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มนุษยสองโลกแหงศตวรรษที่ 21
 “มนุษย์สองโลก” ฟังดูแล้วอำจชวนให้นึกถึงเรื่องรำว
ในนวนยิำยหรอืภำพยนตร์แนว Sci-Fi อย่ำงบพุเพสนันวิำส 
หรอื Interstellar ท่ีตวัละครเดนิทำงไปมำระหว่ำงโลกอดีต
กบัโลกปัจจบุนัด้วยหลกักำรบำงอย่ำงทีเ่ป็นเพยีงจนิตนำกำร 
ควำมตืน่เต้นของคนจำกโลกหนึง่ท่ีได้พบเจอหรอืได้ท�ำอะไร
ที่คนอีกโลกหนึ่งมี หรือท�ำไม่ได้ สร้ำงสีสันและเป็นเสน่ห์
ของเรื่องรำวแนวน้ีเรื่องแล้วเรื่องเล่ำ แต่ “มนุษย์สองโลก”  
ที่ก�ำลังจะกล่ำวถึงต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ตั้งแต่ศตวรรษ 
ที่ 20 ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 21 ที่คนในโลกก�ำลังเดินทำง 
กลบัไปกลบัมำระหว่ำง 2 โลก โลกหนึง่คอืโลกจรงิบนพืน้ทีจ่รงิ  

กับอีกโลกหนึ่งคือโลกเสมือนซึ่งอยู่บนพื้นที่ดิจิทัล กำรสลับ
พืน้ทีร่ะหว่ำง 2 โลกทีว่่ำนี ้มสีสีนัและควำมต่ืนเต้นไม่แพ้กนั 
และเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่จินตนำกำร 
 โลกของเรำก้ำวสู่ยุคข้อมูลข่ำวสำร (Information 
age) นับแต่กำรปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) เมื่อ
รำวทศวรรษที ่1950s เมือ่มกีำรพฒันำคอมพิวเตอร์ยคุแรก
ที่ใช้หลอดสุญญำกำศเป็นหน่วยควำมจ�ำ เป็นกำรปักหมุด
เวลำบอกระยะทำงกำรพัฒนำของโลกที่ด�ำเนินต่อจำกยุค
อุตสำหกรรม (Industrial age) เมื่อโลกยุคข้อมูลข่ำวสำร
เดินทำงผ่ำนกำลเวลำมำได้เพียง 6 ทศวรรษ จำก ENAIC 

สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
“สื่อสังคม สื่อสองคม”

ภำพ : https://www.freepik.com
 https://medium.com/@AmazonkaIV/do-we-live-in-virtual-reality-ebbf37c7f4f0
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คอมพิวเตอร์ยุคแรกท่ีมีขนำดกินพื้นท่ี 167 ตำรำงเมตร 

ก็กลำยมำเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนำดเล็กกว่ำฝ่ำมือ 
และยังมีทีท่ำที่จะเล็กลงกว่ำนั้นไปอีก
 ระหว่ำงกำรเดินทำงอันสั้นนี้ อำจกล่ำวได้ว่ำส่ือสังคม
ออนไลน์ (Online social media) ซึ่งหมำยถึงโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่ใช ้เพื่อกำรติดต่อส่ือสำร  
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงผู้คนในพื้นที่ดิจิทัลด้วย
รูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น LINE, Facebook, Twitter, 
Google+, Myspace, Instagram, LinkedIn, Pinterest, 
Snapchat, WhatsApp หรือ WeChat ได้กลำยมำเป็น 
จุดสูงสุดของยุคข้อมูลข่ำวสำรในปัจจุบันที่เข้ำมำมีบทบำท
ต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และควำมเป็นไปในแง่มุมต่ำงๆ 
ของมนษุยชำตทิีว่่ำกนัว่ำเป็นไปอย่ำงพลกิผนั (Disruptive) 
โลกในพื้นท่ีดิจิทัลท่ีสะท้อนให้เห็นภำพของกำรแทรกซึม
ของสื่อสังคมออนไลน์ในแทบทุกชีวิต และทุกกิจกรรม
อย่ำงกว้ำงขวำง ได้เปลี่ยนวิถีทำงของสิ่งต่ำงๆ ที่เคยท�ำมำ
ในอดีตให้กลำยมำเป็น “วิถีของสื่อสังคมออนไลน์” ตั้งแต่
กำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน กำรสร้ำง กำรรักษำ และกำรยุติ
ควำมสัมพันธ์ กำรด�ำเนินธุรกิจ กำรสร้ำงข่ำว กำรสื่อข่ำว 
กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง กำรก่อกำรร้ำย กำรก่อกำรดี 
กำรศกึษำ กำรสำธำรณสขุ กำรด�ำเนนิศำสนกจิ กำรเล้ียงลูก  
กำรดูแลผู้สูงอำยุ และอื่นๆ อีกเกินกว่ำจะกล่ำวได้หมด  
โลกในพืน้ทีด่จิทิลัมอีำณำเขตกว้ำงใหญ่ ทีม่ไิด้แบ่งพ้ืนท่ีตำม
ภมูริฐัศำสตร์ดงัแต่ก่อน แต่มกีำรจดัระเบียบทีม่คีวำมซบัซ้อน 
เชื่อมโยง และแบ่งเขตแดนหลำยช้ัน หลำยพื้นที่ได้ใน 
เวลำเดยีวกนั กำรปฏวิตัดิจิทิลัได้สร้ำงโลกเสมอืนไร้ขอบเขต
ขึ้นใบหนึ่งที่ด�ำเนินคู่ขนำนกับโลกจริง แต่ก็มีควำมเป็นจริง 
(Reality) ของตัวมันเองอย่ำงน่ำพิศวง
 ในแต่ละขณะเวลำ มคีนจำกโลกจรงิท่องไปในโลกเสมอืน 
ในจ�ำนวนที่มำกขึ้น และใช้เวลำนำนยำวขึ้น กิจกรรมต่ำงๆ  
ที่ เข ้ำไปท�ำในโลกเสมือนมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น  
แม้ตัวตนของแต่ละคนยังคงยืน เดิน นั่ง นอน ในโลกจริง  
แต่ในหลำยขณะกส็ลบัเข้ำไปท�ำสิง่ต่ำงๆ ในโลกเสมอืน และ 
สลับกลับไปกลับมำอย่ำงช�่ำชองข้ึนทุกวัน ท�ำให้ทั้งโลกจริง 
และโลกเสมือนไม่ได้อยู ่แยกขำดจำกกันโดยเด็ดขำด  
แต่ซ้อนกันอยู ่เป็นอีกชั้นหนึ่ง และเวลำของโลกทั้งสอง 
ก็เดินไปพร้อมๆ กัน
 คนกับสื่อสังคมออนไลน์มีพัฒนำกำรและควำมเป็นไป 
ที่ขยำยตัวทั้งในแนวกว้ำง แนวยำว และแนวลึกมำกขึ้น  

ดังจะเห็นได้จำกขอบเขตของกิจกรรมทำงสังคมที่ใช้พื้นที่
ในสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะหลำกหลำยมำกขึ้น และ
ในแต่ละด้ำนมีนวัตกรรมกำรใช้ท่ียิ่งแปลกใหม่และล�้ำลึก 
นวตักรรมและควำมแพร่หลำยของกำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์
ทั้งโดยคนแต่ละคน และโดยองค์กรต่ำงๆ นี้ ยิ่งกระตุ้นให้
พัฒนำกำรของสื่อสังคมออนไลน์ และกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว
 ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โลกได้จับตำมองพลวัตของ 
สือ่สงัคมออนไลน์ ทัง้ในแง่ของตวัสือ่สงัคมออนไลน์เอง และ
ในแง่ของคนและชีวิตที่โลดแล่นในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ 
ในมุมหนึ่ง สื่อสังคมออนไลน์ในโลกเสมือนก็อ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ มำกมำย มีโอกำสดีๆ ของชีวิตให้ไขว่คว้ำ  
มีข้อมูลไร้ขีดจ�ำกัดให้เรียนรู ้ มีเงินทองให้เสำะแสวงหำ  
มคีวำมสัมพันธ์ดีๆ ทีช่่วยเยยีวยำทำงจติใจ และในขณะเดยีวกนั  
กำรหมกมุน่อยูใ่นโลกเสมอืนจนแทบจะตดัขำดจำกโลกจรงิ  
คนจริงๆ ควำมรู้สึกจริงๆ รวมทั้งกำรล่อลวง กำรลดกำร
เคลื่อนไหวทำงกำย และภัยร้ำยอื่นๆ อีกมำกมำย ก็แฝง
อยู่ในโลกเสมือนนี้ไม่แพ้กัน กำรใช้ชีวิตในโลกทั้ง 2 ใบ 
ไปพร้อมๆ กัน มีมุมมืดและมุมสว่ำงอย่ำงไร ส่งผลต่อควำม
เป็นอยู่และสุขภำวะอย่ำงไร เป็นเรื่องที่น่ำจะต้องจำระไน
และเข้ำใจให้ชัดแจ้ง เพรำะดูๆ แล้วมนุษย์เรำคงต้องใช้ชีวิต
สลับไปสลับมำในทั้ง 2 โลกนี้ไปอีกนำน

ภำพ : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_121749
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อุบัติการ และวิวัฒนาการ ของสื่อสังคมออนไลน
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ภำพ : พอตำ บุนยตีรณะ
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 สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) นับเป็น
นวัตกรรมของสื่อที่ก�ำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยแท้ และ
นับเป็นวิวัฒนำกำรที่ต่อเนื่องจำกสื่อรุ ่นพี่อย่ำง โทรเลข 
(Telegraph) ซึ่งปิดตัวลงอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ท่อลมรับ-ส่งเอกสำร (Pneumatic post) 
โทรศัพท์ (Telephone) และวิทยุ (Radio) ซึ่งล้วนเป็น
ประดิษฐกรรมแห่งศตวรรษที่ 18 และ 19 (ระหว่ำง ค.ศ.
1792-1891) มีเพียงโทรทัศน์ (Television) เท่ำนั้นที่เกิด
ขึ้นในศตวรรษที่ 20 ตอนต้น และเป็นสื่อดำวรุ่งเกือบตลอด
ศตวรรษจวบจนกระทั่งเมื่อสื่อสังคมออนไลน์มำถึงก่อนที่
จะเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 เพียงเล็กน้อย สื่อโทรทัศน์ก็เฉำลง
อย่ำงชัดเจน จนต้องปรับตัวเองให้เปิดพื้นที่ร่วมกับส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อควำมอยู่รอด
 พจนำนกุรมออกซฟอร์ด (Oxford Dictionary) ได้นยิำม 
ส่ือสังคมออนไลน์ไว้ว่ำเป็นรูปแบบกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ 
และโปรแกรมประยกุต์ (Application) ทีใ่ห้คนสำมำรถสร้ำง 
แบ่งปัน และเผยแพร่ เนื้อหำต่ำงๆ อันเป็นกำรร่วมกิจกรรม
ทำงสังคมในรูปแบบเครือข่ำย ซึง่ในควำมเข้ำใจของคนทัว่ไป 
อำจหมำยถึงกำรสื่อสำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตแบบทันที 
(Instant) จึงเป็นเรื่องเข้ำใจไม่ยำกว่ำเหตุใดกำรสื่อสำรผ่ำน
สือ่สงัคมออนไลน์จึงเป็นท่ีแพร่หลำย และผกูพันกับผู้คนอย่ำง
กว้ำงขวำงรำวกับลัทธิใหม่ของศตวรรษที่ 21

พฒันาของการสือ่สงัคมออนไลนในศตวรรษที ่20
 สื่อสังคมออนไลน์ มีจุดเริ่มต้นต่อจำกกำรก�ำเนิด
ของคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่มีควำมสำมำรถสูง (Super 
computer) เป็นควำมพยำยำมของนักวิทยำศำสตร์ใน
กำรจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่ำนั้นสื่อสำรและส่งข้อมูล
ระหว่ำงกันได้ และท�ำให้เกิด CompuServe ซึ่งเป็นระบบ
อินเทอร์เน็ตระยะแรกเริ่ม และเกิดจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) เป็นครั้งแรกในปี 1966 ซึ่งต่อมำในปี 1979 Tom 
Truscott และ Jim Ellis นักวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์
ชำวอเมริกัน ได้พัฒนำระบบ UseNet เพื่อกำรสื่อสำรผ่ำน
จดหมำยข่ำวเสมือน (Virtual newsletter) โดยสมำชิก
สำมำรถอ่ำน และเขียนข้อควำมตอบโต้ รวมทั้งแสดงควำม
คิดเห็นในกลุ่ม มีลักษณะที่คล้ำยกับระบบ Bulletin Board 
System (BBS) ที่มีมำแต่ก่อน แต่สะดวกและรวดเร็วกว่ำ
 สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์ มี พั ฒ น ำ ก ำ ร ที่ ชั ด เ จ น ขึ้ น 
เมื่อคอมพิวเตอร์ขนำดเล็ก หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
คอมพิวเตอร์ขนำดเล็กใช้ตำมบ้ำนและส�ำนักงำนทั่วไปมีกำร
ใช้อย่ำงแพร่หลำยในช่วงทศวรรษที่ 1980 และในปี 1988  
มีกำรพัฒนำโปรแกรม Internet Relay Chat (IRC) เพือ่กำร
สื่อสำรแบบ “พูดคุย” หรือ “สนทนำ” (Chat) ซึ่งเป็นกำร
สื่อสำรที่สำมำรถโต้ตอบกันได้ทันทีในไมโครคอมพิวเตอร์
เป็นครั้งแรก ได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องจนถึงทศวรรษที่ 

ภำพ : https://www.freepik.com
 https://www.thinglink.com/scene/846199540582187008
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1990 IRC ได้ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมกำร Chat ในห้องสนทนำ 
(Chat Rooms) ในขณะนั้นข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเริ่มมี
ปรมิำณสะสมเพิม่ข้ึนจำกกำรพฒันำเน้ือหำในรปูแบบ World 
Wide Web (WWW) ทีเ่ชือ่มต่อโยงในกนัในอนิเทอร์เนต็และ
สำมำรถค้นหำได้ผ่ำนโปรแกรมค้นหำ (Browser) ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ตัวโปรแกรมค้นหำนี้เองที่ท�ำให้คนและข้อมูลต่ำงๆ 
ทีค่นทัว่โลกต่ำงคนต่ำงผลติและเกบ็ไว้บนอินเทอร์เนต็เชือ่มกัน 
และหำกันพบ

