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MODERN LIFE

CHANG TO

• MATERIALISM

• CONSUMERISM

TYPE

• FOLK SOCIETY / RURAL SOCIETY

• MODERN SOCIETY / URBAN SOCIETY



การเปล่ียนแปลงทางความคิดในสังคม

“THE MORE PROGRESS WE MAKE, TECHNOLOGICALLY AND 

MATERIALISTICALLY, THE MORE PROBLEMS WE CREATE - ย่ิงเราก้าวหน้ามากขึน้

เท่าไร ในทางเทคโนโลยีและวตัถ ุเรากลบัย่ิงสร้างปัญหามากขึน้” 

(เกรกก์ อิสเตอร์บรู๊ก)

“ชีวิตแบบใหม”่ ท่ีมีลกัษณะการเปรียบเทียบฐานะตนเองกบัผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการ

สะท้อนให้ตนเองมองเห็นความเป็นอยู่หรือฐานะตนเองเป็น “ความจนแบบใหม่” ลกัษณะ
ความจนแบบใหม่นีอ้าจเรียกอีกอย่างหนึง่วา่ ความจนสมัพทัธ์ มีความหมายคือ ตนเองนัน้

ไม่ได้มีฐานะที่ยากจนจริง หรือไม่ใช่จนเพราะไม่มีเงิน แตเ่ป็นความจนท่ีไม่มีเงินเท่ากบัคนอ่ืน

(ลือชยั ศรีเงินยวง)



ปรากฎการณ์แยง่สินคา้รุ่นใหม่...แยง่สร้างความโดดเด่นให้
ตนเองจากสินคา้ยอดนิยม สินคา้รุ่นดงั...
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(นสพ.ไทยรัฐ)



MODERN LIFE

-สงัคมก้าวสูก่ารปฏิวตัิการสื่อสารเป็นสงัคมข้อมลูข่าวสารเต็มรูปแบบ

-สงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลกยคุดิจิทลั (DIGITAL AGE) 

-SMART PHONE เข้ามาแทนท่ี PERSONAL COMPUTER

-การเกิดขึน้ของกระแส "สื่อใหม"่ (NEW MEDIA)



MODERN LIFE

-สงัคมก้าวสูส่งัคมไร้พรมแดน ผสมผสานของวฒันธรรม ประเพณี

-สงัคมท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทตอ่การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

-ก้าวสูส่งัคมระบบอิเล็คทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เช่น สงัคมไร้เงินสด

-สงัคมท่ีแก่งแยง่แข่งขนั เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั และแก่งแย่งทรัพยากรท่ี

มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ขาดการแบง่ปันมากขึน้



ปัญหาวยัรุ่นหนุ่มสาว

-ปัญหายาเสพตดิ

-ปัญหามีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควร

-ปัญหาการท าแท้ง
-ปัญหาฆ่าตัวตาย ท าร้ายตัวเอง

-ปัญหาทะเลาะววิาท

-ปัญหา... ฯลฯ



ปัญหาส าคญัของวยัรุ่น วยัที่นกัศกึษาต้องท าความเข้าใจ 
เพื่อเข้าใจตนเอง

• ปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ท

• ปัญหาเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์ที่ไมเ่หมาะสม

• ปัญหาการเสพสื่อลามกอนาจาร 



รากเหง้าของปัญหาวยัรุ่นไทย

บาป 7 ประการ

(อมรวิชช์ นาครทรรพ และ อ.จฬุาภรณ์ มาเสถียรวงศ์) 

บาป 1 ครอบครัวแตกแยก
บาป 2 สถาบันศาสนาเส่ือมถอย 
บาป 3 เศรษฐกจิ ที่ไร้ความพอเพียง 
บาป 4 การศกึษา ไม่สอนความรู้เร่ืองความจริงของชีวติ
บาป 5 ส่ือมอมชน ส่ือคร่าวญิญาณเดก็
บาป 6 พืน้ที่ทางสังคมที่ตีบตัน เดก็ไทยไม่มีอะไรที่ดีำท า
บาป 7 สังคมไร้ตัวแบบ เบ้าหลอมจริยธรรมสิน้ท่า 



ปัญหาที่ต้องระมดัระวงัของนกัศกึษา

(มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554)

