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บทความ  โลกไซเบอร�: มนุษย�แสวงหาอะไร? 

โดย พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร B.A. English, M.S. IIT 

ในวิถีการดําเนินชีวิตในป�จจุบัน เราเหมือนมีสองชีวิตในร�างเดียว เป�นอีกคนเม่ืออยู�ในโลกของความ
เป�นจริง และเป�นอีกคนเม่ืออยู�ในโลกไซเบอร) ตามกระทู+ต�างๆ ในเว็บบอร)ดเราจะพบกับกลุ�มคนบางประเภท ท่ี
มีศัพท)เฉพาะว�า “เกรียน”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได+ให+ความหมายของคําว�า เกรียนไว+ว�า 
สั้นเกือบติดหนังหัว หรือผิวหนัง แต�คําว�าเกรียนในโลกไซเบอร)นั้น หมายถึง คน หรือ กลุ�มคน ท่ีมักจะมี
พฤติกรรมรุนแรงก+าวร+าว โจมตีบุคคลอ่ืน ด+วยข+อความ เสียดสี ถากถาง หรือ หยาบคาย และมักจะใช+โลกไซ
เบอร)เป�นท่ีระบายอารมณ)บางอย�าง ซ่ึงไม�สามารถทําได+ในโลกของความจริง หรือโลกไซเบอร)เป�นท่ีปลดปล�อย
สันดานดิบของมนุษย)กันแน�?  ณ เวลานี้ เราปฏิเสธไม�ได+ถึง การเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็ว ในสังคมแห�ง
โลกไซเบอร) ซ่ึงกลายเป�นเหมือนชีวิตท่ีสอง ท่ีได+ซ+อนทับอยู�ในโลกแห�งความเป�นจริง Social Network และ 
Social Media ได+เข+ามามีบทบาทกับการทํางาน การใช+ชีวิต จริงๆแล+ว 2 คํานี้มีความคล+ายกัน   

โดยคําว�า Social Network มักจะหมายถึงรูปแบบการให+บริการเชิงสัมพันธ) ซ่ึงเรามักจะได+รับรู+ทาง
วิชาการว�า ทฤษฏีเครือข�าย ซ่ึง Social Network  มีรูปแบบการทํางานแบบ Nodes และ Ties ซ่ึง Nodes 
หมายถึงจุด หรือ ตัวบุคคล  Ties คือ สิ่งท่ีเชื่อมระหว�างกัน ซ่ึง 1 Node ก็มักจะมีหลาย Ties และตัว Ties 
เอง ก็สามารถเชื่อความสัมพันธ)กับ Nodes ต�างๆได+มากมาย เช�นเดียวกับโลกแห�งความเป�นจริง นายแดง 
(Node) อยู�บ+าน ก็จะมีความสัมพันธ) (Ties) กับ พ�อ แม� พ่ีน+อง ตา ยาย เม่ือนายแดงไปโรงเรียน นายแดงก็จะ
มีอีกสังคม นั่นคือสังคมเพ่ือน ประกอบด+วย นายขาว นายดํา และนายเขียว ซ่ึงนายแดงเอง ก็มี Ties เชื่อมไป
กับกลุ�มเหล�านี้ด+วย ในขณะเดียวกัน พ�อ แม� พ่ีน+อง ตา ยาย นายขาว นายดํา และนายเขียว ก็มี Nodes ของ
ตนเอง และ มี Ties เชื่อมกับสังคมของตนเองเช�นกัน ในป�จจุบัน เราจะเห็นบริการของ Social Network อยู�
หลายตัว เช�น Facebook  Twitter Hi5 Linkedin เป�นต+น 

ส�วนคําว�า Social Media เป�นบริการรูปแบบของ Media นั่นคือ วีดีโอ เสียง เป�นต+น โดยและมี
ความสัมพันธ)ระหว�างตัว Media เองเป�นหลัก ซ่ึงหลายบริการมักจะรวมความเป�น Social Media และ Social 
Network เข+าไว+ด+วยกัน เช�น Youtube  เป�นเว็บท่ีให+บริการวีดีโอ ในขณะเดียวกันผู+ใช+งานก็สามารถโพสข+อ
ความ ข+อคิดเห็น ลงในกระดานโต+ตอบ และสามารถร�วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวีดีโอนั้นได+ 

