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อินเทอร์เน็ต

กับ

วัยรุ่นในยุคปัจจุบัน



Social Media เป็นพื้นที่แสดงตัวตนอย่างหนึ่งที่

หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า มันเป็นพื้นที่ส่วนตัว 

ฉันจะโพสต์อะไรก็ได้ หรือไม่ก็ มันก็แค่อีกโลก

หนึ่ง ใครตัดสินตัวตนจากแค่นี้ก็บ้าแล้ว No! No! 

No! ผิดอย่างยิ่งจ๊ะ 

 “ส่ือสังคมโซเชียลมีเดีย” ถือว่ามีอิทธิพล

มากในชีวติของคนรุน่ใหม่ในสงัคมไทย ท้ังใช้เพ่ือ

ศกึษาข้อมลู ตดิตามความเคลือ่นไหวในสังคม แต่

ในโลกของสื่อชนิดน้ีก็มีทั้งเร่ืองที่ดีและไม่ดี จึง

ท�าให้น่ากังวลว่าสังคมวัยรุ่นไทยปัจจุบันเมื่อใช้

สื่อชนิดนี้แล้วจะสามารถแยกแยะได้หรือไม่ นับ

เป็นเรื่องน่าห่วงและสังคมควรให้ความสนใจหา

ทางป้องกัน มิฉะนั้นอาจเป็นปัญหาใหญ่ของ

สังคมไทยในอนาคต

	 โซเชียลมีเดียคืออะไร	 ในช่วงท่ีผ่านมา    

โซเชียลมีเดียมีวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีที่

ยุ ่งเหยิงและมีคนเพียงหยิบมือที่เข ้าใจ สู ่ชุด

เว็บไซต์และบริการอันเป็นหัวใจของวัฒนธรรม

สมยัใหม่ วยัรุน่หนัมาใช้บริการยอดนยิมมากมาย

หลากหลายเพือ่เข้าสงัคม ซบุซบินนิทา แชร์ข้อมลู 

และสังสรรค์กับคนอื่น

 “ท�าไมต้องโพสต์ในโซเชยีล” นัน่กเ็พราะโซ

เชียลมีเดียช่วยอ�านวยความสะดวกในการโชว์

ของดี 3 ประการ

1. โซเชยีลช่วยให้เราอวดได้อย่างประหยดัพลงังาน 

เพราะทุกวันนี้ แม้กระทั่งคนที่ขี้เกียจออกไปข้าง

นอกที่สุด หรือคนที่อยู ่ในสายงานที่ไม่ค่อยมี

โอกาสได้เจอคน ก็สามารถท�าการแชร์และอวด

สถานะของตนได้ไม่แพ้คนที่ชอบเข้าสังคม

2. โซเชียลช่วยประหยัดเวลาในการอวด ในยุค

ก่อน หากมีเพื่อน 3 กลุ่ม ก็ต้องไปเจอ 3 รอบเพื่อ

เล่าเรื่องเดียวซ�้ากัน แต่ปัจจุบันนี้ โพสต์ครั้งเดียว 

จะมีคนจ�านวนมหาศาลที่อยู่ในเครือข่ายได้เห็น

พร้อมกันในครั้งเดียว

3. โซเชียลมอบเครื่องมือท่ีเพิ่มศักยภาพการอวด 

เพราะแอปฯ แต่งภาพที่ผูกติดมากับโซเชียลมีเดีย

ช่วยให้เราเปล่ียนรูปทรงหรือแต่งเติมสีสันของสิ่ง

ที่เราก�าลังต้องการน�าเสนอให้คนเห็น

พฤติกรรมการอวดไม่ได้พ่ึงเกิดขึ้นในยุคนี้ การ

อวดมีมานานแล้วข้ามยุคสมัย โซเชียลมีเดียก็

เปรยีบเสมอืนแว่นขยายทีท่�าให้เราได้ประจกัษ์ถงึ

ความรุนแรงของสัญชาตญาณนี้ซึ่งฝังรากลึกอยู่

ในตัวเรานั่นเองค่ะ

ที่มา : หนังสือเข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต, http://graceful111.blogspot.com/, 

www.posttoday.com



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

It’s complicated : the social lives of networked teens เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่น

ยุควุ่นเน็ต : บอยด์, ดานาห์ แปล ลลิตา ผลผลา

ขอต้อนรับสู่โลกโซเชียลมีเดีย ดินแดนมหัศจรรย์ที่เป็นดั่งประตูวิเศษส�าหรับวัยรุ่นยุคดิจิทัลขณะ
เดียวกันก็เปรียบเหมือนหลุมพรางอันตรายในสายตาผู้ใหญ่จ�านวนมาก “อินเทอร์เน็ตคือภาพ
สะท้อนสังคมของเราและกระจกเงาบานนี้จะสะท้อนสิ่งที่เราเห็นถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่เห็นในกระจก 
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การซ่อมแซมกระจก แต่เราต้องซ่อมแซมสังคมต่างหาก“



