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โลกในอนาคต vs โลกหน้า
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกกาลังเขียนถึงโลกในสองมิติคือ “โลกในอนาคต” และ “โลกหน้า” ว่าเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไรหนอ และส าหรับชี วิตมนุษย์ในโลกปั จจุบัน เราๆ ท่านๆ วัยผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว และวัยเด็กๆ โลกอะไรมี
ความสาคัญกว่ากัน
ใน 5 ปี ท่ีผ่านมา คนวัยอย่างลูกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีท่ีกาลังเปลี่ยนแปลง ชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของมนุษย์เร็วและแรงกว่า 50 ปี ในวัยที่ผ่านมาของลูกเลยทีเดียว
หลายสิ่งหลายอย่างที่กาลังเกิดขึน้ คือ จินตนาการของมนุษย์ในหลายสิบปี ก่อน ที่แสดงออกมาในรู ปแบบของ
ภาพยนตร์ การมีห่นุ ยนต์มารับใช้มนุษย์ การบินไปดวงจันทร์ ตอนนีไ้ ปดาวอังคารแล้ว การท่องอวกาศในเชิงท่องเที่ยว
การที่ยานยนต์ขับขี่ได้เองโดยไม่ตอ้ งมีคนขับ เหล่านี ้เป็ นต้น เมื่อตอนลูกเป็ นเด็ก สิ่งเหล่านีค้ ือ ภาพยนตร์ sci-fi แต่...
เดี๋ยวนี ้ สิ่งเหล่านีค้ ือ ความเป็ นจริงที่กาลังเกิดขึน้ ในโลกมนุษย์ของเรา
สมัยก่อน เราไปเที่ยวที่ไหน ทานอาหารอะไร ไปกับใคร ก็เป็ นเรื่องส่วนตัวของเรา ทาไมเราต้องไปบอกให้คนอื่น
ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมชีวิตส่วนตัวของเราเล่า?
แล้ว ... ก็มีคนๆ หนึ่งที่มาเปลี่ยนให้คนทั้งโลก! ลูกเน้นว่า คนทั้งโลก เปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตของ
มนุษยชาติ เดี๋ยวนีใ้ ครทาอะไร ไปไหน ใส่เสือ้ สวย มีความคิดเห็น ในเรื่องนีเ้ รื่องนัน้ อย่างไร และทุกอย่าง จิปาถะในชีวิต
ของเขา หากไม่ลง “โฆษณา” ให้โลกรับรู ้ รูส้ กึ จะเชยตกโลก ไม่ว่าจะเป็ นระดับผูน้ าประเทศลงมาถึง ประชาชนธรรมดาๆ
ต้องประกาศ! มิฉะนัน้ จะตกเทรนด์
เป็ นไปได้อย่างไร?
ลูกเองตอนใหม่ๆ ลูกไม่ยอมทาตามกระแสสังคม ลูกบอกกับลูกๆ ว่า ทาไมหม่ามีถ้ งึ ต้องไปประกาศให้ชาวโลก
ทราบว่าเมื่อคืนฉันไปรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารไหน อาหารเป็ นแบบไหน ไปกับใคร ...
หลายปี ตอ่ มา ... และอีกหลายปี ผ่านไป ลูกก็ถูกกระแสสังคมโลกดูดตามไปด้วย อยู่ในสังคมได้อย่างไร ถ้าไม่มี
FaceBook?