สื่อสังคมออนไลนเต็มรูปแบบ
ในปลายศตวรรษที่ 20
 อำจกล่ำวได้ว่ำ สือ่สงัคมออนไลน์เริม่พฒันำอย่ำงเตม็รปูแบบ 
เมื่อ SixDegree.com ถือก�ำเนิดขึ้นในปี 1996 โดย 
Andrew Weinreich แต่เดิมเรียกว่ำ MacroView ต่อมำ
เปลี่ยนเป็น SixDegree ล้อตำมแนวคิด Six Degree of 
Separation ของ Frigyes Karinthy (1929) นักเขียนชำว
ฮังแกเรียน ในเรื่องสั้นชื่อ “Chain” ในหนังสือรวมเรื่องส้ัน
ชื่อ “Everything is different” กล่ำวถึงปรำกฏกำรณ์ที่คน
รู้จักกัน 2 คน จะมี “เพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อน” ที่บังเอิญ
รูจ้กักนัเป็นทอดๆ อยู่ไม่เกนิ 5 คน ในท�ำนองท่ีคนไทยเรยีกว่ำ  
“โลกกลม” และที่ภำษำอังกฤษเรียกว่ำ “Small world” 
SixDegree นี้แตกต่ำงจำก IRC ตรงที่อนุญำตให้ผู้ใช้สร้ำง 
โพรไฟล์ (Profile) ของตวัเองได้ และใช้เพือ่กำรหำเพือ่นใหม่ 
นอกจำกนีย้งัมเีว็บไซต์ Classmate.com พฒันำโดย Randy 
Conrads ในปี 1995 ใช้เพื่อกำรค้นหำเพื่อนเก่ำชั้นอนุบำล 
ประถม มัธยม SixDegree.com ปิดตวัลงในปี 2000 หลงัจำก 
ที่บริษัท Youthstream Media Network ซื้อกิจกำรไป 
ในมูลค่ำ 125 ล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 1999 ส่วนเว็บไซต์ 
Classmate.com ยังคงด�ำเนินกำรอยู่แต่ไม่ได้รับควำมนิยม
เท่ำใดนัก
 ในขณะที ่SixDegree.com และ Classmate.com เป็น
เว็บไซต์ที่มีกิจกรรมค่อนไปในกำรติดต่อสัมพันธ์และสนทนำ
ในกลุ่มเพื่อน Robot Wisdom ซึ่งริเร่ิมโดย Jorn Barger 
ในปี 1995 มีรูปแบบเป็นกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นเพื่อ
ให้คนอื่นๆ มำอ่ำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งเขำเรียก
ว่ำเป็น Blog หรือ Weblog นับว่ำเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Blog อันแรก มีเนื้อหำเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ทำง 
สงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง รวมทัง้ควำมรูท้ัว่ๆ ไป นอกจำกยงัมี 
MoveOn.org ซึ่งเป็น Blog ลักษณะเดียวกัน ริเริ่มโดย 

Joan Blades และ Wes Boyd ในปี 1988 ในช่วงเริ่มต้น
มีลักษณะเป็นกลุ่มจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email group) 
รณรงค์และเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง เช่น กรณีกำรเคลือ่นไหว 
เพ่ือยกเลิกกำรไต่สวนในกำรถอดถอนประธำนำธบิดบีลิ คลนิตนั 
และกรณีอื่นๆ อีกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนหรือ
ไม่สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกำรรณรงค์หำทุนเพื่อ
กิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ และ LiVEJOURNAL พัฒนำ
โดย Brad Fitzpatrick นักพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชำวอเมรกินั ซึง่ต่อมำได้ขำยกจิกำรให้กบั SUP Media บรษิทั
สื่อสำรสัญชำติรัสเซียในปี 2007 กำรเกิดขึ้นของสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Blog (บล็อก) นี้ น่ำจะกล่ำวได้ว่ำมีส่วน
ส�ำคัญในกำรเผยธรรมชำติของคนในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
และกระตุ้นให้คนอยำกแสดงควำมคิดเห็น โดยเฉพำะเมื่อ 
ผู ้เขียน Blog (Blogger) สำมำรถเขียนแบบนิรนำมได้  
ไม่มีใครสำมำรถสืบค้นได้ว่ำผู้เขยีนเป็นใคร หรอืบำงคนอำจใช้ 
กำรเขียนบล็อกเพื่อโฆษณำตัวเอง เผยแพร่ควำมคิดเห็น 
อย่ำงเปิดเผย ท�ำให้บล็อกกลำยเป็นกำรชุมนุมทำงควำมคิด  
เป็นแหล่งควำมรู ้เครือ่งมอืโน้มน้ำวจติใจ ล้ำงสมอง ปรองดอง 
และกำรวิวำทบนพื้นที่ดิจิทัล
 จะเห็นได้ว ่ำในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 สื่อสังคม
ออนไลน์ได้พัฒนำบทบำทจำกกำรสนทนำวิสำสะในกลุ่ม
เพ่ือนฝูงและคนรูจ้กั มำเป็นกำรเผยแพร่ควำมคดิเหน็ส่วนตวั 
และกำรถกเถียงประเด็นสำธำรณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง

ภำพ : http://www.sixdegrees.com
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การขยายตวัและความหลากหลายของสือ่สงัคม
ออนไลนในศตวรรษที ่21
 อำจกล่ำวได้ว่ำตลอดระยะเวลำ 2 ทศวรรษแรกของ
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคเฟื่องฟูอย่ำงก้ำวกระโดดของสื่อสังคม
ออนไลน์โดยดูจำกสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆ ที่เปิดตัวเพ่ิมขึ้น  
สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำประชำกรในโลกออนไลน์ 

(Netizen) ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรส�ำรวจในปี 2000 
พบว่ำประชำกรอย่ำงน้อย 100 ล้ำนคนสำมำรถเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ต และท�ำให้เห็นว่ำโลกเสมือนก�ำลังขยำยตัวแข่ง
กับโลกจริงแบบก้ำวต่อก้ำว นอกจำกนี้สื่อสังคมออนไลน ์
น้องใหม่ที่ผุดขึ้น ต่ำงมีคุณลักษณะเฉพำะที่หลำกหลำย  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรอันซับซ้อนของคนในสังคม

 ควำมคึกคักของโลกสื่อสังคมออนไลน์เริ่มขึ้นในปี 
2002 เมื่อ Friendster ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภท
เครือข่ำยของกลุ่มเพื่อน ถือก�ำเนิดขึ้นที่กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย โดยนักพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชำวแคนำดำ Jonathan เฉพำะในปี 2003  
มีส่ือสังคมออนไลน์เกิดข้ึนถึง 6 เว็บไซต์ ได้แก่ LastFM  
สือ่สงัคมออนไลน์ทีม่เีนือ้หำเฉพำะกลุม่ผูร้กัดนตร ีMySpace  
ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ำยกลุ่มเพื่อน LinkedIn  
ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อกำรเชื่อมโยงในกลุ่มคนท�ำงำนเพื่อ 
เป้ำหมำยทำงวิชำชีพ WordPress สือ่สงัคมออนไลน์ประเภท
บล็อก Photobucket และ Flickr สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
กำรแบ่งปันรูปภำพ Delicious สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วย 
คัน่หน้ำเวบ็ไซต์ (Bookmarking) เพือ่จดัหมวดหมูท่ีต่นเองชอบ 
และเผยแพร่ให้คนอื่นรู้

 พอมำถึงในปี 2004 Mark Zuckerberg ก็พัฒนำ 
Facebook เวอร ์ชั่นแรกที่ใช ้เฉพำะในกลุ ่มนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย Harvard นอกจำกนี้ยังมีสำรพัดสื่อสังคม
ออนไลน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้แก่ Care2, Muliply, Ning, 
Orkut, Mixi, Pczo, Hyves ในปี 2005 มีสื่อสังคมออนไลน์
ใหม่เกิดอีก 4 เว็บไซต์ ได้แก่ Youtube, Yahoo!360º, 
Bebo, Reddit ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีเพียง Youtube สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทแบ่งปันวดิโีอทัง้ทีม่ขีนำดสัน้และขนำดยำว 
และ Reddit สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทรวบรวมข่ำวสำรและ
จัดอันดับเว็บไซต์ เท่ำนั้นที่ยังด�ำเนินกำรอยู่ ส่วนที่เหลือนั้น
เสื่อมควำมนิยมและหยุดด�ำเนินกำรในที่สุด
 ในปี 2006 Facebook ได้เพิม่ลกูเล่นและขยำยกลุม่ผูใ้ช้ 
จำกเฉพำะในกลุ่มนักศึกษำ Harvard สู่สำธำรณะจนกลำย
มำเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกและมำกที่สุดในโลก

ภำพ : พอตำ บุนยตีรณะ
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ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน Jack Dorsey, Noah Glass, 
Biz Stone และ Evan Williams ได้เปิดตัว Twitter สื่อ
สงัคมออนไลน์ทีมี่ลกัษณะเฉพำะเพือ่กำรตดิตำมและแบ่งปัน
ข่ำว ควำมเคลือ่นไหวในประเดน็ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเมอืง 
ดำรำ บนัเทงิ กฬีำ ประเดน็สงัคม สิง่แวดล้อม ฯลฯ ส่ือสังคม
ออนไลน์ทั้ง 2 เว็บไซต์นี้นอกจำกจะท�ำหน้ำที่ในกำรเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญของ
ผู้มีชื่อเสียงในวงกำรต่ำงๆ ในกำรแสดงควำมคิดเห็น แสดง
ตัวตน และรักษำคะแนนนิยมของตนเองในกลุ่มเป้ำหมำยที่
ตดิตำมควำมเคลือ่นไหว Tumblr และ FriendFeed เกิดขึน้
ในปี 2007 ส่วน Spotify, Ping, Groupon, Kontain เกดิขึน้
ในปี 2008 Foursquare ในปี 2009 Instagram, Pinterest, 
Google Buzz ในปี 2010 ส่วน Google+ และ Pheed  
ในปี 2011
 ควำมก้ำวหน้ำของสือ่สงัคมออนไลน์เข้ำขัน้ทะยำนแบบ
ติดปีก เม่ือส่ือสังคมออนไลน์เข้ำไปอยู่ในสมำร์ทโฟน ผนวก
กบักำรเข้ำถงึอนิเทอร์เน็ตขยำยตวัอย่ำงกว้ำงขวำงในศตวรรษ
ท่ี 21 ส่ือสังคมออนไลน์เหล่ำนี้ท�ำหน้ำที่เผยแพร่ และเก็บ
ข้อมูลระดับ Big Data ทุกเสี้ยวนำที ข้อมูลเหล่ำนี้เป็นทั้ง 

ข่ำวสำร อำรมณ์ ควำมรู้สึก ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมบันเทิง  
มีควำมส�ำคัญต่อทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงำน เรื่องทั่วไป ทั่วโลก
 ในศตวรรษที่ 21 สื่อสังคมออนไลน์ขยำยหน้ำที่ออก
จำกกำรสนทนำ รับ-ส่งข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรบันเทิงและ
ผ่อนคลำย ไปสู่กำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำมำหำกิน กำร
เคลื่อนไหวในประเด็นสังคมและกำรเมือง ทั้งในระดับ
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ทั้งยังทดแทนบทบำทของสื่อ
ประเภทอื่นๆ ที่ท�ำหน้ำที่มำในอดีต ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ และวิทยุ ที่ต่ำงต้องปรับบทบำท หลีกทำงให้ และ
อยูร่่วมกบัสือ่สงัคมออนไลน์อย่ำงชำญฉลำด และไมเ่พยีงแต่
ในแวดวงส่ือเท่ำนั้น สถำบัน และองค์กรต่ำงๆ ในสังคมล้วน
ก�ำลงัปรบักำรท�ำงำน บทบำท และหน้ำทีข่องตวัเองให้เข้ำกบั
พื้นที่ใหม่นี้เพื่อให้ตนเองยังมีควำมหมำยในโลกยุคดิจิทัล
 กำรขยำยตวัของสือ่สงัคมออนไลน์อนัรวดเรว็นี ้สรปุได้เป็น
ภำพเดียวว่ำ ผู้คนได้ค้นพบพ้ืนทีใ่หม่ทีน่่ำต่ืนเต้นมำกแห่งหนึง่  
เป็นที่ที่ไม่เคยพบมำก่อน ข่ำวกำรค้นพบถูกบอกต่อๆ กันไป 
อย่ำงรวดเรว็จนผูค้นไปออกนัอยูร่อบๆ พืน้ทีน่ัน้ ต่ำงคนต่ำงคดิ 
ค้นหนทำงที่จะเข้ำไปด้วยวิธีกำรและยำนพำหนะแบบต่ำงๆ  
เพ่ือได้รู ้ได้เห็น และได้หำประโยชน์ส�ำหรบัตนเองและใครต่อใคร

ภำพ : https://www.pexels.com
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อาการตื่น “โลกใหม” ของศตวรรษที่ 21
การขยายตัวของประชากรโลก และประชากรไทย 

ในพื้นที่เสมือน และสื่อสังคมออนไลน

พ : https://www.pexels.com
 กำรค้นพบ “โลกใหม่” ของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เมื่อ 
ค.ศ. 1492 ท�ำให้คนใน “โลกเก่ำ” ซึ่งประกอบด้วยดินแดน
เพยีง 3 ส่วนคอื ยโุรป แอฟรกิำ และเอเชยี เกดิอำกำร “ตืน่” 
ทั้งยังยั่วเย้ำควำมกระหำยใคร่รู้ สร้ำงจินตนำกำร ควำมฝัน 
และควำมหวัง ขนำดที่โคลัมบัสเองเพ้อไปว่ำเป็น Nuevo 
cielo e mundo “สวรรค์ใหม่ และโลกใหม่” แต่หลังจำก
กำรสร้ำงแผนที่โลกยุคใหม่ส�ำเร็จ และทุกคนเห็นว่ำโลกของ
เรำมีเพยีงเท่ำนี ้กไ็ม่มใีครพดูถงึกำรค้นหำโลกใหม่อกีเลย ....
จนกระท่ังมำถึงช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 เมื่อ “โลกเสมือน” 
อุบัติซ้อนขึ้นกับโลกจริง
 โลกเสมือนใบน้ียังไม่มีใครรู้ว ่ำมีรูปร่ำงหน้ำตำเป็น
อย่ำงไร อำณำเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ไหน สิ่งที่เหมือน
กันระหว่ำงโลกใหม่ของโคลัมบัสกับโลกเสมือนของปลำย
ศตวรรษที่ 20 คือกำรเป็นพื้นที่ของ “ควำมไม่รู้ที่ยิ่งท�ำให้
คนอยำกรู้” กำรเป็นพื้นที่ของควำมฝันและควำมหวังของ 
นกัแสวงโชค เร่ืองรำวท่ีเตม็ไปด้วยควำมจริงบ้ำง ควำมเทจ็บ้ำง  
ไม่ผิดไปจำกควำมเป็นสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ อย่ำงที่ 
โคลัมบสัเคยเพ้อไว้ กำรหลัง่ไหลเข้ำไปท่องเทีย่วและค้นหำว่ำ
มีอะไรในโลกนัน้บ้ำง กบักำรเข้ำไปเพือ่แสวงหำและกอบโกย
ผลประโยชน์นั้น มีมำกพอๆ กัน