BOOK
ในเวลา : Cycle of Life

โดย แรค�า ประโดยค�า

บทกวีนิพนธ์ท่ีแสดงความคิด
แหลมคม ผู้เขียนใช้เวลาเป็น 
กรอบน�าเสนอความคิดท่ีว่า 
สรรพสิง่ลว้นเวยีนวา่ยอยูใ่นมิติ
ของกาลเวลา มนุษย์ต้องต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงอันเป็น
สจัจะของโลกและชวีติอยูต่ลอด
เวลา มนุษย์กับเวลาเป็นส่วน
หนึ่ งของกันและกัน อย่าง
กลมกลนืจนไมอ่าจแยกจากกนั
ได้ มนุษย์ก็จักถูกกลืนกินด้วย
กาลเวลา กวีท�าให้ฉุกคิดและ
หวนกลัยมามองโลก มองชีวิต 
ด้วยความมีสติ สุขุมรอบคอบ 
ด้วยจิตใจที่ รู้ เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และกาล
เวลา

INBOUND MARKETING การ

ตลาดแบบแรงดึงดูด

โดย สทิธินนัท์ พลวสุิทธิศั์กดิ์

แนะน�าการสร้างแรงดึงดูดเพื่อ
ผ ล ลั พ ธ ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด                
(Inbound Marketing) ซึ่งเป็น
แขนงหนึง่ของการท�าการตลาด
ออนไลน์ (Digital Marketing) 
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้
ผลดี แต่ในไทยยังไม่ค่อยมีใคร
รู้จักหรือท�า Inbound Market-
ing มากนัก ไม่ว่าวันนี้คุณจะ
เคยท�าการตลาดออนไลน์มา
ก่อนหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยให้คุณเข้าใจการท�าการ
ตลาดออนไลน์มากขึ้น

ผู้หญิงช้ันสิบแปด ผู้ชายช้ัน

สิบหก : A SMALL LOVE IN 

BIG CITY

โดย อุมาริการ์

พบกนัครัง้แรก…เสน่ห์จนัทร์ท�า
พานพบ ชุม่โชกไปเกอืบครึง่ตวั
เสียแล้ว 
พบกันครั้งที่สอง...เสน่ห์จันทร์
เห็นเขาโดนสาวตบหน้าฉาด
ใหญ่...ในผับดัง... 
พบกันครั้งที่สาม...พานพบเจอ
เธอตรงบันไดหนีไฟใน ‘ชุด
นอนไม่ได้นอน’ นี่คือสวรรค์
กล่ันแกล้งหรือพรหมลิขิตขีด
เขี่ย คาดว่าแม้แต่กามเทพก็คง
ตอบไม่ได้เหมือนกัน



51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูก

น้องอยากท�างานด้วย

โดย อิวะตะ มัตสึโอะ

แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ

ท�าไมคนทีเ่ก่งกาจ เข้มแขง็ และ

น่าเชื่อถือถึงไม่ใช่หัวหน้าท่ีดี

ท่ีสุดเสมอไป? “คนธรรมดา” 

อย่างเรา ๆ จะกลายเป็นสุด

ยอดหัวหน้าได้อย่างไร? อะไร

คือเคล็ดลับที่ท�าให้สตาร์บัคส์

เป็นองค์กรที่ “น่าท�างานด้วย

ทีส่ดุ” ค้นหาค�าตอบได้จาก “51 

วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน ้อง

อยากท�างานด้วย “ จะแนะน�า

เคล็ดลบัการบรหิารคนแบบง่าย 

ๆ ท่ีช่วยเปลี่ยนคนธรรมดาให้

กลายเป็นสุดยอดหัวหน้าท่ีลูก

น้องอยากท�างานด้วยได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ 

51 วธิคีดิของลูกน้อง ทีหั่วหน้า

อยากสนับสนุน

โดย อิวะตะ มัตสึโอะ

แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ

51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้า
อยากสนบัสนนุ จะแนะน�าเคลด็
ลับการท�างานที่ช่วยให้คุณ
กลายเป็นคนที่หัวหน้าเช่ือใจ 
และอยากสนับสนุน แม้ว่าคุณ
จะไม่ใช่คนที่เก่ง ฉลาด หรือ
ขยันท่ีสุดก็ตาม เช่น จงมอง
หัวหน้าเป็น “ลูกค้า” คนหนึ่ง, 
รู้จักขัดค�าส่ังของหัวหน้าเสีย
บ้าง, อย่า “โอ้อวด” แต่ให้ 
“ประชาสัมพันธ์ตัวเอง”, อย่า
กลั วที่ จ ะบอกข่ า ว ร้ า ยกั บ
หัวหน้า, แยกให้ออกระหว่าง 
“การไม่อ ยู่นิ่ ง” กับ “การ
ท�างาน”

เจ้าสาวพลิกล็อก

โดย โอบขวัญ

‘อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณสามีที่รัก’ 

ค�าทักทายยามเช้าของมินตรา 

หญิงสาวแปลกหน้าท่ีนอนเเก้

ผ้าโชว์เรือนร่างอันงดงามอยู่

บนเตียงเคียงข้างเรา 

ท�าให้ผู ้ชายรักสนุกเเละหวง

ความโสดอย่าง โทนี่ วิลล์ ตก

ใจจนเเทบหายเมาค้าง เขาจะ

ปล่อยหล่อนไปง่ายๆ หรอืจะสัง่

สอนหล่อนให้รู้สึกก่อนดีฐานที่

กล ้ากระตุกหนวดเสือหื่นๆ 

อย่างเขา

BOOK
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