ศึกษาครั่�งน้ั� เพื�อให้นัโยบาย 

ดัิงกล่าวสามาร่ถึนัำาไป็ส่้การ่ป็ฏิิบัติ้ท้�สอดิคล้องกับสภาพความเป็็นัจร่ิงข้องป็ร่ะชากร่

ดิิจิทัล ดัิงแนัวทางต่้อไป็น้ั�

1)	ความคลุมเคร่อของการเป็นีคนีไทีย	4.0

หากย้อนัพิจาร่ณาจากพิมพ์เข้้ยวข้องนัโยบาย Thailand	 4.0	 ท้�จะนัำาไป็ส่้การ่ 

ป็ฏิิบัติ้ยงัป็ร่ากฏิเงื�อนัไข้ท้�ต้้องพิจาร่ณาในัหลายป็ร่ะเด็ินั ประเด็้นีแรกค่อ	การทีี�รัฐบาล 

ยังมิได้้ให้ความกระจ่างถุ้งขั�นีตอนีการพัฒนีาคนี	 หร่อ	 ‘How	 to’	 อย่างชั้ด้เจนี 

ในีเชิ้งปฏิิบัติการ	 ซ้�งอาจมีเพียงการกำาหนีด้แผนียุทีธิศาสตร์หร่อแผนีโครงการของ 

หน่ีวยงานีต่าง	ๆ	ทีี�มีคำาว่า	คนีไทีย	4.0	ในีช่้�อโครงการเท่ีานัี�นี	แต่อาจไม่ได้้มุ่งเน้ีนี 

การผลิตผลลัพธ์ิให้เกิด้คนีไทีย	 4.0	 ได้้อย่างแท้ีจริง ปั็ญหาน้ั�แสดิงให้เห็นัว่า จำาเป็็นั 

ต้้องม้ความชัดิเจนัในันัำาไป็ส่้การ่พัฒนัาทรั่พยากร่มนุัษย์ให้เป็็นัคนัไทย 4.0 ในัแต่้ละ 

ขั้�นัต้อนั การ่แบ่งหน้ัาท้�องค์กร่หรื่อสถึาบันัท้�สามาร่ถึช่วยขั้บเคลื�อนันัโยบายน้ั�ไป็ 

ด้ิวยกันั เมื�อรั่ฐและสังคมไทยส่วนัใหญ่มุ่งฝ่ากความหวังไว้กับการ่สร้่างความเป็็นั 4.0  

ไว้ท้�คนัรุ่่นัใหม่ โดิยเฉพาะเด็ิกและเยาวชนั เป้็าหมายการ่พัฒนัาคนัไทย 4.0 จึงจำาเป็็นั 

ต้้องใช้ร่ะยะเวลาอันัยาวนัานัในัการ่ป็ล้กฝั่ง ตั้�งแต่้ค่านิัยมในัการ่ม้จิต้สาธิาร่ณะให้ 

พลเมืองรุ่่นัใหม่ม้ความรั่บผิดิชอบต่้อสังคม ไป็จนัถึึงการ่พัฒนัาหลักส้ต้ร่ เข้้าใจ 

วิถ้ึการ่เร้่ยนัร้้่ การ่ออกแบบทักษะท้�สอดิคล้องกับยุค 4.0 และจร่ิต้ความเป็็นัไทยข้อง 

เยาวชนัรุ่่นัใหม่ ทำาให้เป้็าหมายข้องการ่พัฒนัาต้ามนัโยบายด้ิานัคนัไทย 4.0 ยังเกิดิ 

ข้้อคำาถึามอ้กมากมายในัเรื่�องกร่ะบวนัการ่ ขั้�นัต้อนั และความยั�งยืนั อ้กทั�งการ่ใช้ 

คำากว้าง ๆ ท้�กล่าวถึึง คนัไทย 4.0 นัั�นัยังเป็็นัสิ�งท้�ทำาให้พลเมืองรุ่่นัใหม่ไม่เห็นัภาพ 

ท้�ชัดิเจนั เพร่าะข้าดิการ่ป็ร่ะชาสัมพันัธ์ิท้�เข้้าถึึงจากภาครั่ฐ ทำาให้ความร้้่ความเข้้าใจ 

ในัเรื่�องคนัไทย 4.0 ข้องพลเมืองรุ่่นัใหม่มักเกิดิจากการ่ต้้ความเอาเอง ถึึงแม้ว่า 

บางองค์กร่หรื่อสถึาบันัท้�ช่วยพัฒนัาคนัรุ่่นัใหม่ให้เป็็นัคนัไทย 4.0 ก็ยังข้าดิมาต้ร่วัดิ 

จากรั่ฐบาลท้�ชัดิเจนัในัการ่วัดิว่าได้ิป็ร่ะสบความสำาเร็่จต้ามเป้็าหมายหรื่อไม่ อย่างไร่
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นัอกจากนัั�นั หากพิจาร่ณาผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั� ข้้อม้ลหลายส่วนัได้ิช้�ให้เห็นัว่า  

ชาวดิิจิทัลไทยในัปั็จจุบันั โดิยเฉพาะคนัรุ่่นัใหม่ต้้องต้กอย้่ในัภาวะข้องความสับสนัต่้อ 

การ่ยึดิถืึอและนัำาสิ�งต่้าง ๆ มาป็ฏิิบัติ้ในัช้วิต้จริ่ง อาทิ คนัรุ่่นัใหม่ม้ทัศนัคติ้ พฤติ้กร่ร่ม 

การ่ใช้ช้วิต้ และทักษะในัเชิงเทคโนัโลย้ท้�ทันัสมัย แต่้ในัด้ิานัการ่เร้่ยนัร้้่ การ่ถ้ึกป็ล้กฝั่ง 

