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ตั้งแต่สมาร์ตโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์
การใช้โซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกิจกรรมทุก 5 นาทีของคนเรา
เราเป็นผู้สร้างสื่อมากกว่าผู้รับสื่อเสียแล้ว
เพราะด้วยความที่เข้าถึงง่ายและทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว
จนบางครั้งเราอาจเผลอลืมตัวไปว่า
เราใช้โซเชียลมีเดียได้ถูกต้องแล้วหรือยัง
มาเช็กให้ชัวร์ว่าที่ผ่านมาเราใช้สื่อถูกทางหรือไม่
พร้อมกับรู้เท่าทันตัวเองก่อนจะตกหลุมโซเชียลมีเดีย
มาร่วมใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
เพื่อสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน

รู้เท่าทันตัวเอง
และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้เท่าทันตัวเองในแง่นี้หมายถึง การรู้
เท่าทันอำ�นาจของตัวเองบนโลกโซเชียลว่า
เราทุกคนอยู่ในฐานะทั้งผู้ใช้สื่อ ผู้อ่าน ผู้ฟัง
หากเราเอาความรู้ ความจริง เจตนาดี และ
ความหวังดีมาลงบนโซเชียลมีเดีย สังคมก็จะ
น่าอยู่มากขึ้น อันตรายน้อยลง ความเสี่ยงก็
จะน้อยลงตาม

รู้เท่าทันตัวเอง
ก่อนตกหลุมโซเชียลมีเดีย
การใช้โซเชียลที่ดีที่สุดไม่ใช่การศึกษาจาก
คนอื่น แต่เป็นการเริ่มพิจารณาที่ตัวเองว่า
ตอนนีต้ วั เราเข้าใจกติกาการใช้โซเชียลมีเดีย
มากน้อยแค่ไหนใน 5 มิติเหล่านี้

มิติพื้นที่

โซเชียลมีเดียไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว
เราต้องเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียคือ พืน้ ทีส่ ว่ นตัว
บนพื้นที่สาธารณะ เหมือนเรากำ�ลังนั่งอยู่
ในร้านกาแฟซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีกที
เราแค่มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นส่วนตัว แต่ทว่าความจริง
ก็มคี นอืน่ ทีน่ งั่ ข้างๆ และอาจกำ�ลังมองเราอยู่
ต้องเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียเป็นเพียงพื้นที่ที่มี
คนสร้างขึ้นมาให้เราใช้ และเราก็แค่รู้สึกว่า
เป็นเจ้าของมันเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่
เราโพสต์ย่อมมีคนเห็นเสมอ

มิติเวลา

คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าใช้
โซเชียลมีเดียมากเกินไป
การรู้เท่าทันตัวเองในมิติเวลา หมายถึงคุณ
รู้ว่าใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไป หรือ
รู้ว่าเวลาใดควรหยุดเพื่อไปใส่ใจกับกิจกรรม
อื่นๆ บ้าง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะกลาย
เป็นโรคเสพติดอินเทอร์เน็ต ติดเกม ติดแช็ต
เสพติดการทำ�อะไรเร็วๆ จนกลายเป็นโรค
กลัวตกข่าว (Fear Of Missing Out) และเอา
ความเร็วมาเป็นปัจจัยหนึง่ ของความถูกต้อง
สิง่ ทีน่ า่ กลัวก็คอื “หลุมพรางความเร็ว/ช้า”
คือการรีบกดแชร์ หรือกดไลก์ข่าวสารโดยที่ ไม่ ทำ�ให้ตกเป็นเหยือ่ ของการปล่อยข่าวลือ ที่
ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือ ไม่มีมูลความจริง

?

?

มิติตัวตน

?

ตัวตนในโซเชียลมีเดีย
เป็นตัวตนในชีวิตจริง?
แน่ใจหรือไม่วา่ ภาพลักษณ์ทคี่ ณ
ุ แสดงออกใน
โซเชียลเป็นตัวตนของคุณจริงๆ มันแย่แน่ๆ
หากคุ ณ พยายามสร้ า งตั ว ตนที่ เ กิ น จริ ง ใน
โซเชียลมีเดีย ทั้งที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
ไม่ใช่คนแบบนั้น เนื่องจากคุณอยากทำ�ให้
คนอื่นๆ ทีค่ ณ
ุ ไม่รจู้ กั แต่เป็นเพือ่ นในโซเชียล
มีเดียชืน่ ชอบ เพราะมันจะนำ�มาซึง่ ความเข้าใจ
ผิด รวมถึงความสับสนในเชิงจิตวิทยาต่อตัว
คุณเองด้วย และนั่นคือการหลอกตัวเอง