Adjustment Disorder (โรคความผิดปกตกิารปรับตัว)
Personality Disorder (โรคบุคลิกภาพผิดปกต)ิ 
Psychosomatic Disorder (โรคเครียด)
Major Depression (โรคซมึเศร้า)
Anxiety Disorder (โรคประสาท)
Schizophrenia (โรคจติเภท)
Substance Use Disorder (โรคตดิสารเสพตดิ)



รูปแบบของการติดอินเตอร์เน็ท

1) CYBER SEXUAL ADDICTION เป็นการตดิเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับกจิกรรมทางเพศ เช่นการดู
เว็บโป๊

2) CYBER-RELATIONSHIP ADDICTION เป็นการคบเพื่อนจากห้องแชตรูม, เว็บบอร์ด น ามา
ทดแทนเพื่อนหรือครอบครัวในชีวิตจริง 

3) NET COMPULSION เป็นการตดิการพนัน, การประมูล สินค้า, การซือ้-ขายทางอนิเทอร์เน็ต

4) INFORMATION OVERLOAD เป็นการตดิการรับข้อมูลข่าวสาร จนไม่สามารถยับ้ยัง้ได้

5) COMPUTER ADDICTION เป็นการใช้คอมพวิเตอร์ ในลักษณะที่ไม่สามารถยับยัง้ใจได้ เช่น 
การเล่นเกมส์ออนไลน์

*KIMBERLY S YOUNG จาก UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL SCHOOL 



ปัญหาจากเทคโนโลยีในสงัคมยคุใหม่

-การหลอกลวงบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และสงัคมออนไลน์ 

-ความก้าวร้าวและการท าความเสียหายตอ่ผู้ อ่ืน 

-การฉ้อโกงบนโลกการสื่อสารยคุใหม ่

-ชกัจงูไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง หรือไปท าสิ่งท่ีผิดกฏหมาย

-ความสิน้เปลืองจากการใช้เทคโนโลยี 



สื่อวีดีทศัน์ จ านวน 3 เร่ือง

1) CYBER BULLYING – 6.54 นาที 

2) SUICIDE – 10.10 นาที

3) STRESS – 3.41 นาที 



กิจกรรม 1.1

1. ให้ผู้ เรียนจดัท าการส ารวจตนเองโดยลงช่ือเลน่ คณะฯ และแสดงค่าความเห็นของตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย หรือ  ลงในช่องคะแนนของตนเองที่เป็นช่ือแรกท่ีตรงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสดุ โดยมีระดบัในแต่ละข้อ 0-3 ของตนเอง พร้อมรวมคะแนนและลงเคร่ืองหมายในช่อง

รวมคะแนน

2.หาคะแนนของเพ่ือนอีก 2 ท่านมาลงคะแนนในใบงานโดยต้องทราบช่ือเลน่และคณะฯ และ

ต้องมีคณะฯที่ไม่ซ า้กนัทัง้หมด รวมถึงซ า้กบัตนเองด้วย พร้อมแลกเปลี่ยนคะแนนของตนเอง

ให้กบัเพื่อนท่ีมาขอเพื่อน าไปลงคะแนน

3. ให้ท าเคร่ืองหมาย หรือ  ลงในช่องตรงกบัช่องคะแนนรวมท่ีได้ทัง้ช่องของตนเองและ
เพ่ือนคนท่ี 1 และ เพื่อนคนท่ี 2

(ผู้เรียนต้องลงช่ือ นามสกุล รหสันักศึกษา และคณะในใบงานให้ครบถ้วนทกุใบ)

จากใบงานที่ 1 ของกิจกรรม 1.1



กิจกรรม 1.2

1. ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์รูปแบบของการติดอินเตอร์เน็ทจากรูปแบบการติดอินเตอร์เน็ทท่ี

ก าหนดให้จ านวน 5 รูปแบบ ท่ีผู้ เรียนคิดว่าน่าจะเกิดกบัตนเองและเพ่ือนได้มากท่ีสดุเพียง

รูปแบบเดียว 

2.ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์สาเหตขุองการติดอินเตอร์เน็ทจากรูปแบบท่ีเลือกในข้อ 1 ว่าน่าจะเกิดมา

จากสาเหตใุด โดยสรุปลงในใบงาน

(ผู้เรียนต้องลงช่ือ นามสกุล รหสันักศึกษา และคณะในใบงานให้ครบถ้วนทกุใบ)

จากใบงานที่ 1 ของกิจกรรม 1.2