ด้ิวยความร้้่ ชุดิคุณธิร่ร่ม ความหวัง ความฝั่นัจากคร่อบครั่ว สถึานัศึกษา และรั่ฐยังคง 

เป็็นัต้ามบร่ร่ทัดิฐานัสังคมเดิิมท้�ไม่สอดิคล้องกับโลกท้�เป็ล้�ยนัไป็ ร่วมถึึงการ่เกิดิพื�นัท้� 

การ่เร้่ยนัร้้่แบบใหม่ แต่้ร่ะบบการ่เร้่ยนัร้้่และหลักส้ต้ร่การ่ศึกษา ค่านิัยมการ่ศึกษา 

ข้องผ้้ป็กคร่องต่้อบุต้ร่หลานัยังเป็็นัต้ามร่ะบบเดิิม เมื�อความไม่ชัดิเจนัข้องความเป็็นั  

“คนัไทย 4.0” จากเป้็าหมายข้องรั่ฐจะม้ความพยายามป็รั่บเป็ล้�ยนัเพิ�มเติ้มร่ายวิชา วิธ้ิ 

การ่สอนัใหม่ แต่้ยังใช้โคร่งสร้่างการ่ศึกษาแบบเก่า เช่นั ความคาดิหวังข้องรั่ฐท้�ต้้องการ่ 

สร้่างความเป็็นัผ้้ป็ร่ะกอบการ่ การ่สร้่างเศร่ษฐกิจใหม่ แต่้ความฝั่นัข้องเยาวชนัคนัรุ่่นัใหม่ 

หลายคนัยังคงถ้ึกคาดิหวังให้ม้ช้วิต้ในัแต้่ละช่วงอายุเป็็นัไป็ต้ามบร่ร่ทัดิฐานัข้องคนัรุ่่นั 

พ่อแม่ เช่นั เร้่ยนัจบร่ะดัิบมัธิยมศึกษาแล้วต้้องสอบเข้้าและเร้่ยนัต่้อในัร่ะดัิบมหาวิทยาลัย 

ให้ได้ิ บางอาช้พจะไดิรั้่บการ่สนัับสนันุัจากผ้ป้็กคร่องมากกวา่อาช้พท้�รั่ฐต้้องการ่ผลกัดัินั 

ให้เกิดิ หรื่อการ่ท้�เยาวชนัจะเลือกเส้นัทางเดิินัข้องช้วิต้และอาช้พข้องต้นัท้�ม้ความอิสร่ะ  

เช่นั การ่ท่องเท้�ยวและเก็บเก้�ยวร่ายไดิ้ ป็ร่ะสบการ่ณ์การ่ทำางานัท้�อาจจะไม่ได้ิยึดิเป็็นั 

อาช้พท้�แท้จริ่งในัอนัาคต้ก็จะไป็ติ้ดิท้�บร่ร่ทัดิฐานัข้องสังคมไทยเดิิม ค่านิัยมข้องการ่ 

ให้ความมั�นัคงกับอาช้พและความคาดิหวังข้องผ้้ป็กคร่อง สิ�งเหล่าน้ั�สะท้อนัความ 

ไม่ชัดิเจนัว่า การ่เป็็นัคนัไทย 4.0 จะเริ่�มขึ้�นัได้ิเมื�อใดิข้องช่วงช้วิต้ ชาวดิิจิทัลไทยรุ่่นัใหม่ 

ต้้องดิำาเนิันัช้วิต้ต้ามแบบแผนัเดิิมหรื่อสามาร่ถึเป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิเลย อ้กทั�งคนัท้�พ้นั 

วัยเร้่ยนัแล้วหรื่อกลุ่มผ้้ส้งอายุจะสามาร่ถึเป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิหรื่อไม่ หากไม่ได้ิรั่บการ่ 

ช่วยเหลือจากเยาวชนัคนัรุ่่นัใหม่ท้�เป็็นัผ้้ม้ทักษะเรื่�องเทคโนัโลย้และร่้้จักวิธ้ิการ่นัำา 

เทคโนัโลย้มาใช้ท้�สอดิคล้องกับวิถ้ึช้วิต้ในัสังคมไทย ดัิงนัั�นัหากสามาร่ถึสร้่างความ 

กร่ะจ่างถึึงขั้�นัต้อนัการ่พัฒนัาคนัไทย 4.0 อย่างชัดิเจนั จะช่วยให้ป็ร่ะเมินัได้ิว่าต้อนัน้ั� 

ใคร่บ้างท้�เป็็นัคนัไทย 4.0 และม้มากน้ัอยเพ้ยงใดิ กลุ่มน้ั�สามาร่ถึช่วยเหลือในัการ่ 

ถ่ึายทอดิความร่้้ร่ะหว่างกลุ่มวัยต้นัเองและร่ะหว่างคนัข้้ามวัยได้ิหรื่อไม่ และท้�สำาคัญ 

เร่าต้้องพัฒนัาใคร่ต่้อไป็อย่างแท้จริ่ง

2)	คนีไทีย	4.0	ต้องไม่จำากัด้ร่ปแบบ

จากความไม่ชัดิเจนัข้องความเข้้าใจในัหนัทางข้องการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 ร่วมถึึง 

การ่ท้�ภาครั่ฐยังไม่ม้การ่กำาหนัดิมาต้ร่วัดิหรื่อการ่สร้่างบร่ร่ทัดิฐานัท้�กร่ะจ่างชัดิในัเชิง 

ป็ฏิิบัติ้การ่ต่้อการ่พัฒนัาคนัไทยให้เป็็นัคนัไทย 4.0 สิ�งสำาคัญป็ร่ะการ่หนึั�งจากผลการ่ 

ศึกษาครั่�งน้ั�ท้�รั่ฐสามาร่ถึนัำาไป็พิจาร่ณาในัการ่พัฒนัากร่ะบวนัการ่สร้่างคนัไทย 4.0  