 แต่ข้อทีแ่ตกต่ำงทีส่�ำคญัระหว่ำง โลกเสมอืน กบัโลกใหม่ 
ของโคลัมบัสคือ โลกเสมือนนี้เป็นโลกที่ใครก็เข้ำไปได้อย่ำง
ง่ำยดำย พำหนะที่จะพำเข้ำไปก็ไม่ได้แพงลิบลิ่วเหมือนเรือ 
นิยำปินตำ (Niña Pinta) และเรือ ซำนตำ มำรีอำ (Santa 
Maria) ของโคลัมบัส มีเพียงโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์หลำกหลำยรำคำเป็นพำหนะที่จะพำท่องไปได้
ทุกแห่งหน ไม่ต้องใช้เวลำเป็นแรมปีขนำดที่ต้องสั่งลำลูกเมีย
ทีท่่ำเรอืก่อนออกเดินทำงเพรำะอำจจะไม่ได้กลบัมำพบกนัอกี 
โลกเสมอืนนีส้ำมำรถเข้ำออกได้ดงัใจนกึ จะใช้เวลำเพยีงแวบ 
ขณะจติหนึง่หรอืยำวนำนจนหลงวนไปชัว่วนัชัว่คนืในโลกใบนัน้ 
ก็ย่อมสำมำรถท�ำได้ และกำรที่โลกเสมือนนี้เป็นโลกที่ทุกคน 
สำมำรถเข้ำได้ง่ำย ท�ำให้ประชำกรในโลกเสมือนเติบโตขึ้น
รวดเร็วอย่ำงน่ำตกใจ และยังไม่มีทีท่ำที่จะยุติ หรือท�ำให ้
คับแคบลงแต่อย่ำงใด
 ตอนที่โคลัมบัสเหยียบเท้ำบนโลกใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของอเมรกิำใต้ในปัจจบุนั โลกใหม่ตอนนัน้คำดว่ำมปีระชำกร
ซึ่งเป็นชำวพื้นเมืองเพียง 10 ล้ำนคน โลกใหม่ของโคลัมบัส 
ใช้เวลำอีกกวำ่ 500 ปี ถึงได้มีประชำกรเพิม่ขึ้นเป็นประมำณ 
1 พันล้ำนคน

ภำพ : https://foresight-id.com/wp-content/uploads/2018/07/AEOI-3-1.jpg
 https://www.coolshop.co.uk/product/world-map-vintage-style-maxi-poster-61x91-5cm/AH98XC
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 ในปี 2018 โลกเสมือนมีประชำกรรำว 4 พันล้ำนคน  
ในจ�ำนวนน้ีเป็นผูท้ีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์ไม่น้อยกว่ำ 3 พนัล้ำนคน 
หำกนับเอำจุดเริ่มต้นของกำรก�ำเนิด www ในปี 1991 เป็น
วันชำติของโลกเสมือน ก็พอจะสรุปได้ว่ำโลกเล่ือนลอยใบนี ้
ใช้เวลำเพยีง 27 ปีเท่ำนัน้ ในกำรขยำยพลเมอืงเป็น 4 เท่ำของ 
โลกใหม่ และหำกนับเอำกำรก�ำเนิดของ Sixdegree.com 
ในปี 1996 เป็นจุดเริ่มของโลกสื่อสังคมออนไลน์ ก็จะเห็นว่ำ
โลกส่ือสังคมออนไลน์ใช้เวลำเพยีง 22 ปีเท่ำนัน้ ในกำรขยำย
พลเมืองเป็น 3 เท่ำของโลกใหม่ กำรขยำยตวัของโลกเสมอืน
สะท้อนทั้งควำมตื่นตัว ควำมกระหำย รวมทั้งกำรส่ังสม 
ควำมเจริญทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์
 ในปี 2019 โลกมีประชำกรประมำณ 7.5 พันล้ำนคน  
แม้จะมีประชำกรเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ก็เพิ่มในอัตรำที่ลดลง 
โดยเฉพำะในประเทศทีม่กีำรพฒันำในระดบัสงู ประชำกรโลก 
จ�ำนวน 2 ใน 3 มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกว่ำคร่ึงของจ�ำนวนนี้
เป็นสมำร์ทโฟน เท่ำกับว่ำคนค่อนโลกมียำนพำหนะที่จะ
สำมำรถพำท่องโลกเสมือนบนฝ่ำมือของตัวเองได้ ไม่ว่ำจะ
อยู่ที่ใด จึงไม่น่ำแปลกใจที่โลกเสมือนจะมีอัตรำกำรเพิ่มของ
ประชำกรอย่ำงน่ำตกใจ ในปีที่ผ่ำนมำมีคนใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ทั่วโลก และมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 ในแต่ละวินำทีตลอดระยะเวลำ  
12 เดอืนของปี 2017 จะมคีนใช้เพิม่ขึน้อย่ำงน้อย 11 คน และ
เฉพำะส่ือสังคมออนไลน์มคีนใช้เพ่ิมมำกขึน้กว่ำ 300 ล้ำนคน   
ไม่เพียงแต่จ�ำนวนประชำกรออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป
และในส่ือสังคมออนไลน์ที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเท่ำนั้น 
เวลำที่ผู้คนท่องไปในโลกเสมือนใบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่ำงไม่หยุดย้ังเช่นกัน ในรำยงำน Global Digital Report 
2018 คนใช้เวลำในโลกเสมอืนเฉลีย่ไม่น้อยกว่ำ 6 ชัว่โมงต่อวนั  
โลกเสมือนนี้มีควำมคับคั่งและคึกคักเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
 โลกฝั่งตะวันตกซึ่งหลักๆ ประกอบด้วยอเมริกำเหนือ 
อเมริกำใต้ และยุโรป มีประชำกรประมำณ 1 ใน 4 ของโลก 
มีอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับคนใน
ทวีปอื่นๆ ร้อยละ 73 ของประชำกรประมำณ 1 พันล้ำนคน 
ในอเมริกำเหนือและใต้เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์รำวร้อยละ 64 ส่วนในทวีปยุโรปซึ่งมีประชำกรรำว 
840 ล้ำนคน มีอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 80 และ
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ประมำณร้อยละ 53 ขนำดของประชำกร
โลกเสมือนในฝั่งตะวันตกน้อยกว่ำโลกจริงไปเพียงไม่เท่ำไหร่
 สิ่งที่น่ำจับตำมองคือแม้อัตรำกำรเข้ำถึงจะสูงมำกแต่
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรเข้ำถึงก็ยังไม่ได้อิ่มตัว 

การเตบิโตของประชากรโลกออนไลน
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ใชสื่อสังคมออนไลนอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
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 ในปีที่ผ่ำนมำอเมริกำเหนือและใต้มีจ�ำนวนคนที่เข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นประมำณ 23 ล้ำนคน คิดเป็นอัตรำเพิ่ม
ร้อยละ 3 และมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 49 ล้ำนคน 
คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 8 ส่วนในยุโรปมคีนเข้ำอนิเทอร์เนต็
เพิม่ขึน้ 37 ล้ำนคน คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 6 และคนใช้สือ่
สังคมออนไลน์เพิม่ขึน้ 32 ล้ำนคน คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 8
 ตะวันออกกลำงประกอบไปด ้วย 22 ประเทศ 
มีประชำกรประมำณ 250 ล้ำนคน แต่มีอัตรำกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตสูงมำกถึงร้อยละ 65 ส่วนกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อยู ่ที่ร ้อยละ 52 แม้ทั้งจ�ำนวนและอัตรำกำร 
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และกำรใช้จะยังสู้ทวีปอเมริกำและทวีป 
ยุโรปไม่ได้ แต่มีรำยงำนว่ำอัตรำกำรเติบโตของกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตและกำรใช้สื่อสังคมของคนตะวันออกกลำง
ในปีท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำทวีปอเมริกำและยุโรปมำก กำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตของตะวันออกกลำงเพิ่มขึ้น 17 ล้ำนคน คิดเป็น 
กำรเติบโตร้อยละ 11 ส่วนสื่อสังคมเติบโต 37 ล้ำนคน  
คิดเป็นกำรเติบโตถึงร้อยละ 39 ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโต 
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภำค และนี่อำจเป็นภำพสรุปของ
ค�ำตอบที่อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จของกลุ่ม Arab Spring 
ทีป่ระชำกรตะวันออกกลำงในโลกจรงิและโลกเสมอืนร่วมกนั 
ปฏิบัติกำรอย่ำงที่เรียกว่ำ O2O (Online to Offline) 

เกิดเป็นจุดสัมผัสของ 2 โลกที่น�ำไปสู ่กำรเปลี่ยนแปลง 
ครั้งส�ำคัญในตะวันออกกลำง
 เอเชียแปซิฟิค เป็นภูมิภำคที่มีทั้งพ้ืนที่และประชำกร 
มำกทีส่ดุถงึ 4 พนัล้ำนคน แม้จะมอีตัรำกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็
น้อยกว่ำทั้งทวีปอเมริกำ ยุโรป และตะวันออกกลำง คือ
ประมำณร้อยละ 48 ของประชำกร และมกีำรใช้สือ่สงัคมร้อยละ  
42 แต่เมื่อคิดเป็นจ�ำนวนคนแล้วมีประชำกรในโลกเสมือน 
และกำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์ สงูกว่ำในปีทีผ่่ำนมำเอเชยีแปซฟิิก 
มีอัตรำกำรเข ้ำถึงอินเทอร ์ เน็ตเพิ่มขึ้น 98 ล ้ำนคน  
คิดเป็นกำรเพิ่มร้อยละ 5 ส่วนกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ิมขึ้น 224 ล้ำนคน คิดเป็นกำรเพ่ิมร้อยละ 14 แม้อัตรำ 
กำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็และกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์จะน้อยกว่ำ
ทวีปอเมริกำและยุโรป แต่ก็มีอัตรำกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงสูง  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งที่จะ
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกำรมองภำพรวมของภูมิภำคนี้ คือ
กำรเป็นภูมิภำคที่มีควำมหลำกหลำยทั้งเผ่ำพันธุ์ วัฒนธรรม 
ภำษำ และระดับกำรพัฒนำ ซึ่งส่วนใหญ่คนมักมองไปยัง
ประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำ หรือมีอัตรำกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจที่โดดเด่นเพียงไม่ก่ีประเทศ ในขณะที่ประเทศโดย
ส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกยังยำกจนและก้ำวหน้ำไม่มำกนัก 
จำกรำยงำนขององค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม

ภำพ : https://www.freepik.com
 https://www.pexels.com
 https://www.chilljourney.com/ รีวิวทริปในฝัน-ฝรั่งเศส 
 https://www.govivigo.com/ideas/68-india-อนุสรณ์สถำนทัชมำฮำล
 https://www.flickr.com/photos/100 256108@N02/14895768807 
 https://akholidaysnepal.com/tour/bangkok
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แห่งสหประชำชำติ (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization: UNESCO) 
ในปี 2016 เกี่ยวกับกำรเติบโตและกำรใช้อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ของภูมิภำคนี้พบว่ำ ยังมีระดับที่ 
แตกต่ำงกนัมำก อัตรำกำรเข้ำถงึอินเทอร์เน็ตมีต้ังแต่ระดับทีสู่ง 
เกินกว่ำร้อยละ 90 ของประชำกร เช่น ในญ่ีปุ่น ร้อยละ 80  
ในเกำหลใีต้ ออสเตรเลยี และสงิคโปร์ ระดบักลำงๆ ประมำณ
ร้อยละ 50 เช่น ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และระดับ
น้อยที่เข้ำถึงเพียงประมำณร้อยละ 10 หรือต�่ำกว่ำ เช่น 
อัฟกำนิสถำน เมียนมำ และกัมพูชำ ในรำยงำนดังกล่ำว 
ยังชี้ประเด็นปัญหำเรื่องควำมพร้อมของระบบโครงสร้ำง
รองรบั รำคำของอินเทอร์เน็ต รวมท้ังมำตรฐำนควำมปลอดภยั  
ควำมรุนแรง และกำรคุกคำมในโลกไซเบอร์
 ส่วนแอฟริกำนั้น ให้ภำพรวมที่แตกต่ำงไปจำกเอเชีย 
แปซฟิิก และอืน่ๆ ภมูภิำคนีย้งัค่อนข้ำงล้ำหลงัและทิง้ช่วงห่ำง
ในแง่ของพัฒนำกำรทำงด้ำนอนิเทอร์เนต็และกำรใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์เม่ือเทยีบกบัทกุภมูภิำค จำกประชำกร 1.2 พนัล้ำนคน 
ของกว่ำ 50 ประเทศ มีอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเพียง 
ร้อยละ 34 ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพยีงร้อยละ 15 อย่ำงไรกต็ำม 

ในระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ  
มคีวำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรลงทนุในระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ด้ำนโทรคมนำคม ซึง่รวมถงึกำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็
ซึ่งเน้นกำรวำงเคเบิ้ลใต้น�้ำเป็นส�ำคัญ เฉพำะในปี 2013 
แอฟรกิำลงทนุรวมเกีย่วข้องกบัเรือ่งนีไ้ปด้วยงบประมำณรำวๆ  
3.8 พันล้ำนเหรยีญสหรฐั ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำงสะพำนไซเบอร์เชือ่ม
แอฟริกำกบัภมูภิำคอืน่ๆ และเพือ่ไม่ให้แอฟริกำโดดเดีย่วจำก
พื้นที่ในโลกเสมือน แม้จะมีควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำร
พัฒนำกำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ แต่อปุสรรคส�ำคญั
ทีแ่อฟรกิำเผชญิอยูแ่ละยงัหำทำงออกไม่ได้คอืกำรทีย่งัมอีีก 16 
ประเทศทีไ่ม่มทีำงออกสูท่ะเล (Landlocked) ท�ำให้ไม่สำมำรถ
เชือ่มกับเคเบิล้ใต้น�ำ้ได้ กำรเชือ่มกับเครอืข่ำยเคเบิล้บนดนิต้อง
อำศัยกำรผ่ำนพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่งยังคงมีกรณีพิพำท 
ในหลำยพ้ืนที่ ปัญหำเหล่ำนี้กระทบต่อทั้งรำคำและคุณภำพ
ของกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เน็ตรวมทัง้อตัรำกำรใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
แม้กระนั้นในปี 2018 ก็พบว่ำมีคนเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
เพิม่ขึน้จำกปี 2017 ถงึ 73 ล้ำนคน คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 
20 และมีคนใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้นกว่ำ 20 ล้ำนคน  
คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 12ร้อยละ 34 ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพยีงร้อยละ 15 อย่ำงไรกต็ำม คดิเป็นอตัรำเพิม่ร้อยละ 12
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ประเทศไทยในโลกเสมอืน
 หำกกล่ำวถึงระดับควำม “ตื่น” กับโลกเสมือนใบนี้แล้ว  
ประเทศไทยนับว่ำติดอันดับต้นๆ ของโลกมำเป็นเวลำ
ยำวนำนตั้งแต่ยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต กำรจะ 
เข้ำโลกออนไลน์ต้องเข้ำผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ไม่ว่ำจะเป็นแบบตัง้โต๊ะ หรอืโน้ตบุค๊ และยิง่ไปกว่ำนัน้คนส่วนใหญ่ 
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ต้องพึ่งพำคอมพิวเตอร์ของ
ที่ท�ำงำน มหำวิทยำลัย โรงเรียน หรือร้ำนคอมพิวเตอร์  
จนท�ำให้ร้ำนคอมพิวเตอร์ และ Internet Café เติบโตอย่ำง
รวดเร็วรำวกับดอกเห็ด ในตอนนั้นกำรสนทนำออนไลน์ต้อง
ท�ำผ่ำนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น โดยใช้โปรแกรม Chat ต่ำงๆ 
ส่วนส่ือสังคมออนไลน์แรกๆ ที่คนไทยนิยมยังเป็น Hi5 ใน
ปี 2008 ฝ่ำยกำรตลำดของ Hi5 รำยงำนว่ำประเทศไทยมี
สมำชิกมำกเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และมีอัตรำกำรเติบโต
เป็นอันดับ 3 ของโลก
 มำจนถึงปี 2018 ผลกำรส�ำรวจของส�ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รำยงำนว่ำคนไทยใช้เวลำใน 
อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง 5 นำทีต่อวัน เพิ่มจำกปีก่อน 
3 ชั่วโมง 41 นำที ซึ่งไม่ต่ำงจำกผลกำรส�ำรวจของ We Are 
Social ซึ่งรำยงำนว่ำประเทศไทยติดอันดับกำรใช้เวลำใน
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก 9 ชั่วโมง 38 นำที เฉพำะกำร
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คนไทยใช้เวลำประมำณ 3 ชั่วโมง 10 
นำทต่ีอวัน และย่ิงไปกว่ำนัน้ คนไทยชมส่ือบนัเทงิต่ำงๆ ผ่ำน
อินเทอร์เน็ตประมำณ 4 ชั่วโมง 3 นำที จะว่ำไปแล้ว เกือบ
ครึ่งหนึ่งของชีวิตคนไทยในแต่ละวันท่องอยู่ในโลกเสมือน
 ในแง่ของกำรแทรกซึมและกำรเข้ำถึงของอินเทอร์เน็ต
และสือ่สงัคมออนไลน์ในประเทศไทย พบว่ำประมำณร้อยละ 
82 ของประชำกรไทยเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปีนี้มี 
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน 11 ล้ำนคน คิดเป็นอัตรำเพิ่ม
ร้อยละ 24 และเข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 74 ปีนี้มี 
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน 5 ล้ำนคน คิดเป็นอัตรำเพิ่ม 
ร้อยละ 11 นอกจำกนี้ร้อยละ 80 ของคนไทยมีเครื่องมือ

ภำพ : https://www.freepik.com 
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สื่อสำรเคลื่อนที่ ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 
ร้อยละ 90 รำยงำนว่ำเข้ำอินเทอร์เน็ตทุกวัน ร้อยละ 8  
เข้ำสปัดำห์ละครัง้ ร้อยละ 74 เข้ำอนิเทอร์เนต็ผ่ำนสมำร์ทโฟน  
และร้อยละ 98 ของคนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไปมีสมำร์ทโฟนใช้  
ซึง่อันทีจ่ริงแล้วในปัจจบุนัเดก็ทีอ่ำยตุ�ำ่กว่ำ 18 ปี กม็สีมำร์ทโฟน 
ใช้แล้วเป็นจ�ำนวนมำก
 หำกเจำะลกึลงไปในพฤตกิรรมในโลกเสมอืนของคนไทย 
โดยดูจำกเว็บหรือแอพพลิเคชั่นที่มีปริมำณกำรเข้ำใช้คับคั่ง
จะพบว่ำ กิจกรรมส�ำคัญของกำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปเพ่ือ
กำรค้นหำข้อมูลผ่ำน Google ท�ำให้ปริมำณกำรเข้ำ Google 
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บอื่นๆ เฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลำใน 
Google ประมำณ 9 นำทีต่อครั้ง ในแต่ละครั้งเปิดเข้ำไป
ประมำณ 7-8 หน้ำ รองลงมำจำก Google คือ Facebook 
ซึง่เป็นส่ือสังคมออนไลน์เพือ่กำรตดิต่อกบัเพือ่น ในแต่ละครัง้
ที่เข้ำ Facebook จะใช้เวลำเฉลี่ยประมำณ 12 นำที และ 
เปิดเข้ำไปประมำณ 12 หน้ำ รองจำก Facebook คือ 
Youtube ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภท TV และ VDO 
ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อควำมบันเทิง แม้ปริมำณกำรเข้ำจะ 
น้อยครั้งกว่ำ แต่คนไทยจะใช้เวลำใน Youtube นำนที่สุด  
คือประมำณ 24 นำที และเปิดไปประมำณ 10 หน้ำ
 นอกจำกกำรใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่กำรค้นข้อมลู (Google) 
ติดต่อกับเพื่อน (Facebook) ดู TV และ VDO (Youtube) 
แล้ว คนไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสนทนำด้วยกำรพิมพ์
ข้อควำมแบบตอบโต้ทนัท ี(Instant messaging) ทดแทนกำร
โทรศัพท์มำกขึ้น โดยโปรแกรม Line เป็นสื่อสังคมออนไลน์

ประเภทกำรสนทนำที่นิยมที่สุด รวมทั้งกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อกำรอ่ำนและติดตำมควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ และ
แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง เช่น กำรเข้ำไปอ่ำนและเขียน 
แสดงควำมคดิเหน็ (Comment) ในเวบ็ไซต์ Pantip.com และ  
Sanook.com รวมทัง้กำรใช้ Twitter และทีน่่ำจบัตำมองมำก 
ในขณะนี้คือกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ ซึ่งมีหลำยเว็บไซต์  
แต่ที่ติดอันดับคนใช้มำกที่สุดในปัจจุบันคือ Lazada.co.th
 อินเทอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ เข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตคนไทยแทบทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นควำมบันเทิงและ
นันทนำกำรด้วยกำรอ่ำน กำรดู และกำรฟังเนื้อหำสำระ
ประเภทต่ำงๆ ในกำรท�ำงำนที่มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ร่วมงำนมำกขึ้น กำรติดตำมควำม
ก้ำวหน้ำของงำน กำรรำยงำนปัญหำอุปสรรค กำรขอควำม
คดิเห็น กำรส่ังและส่งงำน และในกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ส่วน
บุคคลทั้งที่เป็นเพ่ือน และครอบครัว จนกระทั่งกำรจับจ่ำย
ใช้สอยผ่ำนอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมำกขึ้นทุกวัน
 กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของใช้สื่อสังคมออนไลน์นี ้
ส่วนหนึง่สะท้อนให้เหน็ปรำกฏกำรณ์ทีผู่ค้นต้องกำรกำรเชือ่มโยง 
และรับรู้ข่ำวสำรอยู่ตลอดเวลำ กลัวกำร “เอ้ำท์” (Out) คือ
กำรตกข่ำว หรือไม่ทันเหตุกำรณ์ อย่ำงที่เรียกว่ำ Fear of 
Missing Out (FOMO) รวมทั้งต้องกำรแสดงควำมสนใจ 
ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น หรือส่งต่อข้อมูลที่ตนเองรับทรำบมำ 
เพือ่ให้ใครๆ เหน็ว่ำตนเองรูก่้อน จนขำดกำรตรวจสอบข้อมลู
อย่ำงรอบคอบ
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 ดำบสองคม เหรียญสองด้ำน และคุณอนันต์โทษมหันต์ 
เห็นจะไม่ผิดไปจำกสิ่งที่คนในสังคมก�ำลังเผชิญกับส่ือสังคม
ออนไลน์ที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วในทุกพื้นที่ของโลกปัจจุบัน 
และดูท่ำทีแล ้วสื่อสังคมออนไลน์แนบชิดกับชีวิตและ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยด้วยสถิติที่ไม่น้อยหน้ำชำติใด
ในโลก
 ควำมคลั่งไคล้สื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจำยอย่ำง
รวดเรว็นี ้สร้ำงข้อกงัขำเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของสงัคมไทย
ในพื้นที่เสมือนนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่สื่อสังคมออนไลน์สัมผัส
กบัคนไทย จนกระทัง่เข้ำข้ันรุกล�ำ้ทัง้พืน้ทีส่่วนรวมและส่วนตวั 
ของคนไทย แต่ก็ไม่มีใครกล้ำประณำมว่ำส่ือสังคมออนไลน์ 
ชั่วร้ำยไปเสียทั้งหมดจนต้องก�ำจัดไปจำกสังคม เพรำะจริงๆ 
แล้วมีคนและกิจกรรมในสังคมอีกไม่น้อยที่ต้องพึ่งพำพื้นที ่
ในสือ่สงัคมออนไลน์ และมชีวีติของอกีหลำยคนอำจพงัครนืลงไป 
หำกสื่อสังคมออนไลน์หำยไปจำกโลก
 กำรจำระไนให้เห็นชัดเจนว่ำพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน ์
มีมุมสว่ำงมุมมืดอย่ำงไรในสังคมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อ 
สุขภำวะของคนไทย ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย จติ ปัญญำ หรอืสงัคม 
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ข้อเตือนใจ และข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกบัแนวปฏบิตัเิพือ่ลดด้ำนมดื และเพิม่ด้ำนสว่ำงของโลก
เสมือนในสังคมไทย

ปญญา และอวิชชา ที่มากับโซเชียลมีเดีย
 กำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นกำรไต่ระดบัทีจ่ดุสูงสุด และ
ล่ำสดุ ของโลกยคุข้อมลูข่ำวสำรในปัจจบุนั แม้จะไม่อำจสรปุ
ได้ชัดเจนว่ำโลกยุคข้อมูลข่ำวสำรจะยกระดับของพัฒนำกำร
ไปถึงจุดไหน แต่เพียงแค่จุดล่ำสุดนี้สังคมก็เปลี่ยนแปลงไป
จนหลำยคนปรับตัวเพื่อรับมือไม่ทัน
 ในมิติของข้อมูลนั้น เมื่อแรกเริ่ม อินเทอร์เน็ตได้ทลำย
เขื่อนข้อมูลที่เคยกีดกั้น และสงวนเก็บไว้ให้กับคนบำงกลุ่ม
เท่ำนั้น ในขณะที่คนอีกจ�ำนวนมำกไม่สำมำรถเข้ำถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้ เกิดเป็นควำมเหลื่อมล�้ำของข้อมูลข่ำวสำร 
ซึง่น�ำไปสูค่วำมเหลือ่มล�ำ้ของโอกำสทีไ่ด้รับ และควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงสถำนภำพในสังคม ในประเด็นนี้ สื่อสังคมออนไลน์
ได ้แสดงบทบำทในกำรเป็นตัวเร ่งกำรทลำยของเขื่อน 
กักเก็บข้อมูลนั้น และยังท�ำให้มวลข้อมูลขนำดมหึมำ 
หลั่งไหลเข้ำสู่ผู้คนทั่วโลก ปรำศจำกพรมแดนทำงภูมิศำสตร์ 

สองคมตอสุขภาวะ ของสื่อสังคมออนไลน

และภมูริฐัศำสตร์ใดๆ ขวำงกัน้ และยิง่เมือ่สือ่สงัคมออนไลน์
เข้ำไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ก็ยิ่งท�ำให้ข้อมูลถำโถมเข้ำสู่ผู้คน
ได้อย่ำงรวดเร็ว และผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ได้
อยู่ในฐำนะผู้รับข้อมูลเท่ำนั้น แต่ยังเกิดปรำกฏกำรณ์ที่ใครๆ  
ก็สำมำรถสร้ำงข้อมูล (User-generated content) และ
เชือ่มต่อกันได้อย่ำงอสิระ เรยีกโดยทัว่ไปว่ำ “เวบ็ 2.0” (Web 
2.0) เกิดเป็นข้อมูลที่สร้ำงโดยภำคประชำชนอย่ำงที่ไม่เคยมี
มำก่อน ชำวเนต็ (Netizen) ได้มโีอกำสแสดงบทบำทกำรเป็น 
นักเขียนประชำชน นักสืบประชำชน นักวิชำกำรประชำชน 
นักเคล่ือนไหวประชำชน ฯลฯ ที่ทรงพลังยิ่ง เพรำะสำมำรถ
ท�ำได้ง่ำย ท�ำได้เรว็ และท�ำได้ด้วยต้นทนุทีต่�ำ่ หลำยคนลงมอื
ลงแรงค้นคว้ำข้อมูล วิเครำะห์และเขยีนบทสรปุ สร้ำงผลงำน
ทำงควำมคิดชิ้นใหม่ๆ มำกมำย และสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
อย่ำงงำม โลกส่ือสังคมออนไลน์พำนักคิดเหล่ำนี้เข้ำถึงกลุ่ม
ลกูค้ำทัว่โลก ส่งสนิค้ำถงึมอือย่ำงง่ำยดำย ปิดกำรขำยด้วยกำร
โอนเงินผ่ำนระบบดิจทิลัในพรบิตำ เรำได้เหน็ศลิปินหน้ำใหม่ 
ที่สร้ำงผลงำนในอพำร์ทเม้นท์เล็กๆ ของตัวเองแล้วเผยแพร่ 
ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์จนโด่งดังโดยไม่ต้องง้อคนกลำง 
หรือบริษัทนำยหน้ำ มิหน�ำซ�้ำบริษัทนำยหน้ำทั้งหลำย
กลำยเป็นฝ่ำยที่ว่ิงเข้ำหำเมื่อพบว่ำศิลปินเหล่ำนั้นโด่งดัง 

พ : https://www.pexels.com

ภำพ : http://csslord.blogspot.com/2017/08/computer-knowledge- 
 quiz-internet-set-3.html

