


คำนำ

          ในโลกที่หันซายก็เจอไอแพด หันขวาก็เจอสมารทโฟน เรามาถึงยุคที่ระบบ
การส่ือสารไดรับการพัฒนาใหสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงกวายุคไหนๆ มนุษยเร่ิมกำจัด
ทุกอุปสรรคในการติดตอสื่อสารระหวางกันและทำใหโลกแคบลงดวยการพบเจอ 
รวมกลุม หรือทำกิจกรรมรวมกันผานส่ิงที่เรียกวา “สื่อสังคมออนไลน” 

          หนังสือเลมบางๆ เลมน้ี หวังท่ีจะตอบโจทยน้ัน และหวังใหทุกคุณไดรูเทาทัน
เคร่ืองมือแหงการส่ือสารรูปแบบใหม ท่ีช่ือวา “ส่ือสังคมออนไลน” ใหมากข้ึน เพ่ือวา

ทานจะไดใชมันอยางถูกตองเพื่อใหโลกของคุณกับคนสำคัญได “ใกลชิด” กันมาก
กวาเดิม

          แตคำถามที่ตามมาก็คือ การทำใหโลกแคบลงนั้น ไดชวยใหเรา “ใกลชิด” 
กันมากขึ้นหรือเปลา?
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แบบไหนถึงเรียกวา “สื่อสังคมออนไลน” ?

          โดยสื่อสังคมออนไลนนั้น ไมไดมีแตเว็บไซตดังๆ อยาง Facebook หรือ 
Twitter เทานั้น แตเรายังสามารถแบงสื่อสังคมออนไลนออกเปน 7 รูปแบบใหญๆ 
ดังตอไปน้ี
          1. โครงการสรางฐานขอมูล (Collaborative projects) 
เนนการใหผูใชรวมแบงปนความรูที่มีระหวางกัน กลายเปนฐานขอมูลสาธารณะ เชน 
Wikipedia 
          2. บล็อก (Blogs) เปนสื่อสังคมอนไลนที่ไดรับความนิยมอยางมาก 
มีลักษณะคลายหนาเว็บไซต และทำหนาที ่เหมือนสมุดบันทึกสวนตัวของผูใช 
โดยผูใชคนอื่นๆ สามารถเขามาเยี่ยมชมและรวมแสดงความคิดเห็นได เชน Exteen 
OKNation BlogGang 

          สื่อสังคมออนไลน (Social Media) คือ ชองทางสำหรับสื่อสาร
ผานระบบอินเทอรเน็ตรูปแบบหน่ึง ซ่ึงผูใชงานสามารถแสดงความคิดเห็น สรางสรรค
และแลกเปล่ียนขอมูล รวมถึงมีปฏิสัมพันธตอบุคคลอ่ืนเกิดเปนการเชื่อมโยงกลุมคน
ที่มีความสนใจคลายคลึงกันเขาไวดวยกัน กลายเปนชุมชนในโลกเสมือนจริง
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แบบไหนถึงเรียกวา “สื่อสังคมออนไลน” ?

          3. การแบงปนขอมูลภายในชุมชน (Content communities) 
เนนใหผูใชแบงปน หรือแลกเปลี่ยนสื่อระหวางกัน เชน ภาพถาย คลิปวิดีโอ สไลด
นำเสนอ (Power point presentation) ฯลฯ สื่อสังคมออนไลนประเภทนี้ ไดแก 
Flickr Youtube SlideShare เปนตน

          4. ชุมชนออนไลน (Social Network site) มีลักษณะเปนชุมชน
เสมือนจริงบนโลกออนไลนท่ีผูใชสามารถใหขอมูลตางๆ ท่ีบงบอกตัวตนของตัวเองได 
เชน Facebook MySpace Line Google+

          5. การสรางบล็อกขนาดสั้น (Microblogging) เปนสื่อสังคม
ออนไลนท่ีเร่ิมตนดวยแนวคิดท่ีวา “คุณกำลังทำอะไรอยู?” ซ่ึงการสรางบล็อกขนาดส้ัน
ท่ีผูใชคุนเคยกันคงไมพน Twitter ท่ีใหเราสงขอความไดไมเกิน 140 ตัวอักษรน่ันเอง  