มิติความเป็นจริง

เสพติดความจริงเสมือน
อย่าคิดว่าความจริงในโลกออนไลน์นั้น คือ
ความจริงที่คุณมีชีวิตอยู่ เพราะความจริง
ในโลกออนไลน์เป็นเพียงแค่ความจริงเสมือน
อย่างหนึง่ อย่าลืมว่าในโลกออนไลน์สามารถ
ทำ�ภาพจำ�ลอง ตัดต่อภาพ หรือแต่งภาพ
เพื่อพาคุณเข้าสู่จินตนาการที่เหลือเชื่อได้
รวมถึงสื่อสมัยนี้ สามารถทำ�ให้ความจริงมี
หลายชั้นซับซ้อน เป็นความจริงที่เสมือนจริง
ทับซ้อนกันก็มี หรืออาจเป็นเพียงความลวง
ก็มี เรารูไ้ ด้ยากว่าเราอยูใ่ นความจริงแบบไหน

ระดับใด ดังนั้นอย่าชะล่าใจว่าสิ่งที่คุณเสพ
ในโลกออนไลน์นั้นคือความจริงในชีวิตจริง
ทั้งหมด

มิติสังคม

สิ่งที่โพสต์ออกไปมีผลตามมาเสมอ
เราทุกคนเป็นผูท้ สี่ ามารถสร้างผลกระทบต่อ
สังคมได้ทั้งหมด ทุกคนหันมาพูดเรื่องของ
ตัวเองมากขึ้น ไม่มีใครใส่ใจจะฟังเรื่องของ
คนอื่น และสร้างคอนเทนต์ของตัวเอง ทั้ง
ความโกรธ อยากอวด อิจฉา ความรุนแรงและ
อคติต่างๆ ถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทุกวัน

การรู้เท่าทันตัวเองในมิติสังคม คือการที่คุณ
ต้องแคร์สังคมรอบข้างให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น
นัน่ คือ ให้ตระหนักเสมอว่า คำ�ชม คำ�ด่า ข่าวลือ
หรือความจริงเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการใช้สอื่ ของเรา
ทุกคน

แนวทางการใช้
โซเชียลมีเดีย
ที่เหมาะสม

Do!

เริ่มตั้งคำ�ถามในการใช้สื่อโซเชียลกับตัวเอง
ก่อนว่าตัวเองใช้ได้ถูกต้องแล้วหรือยัง แต่ถ้า
หากยังคิดไม่ออก แนวทางเหล่านีอ้ าจช่วยได้
ไม่โพสต์เนื้อหาที่พาตัวเองเดือดร้อน
คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกัน
เพียงพอ หรือระมัดระวังเพียงพอและไม่น่า
จะได้รับผลกระทบ แต่ความจริงแล้วอาจ
ไม่ เ ป็ น อย่ า งที่ คิ ด เช่ น การเขี ย นวิ พ ากษ์

วิจารณ์คนอื่นด้วยภาษาไม่สุภาพ โดยไม่
ตระหนักว่าสิ่งที่เขียนจะย้อนกลับมาทำ�ร้าย
ตัวเองภายหลัง

มีศีลธรรมและจริยธรรมในการโพสต์
การใช้ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก รอบ
ศีลธรรมอันดีงาม และควรต้องคำ�นึงถึงผล
กระทบต่อสังคม การนำ�เสนอเรื่องบางเรื่อง
เช่น ศาสนา การเมือง เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ

จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความดีงามให้มาก เพราะ
เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน ต้องมีความเทีย่ งตรง
ปราศจากอคติในการโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น

ปรุงแต่งแต่พอดี
บางคนมีทกั ษะพิเศษในการใช้สอ่ื เช่น รูว้ ธิ กี าร
ตัดต่อภาพ ตัดคลิปวิดโี อ ตัดเสียง เมือ่ จำ�เป็น
ต้องทำ�ก็ควรต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสม ไม่

ปรุงแต่งเนือ้ หามากเกินไปจนทำ�ให้คนทีเ่ ห็น
เกิดความเข้าใจผิด เช่น ไม่ตัดต่อหน้าบุคคล
อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตก่อน