มาตอนนี ้ ในโลกการเงิน ซึง่ ครัง้ หนึง่ คือโลกที่ลกู เคยอยู่และเชี่ยวชาญ ทุกคนกาลังตื่นเต้นกับการทาเงินแบบยุค
นีค้ ือ ยุคดิจิทอล ยุคที่คน “ขุดเหรียญ” ไม่ใช่ขุดทอง มีคนบางคนในโลกนีย้ อมลงทนซือ้ คอมพิวเตอร์ แล้ววันๆ ก็น่งั “ขุด
เหรียญ” ทัง้ วันทัง้ คืน ที่เขาเรียกกันว่า “เงินคริปโต” หรือ Crypto currency ซึ่งเป็ นเงินที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสร้าง
ขึน้ มาเมื่อราว 10 ปี ก่อน จนบัดนีก้ ็ยงั ไม่มีใครทราบว่าตัวตนที่แท้จริงของคนผูน้ ีห้ รือกลุ่มนีเ้ ป็ นใครจริงๆ และต่อมาก็มี
คนสร้าง “เหรียญ” หรือ Coin แบบนีข้ นึ ้ มาอีกหลายสกุล ราคาจากที่เริ่มต้นเป็ นจุดทศนิยม จนเดี๋ยวนีร้ าคาต่อ
เหรียญหรือต่อ coin คิดเป็ นเงินไทยเป็ นล้านบาท
นี่คอื โลกปั จจุบนั

ยัง ... ยังมีอีก แล้วนายคนที่ได้เปลี่ ยนวิถีการดารงชีวิตคนทั่วโลกมาครัง้ หนึ่งก็กาลังทาอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง
การดารงชีวิตของคนทั่วโลกอีกครั้ง คราวนีเ้ ขากาลังสร้าง “โลกในอนาคต” ขึน้ มา แล้วเขาก็บัญญัติศัพท์ขึน้ มาจาก
novel เล่มหนึ่งที่เขาอ่าน แล้วก็เรียกโลกในจินตนาการนีว้ ่า “Metaverse” ซึ่งลูกไปค้นดูในราชบัณฑิ ตยสถาน มีคาแปล
อย่างเป็ นทางการโก้หรู ว่า “จักรวาลนฤมิต” แต่คนทั่วไปเรียกมันว่า “โลกเสมือนจริง” คือการสร้างโลกขึน้ มาในอีกมิติ
หนึง่ ในระบบดิจิทอล
สิ่งที่เกิดขึน้ คือ คนทั่วโลกขานรับและมีนกั ธุรกิจ นักค้นคว้า วิศวกร ... มากมายทั่วโลกกาลังแข่งกันลงทุนใน
“โลกในอนาคต” นี ้ มีการพูดถึงการลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ แบบดิจิทอลแล้ว
ในโลกของศิลปะ ภาพวาดโดยมนุษย์ท่ีถูกเรียกว่าศิลปิ น กาลังจะถูกเบียดตกขอบการเก็บสะสมของบรรดาผู้
เห็นคุณค่าของภาพวาด ตอนนีภ้ าพศิลปะแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token ซึ่งเป็ นรูปแบบของศิลปะที่ถูกเก็บ
รวบรวมบน blockchain กาลังมาแรง แต่ละภาพประมูลได้ราคาเป็ นล้านๆ เหรียญ ...
ถ้าเราหยุดอยู่กบั ที่ ตามโลกไม่ทนั กลางคืนไปนอน เช้าตื่นขึน้ มา อาจต้องอ้าปากหวอ ... โลกวันนีไ้ ม่เหมือนโลก
เมื่อวานเสียแล้ว พรุง่ นีต้ ่นื ขึน้ มา โลกจะกลายเป็ นโลกในอนาคตที่ผิดแผกแตกต่างไปอีก
เขียนถึงตรงนี ้ ลูกขอหยุดตัง้ หลัก
เมื่อวันอาทิตย์ท่ผี ่านมา วัดของลูกให้สตั บุรุษกลัยไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณได้อีกแล้ว ลูกและลูกสาวรีบ
ไปร่วมพิธีดว้ ยความดีใจ ไม่ได้ไปวัดเพราะวัดปิ ดมานานโขแล้ว
และในระหว่างพิธีตอนสัตบุรุษสวดบทยืนยันความเชื่อ ตอนท้ายบท พวกเราทุกคนจะสวดภาวนาว่า “...และ
คอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน”
ลูกกลับบ้านแล้วและคิดกับตัวเองว่าในขณะนี ้ คนทั่วโลกกาลังตื่นเต้นกับ “โลกในอนาคต” คนมากมายกาลัง
ลงทุนในการเข้าร่วมกับโลกเสมือนจริงในอนาคต และอดคิดต่อไม่ไ ด้ว่ามีก่ีเปอร์เซ็นต์ของคนทั่วโลกที่ต่นื เต้นและเตรียม
ตัวลงทุนเพื่อ “ชีวิตในโลกหน้า” หรือแม้แต่จะเชื่อว่ามี “โลกหน้า” จริง?
ลูกเขียนบทสวดนีถ้ วายแด่พระองค์ในฐานะลูกของพระองค์คนหนึ่งที่คิดถึง “ชีวิตในโลกหน้า” พระเจ้าข้า และ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกกาลังทาในขณะนี ้ คือการลงทุนชีวิตเพื่ อการเดินทางไปสู่ “โลกหน้า” ที่ลูกจะได้ถวายการรับใช้
พระองค์อย่างนิรนั ดร์ พระเจ้าข้า
“อาณาจักรนีจ้ ะเป็ นอาณาจักรนิรันดร” ดาเนียล 7:27
อาแมน
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