อย�างไรก็ตาม Social Media แล Social Network ยังคงได+รับความนิยม และเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
ไม�ว�าจะในประเทศใดๆ ท่ีมีการให+บริการอินเตอร)เน็ต และในบางกลุ�มคนใช+งานอินเตอร)เน็ตมากกว�า 8 ชั่วโมง 
นับว�าเป�น 33% ของชีวิตใน 1 วันเลยทีเดียว ซ่ึงเรามักจะได+ยินโรคการเสพติดชนิดใหม� นั่นคือ Webahoilic 
นั่นเอง โรคนี้ระบาดมากในกลุ�มนักเรียน นักศึกษาและกลุ�มคนทํางาน โดยพฤติกรรมการใช+งานนั้น อ+างอิงจาก
เว็บ www truehits.net ท่ีทําการสรุปไว+เป�นภาพรวมของคนไทยดังต�อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงการใช+งานเว็บไซต) ท่ีมา: www.truehits.net 

เราจะเห็นได+ว�า โดยส�วนใหญ�คนไทยนั้นจะใช+งานอินเตอร)เน็ตด+วยรูปแบบของความบันเทิงเป�นส�วน
ใหญ� ดังภาพด+านบน อันดับท่ี 1 เว็บไซต)เพ่ือความบันเทิง  อันดับท่ี 2 เป�นเว็บไซต)ท่ีเก่ียวกับเกมส)  หากเราจะ
ดูจากการค+นหา Keywords จาก Search Engine ดูบ+าง 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการใช+งานคําค+นด+วย Search Engine ท่ีมา: www.truehits.net 

เม่ือเราวิเคราะห)จากการใช+งาน Keywords ต�างๆ ท่ีเราพิมพ)ลงใน Search Engine นั้น เราจะเห็นได+
ว�า ก็ยังเป�นกลุ�มของความบันเทิง อันดับท่ี 1 เป�นเรื่องของเพลง และอันดับท่ี 2 เป�นเรื่องของเกมส)  แต�เว็บไซต)
ท่ีเก่ียวข+องกับการศึกษาอยู�ในอันดับท่ี 9 หากจะนับ 10 อันดับก็รองสุดท+ายเลยทีเดียว นั่นพอท่ีจะสรุปได+ว�า 
เราใช�งานอินเตอร)เน็ตเพ่ือการแสวงหาซ่ึงความสุข หรือว�า อินเตอร)เน็ตเป�นหนึ่ง ในความจําเป�นพ้ืนฐานของ
มนุษย)กันแน� ในตําราวิชาการต�างประเทศมีทฤษฏีท่ีว�าด+วยเรื่องของความต+องการของมนุษย)นั่นคือ Maslow's 
hierarchy of needs  

Maslow เชื่อว�า มนุษย)เป�นสัตว)ท่ีมีความต+องการ (Wanting animal)  ประกอบไปด+วยความ
ปรารถนาหรือความต+องการอย�างมากมาย เม่ือได+สมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล+ว ก็จะมีความต+องการสม
ปรารถนากับสิ่งอ่ืนท่ีสูงข้ึนไปอีก  
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ภาพท่ี 3 Maslow's hierarchy of needs ท่ีมา: en.wikipedia.org 

จากภาพด+านบน เราจะเห็นได+ว�า มนุษย)มีความต+องการเป�นลําดับข้ัน สามารถจําแนกได+ออกเป�น 5 
ข้ันต�อไปนี้ 

1. Physiological Needs คือ ความต+องการด+านการภาพ เช�น อากาศ อาหาร น้ํา การนอนหลับ 
ซ่ึงเป�นความต+องการพ้ืนฐานท่ีจําเป�นต�อการดํารงชีวิตท้ังสิ้น และเก่ียวข+องกับความอยู�รอด 
หลังจากได+รับสิ่งเหล�านี้อย�างเพียงพอจนพอใจแล+ว ก็มีแรงกระตุ+นให+เกิดความต+องการท่ีสูงกว�า 

2. Safety Needs คือ ความต+องการด+านความปลอดภัยม่ันคง เราจะสังเกตพฤติกรรมเหล�านี้ได+
ชัดเจน จากเด็กทารก เด็กทารกมักจะถูกดูแลด+านกายภาพเป�นอย�างดีจากพ�อแม� ท้ังอาหาร น้ํา 
เครื่องนุ�งห�ม แต�ความกลัว ก็ยังเป�นธรรมชาติของมนุษย)อยู�ดี ทารกเม่ือได+ยินเสียงฟmาร+อง หรือพบ
เจอกับสถานการณ)ท่ีตกใจ ก็มักจะร+องไห+ เพ่ือแสวงหาความม่ันคงจากพ�อแม� ด+วยการโอบกอด
และปลอบประโลม จากความกลัวนี้เอง ก็ยังคงติดอยู�กับเราจนโตเป�นผู+ใหญ� เช�น กลัวการสูญเสีย
จากตําแหน�ง กลัวการพัดพราก เป�นต+น ท้ังๆท่ีเรารู+อยู�แก�ใจแล+วว�า สิ่งเหล�านี้ มีเกิดข้ึน ต้ังอยู� 
และดับไป เป�นธรรมชาติ มีได+มา ก็ต+องมีเสียไป แต�ทําไมเราทําใจยอมรับกับสิ่งเหล�านี้ไม�ได+? 

