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สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ซึ่งหมายถึง
โปรแกรมประยุ ก ต์ (Application) ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การติ ด ต่ อ
สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งผู้ ค นในพื้ น ที่
ดิจิทัลด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook,
Twitter,Google+, Myspace, Instagram, LinkedIn,
Pinterest, Snapchat, WhatsApp หรือ WeChat ได้กลาย
มาเป็นจุดสูงสุดของยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่เข้ามา
มีบทบาทต่อการสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นไปใน
แง่มุมต่างๆ ของมนุษยชาติที่ว่ากันว่าเป็นไปอย่างพลิกผัน
(Disruptive)

โลกในพื้นที่ดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นภาพของการแทรกซึม
ของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นแทบทุ ก ชี วิ ต และทุ ก กิ จ กรรม
อย่างกว้างขวาง ได้เปลี่ยนวิถีทางของสิ่งต่างๆ ที่เคยทำ�
มาในอดี ต ให้ ก ลายมาเป็ น “วิ ถี ข องสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ”
โลกในพื้นที่ดิจิทัลมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ที่มิได้แบ่งพื้นที่
ตามภูมิรัฐศาสตร์ดังแต่ก่อน แต่มีการจัดระเบียบที่มีความ
ซับซ้อนเชื่อมโยง และแบ่งเขตแดนหลายชั้น หลายพื้นที่
ได้ในเวลาเดียวกัน การปฏิวัติดิจิทัลได้สร้างโลกเสมือน
ไร้ ข อบเขตขึ้ น ใบหนึ่ ง ที่ ดำ � เนิ น คู่ ข นานกั บ โลกจริ ง แต่ ก็
มีความเป็นจริง (Reality) ของตัวมันเองอย่างน่าพิศวง
ในแต่ละขณะเวลา มีคนจากโลกจริงท่องไปในโลกเสมือน
ในจำ�นวนที่มากขึ้น และใช้เวลานานยาวขึ้น ทั้งโลกจริง
และโลกเสมื อ นไม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ยกขาดจากกั น โดยเด็ ด ขาด
แต่ซ้อนกันอยู่เป็นอีกชั้นหนึ่ง และเวลาของโลกทั้งสองก็
เดินไปพร้อมๆ กัน
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คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
(กันยายน 2562)
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ประชากรโลกออนไลน์
เติบโตอย่างก้าวกระโดด

53%

80%

52%

73%
64%

ในปี 2018 ประชากรของโลกมีประมาณ 7.5 พันล้านคนในขณะที่โลกเสมือน
มีประชากรราว 4 พันล้านคน ในจำ�นวนนี้เป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อย
กว่า 3 พันล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 300 ล้านคน และ Global Digital Report 2018
รายงานว่าคนใช้เวลาในโลกเสมือนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โลกเสมือน
จึงเป็นโลกที่มีประชากรเข้าไปใช้เวลาอยู่อย่างคับคั่งและคึกคักอาจจะยิ่งกว่า
เวลาที่ใช้ในโลกจริง
ร้อยละ 73 ของประชากรในเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ประมาณ 1 พันล้าน
คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ราวร้อยละ 64 ส่วนในทวีปยุโรป
ซึ่งมีประชากรราว 840 ล้านคน มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 80 และ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประมาณร้อยละ 53 ประเทศในตะวันออกกลางประกอบ
ไปด้วย 22 ประเทศ มีประชากรประมาณ 250 ล้านคน แต่มีอัตราการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 65 ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 52 เอเชีย
แปซิฟคิ เป็นภูมภิ าคทีม่ ที งั้ พืน้ ทีแ่ ละประชากรมากทีส่ ดุ ถึง 4 พันล้านคน แม้จะมี
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าทัง้ ทวีปอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
คือประมาณร้อยละ 48 ของประชากร และมีการใช้สอื่ สังคมร้อยละ 42 แต่เมือ่
คิดเป็นจำ�นวนคนแล้วมีประชากรในโลกเสมือนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สูงกว่าเพราะมีจำ�นวนประชากรที่สูงกว่าทวีปอื่นๆ
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34%

65%

48%

42%

15%

ประชากรโลก
กว่า

พันล้านคน

ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์

6

และใช้เวลาใน
โลกเสมือนไม่น้อยกว่า

ชั่วโมง
ต่อวัน

ONLINE

คนไทยใช้เวลาใน
อินเทอร์เน็ต

10ชั่วโมง 5นาที
ต่อวัน

คนไทยใช้เวลาใน
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก
ผลการสำ�รวจของสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2018 รายงานว่าคนไทยใช้เวลา
ในอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาที
ซึ่งไม่ต่างจากผลการสำ�รวจของ We Are Social ซึ่งรายงานว่าประเทศไทยติด
อันดับการใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตสูงทีส่ ดุ ในโลกคือ 9 ชัว่ โมง38 นาที เฉพาะการ
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ คนไทยใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง 10 นาทีตอ่ วัน และยิง่ ไป
กว่านั้น คนไทยชมสื่อบันเทิงต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตประมาณ 4 ชั่วโมง 3 นาที
จะว่าไปแล้ว เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตคนไทยในแต่ละวันท่องอยู่ในโลกเสมือน
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คุณอนันต์
ก็มีโทษมหันต์