ให้ม้ความเหมาะสมและเป็็นับร่ิบทข้องป็ร่ะเทศไทยท้�จะได้ิรั่บผลป็ร่ะโยชนั์ท้�แท้จริ่ง 

นัอกเหนืัอจากการ่พัฒนัาทางเศร่ษฐกิจ นัั�นัคือการ่สร้่างความเป็็นัคนัไทย 4.0 ในัหลาย 

บริ่บท

เนืั�องจากรั่ฐพยายามสร้่างกร่อบและเป้็าหมายในัภาพใหญ่ข้องการ่เป็็นัคนัไทย 4.0  

โดิยใช้มิติ้เชิงเศร่ษฐกิจเป็็นัตั้วนัำาการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 จึงต้กอย้่ภายใต้้ภาพจำาสำาคัญ 

คือ การ่สร่า้งคนัเพื�อต้อบสนัองต้อ่โมเดิลในัการ่ยกร่ะดิบัข้้ดิความสามาร่ถึในัการ่แข่้งขั้นั 

ข้องป็ร่ะเทศภายใต้้การ่ผลักดัินันัโยบายป็ร่ะเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แม้รั่ฐ 

จะพยายามสร้่างมิติ้อื�นั ๆ ให้คร่อบคลุมทั�งด้ิานัสังคม สุข้ภาพ และสิ�งแวดิล้อม2 แต่้ก็ 

ป็ฏิิเสธิไม่ได้ิว่า ความสำาคัญอันัดัิบแร่กคือการ่มุ่งเป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร้่างเชิงเศร่ษฐกิจ 

ก่อนั (สำานัักโฆษก สำานัักเลข้าธิิการ่นัายกรั่ฐมนัต้ร้่, 2560, นั. 4) โดิยรั่ฐควร่พิจาร่ณา 

การ่ให้ความสำาคัญกับการ่เป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร้่างทางสังคมแบบร่อบด้ิานั ซึึ่�งท้�ผ่านัมา 

รั่ฐมักให้ความสำาคัญกับมิติ้การ่เป็ล้�ยนัแป็ลงโคร่งสร่้างสังคมในัเรื่�องความเหลื�อมลำ�า 

ทางสังคมท้�เกิดิจากปั็จจัยทางเศร่ษฐกิจและสร้่างร่ะบบสวัสดิิการ่สังคมเท่านัั�นั แต่้ไม่ได้ิ 

เน้ันัถึึงการ่ป็ร่ับเป็ล้�ยนัโคร่งสร่้างสังคมด้ิานับร่ร่ทัดิฐานัการ่ใช้ช้วิต้ วัฒนัธิร่ร่ม ค่านิัยม  

และวถ้ิึช้วิต้ผ้้คนั ดัิงนัั�นัหากพจิาร่ณาจากข้้อม้ลผลการ่ศกึษาครั่�งน้ั�จะเห็นัไดิว่้า นัโยบาย 

ป็ร่ะเทศไทย 4.0 และการ่สร่้างคนัไทย 4.0 ยังไม่ได้ิเน้ันัถึึงป็ร่ะเดิ็นัการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง 

2 นัโยบายป็ร่ะเทศไทย 4.0 ซึ่ึ�งถืึอเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องยุทธิศาสต้ร่์การ่พัฒนัาป็ร่ะเทศท่้�มุ่งเนั้นัการ่ป็รั่บ 
เป็ล้่�ยนัโคร่งสร้่างทางเศร่ษฐกิจให้เป็็นัร่ะบบเศร่ษฐกิจใหม่ท้�เน้ันัการ่สร้่างม้ลค่า (Value-based 
Economy) โดิยม้การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัในั 4 มิติ้ คือ 1. ความมั�งคั�งทางเศร่ษฐกิจ (Economic Wealth)  
2. ความอย้่ด้ิม้สุข้ข้องผ้้คนัในัสังคม (Social Well-being) 3. การ่ยกร่ะดัิบศักยภาพและคุณค่าข้อง
มนุัษย์ (Human Wisdom) และ 4. การ่รั่กษ์สิ�งแวดิล้อม (Environmental Wellness)
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โคร่งสร่้างสังคมท้�สำาคัญแต่้เป็็นัสิ�งท้�ถ้ึกตั้�งคำาถึามจากชาวดิิจิทัล เช่นั ร่ะบบอุป็ถัึมภ์  

ร่ะบบอาวุโส การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัความสำาคัญข้องชุดิคุณธิร่ร่มและค่านิัยมการ่ให้ความ 

สำาคัญกับความกตั้ญญู้ท้�ม้อย้่ข้องสังคมไทย ร่วมถึึงบทบาทใหม่ข้องแต่้ละโคร่งสร้่าง 

สถึาบันัในัสังคมท้�ควร่จะต้้องเป็ล้�ยนัแป็ลงไป็ต้ามยุคสมัยและอาจจะไม่สามาร่ถึแยก 

หน้ัาท้�ความรั่บผิดิชอบข้องแต่้ละสถึาบันัแยกออกจากกันัได้ิเหมือนัยุคก่อนั ๆ  

ความพยายามข้องรั่ฐท้�ผ่านัมาจึงเป็็นัส่วนัหนึั�งท้�ทำาให้ไม่สามาร่ถึร่ะบุ “How to” ข้อง 

การ่เป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิไป็มากกว่าการ่สร้่างแร่งงานัเพื�อต้อบโจทย์เชิงเศร่ษฐกิจ

ดัิงนัั�นัเพื�อให้เกิดิป็ร่ะโยชน์ัส้งสุดิต่้อการ่มุ่งส่้การ่ป็รั่บเป็ล้�ยนัโคร่งสร้่างเศร่ษฐกิจ 