          6. โลกของเกมเสมือนจริง (Virtual game worlds) 
เปนเกมสามมิติที่จำลองผูเลนเขาไปในโลกของเกมออนไลนและเช่ือมตอกับผูเลนคน
อ่ืนได โดยผูเลนจะรูสึกเหมือนตนเองไดเขาเปนสวนหน่ึงของโลกในเกมน้ัน ๆ ซ่ึงเกม

ที่ไดรับความนิยมสูงสุดขณะน้ี ไดแก เกม World of Warcraft  

          7. โลกของสังคมเสมือนจริง (Virtual social worlds) 
เปนสื่อสังคมออนไลนที่ผูใชสามารถที่จะสรางตัวตนที่คลายกับตนเองไดมากที่สุด 
ไมวาจะเปนสีผิว ทรงผม ใบหนา หรือกระทั่งเครื่องแตงกาย โดยโลกของสังคม

เสมือนจริงท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ไดแก Second Life ท่ีใหผูใชสามารถจำลองตัวตน
ใหสามารถทำทุกอยางไดเหมือนชีวิตจริง แมกระท่ังการแลกเปล่ียน หรือซ้ือขายส่ิงของ
ที่สามารถแปรใหเปนรายไดในชีวิตจริงได



รูจักและเทาทัน “สื่อสังคมออนไลน”

          ส่ือสังคมออนไลน ก็เหมือนกับส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีสองดาน ฟากหน่ึงคือคุณประโยชน
มากมายท่ีชวยใหคุณไดแบงปนขอมูล ไดแสดงตัวตน ไดรวมสรางมิตรภาพกับเพ่ือนใหม 
ไดรวมกลุมกับคนที่มีความชอบคลายคลึงกัน หรือแมกระทั่งไดพบเจอกับคนที่อาจ
หางหายไปนานแสนนานอีกครั้ง 
          แตหากคุณเพลิดเพลินกับส่ือสังคมออนไลนมากจนเกินไปก็อาจจะกลับกลาย
เปนโทษตอตัวของคุณ (หรือคนในครอบครัวของคุณ) แลวจะเปนอยางไรตอไป?



การเสพติดสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media Addiction)

พนักงาน

บริษัทเร
า

ขยัน จริงๆ

          ถาหากคุณข้ึนรถไฟฟา หรือแมแตรถเมล คุณก็คงคุนเคยกับภาพท่ีใครหลาย
คนกมหนากมตาเอานิ้วสไลดมือถือสมารทโฟนกันเปนวาเลน บางคนอาจถึงขั้น
สไลดไปเดินไป โดยไมมองทางขางหนา จนตกน้ำตกทาเหมือนคลิปท่ีถูกเอามาเผยแพร
ใน Youtube เปนระยะ หรือคนบางกลุมอาจเอาแตอู เปด Facebook คอยเช็คคน
กดไลคไวท้ังวันจนทำงานไมเสร็จสักที น่ียังไมนับคนท่ี Tweet ตลอดเวลา ใหชาวบาน
รับรูวากำลังทำอะไรอยูเกือบ 24 ชั่วโมงราวกับตัวเองเปน Celeb ชื่อดัง

          เห็นแบบนี้แลว คุณอาจเกิดขอสงสัยวา คนกลุมนี้เสพติด
สื่อสังคมออนไลนแลวหรือยัง?



การเสพติดสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media Addiction)

Z

          การเสพติดสื่อสังคมออนไลน เปนอาการเสพติดทางพฤติกรรม (Behavior 
Addiction) สงผลให...
1. ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนใหเปนไปตามเวลาท่ีกำหนดได 
2. มีความคิดหรือหมกมุนกับการใชงานมากจนเกินไป 
3. ขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีหรือการดำเนินชีวิตประจำวันดานอ่ืนๆ และมีแนวโนม
สูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในชีวิตจริง
           ถาตองการรักษาอาการเหลาน้ี มักใชวิธีการ “ปรับพฤติกรรม” ในการบำบัด
ดูแลเปนหลักมากกวาการใชยา

          แลวแบบนี้ เราจะปองกันตัวเองอยางไรไมใหเสพติดสื่อสังคม
ออนไลน...?



การเสพติดสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media Addiction)

          ถาคุณเปนผูใชงานสื่อสังคมออนไลนเอง
1.  ใหลองควบคุมเวลา ทำงานหรือรับผิดชอบหนาที่ของตนใหเสร็จกอนเปดใชสื่อ
สังคมออนไลนตางๆ โยนการเช็ค Facebook ไวหลังการเคลียรงานที่คั่งคาง 
2. พยายามใชเวลาวางไปกับกิจกรรมอื่นๆ แทนการนั่งจดจอหนาคอมพิวเตอรหรือ
สมารทโฟนท้ังวัน 
          จดจำไววา สื่อสังคมออนไลน เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งในการติดตอสื่อสาร 
แตไมใชทั้งหมดของชีวิต เราไมจำเปนตองอัพเดททุกอยางใหโลกรู และไมจำเปนที่
ทุกคนจะตองเขามากดไลคใหขอความของคุณ

          แตถาหากคุณเปนผูปกครอง คุณควรสงเสริม...
1. ใหลูกๆ ใหรูจักการควบคุมตนเอง เสริมสรางวินัยในการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

2. สรางความรูสึกภาคภูมิใจหรือเห็นคุณคาตัวเองใหกับเขา เนื่องจากหลายงานวิจัย
พบวาคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ หรือรูสึกไมม่ันคงในสัมพันธภาพจะหันหนา
เขาหาสื่อสังคมออนไลนเพื่อไดรับแรงเสริมตางๆแทน (เชน การกดไลค หรือการ 
Retweet ขอความที่โพสตลงไป)  



การกล่ันแกลงผานสื่อออนไลน (Cyberbullying)

สถิติที่นาสนใจพบวา เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงรอยละ 48 
อยูในวงจรของการกล่ันแกลงผานสื่อออนไลน  โดยอาจเปนทั้งผูกระทำ เหยื่อ ผูเฝาดู หรือ 

สงตอขอมูลการกล่ันแกลงนั้นไปยังคนกลุมอื่นๆ ซึ่งเด็กสวนใหญที่อยูในวงจรน้ีจะอยูในชั้นมัธยมตน

ละเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงรอยละ 48 
านสื่อออนไลน  โดยอาจเปนท้ังผูกระทำ เหยื่อ ผูเฝาดู หรือ 
คนกลุมอื่นๆ ซึ่งเด็กสวนใหญที่อยูในวงจรน้ีจะอยูในชั้นมัธยมตน

          ตอนนี้คำวา “ดรามา” กำลังมาแรง...
          การสรางเร่ืองดรามา การเผยแพรขอมูลท่ีเปนการกล่ันแกลง ใสราย หรือทำให
ผูอื่นไดรับการอับอายบนโลกออนไลนเปนเรื่องที่แทบกลายเปนสิ่งธรรมดาในโลกยุค
ปจจุบันไปเสียแลว แมวาผูที่ถูกใสรายนั้นไมไดรับความเจ็บปวดทางดานรางกาย 
แตใครจะรูบางวาภายในใจของเขาหรือเธอเหลานั้นกำลังเปนอยางไร  หลายครั้งเรา
พบวาผูท่ีถูกกล่ันแกลงจะอยูในภาวะซึมเศรา เกิดความวิตกกังวล แยกตัวออกจากสังคม 
กระทั่งทำรายตนเอง หรือพยายามฆาตัวตาย  