มีโอกาสเป็นโรคอ้วน
สูงมากกว่าถึง
2 เท่า

โซเชียลมีเดียและการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตทำ�ให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหาศาล
จากทั่วโลกได้เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจำ�กัด แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างปัญญาความรู้ให้
กับคนได้อย่างไร้ขอบเขต แต่ในคุณอนันต์ ก็มโี ทษมหันต์ หากไม่รเู้ ท่าทัน หรือรูจ้ กั วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูลก่อน ก็อาจตกเป็นเครื่องมือการ “ปั่น” ยอดไลค์ หรือตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น
หลอกลวงได้ นอกจากนีก้ ารเสพติดสือ่ สังคมออนไลน์ หรือโซเชียลซินโดรม (Social Syndrome)
มีผลต่อสุขภาพทางกายไม่ต่างจาก Office Syndrome คือทำ�ให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผลที่
ตามมาคือโรคอ้วน อาการปวดหลัง ปวดไหล่จากการนั่งหน้าจอนานๆ งานศึกษาวิจัยในกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมต้นของ อรนุช พวงมาลัย และ เบญจา มุกตพันธุ์ ในปี 2561 พบว่าเด็กที่ใช้
เวลาหน้าจอ 5 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคอ้วนสูงมากกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับเด็ก
ที่ใช้เวลาหน้าจอน้อยกว่า
นอกจากสุขภาพกายแล้ว ในการเสพสือ่ สังคมออนไลน์ ทำ�ให้เกิดการเปรียบเทียบตามทฤษฎีการ
เปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison Theory) ซึ่งปฏิกิริยาของคนที่มีต่อสื่อที่เสพมีทั้ง
การอิจฉา ริษยา ความรูส้ กึ ด้อยค่าในตัวเอง เพราะมีไม่เท่า หรือแม้แต่น�ำ ไปสูก่ ารข่มเหงคุกคาม
ในโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying และการเสพสื่อจนคล้ายเป็นการเสพติด ทำ�ให้เกิดสังคม
“ก้มหน้า” ที่ทุกคนเพลิดเพลินกับการอยู่ในโลกเสมือนมากกว่าการสนทนากันในโลกจริง สร้าง
ปัญหาอย่างมากต่อการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพของครอบครัว และเมื่อยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ยก
ระดับสันทนาการด้วยการรวมเอาเกมออนไลน์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ การ
เล่นเกมออนไลน์กลายเป็นการเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ผู้เล่นซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นไม่
จำ�เป็นต้องมารวมกันอยู่ที่เดียวกันในพื้นที่จริง แต่มาพบปะกันในรูปแบบ “Avatar” ซึ่งเป็นตัว
จำ�ลองของตัวเองเพือ่ เล่นเกมร่วมกัน ใช้เวลานานและใช้เงินในการเล่นเกมมากขึน้ ถึงขัน้ บัน่ ทอน
ทั้งสุขภาวะ ทางปัญญา กาย จิต และสังคมไปพร้อมๆ กัน

CYBER
BULLYING
AVATAR

SOCIAL
SYNDROME

สังคม “ก้มหน้า”

OFFICE
SYNDROME
SOCIAL
COMPARISON
THEORY

SOCIAL
COMPARISON
THEORY
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ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป

เด็กที่ใช้เวลาหน้าจอ

OFFICE
SYNDROME

SOCIAL
SYNDROME

CYBER
BULLYING
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เรียนรู้และใช้ประโยชน์
จากโลกเสมือนได้อย่างไร
จริงๆ แล้ว สื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงนวัตกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่ง ไม่มีความดีหรือความ
เลวโดยตัวของมันเอง การใช้และผลของการใช้จะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นกับผู้ใช้เป็นผู้กำ�หนดขึ้น
เราต้องหาทางใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด และพยายามหาทางป้องกันทางเสียหายให้ได้
มากที่สุด ในขณะที่คุณประโยชน์อันสำ�คัญอย่างหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์คือความอิสระใน
การเข้าถึงและการสร้างข้อมูลด้วยตัวผู้ใช้เอง ทำ�ให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นของคนทุกเพศทุกวัย
ทุกชนชั้นและทุกชนชาติ ปัญหาใหญ่ของการป้องกันภัยร้ายจากสื่อสังคมออนไลน์ก็คือความ
อิสระของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์นี้เอง เพราะทำ�ให้การควบคุมความเป็นไป ในอาณาจักร
อันกว้างใหญ่นที้ �ำ ได้ยากเย็นเป็นอย่างยิง่ ผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์จงึ ต้องมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องเฝ้าระวัง
การใช้ดว้ ยตนเอง และช่วยกันเป็นหูเป็นตา ระแวดระวังภัยร้ายต่างๆ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์จะนำ�มา