เข้าใจเนื้อหาแบบไม่ตัดสินตัวคนโพสต์
เข้าใจว่าตัวตนของเราในบางครั้งอาจไม่ใช่ ชายรักชาย ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็น
ตัวตนในโลกโซเชียล แต่ตอ้ งสวมบทบาทนัน้ คนเบีย่ งเบนทางเพศตามที่เขาเขียน แต่เป็น
เพื่อสะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อ เพียงแค่จินตนาการของเขาเท่านั้น
ความบั น เทิ ง เช่ น วั ย รุ่ น นิ ย มเขี ย นนิ ย าย
แชร์อย่างมีสติ
เช่น แชร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสรรพคุณ โรคเรื้อรังได้ ทั้งนี้ต้องรู้จักตั้งคำ�ถามในสิ่งที่
รักษาโรคเรือ้ รังโดยทีไ่ ม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สื่อไม่ได้แจ้งให้ทราบด้วย
ว่า ไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่สามารถรักษา
สร้างความนิยมอย่างสร้างสรรค์
ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้คนนิยมชมชอบด้วยคลิป ในทางทีถ่ กู ต้อง เช่น โชว์ความสามารถพิเศษ
วิดีโอโป๊เปลือย หรือท่าเต้นไม่เหมาะสม หาก เล่นดนตรี ร้องเพลง รีวิวอย่างตรงไปตรงมา
จุดประสงค์ของคุณคืออยากสร้างชื่อเสียงให้ ไม่โกหก ตั้งอยูบ่ นความจริงใจ
ตัวเองเพือ่ อะไรบางอย่าง ควรสร้างความนิยม
สนุกกับเนื้อหา ไม่จับผิดเกินไป
การรู้เท่าทันตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้อง อย่างมีสติ คือ การไม่แชร์ทนั ทีโดยทีย่ งั ไม่ได้
คอยระวังหรือจับผิดตลอดเวลาจนจะโพสต์ อ่านรายละเอียดและไตร่ตรองอย่างสมเหตุ
จะแชร์อะไรไม่ได้เลย เพียงแต่ต้องใช้โซเชียล สมผล

เป็ น เรื่ อ งจำ � เป็ น อย่ า งมากที่ ผู้ ใช้ สื่ อ ต้ อ ง
ฉลาดแยกให้ออกว่าอันไหนคือเนื้อหาและ
อั น ตรายแฝง เพราะคงไม่ ดี แ น่ ห ากเรา
หลงเชื่ออะไรผิดๆ เพราะผลที่ตามมาอาจ
เป็นภัยต่อชีวิตและคนรอบข้าง และนี่ก็คือ
ตัวอย่างภัยจากโซเชียลที่คนมักพลาดท่า

ตัวอย่าง

ภัยโซเชียล

ที่คนมักพลาดท่า

โฆษณาแฝง :
ในละครหรือหนังมักวางสินค้าให้เห็นชัดเจน
ให้ตัวละครหยิบสินค้าบ่อยๆ และพูดถึงคุณสมบัติ
ของสินค้า
มักมาพร้อมคำ�ว่าสนับสนุนโดย หรือขอขอบคุณ
แล้วตามด้วยชื่อสินค้า
อาหารเสริมอันตราย :
ต้องมีเลขที่อนุญาตโฆษณา ฆอ……../……….
ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเรื่องการรักษาโรคและ
สรรพคุณของเครื่องสำ�อาง เช่น สามารถป้องกัน
โรคได้ ทำ�ให้ผิวขาว ลดริ้วรอย ฯลฯ
ต้องไม่โฆษณาว่าได้รบั การรับรองคุณภาพ เช่น อ้าง
คุณประโยชน์โดยบุคคลอื่น
อาหารเสริมไม่ใช่ยา ดังนั้นไม่สามารถรักษาโรคได้
โปรไฟล์ปลอม :
รูปโปรไฟล์สวย-หล่อมาก
ไม่มีเพื่อนมาก ไม่มีคนอื่นๆ คอมเมนต์
หรือพูดคุยผ่านโซเชียลเลย
ไม่มีรูปที่ถูกแท็กมาจากเพื่อนคนอื่น ไม่มีกิจกรรม
อื่นๆ ที่บอกถึงการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ชือ่ โปรไฟล์กบั ชือ่ URL มักสวนทางกันอย่างชัดเจน

เครื่องสำ�อางปลอม :
หากได้ยินคำ�ว่าเกรดมิเรอร์แปลว่านั่นไม่ใช่
ของจริง
การโฆษณาควรจะต้องไม่มีเ ลขที่โฆษณา
เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้โฆษณาเครื่อง
สำ�อางได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน
เครื่องสำ�อางมีผลเพียงแค่ทำ�ความสะอาด
หรือเพื่อความสวยงามภายนอกเท่านั้น ไม่มี
ผลต่อการทำ�งานของร่างกาย
ยาอันตราย :
ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้คุณภาพจะต้องไม่แสดง
สรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคเรือ้ รังร้ายแรง
ได้ เช่น เบาหวาน มะเร็ง อัมพาต หรือโรค
ที่เกี่ยวกับสมองและหัวใจ
ต้องมีเลขที่อนุญาตโฆษณา
ฆท………./……………..
ต้องไม่ถูกรับรองสรรพคุณโดยดาราหรือ
คนมี ชื่ อ เสี ย งซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น แพทย์ ห รื อ ผู้
เชี่ยวชาญ
แชร์เรื่องลวง :
“การเจาะเลื อ ดที่ นิ้ ว สามารถรั ก ษาโรค
เส้ น เลื อ ดในสมองแตกได้ ” ความจริ ง วิ ธี
ดังกล่าวเป็นการปฐมพยาบาลที่ผิด ที่ถูก
คือควรนำ�ตัวส่งโรงพยาบาลทันที
“แถบสี บ นก้ น หลอดยาสี ฟั น เป็ น ตั ว บอก
ว่ายาสีฟันทำ�มาจากอะไร” ซึง่ เป็นเรือ่ งลวง
เพราะแถบบนก้นหลอดยาสีฟันเป็นเพียง
แถบสี เ พื่ อ ให้ เ ครื่ อ งตั ด หลอดกำ � หนด
ตำ�แหน่งที่จะตัดเท่านั้น