          สิ่งที่นากลัวของการกลั่นแกลงบนโลกออนไลนคือ มันเปนความรุนแรงที่

ไมทราบที่มา ไมทราบวาใครเปนผูกระทำ ทำใหสามารถกลั่นแกลงใคร ที่ไหน หรือ
เม่ือไหรก็ได ซ่ึงน่ันอาจสงผลใหผูกระทำสามารถตอกย้ำความรุนแรงน้ันไดอยางตอเน่ือง 
และวันหนึ่งผูถูกกระทำอาจผันตัวมาเปนผูกระทำเพื่อเปนการแกแคน จนกลายเปน

วงจรรายที่ไมมีจุดสิ้นสุดได



การกล่ันแกลงผานสื่อออนไลน (Cyberbullying)

         หากคุณกำลังเจอเรื่องดรามาทำนองนี้เสียเอง เริ่มแรกใหตั้งสติ จำไววาคุณ
ไมไดอยูตัวคนเดียว ไมจำเปนตองเก็บเรื่องราวพวกนี้ใหเปนความลับหรือพยายาม
แกไขเรื่องทุกอยางดวยตัวคุณเอง คุณสามารถปรึกษาคุณพอคุณแม หรือผูใหญที่
คุณไววางใจใหชวยแกไขปญหา รวมถึงแจงกลับไปที่ผูใหบริการเพื่อการตรวจสอบ
ขอความเหลาน้ัน หรือแจงตำรวจเก่ียวกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน คุณไมจำเปนตองอานขอความ
นั้นซ้ำซาก คอยไลลบขอความนั้นเอง หรือพยายามตอบโตสิ่งที่เกิดขึ้น แคเพียงเก็บ
ขอความเหลานั้นเปนหลักฐานสำหรับการตรวจสอบเทานั้น

         แตถาคุณเปนผูปกครองของเด็กๆ ที่กำลังถูกกลั่นแกลงหรือหลุดเขาสูวงจร
เหลานี้ กอนอื่นใหทำความเขาใจ และไมมองวามันคือเรื่องหางไกลตัว ควรเปดใจ
รับฟงสิ่งที่เกิดขึ้นเปนที่ปรึกษาที่ดี ไมดวนตำหนิหรือตัดสินเมื่อเกิดปญหา รวมถึง

ชวยสอนลูกๆ ใหเคารพผูอ่ืนและไมสรางวงจรการกล่ันแกลงผานส่ือออนไลน อยาลืมวา
เร่ืองท่ีคุณมองวาเปนการแหยหรือกล่ันแกลงเล็กนอย อาจสรางรอยแผลใหลูกของคุณ 

(หรือของคนอื่น) มากกวาที่คิด



การเผยแพรเรื่องทางเพศ (Sexting)

          เราคงเคยไดยินเรื่องภาพหลุดหรือคลิปหลุดกันบอยๆ
    โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคนในภาพหรือในคลิปนั้นเปนคนดัง ความดังของ
การหลุดนั้นยิ่งดังทวีคูณ และเมื่อยิ่งดังก็ยิ่งมีคนอยากดู ไมวาจะดูเพราะชอบ หรือดู
เพราะอยากเอาไววิพากษวิจารณใหตามทันกระแสก็ตาม
          เร่ืองของภาพหรือคลิปหลุดท่ีวา นับไดวาเปนการเผยแพรเร่ืองทางเพศ หรือ
ที่รูจักกันในตางประเทศวา Sexting หมายถึง การที่ผูใชไดรับ หรือสงตอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ผานทางโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร หรือสื่อสังคมออนไลน
ตางๆ โดยมีการศึกษา พบวากวารอยละ 20 ของผูที่ใชสื่อออนไลนเพื่อวัตถุประสงค
ในการเผยแพรเรื่องทางเพศนี้ มักอยูในกลุมวัยรุน  โดยมักสงหรือโพสตรูปเปลือย 
คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธกัน ซึ่งหลายครั้งเราพบวาเกิดจากความไมรูเทาทัน 
หรือขาดความตระหนักในผลท่ีจะตามมา



การเผยแพรเรื่องทางเพศ (Sexting)