SURVEILLANCE
SHARE

ETIQUETTE

SHARE

มาตรการต่างๆที่สามารถทำ�ได้ คือ สร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media
Literacy) ซึง่ เป็นการรูท้ งั้ ประโยชน์และโทษของสือ่ สังคมออนไลน์ เป็นข้อมูลสำ�คัญทีต่ อ้ งมีการ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ต้องมีวิจารณญาณไตร่ตรองว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด
การส่งต่อ (Share) จะส่งผลอย่างไร เหมาะสมกับผู้ที่จะได้รับหรือไม่
การปลูกฝังจริยธรรมในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media Ethics) และมารยาทในสื่อ
สังคมออนไลน์ (Online Social Media Etiquette) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการปลูกฝังให้กับคนที่อยู่
ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ควรทำ�หรือไม่ควรทำ�รวมไปถึงวินัย กาละ และ
เทศะ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่าที่ใดควรใช้ ที่ใดไม่ควรใช้ เมื่อใดควรใช้เมื่อใดไม่ควรใช้ ใช้
มากเกินไปแล้วหรือไม่ ใช้อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่
สร้างกลไกการเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media Surveillance) อย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลไกทางสังคมในระดับสถาบัน โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความเสี่ยง 2 กลุ่มคือกลุ่มเด็ก และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ควรต้องคอยติดตามการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของเด็ก รวมทั้งสังเกต
พฤติกรรมผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดจากการเสพสื่อ
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LITERACY

SHARE

การส่งต่อ (Share)
จะส่งผลอย่างไร
SHARE

SHARE

SHARE

ETHICS
SHARE
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สังคมออนไลน์

ควรมีการจำ�กัดการใช้อย่างเหมาะสม
และที่สำ�คัญคือต้องเป็นตัวอย่าง
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดี

การสาธารณสุข
สำ�หรับการสาธารณสุขแล้ว ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อ
ประโยชน์ทางสุขภาพแล้วอย่างมากมายและมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพ
ประกอบกับการเข้าถึงสมาร์ทโฟนอย่างทัว่ ถึง สิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วงและยัง
มีการเฝ้าระวังไม่มากเท่าที่ควร คือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลต่างๆทีผ่ ลิตผ่านแอปพลิเคชัน่ เหล่านี้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความซับซ้อน ทำ�ให้ผู้รับข่าวสารถูกล่อลวง
และหลงเชือ่ ได้งา่ ย เนือ่ งจากขาดความรูค้ วามเข้าใจ สถาบันทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกับการสาธารณสุขควรมีวธิ กี ารตรวจสอบการทำ�งานของสือ่
สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับสุขภาพ และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู
ต้องออกมาเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สถานศึกษา
ในส่วนของสถานศึกษานั้นสามารถแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้
เนือ่ งจากเป็นสถานทีท่ เี่ ด็กและเยาวชนใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมง
ในแต่ละสัปดาห์ โดยมีข้อกำ�หนดชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในห้องเรียนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ไม่ให้นกั เรียนใช้เวลากับสือ่ สังคม
ออนไลน์มากเกินความจำ�เป็น นอกจากนีค้ วรสร้างแนวทางการใช้สอื่
สังคมออนไลน์เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน การสร้างชุมชนเพือ่
พัฒนาและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะ
สมในสถานศึกษา การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสือ่ สังคมออนไลน์ในฐานะเครือ่ ง
มือการสือ่ สาร และขุมทรัพย์ทางปัญญา และในฐานะสือ่ การเรียนยุค
ใหม่ทตี่ อ้ งมีการใช้อย่างชาญฉลาด มีพลัง และมีจริยธรรม รวมทัง้ การ
เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ของผู้เรียน และของผู้อื่นที่จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน

10

กลไกระดับรัฐ
กลไกระดั บ รั ฐ ซึ่ ง ควรเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนโยบายการใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ในภาพรวม ควรแสดงบทบาทในการสร้างสถาปัตยกรรม
การสื่อสารออนไลน์ ที่ไม่ได้เน้นแต่เพียงการเข้าถึง แต่ต้องเน้นการ
สร้างระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะทีไ่ ม่บบี รัดและจำ�กัดการใช้มากเกินไปจน
กระทบต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มีความเด็ดขาด
ในการชี้ชัดว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างใดที่เป็นผลเสียต่อสังคม
โดยรวม ส่งเสริมการเฝ้าระวังและการใช้สื่อสังคมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนา ในระดับต่างๆ อย่างทั่วถึง

เพื่อให้คนในสื่อ
สังคมออนไลน์
อยู่ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์
และลับ

“คมดี”

ของสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม
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