ให้หลุดิพ้นักับดัิกความเป็็นัป็ร่ะเทศร่ายได้ิป็านักลางและความเหลื�อมลำ�าต้ามเป้็าหมาย 

ท้�รั่ฐวางไว้ รั่ฐจำาเป็็นัอย่างยิ�งท้�จะต้้องมุ่งป็รั่บเป็ล้�ยนัโคร่งสร่้างสังคมในัทุกมิติ้ไป็ 

พร้่อมกันั ทั�งน้ั� การ่วางแผนัพัฒนัาคนัไทยให้เป็็นั 4.0 อาจจำาเป็็นัต้้องให้ความสำาคัญ 

กับลักษณะข้องคนัไทย โดิยเฉพาะชาวดิิจิทัลไทยต้ามสิ�งท้�เข้าเป็็นัอย้่และต้้องการ่ 

จะเป็็นั มากกว่าการ่ท้�รั่ฐได้ิกำาหนัดิวางแผนัไว้ฝ่่ายเด้ิยว ป็ร่ะการ่แร่ก รั่ฐต้้องคำานึังสิทธิิ 

ในัการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 ในัแบบท้�ชาวดิิจิทัลคิดิว่าจะเป็็นั กร่อบท้�รั่ฐวางไว้อาจม้ความ 

ยดืิหยุน่ัไดิต้้ามบร่บิทข้องสงัคมและวฒันัธิร่ร่มในัพื�นัท้�ต่้าง ๆ  หากร่ฐัยงัคงใช้โมเดิลเด้ิยว 

สำาหรั่บการ่พัฒนัาเศร่ษฐกิจ สังคม และคนัในัทุกพื�นัท้� สิ�งท้�เกิดิขึ้�นัคือความเป็็นัคนัไทย  

4.0 จะเกิดิขึ้�นัแบบไม่ถ้ึวนัทั�ว ซึึ่�งอาจนัำาไป็ส่้การ่ผลิต้ซึ่ำ�าปั็ญหาความเหลื�อมลำ�าใหม่ ๆ  

ในัสังคมไทยต่้อไป็ โดิยม้ต้้นัเหตุ้มาจากความไม่เท่าเท้ยมกันัข้องพื�นัฐานัโคร่งสร้่าง 

เศร่ษฐกิจ สังคม และวัฒนัธิร่ร่มข้องคนัแต่้ละพื�นัท้� สิ�งสำาคัญท้�รั่ฐควร่ผลักดัินัให้เกิดิขึ้�นั 

คือ การ่ทำาให้คนัไทยทุกคนัสามาร่ถึเป็็นัคนัไทย 4.0 ได้ิต้ามความต้้องการ่ข้องต้นัเอง 

โดิยม้รั่ฐเป็็นัผ้้แนัะแนัวทางแต่้ไม่ใช่ผ้้กำาหนัดิกร่อบต้ายตั้ว

	 3)	การสร้างคนีไทีย	4.0	ทีี�เป็นีไปได้้ทุีกช่้วงวัย

ป็ร่ะเด็ินัต่้อมาคือ รั่ฐควร่ให้ความสำาคัญเรื่�อง “ช่วงวัย” มากยิ�งขึ้�นั ถึึงแม้ว่า 

ในัทางทฤษฎ้และในัทางกฎหมาย คนัไทยทุกช่วงวัยนัั�นัม้สถึานัภาพเท่าเท้ยมกันั แต่้ 

ในัพิมพ์เข้้ยวข้องการ่สร้่างคนัไทย 4.0 นัั�นั รั่ฐเลือกท้�จะตั้�งเป้็าหมายการ่พัฒนัาคนัไทย 

ให้เป็็นั “มนุัษย์ท้�สมบ้ร่ณ์ในัศต้วร่ร่ษท้� 21” ควบค่้ไป็กับการ่เป็็นั “คนัไทย 4.0 ในัโลก 

ท้�หนึั�ง” (กองบริ่หาร่งานัวิจัยและป็ร่ะกันัคุณภาพการ่ศึกษา สถึาบันัส่งเสริ่มการ่จัดิการ่ 

ความร้้่เพื�อสังคม, 2559, นั. 19) โดิยมุ่งเน้ันัท้�วัยเด็ิก เยาวชนั และวัยแร่งงานัเป็็นัสำาคัญ  

ซึึ่�งทำาให้อาจจะละเลยป็ร่ะชากร่ในักลุ่มอื�นั ๆ โดิยเฉพาะกลุ่มผ้้ส้งวัย ดัิงท้�ร่ะบุในัมิติ้ 

การ่ยกร่ะดัิบศักยภาพและคุณค่าข้องมนุัษย์ (Human Wisdom) ว่า “การ่พัฒนัา 

ทุนัมนุัษย์จำาเป็็นัต้้องคำานึังถึึงการ่พัฒนัามาต้ร่ฐานัข้องเด็ิกไทย ยกร่ะดัิบคุณภาพข้อง 

แร่งงานัให้สอดิคล้องกับต้ลาดิแร่งงานัและทิศทางการ่พัฒนัาข้องป็ร่ะเทศ” ซึึ่�งสะท้อนั 

ความมุ่งหวงัท้�เน้ันัเพ้ยงคนัรุ่่นัใหมแ่ละวัยแร่งงานัเพื�อสร้่างผลิต้ภาพทางเศร่ษฐกจิเท่านัั�นั  

ป็ร่ะเด็ินัน้ั�ถืึอเป็็นัเรื่�องสำาคัญอยา่งยิ�งเพร่าะโคร่งสร้่างป็ร่ะชากร่ไทยม้แนัวโน้ัมท้�ชัดิเจนัว่า 

จำานัวนัผ้้ส้งอายุจะเพิ�มสัดิส่วนัมากขึ้�นัทั�งในัปั็จจุบันัและอนัาคต้ ป็ร่ะชากร่กลุ่มน้ั�ควร่ 