Tips ใช้โซเชียลมีเดีย
อย่างสร้างสรรค์

ลดระยะทาง
ให้ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น

นอกจากต้องรู้เท่าทันตัวเองในการใช้สื่อแล้ว ควรต้อง
รู้จักใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ด้วย
นี่คือตัวอย่างการสร้างสรรค์สื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตัวเองและต่อสังคมรอบข้าง

เช่น การใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การพูดคุย
กันข้ามประเทศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา ทำ�ให้ได้
ใกล้ชิดกับครอบครัวและคนรัก อีกทั้งยังสร้าง
กลุ่มทำ�งาน ติดต่อทางธุรกิจเพื่อนัดหมายได้
สะดวกมากขึ้น
นำ�เสนอผลงาน
สร้างชื่อเสียง
หากมีผลงานที่ภูมิใจแล้วอยากแชร์ให้คนอื่น
ได้รู้ เช่น ผลงานวาดรูป ร้องเพลง หรือถ่ายภาพ
สามารถนำ�เสนอผลงานลงโซเชียลมีเดียให้
คนอื่นๆ ติชมได้ บางครั้งอาจมีคนแชร์ออกไป
สร้างชือ่ เสียงให้ภายหลัง เป็นช่องทางโปรโมต
ตัวเองอย่างง่ายได้ผลช่องทางหนึ่ง ซึ่งได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน อย่างเช่นการสร้างเพจ
ต่างๆ การสร้างแชนเนลยูทูบ

หาความรู้ได้ง่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เช่น การโหลดธีสสิ หรือข้อสอบย้อนหลังมาอ่าน
เพื่อเตรียมตัวสอบ การหาข้อมูลเพื่อทำ�ธุรกิจ
ไปจนถึงการเสพข่าวต่างประเทศเพื่อให้รู้ทัน
โลกแล้วนำ�มาพัฒนาความสามารถของตัวเอง

ประชาสัมพันธ์เรื่องที่
เป็นประโยชน์
หรือขอความช่วยเหลือในเรือ่ งเร่งด่วน เช่น
ขอบริจาคเลือดให้กับคนในครอบครัวเมื่อ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ขอรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือคนหรือสัตว์ ตามหาญาติ
ไปจนถึงประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อ
สังคม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
นำ�ประสบการณ์ท่ไี ด้เรียนรู้มามาแชร์กับคนอื่น
หรืออ่านประสบการณ์ของคนอืน่ ทีต่ วั เองสนใจ
เช่น ประสบการณ์การไปเรียนต่อต่างประเทศ
ประสบการณ์การฝึกงาน เทคนิคการทำ�ข้อสอบ
การฝึกเล่นดนตรีของคนดัง เป็นต้น
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สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และหนั ง สื อ เพิ่ ม เติ ม
ได้ ที่ ห้ อ งสร้ า งปั ญ ญา ศู น ย์ เรี ย นรู้ สุ ข ภาวะ
สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) หรือดาวน์โหลดได้ทแ่ี อปพลิเคชัน
SOOK Library และ resource.thaihealth.or.th
โทร. 02-343-1500 กด 3

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
SOOK PUBLISHING
เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
หนังสือรู้ทันสื่อ เขียนโดย ประเวศ วสี,
ประสงค์ เลิ ศ รั ต นวิ สุ ท ธิ์ , วรั ช ญ์ ครุ จิ ต
และคณะ สนับสนุนโดย สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและ
ทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ โดย
สำ�นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
http://www.childmedia.net/
ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
http://cclickthailand.com
อย่าหลงเชื่อ จะตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกิน
จริง โดย เว็บไซต์ กสทช. http://bcp.
nbtc.go.th/resource/detail/2156
นิตยสาร SOOK เล่มที่ 36 เรื่อง รู้ทันสื่อ
ใช้ให้เป็นเช็คให้ชัวร์