3. Love and Belonging Needs คือ ความต+องการด+านความรักและความเป�นเจ+าของ เม่ือ
ร�างกายอ่ิมหนําสําราญ อยู�ในสถานการณ)ท่ีม่ันคงปลอดภัย มนุษย)ก็มักจะแสวงหาความรักและ
ความเป�นเจ+าของ โดยการสร+างความสัมพันธ)กับผู+ อ่ืน  เช�น ความสัมพันธ)ในครอบครัว 
ความสัมพันธ)ระหว�างเพ่ือน หรือ ความสัมพันธ)แบบหนุ�มสาว และเม่ือไม�ได+ตามความต+องการ ก็
จะรู+สึกเศร+าสร+อย หดหู� ว+าเหว� อกหัก ช้ํารัก ไปตามประสา ซ่ึงความรู+สึกเหล�านี้ มนุษย)ก็มักจะ
ชดเชยด+วยความรุนแรง เช�น ความอาฆาต ความพยาบาท การทําร+ายผู+อ่ืน หรือแม+กระท่ังการทํา
ร+ายตนเอง เพ่ือเรียกร+องความสนใจเป�นต+น 

4. Esteem Needs คือ ความต+องการการยกย�องนับถือ เม่ือมนุษย)สมบูรณ)ทางกายภาพ รู+สึกม่ันคง
ปลอดภัย ได+รับความรักความอบอุ�น เป�นท่ีพึงพอใจแล+ว มนุษย)ก็จะต+องการความต+องการท่ีสูงข้ึน
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ไปอีก นั่นคือ การได+รับความยอมรับ ยกย�องนับถือ ซ่ึงจะสังเกตเห็นจากการแสดงออกได+
หลากหลายรูปแบบ เช�น การมีบ+านหลังใหญ� การมีรถส�วนตัวแพงๆใช+ การตกแต�งด+วย
เครื่องประดับราคาแพง การได+รับความยอมรับจากคนรอบข+างหรือลูกน+อง ว�าเป�นคนดี เป�นนาย
ท่ีดี แต�แท+จริงอาจไม�ใช� ซ่ึงความต+องการการยกย�องนับถือ นอกจากจะแสดงออกทางร�างกายแล+ว 
มักจะแสดงออกทางนิสัยด+วยเช�น ความม่ันใจในตนเอง (Confidence) ทัศนคติท่ีชัดเจน ไม�รับฟ�ง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน (Ego/อัตตา) 

5. Self-Actualization needs คือ ความเข+าใจตนเอง เป�นความต+องการข้ันสูงสุด ตามทฤษฏีของ 
Maslow นั่นคือ ความอ่ิม ความพอดี ความเหมาะสม ความเข+าใจตนเอง ว�า การท่ีเรามาถึงจุดๆ 
นี้ได+เราได+ใช+ความมานะ พยายาม อดทน เราเหมาะสมกับสิ่งเหล�านี้ เช�น บางคนมีความฝ�นมี
ความชอบในเรื่องอิเล็กทรอนิกซ) โตข้ึน เขาได+เป�นวิศวกร ร่ํารวย มีเงินเลี้ยงปากท+อง จุดเจือ
ครอบครัว มีภรรยาท่ีน�ารัก ได+รับความชื่นชมจากลูกน+อง เขายังต+องการอะไรอีก เม่ือเราเข+าใจ
ตนเองแล+วการดําเนินชีวิตก็จะเรียบง�าย และเป�นไปเพ่ือผู+อ่ืน เราจะเห็นได+จากบุคคลท่ีร่ํารวยและ
มีชื่อเสียง บุคคลเหล�านี้มักจะหยิบยื่นโอกาส หรือ การบริจาคเงินทอง ให+การกุศลนั่นเอง 

ในพระไตรปsฏก ของพระพุทธศาสนา ได+กล�าวถึงเรื่องความต+องการของมนุษย)ไว+ นั่นคือ ตัณหา3 
ตัณหา คือความทะยานอยาก ความติดใจอยาก ความยินดี ยินร+าย หรือติดในรสของโลก ประกอบด+วย ความ
กําหนัดด+วยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ)นั้นๆ  ซ่ึงได+จําแนกออกไว+เป�น 3 ประการ คือ 

1. กามตัณหา (Craving for sensual pleasures)คือ ความอยากในกามคุณ ในสัมผัสท้ัง 5 
(รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส) 

2. ภวตัณหา (Craving for existence) คือ ความอยากเป�นโน�นเป�นนี่  
3. วิภวตัณหา (Craving for non-existence) คือ ความไม�อยากเป�นโน�นเป�นนี่ เช�น การ