ได้ิรั่บการ่ส่งเสริ่มให้เป็็นั Active Ageing และร่่วมเป็็นัส่วนัหนึั�งข้องการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศ 

ไป็ส่้ 4.0 โดิยม้ป็ร่ะชากร่ในัช่วงวัยอื�นั ๆ ร่่วมสนัับสนัุนั แต่้กลายเป็็นัว่านัโยบายการ่ 

พัฒนัาคนัไทย 4.0 กลับผลักผ้้ส้งอายุให้ไป็อย้่ชายข้อบเช่นัเด้ิยวกับท้�ผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั� 

พบว่า การ่มองผ้้ส้งอายุเป็็นัคนัรุ่่นัเก่า และคนัรุ่่นัเก่าคือคนัท้�ไม่ร้้่เทคโนัโลย้ ไม่เปิ็ดิรั่บ 

สิ�งใหม่ ไม่ป็รั่บตั้ว ซึึ่�งความคิดิน้ั�ส่วนัหนึั�งเกิดิจากโคร่งสร่้างทางสังคมและวัฒนัธิร่ร่ม 

ไทยท้�ให้คุณค่ากับผ้้ส้งอายุและร่ะบบอาวุโส ในัข้ณะเด้ิยวกันัก็มักสร้่างภาพข้อง 

ผ้้ส้งอายุคือกลุ่มวัยท้�ไม่ทันัต่้อโลก ควร่หยุดิทำางานั เป็็นัวัยท้�ต้้องพักผ่อนั หรื่อม้หน้ัาท้� 

ในัการ่อย้่บ้านัเล้�ยงหลานั (ป็ร่าโมทย์ ป็ร่ะสาทกุล, ศุทธิิดิา ชวนัวันั, และกาญจนัา  

เท้ยนัลาย, 2555) คำาถึามสำาคัญคือ	 เราไม่ต้องการให้ผ้่ส่งอายุเป็นีคนีไทีย	 4.0	 

ไปพร้อมประช้ากรวัยอ่�นีหร่อ?

4)	คนีไทีย	4.0	ทีี�ไม่ได้้จำากัด้เพียงสัญช้าติไทีย

นัอกจากป็ร่ะชากร่ส้งอายุท้�จะม้มากขึ้�นัแล้ว โคร่งสร้่างป็ร่ะชากร่อ้กส่วนัหนึั�ง 

ท้�สำาคัญคือ กลุ่มบุคคลต่้างสัญชาติ้ท้�เข้้ามาอย้่ในัป็ร่ะเทศไทยท้�ม้จำานัวนัเพิ�มส้งขึ้�นั 

อยา่งต่้อเนืั�อง โดิยเฉพาะในักลุ่มวัยแร่งงานัท้�เป็็นัชาวต้า่งชาติ้ท้�มาจากป็ร่ะเทศเพื�อนับ้านั  

(เม้ยนัมา ลาว และกัมพ้ชา) เข้าเหล่าน้ั�คือกำาลังสำาคัญในัด้ิานัแร่งงานัข้องป็ร่ะเทศไทย  

ท้�มาทดิแทนัป็ร่ะชากร่วัยแร่งงานัสัญชาติ้ไทยท้�ม้แนัวโน้ัมจะลดิลงไป็ในัอนัาคต้เนืั�องจาก 
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อัต้ร่าการ่เกิดิข้องคนัไทยท้�ลดิต้ำ�าลง (กองทุนัป็ร่ะชากร่แห่งสหป็ร่ะชาชาต้ิป็ร่ะจำา 

ป็ร่ะเทศไทย, 2554) ในัข้ณะเด้ิยวกันั กร่ะแสการ่ย้ายถิึ�นัข้องผ้้ส้งอายุต่้างชาติ้วัยเกษ้ยณ  

(International Retirement Migration: IRM) จากป็ร่ะเทศพัฒนัาแล้วก็เลือกมา 

อย้่อาศัยในัป็ร่ะเทศไทยมากขึ้�นั (Tangchitnusorn, 2016) สังคมไทยจึงม้แนัวโน้ัม 

ท้�จะม้ความเป็็นัพหุสังคมและวัฒนัธิร่ร่มมากขึ้�นัโดิยเฉพาะในัเชิงความหลากหลาย 

ทางชาติ้พันัธ์ุิ ป็ร่ะเด็ินัน้ั�อาจไม่น่ัาวิต้กกังวลมากนัักหากเชื�อมโยงกับผลการ่ศึกษาครั่�งน้ั� 

ท้�พบว่า ชาวดิิจิทัลไทยท้�เป็็นัคนัรุ่่นัใหม่ส่วนัใหญ่คือคนัท้�ม้ความเป็ิดิกว้างทางความคิดิ  

ป็รั่บตั้วได้ิด้ิ และยอมรั่บความแต้กต่้างหลากหลายได้ิ

แต่้ป็ร่ะเด็ินัท้�น่ัาข้บคิดิต่้อไป็คือ ในัเชิงนัโยบายรั่ฐกับการ่สร้่างความเป็็นัคนัไทย  

4.0 หากมองให้ลึกซึึ่�ง กำาลังในัการ่พัฒนัาป็ร่ะเทศไทยมิได้ิอย้่ในัมือข้องคนัสัญชาติ้ไทย 

เพ้ยงเท่านัั�นั แต่้ในัยุคดิิจิทัลท้�ม้การ่หลั�งไหลข้องผ้้คนัท้�รั่กและอาศัยอย้่ในัป็ร่ะเทศไทย  

ไม่ว่าจะเป็็นัชาวต้่างชาติ้ผ้้ท้�เกษ้ยณอายุและเลือกมาตั้�งร่กร่ากในัป็ร่ะเทศไทย แร่งงานั 