“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล 105
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ในชัว่ข้ำมคนื ยนืยนัด้วยยอดววิขนำดหลำย K (1 K = กำรเข้ำชม  
1 พันครั้ง) หรือหลำย M (1 M = กำรเข้ำชม 1 ล้ำนครั้ง) 
กำรแจ้งเกิดของศิลปินออนไลน์หน้ำใหม่เหล่ำนี้ไม่ได้จ�ำกัด
เพียงแต่กลุ่มวัยรุ่นที่มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เท่ำนั้น แต่ยังเปิดช่องทำงให้ผู้สูงวัยได้ส่งเสียงและ
แสดงตัวตนไม่ให้ถูกหลงลมืไปกบักำลเวลำ มผีูส้งูอำยไุม่น้อย
ที่หัวใจกระชุ่มกระชวย มีก�ำลังใจลุกขึ้นมำท�ำสิ่งต่ำงๆ เพื่อ
เผยแพร่ในสือ่สงัคมออนไลน์ นอกจำกนีย้งัมคีนอกีมำกมำยที่
ลงมอืคดิ และสร้ำงสิง่ต่ำงๆ เพือ่เผยแพร่ในสือ่สงัคมออนไลน์
เพยีงเพรำะควำมดืม่ด�ำ่ในกำรค้นและกำรคิดโดยไม่มแีรงจงูใจ
ทำงกำรเงิน มีแต่ควำมสุขสมใจกับกำรได้ท�ำส่ิงที่ตัวเองชอบ 
กำรทีไ่ด้เผยแพร่ และกำรได้เหน็ยอดววิ ยอดไลค์ คอมเม้นท์  
และแชร์ แฟนคลบัทีต่ดิตำมเป็นประจ�ำจะได้รับกำรแจ้งเตอืน
เมื่อมีข้อมูลหรือผลงำนใหม่ๆ ออกมำ

ภำพ : https://www.youtube.com/watch?v=uBErfuW3a2g

 ปัจจบุนัมนีกัเขยีนในสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทบลอ็กเกอร์ 
ที่ตั้งใจค้นคว้ำ และผลิตข้อมูลเพื่อเผยแพร่จ�ำนวนมำก 
ครอบคลุมแทบทกุประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำร 
ลงทุน รวมไปจนถึงประเด็นปกิณกะทั้งหลำยตั้งแต่ กำรท�ำ
อำหำร กำรปลูกต้นไม้ กำรดูแลรักษำรถ ไปจนถึงกำรดูแล
สัตว์เล้ียง พูดได้อย่ำงเต็มปำกว่ำไม่ว่ำใครอยำกได้ควำมรู ้หรอื
ควำมเห็นเรื่องอะไร โลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ก็สำมำรถสรรหำมำให้ได้อย่ำงจุใจ และข้อมูลที่เป็นควำมรู้
เหล่ำนี้ก็มีส่วนท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนส�ำคัญในกำร
สนบัสนนุ “สงัคมอดุมปัญญำ” และกลำยเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลขนำดใหญ่ในอุปกรณ์เล็กๆ ที่อยู่ในฝ่ำมือของทุกคน

ภำพจำก https://www.facebook.com/RayRaiRaiwan/ 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตและกำรเผยแพร่ข้อมูลที่แสน
ง่ำยดำยในโลกสือ่สงัคมออนไลน์ทีพ่ร้อมจะเข้ำถงึมอืและเข้ำถงึ 
ควำมคิดของผู้คน อำจแฝงปนไปด้วยข้อมูลด้อยคุณภำพ  
กำรคิดวิเครำะห์ที่ขำดหลักกำรที่น่ำเชื่อถือ รวมไปจนถึง
อคต ิและควำมเข้ำใจผดิต่ำงๆ ของผูส้ร้ำงข้อมลูเอง เรือ่งรำว 
และข้อมูลเหล่ำนี้แพร่กระจำยไปตำมสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทต่ำงๆ โดยอำศยักำรแชร์ข้อมลูของคนในโลกสือ่สงัคม
ออนไลน์เอง ซึ่งกำรแข่งกันแชร์ข้อมูลต่ำงๆ ได้กลำยเป็น
ปรำกฏกำรณ์อกีอย่ำงหนึง่ทีเ่กิดซ้อนขึน้มำในโลกยคุสือ่สงัคม
ออนไลน์ กำรแชร์ข้อมลูเป็นลกูโซ่นีแ้ม้จะไม่เหมอืนแชร์ลกูโซ่
เสยีทเีดยีวแต่มลีกัษณะคล้ำยกนัอยูไ่ม่น้อย โดยเฉพำะในแง่ที่

สุขภาพคนไทย 2562106
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 ภาพข้อมูลเท็จที่ส่งต่อในกลุ่มไลน์ท�าให้คนหลงเชื่อและตระหนก

เก่ียวกับกำรบอกถงึผลประโยชน์บำงอย่ำงให้กบัคนทีอ่ยูใ่นวง
ใกล้ชดิ และบอกต่อๆ กนัไปจนเป็นวงกว้ำง กลำยเป็นกลุ่มคน 
จ�ำนวนมหำศำลท่ีได้รับข้อมูลผิดๆ และส่งต่อข้อมูลผิดๆ 
นอกจำกนี้ ควำมตื่นเต้นในกำรเป็นคนแรกที่ได้แชร์ข้อมูลที่
น่ำสนใจ น่ำตกใจ น่ำประทับใจในระดับสุดขีด (Extreme) 
ให้กับคนที่รู้จักก่อนใครๆ ก็กลำยเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่
ควรต้องระมัดระวังอีกอย่ำงหนึ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
ได้มีกำรแชร์ข้อมูลผิดๆ ในลักษณะเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วน และ
อำจพูดได้ว่ำสังคมไทยมีควำม “ตื่นตูมออนไลน์” อยู่ไม่น้อย
 นอกจำกนี ้ยงัมข้ีอมลูอกีไม่น้อยทีม่จิฉำชพีจงใจสร้ำงขึน้ 
เพื่อฉ้อฉลในโลกออนไลน์ ท�ำให้โซเชียลมีเดียกลำยเป็น
แหล่งท�ำมำหำกินของนักหลอกลวงต้มตุ๋นที่ล่อลวงผู้คนใน
สื่อสังคมออนไลน์ได้รำยวัน ดังเช่นกรณีของ “นัทโอนไว” 

ชำยหนุม่วยั 31 ปี ทีถู่กสำวรุ่นใหญ่ใช้รูปปลอมหลอกให้โอนเงนิ 
ไปร่วมแสนบำท และกรณขีอง “ฟำง สำวสำยเปย์” ซึง่ตกเป็น
เหยื่อสำวทอมที่หลอกให้หลงในจังหวะที่น้องฟำงอ่อนไหว 
ในช่วงอกหัก ลวงให้โอนเงินเกือบสำมแสนบำทภำยใน  
1 เดอืน ทัง้สองกรณเีป็นกลลวงง่ำยๆ ไม่ต่ำงอะไรจำกพ่อค้ำเร่ 
ทีโ่ชว์งเูหลอืม งูจงอำง และแสดงกำรตดัคออบัดุล ก่อนหลอก
ขำยยำและวตัถมุงคลตำมตลำดสดในอดตีเมือ่ส่ีสิบห้ำสิบปีก่อน  
ควำมเขลำในสังคมยุคข้อมูลข่ำวสำรท่วม เกิดขึ้นได้อย่ำง

ง่ำยดำยและเกิดควำมเสียหำยขนำดใหญ่ได้ในสื่อสังคม
ออนไลน์ และยิ่งเทคโนโลยีพัฒนำเร็วขึ้นเท่ำใด กำรฉ้อฉลก็
ยิง่มคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้ และกด็เูหมอืนว่ำกำรตกเป็นเหยือ่ก็
ยิง่ง่ำยขึน้กว่ำเดิม รำวกับพัฒนำกำรด้ำนกำรเรยีนรูแ้ละข้อมลู
ต่ำงๆ ไม่ได้ช่วยคนให้พ้นจำกอวิชชำเลย เทคโนโลยีพลิกผัน
ทีท่�ำให้ธรุกรรมทำงธนำคำรเป็นไปอย่ำงง่ำยดำยด้วย Mobile 
banking application ท�ำให้คนขำยของออนไลน์จ�ำนวนไม่น้อย 
ถูกหลอกให้เชื่อมบัญชีธนำคำรของตัวเองกับกระเป๋ำเงิน
ออนไลน์ (e-Wallet) ของคนร้ำย ก่อนจะแอบโอนเงินออก
จำกบัญชีไปหมดเกล้ียงในพริบตำ เป็นอุทำหรณ์ส�ำหรับ 
กำรกด “ยอมรับ” (OK) และ “ด�ำเนินกำรต่อไป” (Next)  
โดยไม่อ่ำนค�ำอธิบำยและค�ำเตือนที่แสนยืดยำว
 โซเชยีลมเีดยีในยคุทีข้่อมลูข่ำวสำรขนำดมหึมำจำกทัว่โลก 
อยู่ในมือของผู้คน และสำมำรถสืบค้น เรียกใช้ได้ตลอดเวลำ
ตรำบที่มีกำรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่ำจะเป็นแบบมีสำย
หรือแบบไร้สำย ท�ำให้ข้อมูลอยู่ใกล้กับมนุษย์มำกที่สุดใน
ประวตัศิำสตร์ของมนษุยชำต ิในขณะทีข้่อมลูมหำศำลเหล่ำนี ้
สำมำรถสร้ำงปัญญำให้กับคนได้อย่ำงชนิดที่กำรศึกษำใน
โรงเรยีนหรอืมหำวทิยำลยัอำจไม่จ�ำเป็นอกีต่อไป แต่ในหลำย
แง่มมุกส็ำมำรถมอมเมำคนให้หลงใหล หลงผดิ และถกูล่อลวง 
ได้ไม่น้อยไปกว่ำกัน 
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สุขภาพกาย กับการใชโซเชียลมีเดีย
 ต้องยอมรับว่ำ กำรหนัมำดแูลรักษำสขุภำพจนกลำยเป็น 
กระแสโลกในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจำกสื่อ
สังคมออนไลน์ด้วยกำรเป็นพื้นที่สำธำรณะที่ให้ข้อมูลต่ำงๆ 
เกีย่วกบักำรดแูลรักษำสขุภำพ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองอำหำรกำรกนิ  
กำรออกก�ำลังกำย กำรพักผ่อน และกำรปฏิบัติตัวต่ำงๆ  
เพื่อกำรมีสุขภำพที่ดี ส่งไปยังผู้คนได้อย่ำงกว้ำงขวำง และ
ข้อมูลเหล่ำนี้ก็เป็นข้อมูลที่คนที่สื่อสังคมออนไลน์ชอบที่จะ 
ส่งไปยงัคนทีต่นเองสนทิสนม รกัใคร่ เป็นกำรแสดงออกทำงหน่ึง 
ของควำมรกั ควำมห่วงใย ในยุคท่ีผูค้นแยกย้ำยอยูห่่ำงไกลกัน 
และใช้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นช่องทำงในกำรรกัษำควำมผูกพัน
ระหว่ำงกันไว้
 นอกจำกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำงสุขภำพซึ่งได้กล่ำว 
ไปบ้ำงแล้ว ส่ือสังคมออนไลน์ยังได้สร้ำงโปรแกรมส�ำเร็จรูป 
หรือแอพพลิเคชั่น ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำสุขภำพ
ต่ำงๆ ซึง่มีควำมสะดวกต่อกำรเรยีกใช้เพรำะส่วนใหญ่จะอยูใ่น 
โทรศัพท์มือถือ หรืออำจอยู่ในอุปกรณ์ผูกข้อมือพิเศษที่เป็น
ทัง้นำฬิกำบอกเวลำ และมีเคร่ืองมือตรวจวัดกจิกรรมทำงกำย  
เช่น จ�ำนวนก้ำวทีเ่ดนิในแต่ละวนั จ�ำนวนช่ัวโมงในกำรนอนหลบั 
กำรแนะน�ำท่ำออกก�ำลงักำย ตลอดจนสญัญำณชีพบำงอย่ำง
เช่น จังหวะกำรเต้นของหัวใจ ชีพจร และ ควำมดันโลหิต 
(เช่น แอพพลิเคชั่น Cardiograph, Nike+ Running, และ 
Fitstar Personal Trainer) กำรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อำกำรเจบ็ป่วยต่ำงๆ (เช่น iTraig) ซึง่ข้อมูลเหล่ำนีจ้ะส่งเชือ่ม
กบัแอพพลิเคชัน่เพือ่ประมวลข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัสขุภำพ 
และสำมำรถส่งข้อควำมเตือน (Notification) ไปที่ตัวเอง  
คนใกล้ชดิ หรอืแม้กระทัง่แพทย์ประจ�ำตวัได้ นอกจำกนีย้งัมี
แอพพลิเคชั่นที่แนะน�ำอำหำรเพื่อกำรควบคุมแคลลอรี่ (เช่น 
Calorie Counter by FatSecret) กำรลดน�ำ้หนกั (เช่น Diet 
Point Weight Loss) และแม้กระทัง่กำรเลกิบุหรี ่(เช่น Quit 
now และ Quit smoking slowly) จนกำรใช้แอพพลิเคชั่น
เหล่ำนี้ได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในยุคปัจจุบัน
 อย่ำงไรกต็ำม มีผลกำรวิจัยทัง้ในและต่ำงประเทศทีก่ล่ำวถงึ 
กำรเสพติดส่ือสังคมออนไลน์หรือ โซเชียลซนิโดรม (Social 
syndrome) ท่ีมีผลต่อสขุภำพทำงกำยในลกัษณะทีไ่ม่แตกต่ำง 
จำกออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ซึ่งเป็นอำกำร
ท่ีเกิดจำกกำรนั่งท�ำงำนหน้ำคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำนๆ  
ทั้งนี้ เพรำะกำรเสพติดกำรใช ้สื่อสังคมออนไลน์ท�ำให ้ 
ผู ้ใช้ลดกำรเคลื่อนไหวทำงกำย เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

(Sedentary behaviors) และจดจ้องมองทีห่น้ำจอโทรศพัท์
มือถือ หรือแท็บเล็ต รวมทั้งจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ
เดียวกัน กำรก้มหน้ำพิมพ์และอ่ำนข้อควำมต่อเนื่องเป็น
เวลำนำนจนปวดหลัง ปวดต้นคอ และปวดศรีษะ กำรไม่ได้ 
ออกก�ำลังกำยอย่ำงถูกต ้องและเหมำะสมโดยเฉพำะ 
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเมื่อติดเกมออนไลน์ กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่ำงต่อเนื่องจนนอนไม่พอ จำกกำรศึกษำของ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยั Pittsburgh พบควำมสมัพันธ์ 
ระหว่ำงกำรใช้เวลำในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อร่ำงกำยจนมคีวำมเสีย่งต่อสขุภำพ กำรรบัประทำนอำหำร
ไม่เป็นเวลำ กำรนอนไม่หลับหรือนอนดึกเกินไป
 นอกจำกนี้ควำมสำมำรถของส่ือสังคมออนไลน์ในกำร 
ดึงควำมสนใจของผู้ใช้ให้อยูห่น้ำจอได้เป็นเวลำนำนๆ ยงัท�ำให้
พ่อแม่จ�ำนวนมำกใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่ำงๆ เพื่อดึง 
ควำมสนใจของเด็กเล็กๆ ให้อยู่นิ่งๆ ไม่วิ่งเล่นซน ท�ำให้ 
พ่อแม่มีเวลำท�ำกิจกรรมอย่ำงอื่นซึ่งได้ผลเป็นอย่ำงยิ่ง  
แต่ผลเสยีทีจ่ะเกดิแก่สขุภำพกำย สขุภำพจติ และกำรเรยีนรู้
ของเด็กเป็นสิ่งที่น่ำเป็นห่วงในอนำคต

