
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสหยิบเอาหนังสือ
ช่ือ “Future Human Behavior: Understanding 
What People Are Going To Do Next” โดย 
Thimon De Jong ผูเ้ช่ียวชาญผู้โด่งดัง และถือ
เป็น Influences ท่ีมีอิทธพิลต่อการศึกษาและ

การอธิบายปรากฏการณ์ของพฤติกรรมนุษย์และ

วัฒนธรรมทางธุรกิจสมัยใหม่ อาจารย์ได้พูดถึง 
โลกยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วอันนา่

อัศจรรย์ ใจ ท้ังในด้านสังคมและเทคโนโลยี 
พฤติกรรมของมนุษย์เองก็เช่นกัน เราต่างก็ได้รับ
อิทธิพลอย่างต่อเนื่ องจากสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่างตลอดเวลา ความพยายาม
ในการทํานายว่าพฤติกรรมใหม่ ๆ ของมนุษย์ใน
โลกอนาคตเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร? และอะไรคือ
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาใน

สังคมแห่งอนาคต อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมรู้สึก
ว่าผมโชคดีท่ีได้ศึกษาในสาขาทางด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ เพราะผมเช่ือว่าส่ิงนี้คือส่ิงท่ีลึกลับและ
สามารถท่ีจะศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่จบส้ินไม่ส้ิน 
และศาสตร์ ต่าง  ๆ  ถูกนํามาใช้ในการศึกษา
เช่ือมโยงเข้ากับพฤติกรรมมนุษย์มากมาย และจะ
มากข้ึนเรื่ อย ๆ ทวีความลึกซึ้ง ซับซ้อน นึกถึง
สมัยเรียนปริญญาเอกตอนอยู่ ปี 1 ท่ีคณาจารย์ท่ี
สอนเราในวันแรก (Team Teaching) ได้ให้เราอ่าน
บทความ ฉบับหนึ่ง ท่ีอธบิายว่า ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้
ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ม นุ ษ ย์ นั้ น ก็

เปรียบเสมือนหน้าต่าง (Theories as Windows) 
การท่ีเรามองพฤติกรรมมนษุย์ก็เสมอืนกับเราเปดิ

หน้าต่าง ยิ่งเราเปิดหน้าต่างหลายบานเท่าไรเราก็
จะมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์ได้มากข้ึนเท่านั้น นี่จึง
เป็นเหตุผลว่า ทําไมนักพฤติกรรมศาสตร์นั้น
จําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่าง  ๆ 
มากมาย เพราะองค์ความรู้เก่ียวกับมนษุย์นั้น

จําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ ในศาสตร์ ต่าง  ๆ 
มากมาย เพราะองค์ความรู้เก่ียวกับมนุษย์นั้น
กว้างขวางและมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปในทุก

เมื่อเช่ือวัน หากเราเลือกท่ีจะหยุดนิ่งอยู่กับท่ีเรา
คงจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมหลาย ๆ อย่าง
ของมนุษย์สมัยใหม่ว่า มันมีวิถีของการเกิดและ
การดํารงอยู่ในสังคมนีไ้ด้อย่างไร

แม้ว่าโลกเราจะมีการพัฒนาวิทยาการด้าน

ต่าง ๆ ก้าวล]ารุดหน้าไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านวิศวกรรม การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์  แต่ เรายั งพบว่า เรามีอง ค์ความ รู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับตัวเราน้อยมาก การศึกษาเก่ียวกับ
มนุษย์ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวท่ีแปลกประหลาด

และอัศจรรย์ใจ ซึ่งจะชวนให้เราจะต้องแสวงหา
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการทําความ
เข้าใจเก่ียวกับมนุษย์มากข้ึน โดยเฉพาะในสังคม
ปัจจุบันท่ี Jong พูดติดตลกว่ามันเป็นยุค Post-
Photoshop Era ยุคท่ีเราพบเปน็ข้อมลูข่าวสารท่ี
ปรากฏในโลกสังคมออนไลนท้ั์งท่ีเปน็ความจริงไป

จนถึงเรื่ องราวท่ีโกหกหลอกลวงอย่างร้ายกาจ 
เ รื่ อ ง ร าว เห ล่านี้ ล้ วนมี ความ เ ก่ี ยว ข้อง กับ

พฤ ติก ร รมของมนุ ษย์ ท้ั ง นั้ น  และภาย ใ ต้
วัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีเต็มไปด้วยการสมคบคิด 
(Conspiracy Culture) จะเปน็ส่ิงท่ีท้าทายพวก

!"#$%&&'()*#&+,-./)'01'$,2...

!"#!$%&'$()$*+($%,+-./0123(&04)%$+%56!"7**%8$)!*9

#!"#$%&&'()*#&+,)%-&.*/%)&0+



วัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีเต็มไปด้วยการสมคบคิด 
(Conspiracy Culture) จะเปน็ส่ิงท่ีท้าทายพวกเรา 
พี่ ๆ น้อง ๆ ในวงการพฤติกรรมศาสตร์ ให้ลงมือ
ทํ าการ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ภายใ ต้

ปรากฏการณ์อันหลากหลายนี้และน่าสนใจเหล่านี ้
เ ช่ือ ว่าท้ายท่ี สุดเราจะเป็น ท่ีพึ่ ง ใ ห้ กับสังคม 
ตลอดจนองคาพยพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนามนุษย์ และผมเองก็เช่ือว่าเราทุกคนต่างก็มี
ความสุขกับการท่ีได้เดินทางในเส้นทางนี้ร่วมกัน 
ผมเองรู้สึกภาคภูมิใจกับการศึกษาในศาสตร์สาขา 
“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์” ศาสตร์ท่ี

ทําให้ผมได้มองโลกอย่างมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
เท่าท่ีเซลล์สมองจํานวนประมาณ 8.6 หมื่นล้าน
เซลล์ของผมจะสามารถนําพาไปได้ ผมเองรู้สึก
เป็นหนี้ บุญคุณคณาจารย์ทุก ท่าน  ๆ  อย่ าง
มากมายเกินกว่าท่ีจะจินตนาการได้หมด ท่านทํา
ให้ผมได้มีโอกาสก้าวย่างและเติบโตในโลกของ

พฤติกรรมศาสตร์ ทําให้ผมได้เป็น ได้คิด ได้ทํา ได้
นํา ได้ให้ ตลอดจนอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับใคร ๆ อีกหลายคนท่ีอยากท่ีก้าวเข้ามาร่วม
เส้นทางในโลกของพฤติกรรมศาสตร์ ท้ังท่ีผมจะ
สามารถรับรู้ได้และไมไ่ด้ก็ตาม
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