อพยพท้�อาจสร้่างคร่อบครั่วในัป็ร่ะเทศไทย ร่วมถึึงแร่งงานัไทยท้�ไป็ทำางานัต่้างป็ร่ะเทศ  

ในัปั็จจุบันัท้�อนัาคต้อาจย้ายถิึ�นักลับมา ล้วนัแล้วแต่้เป็็นัส่วนัหนึั�งข้องการ่นิัยามคนัไทย  

4.0 คือการ่คร่อบคลุมไป็ถึึงคนัท้�มิได้ิยึดิติ้ดิอย้่เพ้ยงเรื่�องชาติ้กำาเนัิดิท้�เป็็นัไทยหรื่อ 

พร่มแดินัท้�อย้่อาศัย แต่้แท้ท้�จริ่งแล้วคำานิัยามข้องคนัไทย 4.0 ควร่คร่อบคลุมถึึงคนัท้� 

อย้่ในัสังคมไทยและในัต้่างแดินัท้�เป็็นัผ้้ท้�ม้ความร่ักในัป็ร่ะเทศไทย เพื�อท้�จะผนึักกำาลัง  

มาพัฒนัาป็ร่ะเทศไทยให้เป็็นัหนึั�งในักลุ่มป็ร่ะเทศพัฒนัา 

ดัิงนัั�นัหากเป็้าหมายข้องการ่สร่้างคนัไทย 4.0 โดิยเป็็นั “สังคมท้�ไม่ทอดิทิ�งใคร่ 

ไว้ข้้างหลัง (Inclusive Society)” รั่ฐจำาเป็็นัต้้องร่ะบุลักษณะความเป็็นัคนัไทย 4.0  

ใหัชัดิเจนั คำานึังถึึงความแต้กต้่างข้องแต่้ละพื�นัท้� สร้่างการ่พัฒนัาคนัให้สอดิคล้องกับ 

บริ่บทความต้้องการ่ข้องแต่้ละคนัโดิยเชื�อมต่้อคนัได้ิทุกกลุ่มวัยและคร่อบคลุมป็ร่ะชากร่ 

ทุกสัญชาติ้ เช่นั คนัไทย 4.0 ในัท้�น้ั�อาจหมายร่วมถึึงคนัในัสังคมไทยท้�ม้ส่วนัร่่วมในัการ่ 

ขั้บเคลื�อนัสังคมไทยได้ิเช่นักันั

5)	คนีไทีย	4.0	ทีี�ไม่ได้้เน้ีนีเฉพาะมิติด้้านีเทีคโนีโลยี

แม้ว่าชาวดิิจิทัลไทยจะม้ศักยภาพและความพร้่อมต่้อการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 ดัิงท้� 

กล่าวไว้ข้้างต้้นั แต่้ป็ร่ะเด็ินัความแต้กต่้างกันัข้องบริ่บทข้องแต่้ละบุคคลท้�ม้ความ 

เหลื�อมลำ�าข้องการ่เข้้าถึึงเทคโนัโลย้ท้�ไม่เท่าเท้ยมกันัเป็็นัป็ร่ะเด็ินัท้�ไม่ควร่ถ้ึกละเลย  

การ่สร่้างภาพเหมาร่วมต้่อคนัรุ่่นัใหม่ด้ิวยความคาดิหวังว่าชาวดิิจิทัลไทยทุกคนัจะใช้ 

เทคโนัโลย้เป็็นัอาจไม่ถ้ึกต้้องนััก เพร่าะความเป็็นัจริ่งแล้วไม่ใช่ทุกคนัท้�จะเข้้าถึึง 

เทคโนัโลยห้รื่อพัฒนัาทักษะการ่ใช้เทคโนัโลยไ้ด้ิเหมือนักันั จุด้สำาคัญค่อทุีกคนีมีทัีกษะ 

เทีคโนีโลยีทีี�แตกต่างกันี	 แต่จะทีำาอย่างไรให้ได้้ใช้้ทัีกษะทีี�มีอย่่นัี�นีเกิด้ประโยช้นี์ 

ได้้ส่งสุด้ต่อไป โดิยไม่ใช่การ่บังคับให้ทุกคนัต้้องเร้่ยนัร้้่เทคโนัโลย้ทุกอย่าง เพื�อให้ 

สุดิท้ายแล้วทุกคนัต่้างม้ทักษะเหมือนั ๆ กันั ซึึ่�งไม่ก่อให้เกิดิความสร่้างสร่ร่ค์และ 

ต่้อยอดินัวัต้กร่ร่ม เนืั�องจากผ้้เร้่ยนัร้้่จะต้้องติ้ดิต้ามทุกเทคโนัโลย้ท้�เกิดิขึ้�นัใหม่ไม่ว่า 

ต้นัเองจะม้ความพร้่อมหรื่อไม่ โดิยท้�ต้นัไม่ได้ิพัฒนัาสิ�งท้�ต้นัสนัใจได้ิอย่างแท้จริ่ง 

ทั�งน้ั� เมื�อพิจาร่ณาเป้็าหมายภาพร่วมข้องการ่เป็็นัคนัไทย 4.0 คุณลักษณะท้�รั่ฐ 

มุ่งหวัง นัอกจากการ่อ้างอิงผลเพื�อต้อบสนัองในัเชิงเศร่ษฐกิจและการ่เป็็นัแร่งงานั 

เป็็นัสำาคัญแล้ว รั่ฐมักใช้โมเดิลข้องป็ร่ะเทศท้�พัฒนัาแล้วมาเป็็นัฐานั เช่นั โมเดิล  

A Nation of Makers ข้องสหรั่ฐอเมริ่กาท้�สนัับสนุันัธุิร่กิจและวัฒนัธิร่ร่มข้องเหล่า 