ภำพ : https://macropinch.com/cardiograph

 https://www.wired.com/2017/11/review-iphone-x
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จิตและสังคม ความสุขและความเสื่อม 
จากสื่อสังคมออนไลน
 หำกจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สำมำรถน�ำพำควำมรู้สึกนึกคิด
ของผู้คนให้มำพบปะกันได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็วที่สุด 
รบัรองได้ว่ำไม่มีสิง่ใดทีจ่ะท�ำได้เสมอเหมือนส่ือสังคมออนไลน์
ในยคุปัจจบุนั และควำมกว้ำงขวำงทีว่่ำนีเ้ป็นควำมกว้ำงขวำง
ที่ครอบคลุมแทบทุกมุมโลก และควำมรวดเร็วที่ว่ำนี้ก็เป็น
ควำมรวดเรว็ในชัว่เสีย้ววนิำท ีด้วยเหตนุีโ้ซเชยีลมเีดยีจงึเป็น
เหมือนพื้นที่ที่เป็นชุมทำงของควำมคิดของคนจำกคนละที ่
ละทำงที่บ้ำงก็มำปะทะ บ้ำงก็มำประนีประนอม บ้ำงก็มำ 
ผสมกลมกลืน เกิดเป็นเครือข่ำยสังคมขนำดใหญ่ที่แต่ละจุด
ควำมคิดเชื่อมต่อถึงกันโดยตรงบ้ำง โดยอ้อมบ้ำง ซึ่งในแง่นี้
จิตและควำมรู้สึกนึกคิดจึงมีควำมเชื่อมโยงผูกพันกับสังคม
อย่ำงแยกกันไม่ออก
 หำกสืบค้นเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับผลกระทบ
ของโซเชียลมีเดีย ก็จะเห็นได้ว่ำประเด็นที่ได้รับควำมสนใจ
มำกที่สุดทั้งในแง่บวกและแง่ลบ คือผลกระทบต่ออำรมณ์  
จติใจ และสมัพนัธภำพกบัสงัคม อนัหมำยถงึทัง้ผูค้นทีอ่ยูร่อบข้ำง 
และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่น่ำแปลกใจ 
แต่อย่ำงใดเพรำะควำมตัง้ใจแต่แรกเร่ิมของกำรสร้ำงสือ่สงัคม

ออนไลน์ก็เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และช่องทำงให้คนทั้งที่รู้จักกันและ
ไม่รู้จักกันได้พูดคุยและเชื่อมโยงกัน และด้วยคุณสมบัติของ
กำรเชื่อมโยงควำมรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมเสมือนนี้เองที่
ท�ำให้โซเชียลมีเดียมีผลต่อสภำวะทำงจิต และสุขภำวะทำง
สังคม
 ส่ือสังคมออนไลน์มบีทบำทอย่ำงมำกในกำรช่วยให้คนที่ 
ไม่ได้พบปะกันมำนำน ไม่ว่ำจะเป็นญำติพี่น้อง เพื่อนเก่ำ 
สมยัเรยีนชัน้อนบุำล ประถม มธัยม มหำวทิยำลยั ทีท่�ำงำนเก่ำ  
หรอืแม้แต่คนทีเ่คยพบกันโดยบงัเอญินำนมำแล้วและไม่คดิว่ำ
จะได้พบกนัอกี แต่ปัญญำประดษิฐ์ (Artificial intelligence) 
และกลไกทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศอันชำญฉลำดของสื่อ
สังคมออนไลน์ก็พำให้คนเหล่ำนี้ได้กลับมำพบและพูดคุยกัน
อีกครั้ง หำกพูดเป็นส�ำนวนไทยว่ำ “โลกกลม” หรือ ส�ำนวน
องักฤษ “โลกเล็ก” ก็ต้องบอกว่ำ ส่ือสังคมออนไลน์ใช้ปัญญำ
ประดิษฐ์นีท้�ำให้โลกกลมขึน้และเล็กลง และพำใครต่อใครมำ
พบปะกันอย่ำงน่ำอัศจรรย์
 และแม้แต่คนที่เห็นหน้ำพบปะพูดคุยกันทุกวัน เช่น 
คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงำน ก็ยังมีควำมจ�ำเป็นที ่
ต้องมำเชื่อมต่อกันในพื้นที่โซเชียล เพรำะควำมสำมำรถ 
ของส่ือสังคมออนไลน์ไม ่ได ้หยุดเพียงแค่กำรเชื่อมต่อ 

ภำพ : https://www.pexels.com

 https://blog.ted.com/how-to-react-to-a-bully-in-a-comment-thread
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ในโลกเสมือนเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหว 
กำรเปลีย่นแปลงของอำรมณ์ ควำมคิด ควำมรู้สกึของกนัและกนัได้ 
โดยกำรอ่ำนข้อควำม กำรดูภำพ และสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่ 
แสดงควำมในใจของคนทีต่นเองรูจ้กั รวมถงึคนทีต่นเองอยำก
รู้จักและอยำกรู้เร่ืองรำวของเขำได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น
สื่อสำรมวลชนที่ผลิตข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวของปุถุชน
คนสำมัญทั่วไป ไม่ใช่สื่อสำรมวลชนแบบในอดีตที่รำยงำน
เฉพำะควำมเคลื่อนไหวของบุคคลส�ำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ
ของสำธำรณชนเท่ำนั้น จำกนี้ไปใครๆ ก็สำมำรถเป็นบุคคล
สำธำรณะได้ นอกจำกนี้หน้ำที่ของสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ใช่
แค่กำรเผยแพร่ข่ำวสำร แต่ยังเผยแพร่ตัวตนของแต่ละคน
ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ (Identity presentation) ไม่ว่ำจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตำม แต่กำรเผยแพร่ (หรือกำรโพสต์) เป็นกำร
บอกในสิ่งที่อยำกบอกไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้สึกกลำงๆ อันเป็น 
ปกติธรรมดำ ควำมรู ้สึกที่เป็นสุข ควำมรู ้สึกที่เป็นทุกข์  
ควำมโกรธ ควำมน้อยใจ กำรรำยงำนควำมเคล่ือนไหวและ
ควำมรู้สึกเหล่ำนี้ตำมมำด้วยควำมคำดหวังที่จะต้องรับกำร 
ตอบสนองบำงอย่ำง ซึง่สือ่สงัคมออนไลน์ในฐำนะสือ่สองทำง  
(Two-way communication) ท�ำให้คนสำมำรถตอบโต้
กันได้ด้วยวิธีที่หลำกหลำย และช่วยให้ควำมรู้สึกและควำม
เคลื่อนไหวเหล่ำนั้นได้รับกำรตอบสนอง ไม่ว่ำจะด้วยกำร
ท�ำให้คนที่โพสต์รู้ว่ำได้รับรู้แล้ว หรือกำรให้ควำมเห็นต่ำงๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่ำน้ีเองได้กลำยเป็น “กำรเกื้อหนุนทำงจิตใจ” 
(Mental support) ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนในสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นอย่ำงมำก และกำรแสดงกำรเกื้อหนุนทำงจิตใจ
ในพืน้ทีส่ือ่สงัคมออนไลน์น้ีกอ็ำจได้แสดงออกในพ้ืนทีจ่รงิด้วย 
เหมือนที่เรำได้เห็นคนพูดถึงกำรเคลื่อนไหวและกำรโพสต์
ต่ำงๆ ของกนัและกนัเมือ่ต่ำงฝ่ำยต่ำงมำพบปะกันในพ้ืนทีจ่รงิ 
ตำมโอกำสต่ำงๆ โลกจริงและโลกเสมือนของสื่อสังคม
ออนไลน์วิง่สลบักนัไปมำอยูต่ลอดเวลำ และกำรเกือ้หนนุทำง
จิตใจก็อำจตำมมำด้วยกำรสนับสนุนทำงอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมช่วยเหลือด้ำนข้อมูล เงินทอง ทรัพยำกร หรือแม้แต่
แนะน�ำให้รู ้จักกับคนอื่นๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่สำมำรถ
ให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น 
พื้นที่ที่เปิดให้คนร้องขอกำรช่วยเหลือเยียวยำทำงจิตใจ  
และเปิดโอกำสให้คนแสดงกำรสนับสนุนทำงจิตใจแก่ผู้อื่น
ด้วยในขณะเดียวกัน
 กำรสร้ำงกลุ่มเฉพำะในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นกลุม่เพือ่นเก่ำ เพือ่นร่วมงำน รวมทัง้กลุ่มสมำชิก

แม่ชีศันสนีย์เผยแพร่เร่ืองราวการต่อสู้กับมะเร็งของตัวเอง 

เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ผู้ป่วยโรงมะเร็งผ่าน Youtube

ภำพ : https://www.youtube.com/watch?v=Aw6kPk0iOoU 

ครอบครัว มีส่วนไม่น้อยในกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมำชิกในกลุ ่ม โดยเฉพำะกลุ ่มครอบครัวในสภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจที่พลัดพรำกให้สมำชิก
ในครอบครัวอยู่ห่ำงไกลกัน หรือแม้ไม่ได้อยู่ห่ำงไกลกันแต่มี
เวลำทีจ่ะพบปะกันน้อยลง ส่ือสังคมออนไลน์มส่ีวนอย่ำงมำก
ในกำรสร้ำงพ้ืนทีเ่สมือนให้สมำชิกในครอบครวัได้พดูคยุกนัได้
บ่อยครัง้ตำมทีต้่องกำร “ห้องครอบครวั” ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ไลน์ 
ได้ท�ำหน้ำที่เหมือนห้องนั่งเล่น หรือชำนบ้ำนสมัยก่อนที่
สมำชกิในครอบครวัได้พบปะ นัง่พดูคยุไถ่ถำมสำรทกุข์สกุดบิ 
แจ้งข่ำวส�ำคัญ แสดงควำมยินดี แสดงควำมเสียใจ ช่วยกัน
ขบคิดปัญหำและหำทำงแก้ไขร่วมกัน แม้กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อ
สงัคมออนไลน์จะไม่สำมำรถทดแทนกำรพบปะและกำรกอด
สมัผสัได้อย่ำงเตม็ที ่แต่กช่็วยบรรเทำควำมห่ำงเหินทีเ่กิดจำก
ระยะทำงที่ห่ำงไกลขึ้น และเวลำที่ได้พบปะกันน้อยลง
  “หมูป่ำอะคำเดมี” ก็เป็นกรณีตัวอย่ำงส�ำคัญอีก
ตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงพละก�ำลังของโซเชียลมีเดียในกำรเป็น
ตัวกลำงเพื่อระดมควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ควำมลุ้นระทึก 
และควำมหวัง ที่ตำมมำด้วยควำมช่วยเหลือรูปแบบต่ำงๆ 
จำกทั่วโลก พลิกเหตุกำรณ์ที่เกือบจะเป็นโศกนำฏกรรมให้
กลำยมำเป็นกำรเฉลมิฉลองควำมร่วมมอืของมวลมนษุยชำติ 
เรำอำจได้เห็นภำพทีแ่ตกต่ำงออกไป หำกเหตุกำรณ์ในครัง้นัน้
ไม่ได้เกิดในยุคสื่อสังคมออนไลน์

สุขภาพคนไทย 2562110
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 “หลงัได้ทำนอำหำรเพิม่พลงัทีห่น่วยซลีด�ำน�ำ้น�ำเข้ำไปให้  
และแพทย์ทหำรที่ผ่ำนกำรฝึกในหลักสูตรนักท�ำลำยใต้น�้ำ
จู่โจม ตรวจร่ำงกำย ทีมหมูป่ำทุกคนแล้ว น้องๆ ส่งเสียง
ทักทำยผู้คนที่รอคอยอยู่นอกถ�้ำฝำกมำครับ” (บันทึกภำพ 
03/07/18) 
 ภำยหลงักำรโพสต์ข้อควำมข้ำงต้นจำกเฟสบุก๊แฟนเพจ 
Thai Navy SEAL ก็มีผู้เข้ำมำติดตำม (Follow) เฟสบุ๊ก 
ดงักล่ำวกว่ำ 2 ล้ำนคร้ัง โดยมีคอมเมนท์ให้ก�ำลังใจจ�ำนวนมำก  
และขอบคณุโค้ชทีช่่วยดแูลเดก็ทัง้ 12 คนให้มชีวีติรอดในถ�ำ้
อย่ำงปลอดภัย ขณะเดยีวกนัพ่อแม่ทีร่ออยูบ้่ำนรบัทรำบข่ำว
ของลูกๆ จำกเฟสบุ๊กดังกล่ำว ก็รู้สึกดีใจและมีก�ำลังใจที่เห็น
ลูกหลำนปลอดภัย 
 4 กรกฎำคม 2561 Facebook Fan page: Thai 
Navy SEAL เผยแพร่คลิปวีดิโอทีมหมูป่ำแนะน�ำตัวทีละคน 
แต่ละคนมีสีหน้ำแจ่มใสและยังยิ้มได้ ภำยในคลิปแสดงให้
เห็นว่ำเด็กๆ ได้ใช้แผ่นฟอยล์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษำอุณหภูมิ
ที่ประชำชนช่วยกันบริจำคด้วย ขณะเดียวกันเว็บไซต์อย่ำง 
YouTube ของส�ำนักข่ำวต่ำงๆ ปรำกฏคลิปข่ำว Live สด 
พร้อมกันนัน้ กม็คีนเข้ำมำแสดงควำมคิดเหน็ด้วยควำมชืน่ชม
ยินดีที่ทีมค้นหำพบเด็กๆ  
 ในช่วงเดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม 2561 เหตุกำรณ์ 
นกัฟตุบอลเดก็ 13 คน ตดิถ�ำ้ กลำยเป็นข่ำวดงัทีท่กุคนกล่ำวถงึ  
และยังจดจ�ำได้ดี ระหว่ำงกำรช่วยเหลือ สังคมได้รับรู้ควำม
คืบหน้ำจำกเฟซบุ๊กเพจ Thai Navy SEAL ที่คอย update 
ควำมเป็นไปภำยในถ�้ำเท่ำที่จะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันก็มี

