
บทความปากิิณกิะ

เรียบเรียงโดย มายด์มิ�งค์ ผ้้ชายสามมิติ

ความร้�...
อนาคตแลื่ะความอย้ร่อด

 รูื่้อะไรื่ไม่เท่่า.... รูื่้ง่� สวัสดีคุณผ้้อ่านที�รักและคิดถ่ง 

ทุกคนครับ วลีที�มักจะถ้กหยิบข่�นมากล่าวเล่น ๆ  เวลาที�เราร้้ส่กเสียดาย

ที�ได้ทำาหรือไม่ได้ทำาบางอย่าง แล้วได้รับผลของสิ�งนั�นในร้ปแบบที�ไม่น่า 

พ่งพอใจ บางครั�งก็ผิดหวังหรือน่กตำาหนิตัวเอง ว่าถ้าร้้อย่างนี� ทำาอย่างนั�น.. 

ทำาอย่างนี�คงจะดีกว่า แต่เวลาไม่เคยไหลย้อนกลับ เราอาจจะมีหรือไม่

มีโอกาสแก้ไขสิ�งที�ได้ทำาลงไปแล้ว สิ�งที�เราสามารถทำาได้ดีที�สุด ก็คือการ 

เตรียมพร้อมสำาหรับรับมือกับวิกฤติหรือโอกาสที�อาจจะผ่านเข้ามาในชีวิต 

ทั�งแบบที�เราร้้หรือไม่ร้้ตัว เพื�อเป็นเครื�องรับรองว่าผลลัพธ์ที�เราจะได้รับ 

เป็นร้ปแบบที�สมบ้รณ์ในกาละโอกาส ณ เวลานั�นมากที�สุด

 ตั�งใจไว้นานแล้วว่าอยากจะแบ่งปันความคิดและประสบการณ์

ของคน Gen X ที�ใช้ชีวิตมาเกินคร่�งอายุขัย ผ่านโลกในยุค Analog เปลี�ยน

ผ่านเข้าส่้ยุค Digital และเชื�อว่าคงจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในยุค Quantum 

ในบั�นปลายและหลังจากนั�นจะมีอะไรเข้ามาอีก ก็สุดจะคาดเดาได้ใน 

ตอนนี� ผมได้เห็นการเติบโตของครอบครัว เด็ก ๆ  ที�โตมาพร้อมกับอุปกรณ์

เล็ก ๆ ที�ย่อโลกทั�งใบไว้ในฝ่ามือ ความสามารถในการค้นหาคำาตอบ 

แลกเปลี�ยนข้อม้ล การสื�อสาร และได้สิ�งต่าง ๆ  จากการสั�งด้วยปลายนิ�ว 

ความสะดวกสบายและประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที�เมื�อย้อนไปสมัยที�ผมยังเป็นเด็กอย้่นั�น คงยากที�จะจินตนาการได้ 

จากมุมมองของคน Gen X อย่างผม ที�ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหล่านี�

โดยตรง ผมสังเกตเห็นสิ�งหน่�งเป็นราคาที�แสนแพง ที�เราได้จ่ายไปแล้ว

เพื�อแลกกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 แต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าตัวผมเองก็เป็นคนหน่�งที�ชื�น

ชอบเรื�องของวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และไม่มีความคิดต่อต้าน ผมร้้ส่ก

ตื�นเต้นทุกครั�งที�มีการค้นพบใหม่ ๆ  หลาย ๆ  เรื�อง เป็นเรื�องที�อ่านแล้วยัง

จินตนาการไม่ออกด้วยซึ่ำ�าว่าเราสามารถนำาชุดความร้้นี� มาใช้กับอะไร? 