นัักป็ร่ะดิิษฐ์รุ่่นัใหม่ โมเดิล Design in Innovation ท้�ผลักดัินัการ่ออกแบบเชิง 

นัวัต้กร่ร่มให้เป็็นัแร่งขั้บเคลื�อนัเศร่ษฐกิจข้องสหร่าชอาณาจักร่ และโมเดิลเศร่ษฐกิจ 

สร้่างสร่ร่ค์หรื่อ Creative Economy ข้องเกาหล้ใต้้ (สำานัักโฆษก สำานัักเลข้าธิิการ่ 

นัายกรั่ฐมนัต้ร้่, 2560, นั. 4) 

ร่วมถึึงความพยายามท้�จะใช้โมเดิลการ่พัฒนัาคนัเพื�อนัำาป็ร่ะเทศส่้การ่แข่้งขั้นั 

ในัเวท้โลกให้ได้ิต้ามแบบอย่างป็ร่ะเทศสิงคโป็ร์่ หรื่อพยายามใช้โมเดิลร้่ป็แบบการ่ 

ศึกษาข้องป็ร่ะเทศฟินัแลนัดิ์ โดิยละเลยเงื�อนัไข้สำาคัญ คือบริ่บทพื�นัฐานัทางสังคม 

และวัฒนัธิร่ร่มข้องคนัในัป็ร่ะเทศต่้าง ๆ เหล่านัั�นั ว่าเป็็นัตั้วขั้บเคลื�อนัให้เกิดินัโยบาย 

และเป้็าหมายข้องแต่้ละป็ร่ะเทศท้�ต่้างกันั 
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ดัิงนัั�นั เมื�อป็ร่ะเทศไทยจะสร้่างคนัไทย 4.0 ก็เป็ร้่ยบเสมือนัการ่ท้�พยายาม 

นัำาโมเดิลต่้างป็ร่ะเทศมาป็รั่บใช้กับความเป็็นัไทย บางอย่างจึงไม่ป็ร่ะสบผลสำาเร็่จ  

หากแต่้ถ้ึาเร่าป็รั่บมุมมองเป็็นัในัทางกลับกันั ถ้ึาป็ร่ะเทศไทยกลับแนัวคิดิด้ิวยการ่ 

พัฒนัาคนัจากพื�นัฐานัข้องลักษณะเด่ินัข้องเร่าเองพัฒนัาต้ามความต้้องการ่ข้องคนัไทย 

ท้�อยากจะเป็็นัแล้วไป็ให้สุดิศักยภาพ ป็ร่ะเทศไทยอาจได้ิโมเดิลการ่พัฒนัาคนัไทย 

ท้�น่ัาจะไป็ไกลกว่าความเป็็นั 4.0 ต้ามลักษณะข้องป็ร่ะเทศอื�นัก็เป็็นัได้ิ

6)	สารตั�งต้นีของการสร้างคนีไทีย	4.0

ศักยภาพและคุณลักษณะข้องคนัรุ่่นัใหม่บางป็ร่ะการ่ถืึอได้ิว่าเป็็นั “ต้นีทุีนี 

ศักยภาพทีี�ดี้”	หรื่อเร้่ยกว่าเป็็นั “สารตั�งต้นีของการสร้างคนีไทีย	4.0” ท้�รั่ฐควร่นัำามา 

พัฒนัาชาวดิิจิทัลไทยให้เป็็นัคนัไทย 4.0 หรื่อ 5.0 ได้ิต้่อไป็อย่างไม่หยุดิยั�ง ซึึ่�งจาก 

ข้้อค้นัพบจากผลการ่ศึกษานั้�พบว่า รั่ฐควร่นัำาพลังข้องคนัรุ่่นัใหม่มาใช้ให้เกิดิป็ร่ะโยชนั์ 

ส้งสุดิ ควร่เปิ็ดิโอกาสใหเ้กิดิพื�นัท้�การ่เร้่ยนัร้้่โดิยไม่ปิ็ดิกั�นั เพร่าะปั็จจุบันัคนัรุ่่นัใหม่กำาลัง 

สร้่างบร่ร่ทัดิฐานัใหม่ให้กับสังคมไทย (New Norm) ในัด้ิานัต่้าง ๆ เช่นั การ่ม้ทัศนัคติ้  

มุมมองความคดิิต่้อการ่ใช้ช้วิต้แบบยดืิหยุน่ั ความเทา่ทันัต่้อการ่เป็ล้�ยนัแป็ลง การ่พฒันัา 

ทักษะท้�เหมาะสมกับวิถ้ึช้วิต้เทคโนัโลย้ การ่สร้่างแบบแผนัการ่เร้่ยนัและการ่ทำางานั 

ร้่ป็แบบท้�แต้กต่้างไป็จากเดิิม การ่ให้คุณค่าเรื่�องความสมดุิลข้องการ่ใช้ช้วิต้ (Work- 

Life Balance) และการ่เป็ิดิรั่บความหลากหลายทางเพศ เป็็นัต้้นั สิ�งเหล่าน้ั�ล้วนั 

ป็ร่ะกอบสร้่างให้เกิดิคุณลักษณะใหม่ๆ และนิัยามใหม่เก้�ยวกับชาวดิิจิทัล ซึึ่�งคนักลุ่มน้ั� 

จะสามาร่ถึเป็็นัผ้้สร้่างสร่ร่ค์สิ�งใหม่ให้เกิดิขึ้�นัในัสังคมไดิ้ในัอนัาคต้ ดัิงนัั�นัสิ�งสำาคัญคือ 

สังคมไทยจะต้้องเปิ็ดิพื�นัท้�และให้โอกาสแก่พลังข้องคนัรุ่่นัใหม่ท้�จะเข้้ามาขั้บเคลื�อนั 