ถ่ำยทอดเหตุกำรณ์แบบ Real time ซึ่งท�ำให้คนติดตำมและ
เป็นก�ำลังใจให้ทีมหมูป่ำและทีมช่วยเหลืออย่ำงมำก
 เฟซบุ๊กเพจ Thai Navy SEAL รำยงำนว่ำเครื่องสูบน�้ำ 
มกี�ำลงัไม่เพยีงพอจะท�ำให้น�ำ้ลดได้และฝนตกทีห่นกัต่อเนือ่ง
ท�ำให้น�้ำท่วมมำถึงห้องโถง 3 เจ้ำหน้ำที่ที่ปักหลักอยู่ข้ำงใน
จึงต้องถอยมำอยู่ที่โถง 2 ทันทีที่มีกำรรำยงำนผ่ำนสื่อสังคม/ 
สื่ออื่นๆ ทั้งคนไทยและชำวต ่ำงชำติต ่ำงก็แสดงท่ำที  
ทั้งให้ก�ำลังใจ และเอำใจช่วย ผ่ำนส่ือสังคมหลำยช่องทำง 
ควำมช่วยเหลือจำกทั้งในและต่ำงประเทศก็ทยอยเข้ำมำ
 ควำมช่วยเหลอืจำกผูเ้ช่ียวชำญต่ำงประเทศ หลัง่ไหลมำยงั
ประเทศไทย โดยแหล่งข่ำวรำยงำนว่ำ นอกจำกทีมกู้ภัยจำก
ลำว องักฤษและสหรฐัฯ แล้ว ยงัมทีมีกูภ้ยัจำกประเทศจนีและ
ฟิลปิปินส์ แสดงควำมพร้อมและเจตจ�ำนงค์ทีจ่ะส่งทมีงำนเข้ำ 
ช่วยเหลือหำกฝ่ำยไทยต้องกำร นอกจำกนี้พบว่ำมีกำรส่งต่อ
ข้อควำมทำงโซเชยีลมเีดยีในฟิลปิปินส์ว่ำกลุม่นกัประดำน�ำ้กูภ้ยั 
มำกกว่ำ 10 คน และอปุกรณ์ พร้อมจะเดนิทำงมำให้ควำมช่วยเหลอื  
และว่ำก่อนหน้ำนีไ้ด้พยำยำมตดิต่อกบัเจ้ำหน้ำทีไ่ทยด้วย
 facebook และ website ส�ำนักข่ำวต่ำงๆ กล่ำวว่ำ  
นีเ่ป็น “Mission Possible” ใน 18 วนั ของปฏบิตักิำรค้นหำ
และพำทีมหมูป่ำออกจำกถ�้ำหลวง

ที่มำ : https://www.matichon.co.th/region/news_1027686 

 https://www.matichon.co.th/foreign/news_1044837 

 https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1291506 

 https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_1270268  

 https://www.bbc.com/news/world-asia-44791998 

 https://www.bbc.com/thai/thailand-44659999

สื่อสังคมออนไลนกับภารกิจชวย “หมูปาอะคาเดมี”
ภำพ : https://www.facebook.com/pg/ThaiSEAL
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 ไอซ์บักเก็ตชำลเลนจ์ (Ice Bucket Challenge) 
กลำยมำเป็นข่ำวส�ำคัญ หลังจำกกระแสน้ีท�ำให้ชำวโลก
พร้อมใจกันรับค�ำท้ำ โดยรำดตัวเองด้วยน�้ำแข็งเย็นเฉียบ 
เพื่อให้ซำบซ้ึงถึงควำมรู ้สึกของคนที่เป็นโรคกล้ำมเนื้อ
อ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS) เพื่อ
บริจำคเงินช่วยเหลือเพื่อกำรวิจัยกำรรักษำ คนที่ถูกท้ำทำย 
(Challenge) จะต้องเลอืกระหว่ำงกำรเอำน�ำ้เยน็รำดใส่ตวัเอง 
หรือคนรอบข้ำงแล้วจ่ำยแค่ 10 เหรียญ หรือเลือกที่จะ
ไม่สำดน�้ำแต่เข้ำไปบริจำคเงิน 100 เหรียญให้กับ ALS 
Association ในสหรัฐฯ นำยคอรีย์ กรีฟฟิน อดีตผู้จัดกำร
ของบริษัทกำรลงทุน เบน แคปิตอล จ�ำกัด ถือเป็นหนึ่งใน
ผู้ริเริ่มกิจกรรมดังกล่ำว โดยช่วยเปลี่ยนให้กิจกรรม Ice 
Bucket Challenge เป็นกำรระดมทุนช่วยเหลือผู ้ป่วย 
โรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรง หลังจำกที่เพื่อนของเขำ พีท เฟรตส์  
อดตีกปัตนัของทมีเบสบอลมหำวิทยำลยับอสตนั ป่วยเป็นโรค 
ดงักล่ำว กรฟิฟินจึงบริจำคเงินกว่ำ 3 ล้ำนบำท ให้แก่โครงกำร
ดงักล่ำว จำกนั้นกิจกรรมนี้ก็ได้รับควำมสนใจและสนับสนุน
จำกแวดวงไอที กีฬำ และนักร้องนักแสดงดังๆ จ�ำนวนมำก 
อย่ำง Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Darren 

Fletcher, Blake Shelton และ Adam Levine เป็นต้น
 ในช่วงแรกของกำรท�ำไอซ์บักเก็ตชำลเลนจ์ก็ตรงตำม
วัตถปุระสงค์ แต่พอนำนเข้ำ ผู้คนก็ลืมวัตถปุระสงค์ว่ำกระแสนี ้
เกิดขึ้นเพรำะอะไร เพื่อใคร จนกระทั่ง สมำคม ALS เปิด
เผยจ�ำนวนเงินบริจำคจำกกำรเล่นรำดน�้ำแข็ง จ�ำนวน 115  
ล้ำนเหรียญสหรัฐ ถูกน�ำไปใช้ในกำรศึกษำวิจัยสำเหตุของ 
โรคร้ำยแรง และนกัวทิยำศำสตร์เปิดเผยกำรค้นพบครัง้ส�ำคญั  
นัน่คอื ค้นพบยนีส์ NEK1 ทีเ่ป็นตวักำรท�ำให้เกดิโรค ซึง่ท�ำให้เกดิ 
กำรค้นคว้ำวิธีกำรรักษำต่อไป โดยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำร Nature  Genetics นอกจำกนี้ เงินบริจำคที่ได้ 
สำมำรถน�ำไปอุดหนุนโครงกำรวิจัยถึง 6 โครงกำร ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในวงกำรแพทย์อีกด้วย
 ในเมืองไทยเว็บไซต์ Blognone โดย มำร์ค Blognone 
เจ้ำของคอลัมน์ คนดังนั่งเขียนในไทยรัฐออนไลน์ ซึ่ง
ต้องกำรจุดประกำยค่ำนิยมกำรบริจำค หรือกำรให้เงิน
เพ่ือสำธำรณประโยชน์แก่มูลนิธิ หรือภำคส่วนต่ำงๆ ใน
ประเทศไทย โดยมไิด้จ�ำกัดไว้ทีใ่ดทีห่นึง่ โดยเขำได้ขอบรจิำค
ให้โครงกำรสร้ำงอำชีพให้แม่หญิงใต้ที่สูญเสียสำมีจำกควำม
ไม่สงบ ผ่ำนเว็บไซต์เทใจ (taejai.com) พร้อมกบัส่งค�ำท้ำไปยงั  

กระแสไอซบักเก็ตชาลเลนจ 
กับการสงจิตกุศลผานสื่อสังคมออนไลน

ภำพ : https://www.vox.com/2014/8/20/ 

 6040435/als-ice-bucket-challenge- 

 and-why-we-give-to-charity-donate
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บุคคลส�ำคัญในวงกำรอินเทอร์เน็ตและไอทีในเมืองไทย 
ได้แก่ คุณภำวุธ (@pawoot) TARAD.com, คุณจักรพงษ์ 
(@jakrapong) จำก Thumbsup และอำจำรย์ศุภเดช  
(@ripmilla) พธิกีรรำยกำรแบไต๋ไฮเทค โดยผู้ทีถ่กูท้ำจะมีเวลำ 
24 ชั่วโมงในกำรตอบรับค�ำท้ำเอำน�้ำแข็งรำดตัว พร้อมกับ 
กำรบริจำค
 อย่ำงไรก็ตำม มีผู ้วิจำรณ์ว ่ำกำรเล ่นไอซ์บักเก็ต  
เหลวไหล ไร้ประโยชน์ ซึง่ในควำมเป็นจริงกม็คีนทีใ่ช้กระแสนี ้
ในทำงที่เป็นกำรบิดเบือนวัตถุประสงค์กลำยเป็นกิจกรรมที่ 
ไม่เกิดประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น กำรเลียนแบบกำรเล่น  
ไอซ์บกัเกต็ ใน Twitter, Vine หรือ Facebook ทีต่ดิแฮชแทก็ 
#dontjudgechallenge ซึ่งเน้นควำมสนุกสนำนของกำร
ท้ำทำยให้โชว์ “รปูลกัษณ์ภำยนอก” เช่น หน้ำทีม่สีวิเตม็หน้ำ
คิ้วหนำกว่ำคนทั่วไป สวมแว่นกรอบหนำ ผมเผ้ำรุงรัง หรือ
อะไรก็ตำมที่เป็น “สิ่งผิดปกติ” “ที่น่ำตลก” “น่ำอับอำย” 
และตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำ “หน้ำตำดี” ซึ่งเป็นกำรเล่น 
ที่เข้ำข่ำยกำรล้อเลียนคนอื่น 

 ในประเทศไทย มีดำรำ เซเลบริตี้ ออกมำโหนกระแส 
แคมเปญ Don’t Judge Challenge ด้วยกำรออกมำ
แปลงโฉม แต่งหน้ำ วำดหน้ำตำให้เป็นคนน่ำเกลียด  
ก่อนจะโชว์ควำมสวยควำมหล่อในภำยหลัง โดยแคมเปญ 
#DontJudgeChallenge จริงๆ แล้วมำจำกผู้หญิงคนหนึ่ง 
ได้โชว์ลบเครื่องส�ำอำงออกจำกหน้ำ ท�ำให้เห็นว่ำ จริงๆ
หน้ำตำไม่ดี ซึ่งตอนเธอแต่งหน้ำมีแต่คนชมว่ำสวย แต่พอ 
ไม่แต่งหน้ำกลบัว่ำเธออปัลกัษณ์ เธอจงึบอกทกุคนว่ำ “ควำม
งำมของคนควรเกิดจำกจิตใจ ไม่ใช่จำกเครื่องส�ำอำง” แต่
ปรำกฏว่ำ ผู้คนที่ใช้ Online social media จ�ำนวนมำก 
ทัง้ในและต่ำงประเทศ พำกันตีควำมผิดๆ โดยแต่งหน้ำให้ตวัเอง
อปัลักษณ์จำกนัน้ก็ลบออก แล้วอวดควำมสวยควำมหล่อของ
ตวัเอง กลำยเป็นว่ำคนหน้ำตำดไีด้โอกำสในกำรอวดควำมสวย 
ควำมหล่อของตัวเองทำง Online social media โดย 
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่ำงใด

ที่มำ : https://www.thairath.co.th/content/444109

        https://www.posttoday.com/world/445380

 ในขณะท่ีกำรติดตำมรับรู้ควำมเคลื่อนไหวของคนที่
รู้จักเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมเพลิดเพลินให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่ำงมำก และเป็นสิ่งที่ดึงควำมสนใจของผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ได้เป็นเวลำนำนๆ ในบำงมุมมืดของกิจกรรม
กำร “ส่อง” หรือติดตำมเร่ืองรำวของคนอื่น ทั้งที่ตนเอง
รู้จักและไม่รู้จัก บ่อยครั้งที่ท�ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบและ 
น�ำไปสูค่วำมอจิฉำริษยำตำมทฤษฎกีำรเปรีบบเทยีบทำงสงัคม  
(Social comparison theory) ที่คนเรำมักเอำตัวเอง 
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่อยูเ่สมอ และเกดิปฏกิริยิำต่ำงๆ เมือ่เห็นว่ำ 

คนอื่นดีกว่ำ สุขกว่ำ รวยกว่ำ เก่งกว่ำ หรือคนอ่ืนเลวกว่ำ  
ทกุข์กว่ำ จนกว่ำ ด้อยกว่ำ คนจ�ำนวนไม่น้อยทีไ่ม่อำจท�ำใจให้ม ี
มุฑิตำจติทีจ่ะพลอยยินดีกับควำมสุข ควำมด ีควำมส�ำเรจ็ของ
คนอืน่ แต่กลับก่อเป็นควำมทกุข์ทีเ่กิดจำกควำมรษิยำของตวัเอง  
แต่ก็กด “ไลค์” (like) หรือแสดงกำรรับรู้ด้วย “สติ๊กเกอร์” 
รูปแบบต่ำงๆ ทุกครั้งเพื่อแสดงมำรยำทที่ดีในโลกสื่อสังคม
ออนไลน์ แต่ส�ำหรบัคนทีห่ลุดออกจำกกรอบมำรยำททีด่ขีอง
โลกส่ือสังคมออนไลน์ กำรแสดงออกเพ่ือปลดปล่อยแรงรษิยำ 
หรอืควำมโกรธเกลยีดเหล่ำนัน้อำจแสดงออกด้วยควำมรนุแรง

ภำพ : https://www.pexels.com
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ผ่ำนข้อควำม รูปภำพ และสัญลักษณ์ต่ำงๆ จนกลำยเป็น 
กำรข่มเหงคุกคำมในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ซึ่งอำจ
ลุกลำมออกจำกพื้นที่เสมือนสู่พื้นที่จริง และลุกลำมจำกกำร
ข่มเหงคกุคำมทำงจติใจสูก่ำรท�ำร้ำยร่ำงกำยได้ในทีส่ดุ
 แม ้กำรส่ือสำรผ ่ำนสื่อสังคมออนไลน์จะเป ็นกำร 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกันไม่ผิดแผกไปจำกกำร
สือ่สำรผ่ำนช่องทำงอืน่ แต่บรบิทและบรรยำกำศของกำรตอบโต้ 
ผ่ำนโซเชยีลมเีดยีมีลกัษณะเฉพำะหลำยประกำร เช่น กำรไม่ได้ 
เผชิญหน้ำกับคู่สนทนำ ณ เวลำจริง กำรไม่ได้รับฟังน�้ำเสียง
และสีหน้ำของคู่สนทนำอย่ำงครบถ้วน ข้อควำมส่วนใหญ่
สั้นกระชับและห้วนในบำงคร้ัง กำรตีควำมจำกภำพและ
สัญลักษณ์ด้วยตัวเอง กำรไม่ต้องแสดงกำรรับรู้หรือตอบโต้
โดยทันทีและมีโอกำสได้คิดก่อนตอบสนองนำนกว่ำกำร
สนทนำต่อหน้ำจริงๆ ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยรู้สึกคุ้นชินกับ
กำรสนทนำผ่ำนโซเชียลมีเดีย แต่กลับท�ำตัวไม่ถูก และขำด
ทักษะกำรสนทนำต่อหน้ำจริงๆ รวมทั้งกำรเสพติดสื่อมำกๆ 
เนื่องจำกทั้งควำมคุ้นชินนั้นและควำมเพลิดเพลินจำกควำม
หลำกหลำยของโซเชยีลมเีดยี ท�ำให้คนใช้เวลำกบักำรเข้ำสังคม
และกำรสนทนำในพื้นที่จริงลดน้อยลง ต่ำงคนต่ำงก้มหน้ำ 