          คนหลายคนท่ีตกเปนเหยื่อของการเผยแพรเรื่องทางเพศนี้ ไดรับผลกระทบ
ไมแตกตางจากเหยื่อในกรณีของการกลั่นแกลงกันผานโลกออนไลน หลายคนรูสึก
อับอาย ซึมเศรา แยกตัวจากสังคม และมีหลายกรณีท่ีพบวาผูไดรับผลกระทบจากการ
สงตอเน้ือหาเหลานี้มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายดวย
          เพ่ือเปนการปองกัน ไมใหตัวเองตองตกอยูในภาวะดาราจำเปนในภาพหลุด
หรือคลิปหลุดนั้น โปรดตั้งสติทุกครั้งกอนจะบันทึกภาพอะไรลงไปในมือถือหรือ
เครื่องบันทึกภาพตางๆ ใหแนใจวาภาพนั้นเปนภาพที่ใครๆ ก็สามารถดูได เพราะ
ทันทีที่มันไดรับการบันทึกลงไปแลว เราจะไมสามารถรูปลายทางของภาพน้ันไดเลย 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือเราเผยแพรรูปน้ันเขาสูระบบออนไลน แมวาคุณจะต้ังใจสงให
คนเพียงคนเดียวก็ตาม แตอะไรจะรับรองไดเลาวารูปนั้นจะไม “หลุด” ตอๆ กันไป
          หากคุณเปนพอแมที่มีลูกเขาสูวัยรุนและกำลังกังวลเกี่ยวกับปญหานี้ คุณ
สามารถปองกันไดโดยเปดพ้ืนท่ีใหพวกเขาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ีโดย
อิสระ ไมตัดสินวาความคิดของเขานั้นเปนสิ่งที่ผิดหรือเปนเรื่องเลวราย แตชวยตั้ง
คำถามชี้แนะใหพวกเขาเห็นและเขาใจถึงผลกระทบของการเผยแพรเรื่องทางเพศ 

ไมวาจะของตนเองหรอืของผูอื่นก็ตาม

          แตถาเกิดเรื่องขึ้นแลว ขอใหคุณพอคุณแมตั้งสติ รับฟงเรื่องราวอยางใจเย็น 
ไมลงโทษหรือตำหนิรุนแรง แตชวยหาวิธีแกไข และอยูเคียงขางลูกของเราจะชวย
ใหเขาผานเรื่องราวนี้ไปไดมากกวามุงวากลาวหรือพยายามทำใหเขารูสำนึก เพราะ
สิ่งที่เกิดขึ้นไดกลายเปนบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญใหเขาอยูแลว



ความปลอดภัยบนโลกออนไลน 
(Privacy concern)

          หลายครั้งที่เราคิดวาการอยูในบานนั้นปลอดภัย...
    แตหลายคร้ังเราหลงลืมไปวา การเช่ือมตอเขากับโลกอินเทอรเน็ต ไมวาดวย
รูปแบบไหน เปรียบเสมือนเรากำลังเปดประตูบานใหคนอื่นเขามาเดินเลนนั่นเอง
    สวนใหญความเสี่ยงจากการใชสื่อสังคมออนไลน เปนความเส่ียงจากการถูก
มิจฉาชีพลอลวงหรือลวงขอมูลของผูใชงาน สวนใหญมักเกิดจากผูใชเองขาดความ
ระมัดระวังในการใหหรือเผยแพรขอมูลสวนตัวผานสื่อสังคมออนไลน 
    ตอไปนี้ เรามีวิธีปองกันเบื้องตนสำหรับผูใชงาน Facebook ในการตั้งคา
ขอมูลสวนตัว เพื่อปองกันเหลามิจฉาชีพที่แอบแฝงและนำขอมูลของเราไปใชอยาง
ไมเหมาะสมไมเหมาะสม