สังคมท้�ควร่จะเป็็นัได้ิอย่างยั�งยืนัต่้อไป็ อย่างไร่ก็ต้าม นัอกเหนืัอไป็จากการ่เปิ็ดิโอกาส 

ให้ชาวดิิจิทัลได้ิสร้่างสร่ร่ค์สิ�งใหม่แล้ว สิ�งใดิท้�ร่ัฐให้ความสำาคัญและเล็งเห็นัป็ร่ะโยชน์ั 

ว่าเป็็นัสิ�งด้ิงามท้�ควร่ป็ล้กฝั่งให้กับชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่อย่างต่้อเนืั�องต่้อไป็ รั่ฐก็ควร่ม้ 

แนัวทางในัการ่นัำาเสนัอร้่ป็แบบการ่ป็ร่ะยุกต์้ใช้ท้�สอดิคล้องกับวิถ้ึช้วิต้และต้อบโจทย์ 

ความเป็็นัชาวดิิจิทัลรุ่่นัใหม่ เพื�อสร้่างความเข้้าใจท้�ถ้ึกต้้องและไม่ก่อให้เกิดิความ 

ขั้ดิแย้ง ความเข้้าใจผิดิ หรื่อการ่โต้้แย้งทางคุณธิร่ร่ม 

 

โอกาสอ้กป็ร่ะการ่ท้�รั่ฐสามาร่ถึนัำาศักยภาพและพลงัข้องคนัรุ่่นัใหมไ่ป็ใช้ป็ร่ะโยชนั ์

คือ รัฐควรมอบหน้ีาทีี�ให้คนีรุ่นีใหม่มีบทีบาทีสำาคัญต่อการสร้างคนีไทีย	4.0 เนืั�องจาก 

ศักยภาพข้องคนัรุ่่นัใหม่ม้คุณลักษณะความเป็็นั 4.0 อย้่ในัต้นัเอง พวกเข้าควร่เป็็นั 

บุคคลสำาคัญในัการ่ช้�นัำา ถ่ึายทอดิ และสร้่างคนัไทย 4.0 ให้กับบุคคลใกล้ชิดิในัรุ่่นัวัย 

ต่้าง ๆ ปั็จจุบันัยังไม่เห็นัความชัดิเจนัถึึงการ่ส่งเสริ่มในัป็ร่ะเดิ็นัน้ั�ในันัโยบายข้องร่ัฐ  

แสดิงใหเ้ห็นัว่ารั่ฐไม่ได้ิใช้ต้้นัทุนัทางสงัคมด้ิานัความเข้้มแข็้งข้อง	“ระบบครอบครวัและ 

เคร่อญาติ”	ข้องสังคมและวัฒนัธิร่ร่มไทยมาใช้เพื�อการ่สร้่างคนัไทย 4.0 จึงยังข้าดิการ่ 

เชื�อมต่้อร่ะหว่างรุ่่นัวัยแม้แต่้ภายในัคร่อบคร่ัวเด้ิยวกันั หรื่อในัความใกล้ชิดิทางสังคม 

อย่างชุมชนั โร่งเร้่ยนั และท้�ทำางานั จึงควร่ส่งเสริ่มบทบาทข้องคนัรุ่่นัใหม่อย่างชัดิเจนั  

เช่นั การ่ใหบ้ทบาทสอนัทกัษะความร่้เ้ทคโนัโลยข้้้ามรุ่่นัวัย ป็ร่ะโยชนัจ์ากการ่ดิำาเนันิัการ่นั้�  

นัอกจากจะได้ิการ่สร้่างคนัไทย 4.0 ท้�เพิ�มขึ้�นัและต้ร่งกลุ่มเป้็าหมายแล้ว ยังสามาร่ถึ 

สร้่างเสริ่มฐานัร่ากข้องสถึาบันัคร่อบครั่วและชุมชนัให้แข็้งแกร่่งมากขึ้�นัด้ิวย 

ทั�งน้ั� โดิยพื�นัฐานัสังคมไทยนัั�นัม้ความเอื�อเฟ้�อ ให้ความสำาคัญกับร่ะบบอาวุโส 

เป็็นัร่ากฐานัสำาคัญ ดัิงนัั�นัเมื�อสังคมและร้่ป็แบบการ่ดิำาเนิันัช้วิต้เป็ล้�ยนัแป็ลงไป็จากเดิิม  

เช่นั การ่ใช้ช้วิต้แบบสังคมดิิจิทัลทำาให้คนัรุ่่นัเก่าเกิดิปั็ญหาต้ามไม่ทันัและมักเกิดิปั็ญหา 

ช่องว่างร่ะหว่างวัย ต้ลอดิจนัเกิดิความขั้ดิแย้งข้องคนัรุ่่นัเก่าและคนัรุ่่นัใหม่ ดัิงนัั�นัหาก 

สังคมสามาร่ถึป็รั่บมุมคิดิและวิธ้ิการ่จากเดิิมโดิยให้ความสำาคัญกับคนัรุ่่นัใหม่มากขึ้�นั 

ในัฐานัะท้�เป็็นั “ผ้้กร่ะทำาการ่” มากกว่าการ่เป็็นัผ้้ถ้ึกกำาหนัดิให้ป็ฏิิบัติ้การ่ต้ามความ 

ต้้องการ่ข้องรั่ฐหรื่อสังคม คนัรุ่่นัใหม่จึงควร่ได้ิรั่บโอกาสในัการ่ผลักดัินัให้ม้บทบาท 

ในัการ่ขั้บเคลื�อนัสังคม 4.0 ในัฐานัะผ้้นัำาสังคม สิ�งเหล่าน้ั�อาจเป็็นัอ้กช่องทางท้�ทำาให้ 

ป็ร่ะเทศไทยไป็ส่้ความเป็็นั 4.0 ได้ิอย่างร่าบรื่�นัมากขึ้�นั
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