อย่างเรื�อง Quantum Technology ที�อ่านเมื�อไร ก็งงทุกที แต่ก็มั�นใจ

ได้ว่าสุดท้ายสิ�งนี�จะนำาความก้าวหน้ามาส่้มนุษยชาติได้อย่างแน่นอน

Analog Clock Mechanism

Quantum Sensor Measuring

Digital Computer

 
DAT NEWSLETTER 11



 แม้ทุกอย่างรอบตัวถ้กขับเคลื�อนไปข้างหน้าด้วยการค้นพบความร้้ใหม่ ๆ ทุกวัน โลกก็หมุนไปข้างหน้า... แต่บางสิ�งก็เปลี�ยนไปในทางที�

อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิม กลับมาพ้ดถ่งเรื�องราคาที�ต้องจ่ายไป เพื�อแลกกับอำานาจและความสะดวกสบายที�เทคโนโลยีมอบให้ 

ผ่านมุมมองของคุณพ่อ Gen X อย่างผม จากการสังเกตล้ก ๆ ในรุ่น Generation Z และ Generation Alpha แต่ก่อนจะไปถ่งตรงนั�น อยากจะ

ขออธิบายลักษณะด้านพฤติกรรมที�เป็นเอกลักษณ์ของเด็ก ๆ ทั�ง 2 รุ่นนี�ก่อนนะครับ

 เป็นคนรุ่นใหม่ที�เกิดมาพร้อมกับสิ�งอำานวยความสะดวก 

รอบด้าน เรียนร้้ร้ปแบบการดำาเนินชีวิตในสังคมแบบ Digital มีการ

ติดต่อสื�อสารแบบไร้สาย เนื�องจากเกิดมาในยุคเทคโนโลยีที� ทันสมัย 

เด็กในยุคนี�อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกที�ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั�น

จะอย่้ได้อย่างไร แถมยังยกให้ Smart phone เป็นอีกอวัยวะหน่�งของ

ชาว Gen Z คนรุ่นนี�ติดโลกออนไลน์และรับข้อม้ลข่าวสารจำานวน 

มหาศาลอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ เพื�อคาดการณ์

อนาคตเพื�อตัดสินใจ ทำาอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย แต่ก็

กลัวอนาคต เนื�องจากรับข้อม้ลที�หลั�งไหลมาไม่ขาดสาย จนประมวล

ไม่ทัน เห็นการเปลี�ยนแปลงของสิ�งรอบตัวอย้ต่ลอดเวลา จ่งต้องหา

ข้อเปรียบเทียบตลอดเวลา เช่น เรียนอะไรไม่ตกงาน อาชีพอะไรมั�นคง 

สิ�งไหนดีกว่าสิ�งไหน

 นอกจากนี� ยังมีแนวโน้มว่าจะเลือกงานที�เงินดีมากกว่างาน

ที�ชอบจริงๆ คน Gen Z จะเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที�

แตกต่างมากข่�นจากการมองเห็นในโลกDigital จ่งเปิดกว้างในการ 

ยอมรับความแตกต่าง มีแนวโน้มที�จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยก 

ชนชั�น สีผิว ศาสนา หรือ ประเพณีที�แตกต่าง แต่มีแนวโน้มที�จะเป็น

มนุษย์หลายงาน เพราะความอดทนตำ�า ต้องการคำาอธิบายมากข่�น 

ต้องมีเหตุผล ต้องร้้ส่กว่าได้เข้าใจกับทุกเรื�องในชีวิต ส่วนการเรียนร้้

ของคน Gen Z จะหาความร้้ได้ทุกที� เกลียด การเรียนแบบบรรยาย 

ก็ชอบข้อม้ลแนวกราฟั ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อม้ลสั�น ๆ  ที�เข้าใจง่าย ๆ  