    แตหลายคร้ังเราหลงลืมไปวา การเช่ือมตอเขากับโลกอินเทอรเน็ต ไมวาดวยรูปแบบไหน เปรียบเสมือน
เรากำลังเปดประตูบานใหคนอื่นเขามาเดินเลนนั่นเอง
    สวนใหญความเสี่ยงจากการใชสื่อสังคมออนไลน เปนความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพลอลวงหรือลวง
ขอมูลของผูใชงาน สวนใหญมักเกิดจากผูใชเองขาดความระมัดระวังในการใหหรือเผยแพรขอมูลสวนตัวผานสื่อ

สังคมออนไลน 
    ตอไปนี้ เรามีวิธีปองกันเบื้องตนสำหรับผูใชงาน Facebook ในการตั้งคาขอมูลสวนตัว เพื่อปองกัน
เหลามิจฉาชีพที่แอบแฝงและนำขอมูลของเราไปใชอยางไมเหมาะสม

   นอกจากบทความตางๆ ขางตน ทีมงานขอท้ิงทายหนังสือเลมนี้ดวย Infographic นารักๆ จากเว็บไซต 

mashable.com ที่แสดงถึง 10 ประเภทของคนท่ีเสพติดการใชงานสื่อสังคมออนไลนเขาเสียแลว 

(http://mashable.com/2012/10/12/the-10-types-of-social-media-addict-infographic/) 

หวังวาทุกทานท่ีไดอานหนังสือเลมน้ี จะใชงานส่ือสังคมออนไลนกันอยางสมดุลนะคะ

     ผูอานสามารถรูจักสื่อสังคมออนไลนเพิ่มเติมจากหนังสือเลมนี้ได ผานบทความใน Wikipedia (http://en.wikipedia.org/

wiki/Social_media) หรือจาก E-book ช่ือ ‘What is social media?’ (http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/

eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf) ของเว็บไซต icrossing.co.uk ซ่ึงนอกจากจะบอกความหมาย และ

ประเภทของส่ือสังคมออนไลนแลว ยังอธิบายถึงกระบวนการทำงานของส่ือสังคมออนไลนประเภทตางๆ ไวอีกดวย

     บทความ “Clinical Report—The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families” (จากเว็บไซต 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/03/28/peds.2011-0054.short) เปนบทความท่ีวาดวย

คุณประโยชน และขอควรระวังเร่ืองการใชสื่อสังคมออนไลนสำหรับเด็กและวัยรุน โดยคุณพอคุณแมที่สนใจ สามารถคลกิอาน

บทความฉบับเต็มไดที่ Full text ดานขวามมือของหนาไดเลย

     ในหนังสือเลมนี้ นำเน้ือหาเกี่ยวกับการกล่ันแกลงผานส่ือออนไลนมาจากบทความ ‘Cyberbullying เมื่อลูกถูกทำรายผาน

โลกไซเบอร’ (จาก http://www.healthygamer.net/information/article/9874) เปนหลัก แตพอแมผูปกครองสามารถอาน

วิธีการดูแล และปองกันเพิ่มเติมไดจากบทความ ‘Stop Cyberbullying before it starts’ (จาก http://www.ncpc.org/

resources/files/pdf/bullying/cyberbullying.pdf)   

     สำหรับผูปกครองทานไหนที่ยังงงๆ กับขั้นตอนการ Add Friend ใน Facebook แลว สามารถเขาไปอานคำแนะนำจาก 

Facebook ไดเลย โดยเขาไปที่ Help Center >> Connecting >> Friends ในนั้นจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง “เพื่อนๆ” 

ทั้งหมดในระบบของ Facebook

     แตถาอยากอานความคิดเห็นจากวัยรุนเร่ืองการรับพอแมเปนเพ่ือน สามารถลองอานจากบทความ “สงคราม Facebook 
ระหวางพอแมกับลูกวัยรุน!” ในเว็บไซต Dek-D.com ที่แปลขอความจากเว็บไซตตางประเทศมาบางสวน ทำใหเห็นมุมมอง

ของวัยรุนเก่ียวกับเรื่องน้ี และสะทอนใหผูใหญไดลองทำความเขาใจความคิดของลูกๆ หลานๆ ไดมากขึ้น 

อางอิงและหาอานเพิ่มเติม