สนทนำผ่ำนโซเชียลมีเดีย แม้ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ำ ณ  
ที่นั้นก็ตำม สังคมก้มหน้ำดังที่ว่ำนี้ได้สร้ำงปัญหำอย่ำงมำก 
ต่อกำรใช้เวลำด้วยกันอย่ำงมีคุณภำพของครอบครัว และ 
ยิง่เมือ่สือ่สงัคมออนไลน์ยกระดบัสนัทนำกำรด้วยกำรรวมเอำ
เกมออนไลน์เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของส่ือสังคมออนไลน์ กำร
เล่นเกมออนไลน์กลำยเป็นกำรเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ผู้เล่นซึ่ง
โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นไม่จ�ำเป็นต้องมำรวมกันอยู่ 
ที่เดียวกันในพื้นที่จริง แต่มำพบปะกันในรูปแบบ “Avatar” 
ซึ่งเป็นตัวจ�ำลองของตัวเองเพื่อเล่นเกมร่วมกัน ใช้เวลำนำน
และใช้เงินในกำรเล่นเกมมำกขึ้นถึงขั้นบั่นทอนทั้งสุขภำวะ
ทำงปัญญำ กำย จิต และสังคมไปพร้อมๆ กัน
 ส่ือสังคมออนไลน์เชื่อมต่อกับทุกมิติของสุขภำวะไป
พร้อมๆ กัน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนปัญญำ กำย จิต หรือสังคม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งแง่ที่ท�ำให้สุขภำวะดีข้ึนเนื่องมำจำก
กำรใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และแง่ที่บั่นทอนสุขภำวะเนื่องจำก
กำรใช้อย่ำงเห็นแก่ตัวโดยไม่ค�ำนึงถึงผลเสียที่เกิดแก่ผู้อื่น 
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ดูจะท�ำให้สื่อ
สังคมออนไลน์ยิ่งมีควำม “คม” มำกขึ้นต่อสุขภำวะ ทั้งใน
คมที่เป็นประโยชน์และคมที่เป็นโทษ

ภำพ : http://botswanayouth.com/wp-content/uploads/2015/05/5-Ways-To-Dealing-With-Cyber-Bullies.jpg
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	 “สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว	ย่อมดีเสมอ”	
	 จริงๆ	 แล้ว	 สื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงนวัตกรรม 
การส่ือสารอย่างหนึ่ง	 ไม่มีความดีหรือความเลวโดยตัว 
ของมนัเอง	การใช้และผลของการใช้จะเป็นอย่างไรย่อมขึน้กับ
ผู้ใช้เป็นผู้ปรุงแต่งขึ้น	ไม่ผิดอะไรไปจากการค้นพบพลังงาน
ปรมาณูที่สามารถใช้ในทางอธรรมให้ล้างผลาญและเสียหาย
แก่มนุษย์โลกได้	แต่ก็สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางสันติได้ 
ในขณะเดียวกัน	การค้นพบและพัฒนาส่ือสังคมออนไลน์
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญทาง
วิทยาศาสตร์การสื่อสาร	เราต้องหาทางใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงทีส่ดุในทางด	ีและพยายามหาทางป้องกนัทางเสยีหาย 
ให้ได้มากที่สุด
	 ในขณะทีคุ่ณประโยชน์อันส�าคัญอย่างหนึง่ของส่ือสังคม
ออนไลน์คือความอิสระในการเข้าถึงและการสร้างข้อมูล 
ด้วยตัวผู้ใช้เอง	ท�าให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นของคนทุกเพศ
ทุกวัยทุกชนชั้นและทุกชนชาติ	ปัญหาใหญ่ของการป้องกัน
ภัยร้ายจากสื่อสังคมออนไลน์ก็คือความอิสระของการเข้าถึง
สื่อสังคมออนไลน์นี้เอง	เพราะท�าให้การควบคุมความเป็นไป 

ในอาณาจักรอันกว้างใหญ่นี้ท�าได้ยากเย็นเป็นอย่างยิ่ง	 
การจะสร้างกฎเกณฑ์	กลไก	หรือโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อ
ควบคุมการเข้าออก	ก�าหนดและติดตามพฤติกรรมการใช้ให้
เป็นไปแต่ในทางปลอดภัย	เหมือนกับการสร้างคุกวงแหวน	
(Panopticon)	ตามแนวสถาปัตยกรรมเรือนจ�า	(Prison	
architecture)	ของ	Jeremy	Betham	ที่มักน�าไปใช้กับทั้ง
เรือนจ�าและสถานบ�าบัดทางจิตเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่	18
นัน้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	และแม้จะท�าได้เช่นการสร้างช่องทาง 
ควบคุมการส่งสัญญาณ	(Gateway)	หรือการสร้างตาข่าย
เพือ่ดกักรองข้อมลู	กท็�าได้ไม่เตม็ทีห่รอืไม่เป็นทีย่อมรบั	และ
แม้จะท�าได้ก็เท่ากับเป็นการลดทอนความสามารถส�าคัญ
และพลังของสื่อสังคมออนไลน์	กลายเป็นการปฏิเสธความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปอย่างน่าเสียดาย
	 เมื่อไม่มีทางที่จะสร้างการควบคุมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเบ็ดเสร็จเช่นนี้	ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงต้อง
มีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังการใช้ด้วยตนเอง	และช่วยกัน 
เป็นหเูป็นตา	ระแวดระวงัภยัร้ายต่างๆ	ทีส่ือ่สงัคมออนไลน์จะน�ามา	 
เมื่อพบเห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม

การใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ

ภาพ	:	https://www.macthai.com/2013/01/30/thief-steal-iphone4s-but-get-steal-again
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และคนใกล้ชิด โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีควำมเปรำะบำงไม่ว่ำ
จะเป็นกลุม่เด็ก หรือผูส้งูอำยทุีอ่ำจได้รับผลร้ำยจำกส่ือสังคม
ออนไลน์ได้โดยง่ำย กำรรู้เท่ำทันสื่อสังคมออนไลน์ (Online 
social media literacy) ซึ่งเป็นกำรรู้ทั้งประโยชน์และโทษ
ของสื่อสังคมออนไลน์เป็นข้อมูลส�ำคัญที่ต้องมีกำรเผยแพร่
ให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงข้อมูลเพ่ือ 
ส่งต่อไปยังผู ้อื่น หรือกำรส่งต่อข้อมูลที่ตนเองได้รับมำ  
รวมทัง้กำรรบัข้อมูลผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ ท่ีต้องมวีจิำรณญำณ
ไตร่ตรองว่ำเชื่อและถูกต้องมำกน้อยเพียงใด กำรส่งต่อ 
(Share) จะส่งผลอย่ำงไร เหมำะสมกับผู้ที่จะได้รับหรือไม่  
กำรปลูกฝังจริยธรรมในสื่อสังคมออนไลน์ (Online social 
media ethics) และมำรยำทในสื่อสังคมออนไลน์ (Online 
social media etiquette) เป็นสิง่ทีค่วรได้รับกำรปลกูฝังให้
กบัคนทีอ่ยูใ่นสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ให้ตระหนกัรูถ้งึสิง่ทีค่วรท�ำ  
หรือไม่ควรท�ำ รวมไปถึงวินัย กำละ และเทศะ ในกำรใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ว่ำที่ใดควรใช้ ที่ใดไม่ควรใช้ เมื่อใดควรใช้  
เม่ือใดไม่ควรใช้ ใช้มำกเกนิไปแล้วหรอืไม่ ใช้อย่ำงเหมำะสมแล้ว 
หรือไม่ ซึ่งหำกจะกล่ำวโดยทั่วไปแล้ว จริยธรรมในส่ือสังคม
ออนไลน์ควรมีพื้นฐำนจำกจริยธรรมทั่วๆ ไป ซึ่งกำรละเมิด
จริยธรรมหลำยครั้งหลำยหนเกิดขึ้นด้วยควำมไม่ต้ังใจ 
หรือกำรรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เช่น กำรใช้ค�ำพูดล้อเลียน หรือ 
เหยียดหยำมเพศ ชำติพันธุ์ และศำสนำ เพื่อประจำนให้เกิด

ควำมอบัอำย กำรละเมดิควำมเป็นส่วนตัว กำรให้เกยีรตแิละ
เคำรพซึง่กันและกัน กำรเข้ำใจในควำมแตกต่ำง กำรมใีจกว้ำง
ตระหนักถึงคุณค่ำของควำมแตกต่ำง มีมนุษยธรรมในกำรใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้คนในสื่อสังคมออนไลน์อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และลับ “คมดี” ของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม กำรสร้ำงพลงับวกในกำรใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ให้เกดิขึน้ทัง้ในผูใ้ช้แต่ละคนและในระหว่ำง
กลุ่มผู้ใช้ร่วมกัน จะท�ำให้เกิดกลไกกำรเฝ้ำระวังกำรใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ (Online social media surveillance) อย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร โดยไม่ต้องท�ำเป็นกฎเกณฑ์หรือโครงสร้ำงที ่
บดีรดัแน่นหนำเกนิไปจนไม่เหมำะสมแก่ทำงปฏิบตัใินบำงบรบิท
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรส่งเสรมิกำรเฝ้ำระวังในระดบับุคคล
จะมีประสิทธิภำพย่ิงขึน้ หำกได้รบักำรสนบัสนนุทีด่จีำกกลไก
ทำงสังคมในระดับสถำบัน โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว 
ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับกลุ่มผู้ใช้ที่มีควำมเสี่ยง 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้สูงอำยุ อันเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะได้
รบัควำมเส่ียงจำกควำมรูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์ หรอืกำรขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มำกกว่ำกลุ ่มอื่น  
และควำมเสีย่งทีว่่ำนี ้เป็นควำมเสีย่งทัง้ในแง่ของกำรรบัผลร้ำย 
จำกส่ือสังคมออนไลน์ และควำมเส่ียงจำกกำรเป็นผู้สร้ำง
ควำมเสียหำยเอง ด้วยต้ังใจหรอืไม่ต้ังใจก็ตำม ผูใ้หญ่ควรต้อง
คอยตดิตำมกำรเข้ำถงึและกำรรบัรูข้้อมลูต่ำงๆ ของเดก็ รวมทัง้ 

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   116 3/4/2562 BE   22:07



สังเกตพฤติกรรมผิดปกติต่ำงๆ ที่อำจเกิดจำกกำรเสพส่ือ
สังคมออนไลน์ ควรมีกำรจ�ำกัดกำรใช้อย่ำงเหมำะสม และที่
ส�ำคัญคือต้องเป็นตัวอย่ำงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดี
 ในส่วนของสถำนศึกษำนั้นสำมำรถแสดงบทบำท 
เชงิสร้ำงสรรค์ได้เป็นอย่ำงมำก เนือ่งจำกเป็นสถำนทีท่ีเ่ดก็และ 
เยำวชนใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 40 ช่ัวโมงในแต่ละสัปดำห์ โดย
เฉพำะในระดับก่อนอุดมศึกษำ ขณะนี้ในบำงประเทศ เช่น
ฝรั่งเศสมีข้อก�ำหนดชัดเจนเกี่ยวกับกำรปริมำณกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในห้องเรียนที่เหมำะสมเพื่อไม่ให้นักเรียนใช้
เวลำกับสื่อสังคมออนไลน์มำกเกินควำมจ�ำเป็น นอกจำกนี้ 
สถำนศกึษำยังควรแสดงควำมชดัเจนเกีย่วกบัแนวทำงกำรใช้ 
ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน กำร
สร้ำงชุมชนเพื่อพัฒนำและแบ่งปันควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ทีเ่หมำะสมในสถำนศึกษำ กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ส่ือสังคมออนไลน์ในฐำนะเครือ่งมอืกำรสือ่สำร และขมุทรพัย์
ทำงปัญญำ และในฐำนะสื่อกำรเรียนยุคใหม่ที่ต้องมีกำรใช้
อย่ำงชำญฉลำด มีพลัง และมีจริยธรรม รวมทั้งกำรเฝ้ำระวัง
ตดิตำมพฤตกิรรมอนัไม่เหมำะสมในกำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์
ของผู้เรียน และของผู้อื่นที่จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
 ส�ำหรับกำรสำธำรณสุขแล้ว ขณะนี้ได้มีกำรพัฒนำ 
แอปพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ทำงสุขภำพแล้วอย่ำงมำกมำย 

และมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ส่วนหนึง่เป็นเพรำะควำม 
ตืน่ตวัในกำรดแูลรกัษำสขุภำพ ประกอบกบักำรเข้ำถึงสมำร์ทโฟน 
อย่ำงทั่วถึง สิ่งที่น่ำเป็นห่วงและยังมีกำรเฝ้ำระวังไม่มำก
เท่ำที่ควรคือกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ผลิตผ่ำนแอปพลิเคชั่นเหล่ำนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์สุขภำพที่มีควำมซับซ้อน ท�ำให้ผู้รับข่ำวสำร 
ถกูล่อลวงและหลงเชือ่ได้ง่ำยเนือ่งจำกขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
สถำบันที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรสำธำรณสุขควรมีวิธีกำร
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ ที่มีเนื้อหำ
เก่ียวข้องกับสุขภำพ และให้ข้อมลูทีถ่กูต้องออกมำเป็นระยะ
เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
 ในแง่ของกลไกระดับรฐั ซึง่ควรเป็นผู้รับผดิชอบนโยบำย
กำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในภำพรวม ควรแสดงบทบำทในกำร
สร้ำงสถำปัตยกรรมกำรสื่อสำรออนไลน์ท่ีไม่ได้เน้นแต่เพียง
กำรเข้ำถึง แต่ต้องเน้นกำรสร้ำงระบบเฝ้ำระวังอัจฉริยะที ่
ไม่บีบรัดและจ�ำกัดกำรใช้มำกเกินไปจนกระทบต่อกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ มีควำมเด็ดขำดในกำรชี้ชัด 
ว่ำกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่ำงใดที่เป็นผลเสียต่อสังคม 
โดยรวม ส ่งเสริมกำรเฝ ้ำระวังและกำรใช ้สื่อสังคม 
เชงิสร้ำงสรรค์เพือ่กำรพฒันำ ในระดบัต่ำงๆ อย่ำงทัว่ถงึ
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