เพราะจดจำาข้อม้ลได้ดีจากข้อม้ลสั�น ๆ เท่านั�น

 ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยียุคใหม่ที�พัฒนา 

เต็มที� ไม่เคยใช้ชีวิตโดยขาด Smart phone และมีพฤติกรรม 

แสดงออกผ่านโลกออนไลน์รวดเร็ว ส่งผลต่อทั�งพฤติกรรมการใช ้

ชีวิตและความคิดของเด็กเจนนี�หลายมิติ เช่น ความคุ้นชินกับการ 

เปลี�ยนแปลง เด็กรุ่นนี�มีความคิดความต้องการต่างจากพ่อแม่ที�เติบโต

มาในยุคสมัยที�แตกต่าง อาชีพที�พ่อแม่เคยคิดว่าดีที�สุด มั�นคงที�สุด 

อาจไม่ใช่ความต้องการของ Gen Alpha ก็ได้ การเติบโตพร้อมโลก

อินเตอร์เน็ต ทำาให้พวกเขามีกิจกรรมต่าง ๆ  บนออนไลน์ รวมถ่งเกม

ที�เป็นส่วนหน่�งของความทรงจำาในวัยเด็กของทุกคน กิจกรรมที�เด็ก

กลุ่มนี�ใช้อินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือความบันเทิง เด็กเจนนี�รักที�จะใช้ 

ชีวิตอิสระเป็นนายตัวเองมากกว่าเป็นล้กจ้าง ที�ต้องคอยทำาตามคำาสั�ง

ผ้้อื�น ในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีไอที ไม่ว่าจะเป็น Big data, A.I. หรือ

แอปพลิเคชันทั�งหลายเป็นตัวขับเคลื�อนโลกและจะเข้ามามีบทบาท

มากยิ�งข่�นกว่าในยคุปัจจุบันอีกมากมาย ทั�งในด้านพฤติกรรมการใช้

ชีวิตและโลกธุรกิจ

 เมื�อเด็กเจนใหม่กำาลังจะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง  

เพราะเด็กเจนนี�มีทั�งพลังความร้้ความสามารถที�เต็มเปี�ยม ขณะเดียวกัน 

ก็มีความสนใจที�อยากเป็นส่วนหน่�งที�สร้างสรรค์ให้โลกนี�ดีข่�น จ่งม ี

แนวโน้มที�เด็กยุคหน้าจะหันมาทำางานแก้ไขปัญหาสังคม สิ�งแวดล้อม

และงานอาสาสมัครที�ช่วยเหลือผ้้คนเพื�อขับเคลื�อนให้เกิดความ 

เปลี�ยนแปลงทั�งในระดับประเทศและในระดับโลก ที�เน้นการใช้ทักษะ

ด้านการปฏิิสัมพันธ์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานเป็นทีม 

และทักษะทางอารมณ์อื�น ๆ อีกมากมาย

 เทคโนโลยี ได้มอบอำานาจให้กับทุกคนที�เข้าถ่งมันได้อย่าง

ไร้ขีดจำากัด และการเข้าถ่งเทคโนโลยีเหล่านั�น ก็ไม่ใช่เรื�องยากเย็น 

อะไร เราสามารถทำาอะไรก็ได้ที�เราอยากทำา ปัจจุบันนี�คงไม่มีใครปฏิิเสธ 

ว่าสินทรัพย์ที�มีม้ลค่ามาก ที�สุดในโลกคือ ข้อม้ล 

ด้วยอุปกรณ์เล็ก ๆ อย่าง Smart phone หรือ 

Laptop สักเครื�อง เราก็

สามารถเข้าถ่งและส่งต่อ

ข้อม้ลที�เราต้องการในเวลา

แค่อ่ดใจ

Generation Z
(เกิดในปี 2538 - 2552)

Generation Alpha 
(เกิดในปี 2553 - ปัจจุบัน)

 มนุษย์ Gen Z และ Gen Alpha คุ้นชินกับร้ปแบบการดำาเนิน 

ชีวิตลักษณะนี� สามารถเข้าถ่งและใช้ข้อม้ลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นำาไปส่้การมีปฏิิสัมพันธ์กับ “ม่นุษย์็จริงิ ๆ ” น้อยลง เพราะทำาทุกอย่าง

ได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว จนผมสังเกตได้ว่า คนรุ่นนี�มีความสามารถ

      ในการอดทน การรอคอยและการจรดจ่อกับสิ�งใดสิ�ง

        หน่�งนาน ๆ  ได้น้อยกว่าคนรุ่นก่อน รวมไปถ่งด้านความ

         สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึ่�งนำาไปส่้ราคาค่างวด 

        ที�แสนแพงในระดับ Global scale อย่างเรื�อง 

             “การลด้ลงิของิอัตราการเกิด้” ของมนุษยชาติ
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ที�มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth

 พื�นที�สีเขียวคือจำานวนประชากรโลกสะสมและเส้นสีแดงคืออัตราการ 

เพิ�มข่�นของจำานวนประชากรในปีต่าง ๆ  ตั�งแต่ ค.ศ. 1700 ถ่ง 2100 จากกราฟั จะ

เห็นว่าอัตราการเพิ�มข่�นของจำานวนประชากรโลก (ด้จากความชันของกราฟัของ

พื�นที�ทีเขียว) ได้ค่อย ๆ  ลดลงตั�งแต่ปี ค.ศ.2019 และลดลงเรื�อย ๆ  เป็นผลมาจาก

อัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย คนส่วนใหญ่บนโลกมีอายุขัยเฉลี�ยยาวนานข่�น 

แต่มีแนวโน้มที�จะมีล้กลดลง ส่งผลให้โลกย่างเข้าส่้การเป็นสังคมผ้้ส้งอายุมากข่�น 

เรื�อย ๆ เมื�อมองในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่ากำาลังในการผลิต 

โดยรวมตำ�าลงไปพร้อม ๆ  กับปริมาณทรัพยากรที�ลดลงไปเรื�อย ๆ  สวนทางกับจำานวน

ประชากรที�ไม่สามารถสร้างผลิตผล (Productivity) ที�เพิ�มข่�นทุกวัน ซ่ึ่�งเป็นจุดเริ�มต้น

ของปัญหาอีกมากมายที�ไม่สามารถเขียนให้จบได้ในฉบับนี� และคงจะต้องน่าเบื�อ

มากแน่ ๆ ครับ
 ปัญหาลักษณะนี� กำาลังเกิดข่�นพร้อม ๆ  กันในทุก ๆ  พื�นที�ทั�วโลก ไม่เว้น

ประเทศไทยครับ เมื�อไม่นานมานี� ผมได้เห็นภาพข่าวในสื�อที�แสดงอัตราการเกิด

ของคนไทยในช่วง 3 ทศวรรษที�ผ่านมา ซ่ึ่�งสอดคล้องกับผลการศ่กษาขององค์การ 

สหประชาชาติเมื�อปี 2018

 ไม่แตกต่างจากการ Revolution ทุก ๆ  ครั�งในอดีตที�ผ่านมา ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิิวัติอุตสาหกรรม การก้าวเข้าส่้ยุค Digital ยุค Internet ยุคของ A.I. 

ทุก ๆ  คลื�นของการเปลี�ยนแปลงจะส่งผลกระทบ (Disruption) ต่อโลกไม่ทางใด

ก็ทางหน่�ง หรืออาจจะหลาย ๆ ทางพร้อม ๆ กัน คนที�เตรียมตัวมาดี มีความ 

พร้อมและปรับตัวตามกระแสได้ก่อน จ่งจะอย่้รอดได้ กลับมาที�เรื�องที�เราทุกคน

อยากจะร้้มากที�สุดดีกว่าครับ ร้้งี�... 

 เรากำาลังร้้ว่าการเปลี�ยนแปลงครั�งใหม่ ๆ  กำาลัง

เกิดข่�นตลอดเวลา และเกิดถี�ข่�นเรื�อย ๆ  เราร้้ว่าคนรุ่นใหม่ ๆ

แต่ละรุ่นก็เปลี�ยนแปลงไปตามพลวัตรของโลกคนรุ่นใหม่

ก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่า เราร้้ว่าถ้าเรายังไม่เปลี�ยนแปลง

หรือพัฒนาตัวเอง เราคงหนีไม่พ้นการถ้กปล่อยทิ�งไว้ 

ข้างหลัง และเราร้้อะไร ๆ  อีกหลายเรื�องจนเราอาจจะลืม

ไปแล้วว่าเราร้้ ทั�งหมดนี� คือเรื�องที�เราร้้งี�แล้ว... ก็จะต้อง

เตรียมพร้อมรับมือให้ดีเพื�อความดำารงอย้่ต่อไปครับ 

สวัสดี..
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