ปรารถนาในวิภพ ความพอใจในความไม�เกิดในภพ โดยมองเห็นสิ่งท้ังหลาย เป�นของท่ีขาด
สูญ ไม�มีการสืบต�อ ตนเองก็ต+องการขาดสูญ ก็เป�นอีกลักษณะหนึ่งของตัณหา 

แล+วโลกไซเบอร)จะตอบโจทย)ความต+องการของมนุษย)ได+จริงหรือ? แล+วมนุษย)แสวงหาอะไรจากโลกไซ
เบอร)กันแน�? เราสามารถวิเคราะห)ด+วยตาราง Matrix ว�ามนุษย)อะไรจากโลกไซเบอร)ด+งต�อไปนี้ 

Matrix Physiological Safety Love and 
Belonging 

Esteem Self-
Actualization 

กามตัณหา � � � �  
ภวตัณหา   � �  
วิภวตัณหา      
� ตอบสนองน+อย 
� ตอบสนองปานกลาง 
� ตอบสนองมากท่ีสุด 
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จากตารางด+านบน แสดงให+เห็นว�า  

1. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านร�างกายน+อย และเป�นกามตัณหา 
2. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านความปลอดภัยอยู�ในระดับปานกลาง เป�น

กามตัณหา เนื่องจากในโลกไซเบอร)ไม�จําเป�นต+องใช+ชื่อจริง นามสกุลจริง นั่นคือการ
ปกปsดซ�อนเร+นตัวตนของเราในโลกความเป�นจริง กลายเป�นอีกคนในโลกไซเบอร) แต�นั่นก็
ไม�ใช�ทุกคน 

3. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านความรักและความเป�นเจ+าของอยู�ในระดับมาก
ท่ีสุด เป�นกามตัณหาและภวตัณหา เม่ือเราไม�ได+รับความรักจากโลกแห�งความเป�นจริง 
เรามักจะแสวงหาความรัก หรือคนรักจากโลกของ Social เช�น Facebook Twitter Hi5 
เป�น โดยการสร+างความสัมพันธ) (ties) จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 

4. โลกไซเบอร)ตอบสนองความต+องการด+านการยอมรับอยู� ในระดับมากท่ีสุด เป�น 
กามตัณหาและภวตัณหา เม่ือเราเล�นเกมส)หรือตอบกระทู+อยู�ในโลกไซเบอร) เราอาจะ
กลายเป�นผู+เล�นท่ีเก�งกาจสามารถ จนสมาชิกในกลุ�มยอมรับ ท้ังๆท่ีในความเป�นจริงไม�ได+
เป�นเช�นนั้น  เม่ือไม�ได+รับการยอมรับนับถือ จากลูกน+องหรือเจ+านายในโลกของความเป�น
จริง มนุษย)มักใช+ประโยชน)จากโลกเสมือน เป�นสิ่งทดแทน 

ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากโลกไซเบอร)นั้น หลายคนใช+เป�นทางลัดเพ่ือข้ึนไปอยู�บนความต+องการข้ึนท่ี 4 
ตามทฤษฏีของ Maslow แต�อย�าลืมว�าความสุขนั้น ก็อยู�ในกฎของการเกิดข้ึน ต้ังอยู� และดับไปเช�นเดียวกัน ไม�
ว�าคุณจะใช+ประโยชน)จากโลกไซเบอร)ด+วยเหตุผลใดๆ เช�น มันเป�นงานของผม หรือ ผมต+องใช+มันเพ่ือค+นหา
ความรู+ หรือว�า ผมใช+เพ่ือคลายเครียด ไม�ว�าจะเหตุผลใดๆก็ตาม 

 
เหตุผล สมมุติ เพ่ือท่ี 1 เพ่ือท่ี 2 เพ่ือท่ี 3 เพ่ือท่ี 4 
1 มันเป�นงานของผม… ทํางานได+เร็วข้ึน  เลื่อนตําแหน�ง รวยข้ึน ความสุข 
2 ผมต+องใช+เพ่ือค+นหา

ความรู+… 
เรียนดีข้ึน มีงานดีๆทํา มีเงิน ความสุข 

3 คลายเครียด… ความสุข    
4 อ่ืนๆ...     

 
หลายๆ เหตุผลของการใช+งานนั้น สุดท+ายเปmาหมายของมนุษย)ก็เป�นเปmาหมายเดียวกัน นั่นคือ 

ความสุข อย�าลืมว�า มนุษย) เป�นสัตว)ท่ีมีความต+องการ (Wanting animals) และมีความต+องการท่ีสูงข้ึนไป
เรื่อยๆ และเม่ือเราได+ความสุขตามท่ีเราต+องการแล+ว … 

..... เรายังตKองการอะไรอีก?  
 

............................................................................................................................ 


