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  SOCIAL DETOX
  ชีวิตติดโซเชียล



Social Detox 
ชีวิตติดโซเชียล

การใช้โซเชียลมีเดียดูจะเป็นเรื่องปกติของยุคนี้ เราก�าลัง
ใช้ชีวิตอยู่ใน “สังคมก้มหน้า” หรือสังคมที่ใคร ๆ ต่างก็
ก้มหน้ามองจอสมาร์ทโฟนของตนเอง เพราะมันกลาย
เป็นส่วนหนึง่ของชีวติทีเ่รียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยทเีดยีว แต่ 
การใช ้ เวลาและความสนใจมากเกิน ไปกับการใช ้  
Social Media จนท�าให้การท�างาน การเรียน การด�าเนนิ
ชีวิตแบบปกติ การปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆ น้อยลงไป
อย่างเห็นได้ชัดจนเกิดผลเสียกับตนเอง

อาการที่บ่งบอกว่าคุณติด Social Media ซะแล้ว
1. ปวดเมื่อยฝ่ามือ คอ ไหล่
มือเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานอย่างหนักเมื่อเราเล่นสมาร์ท
โฟนเป็นเวลานาน หากมอีาการปวดเมือ่ยบริเวณมอื คอ 
และไหล่ กเ็ป็นสญัญาณว่าควรวางมอืถือแล้วออกมาเดนิ
ยืดเส้นยืดสายบ้างได้แล้วนะ

2. ปวดตา แสบตา
แสงบนหน้าจอ เป็นแสงสีฟ้าที่มีส่วนท�าลายจอประสาท
ตาให้เสื่อมสภาพลง และยังท�าให้ตาของเราแห้งเนื่องจาก
การเพ่งมองจอมากเกินไป

3. กระวนกระวายเมื่อไม่ได้เล่น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สามารถเล่นโซเชียลมีเดียได้
ตามปกติ เช่น เครือข่ายล่ม, มือถือพัง, แบตหมด หรือ
มงีานด่วนทีท่�าให้ไม่สามารถหยิบมอืถือข้ึนมาเล่นได้ แล้ว
รู้สกึกระวนกระวาย และหงดุหงดิ กเ็ป็นสญัญาณทีบ่อก
ได้ว่าเราก�าลังเสพติดมันอย่างหนัก

4. นึกถึงแต่เรื่องในโซเชียลมีเดีย
ถึงแม้ว่าจะเรียนหรือท�างานอยู่ แต่ในใจก็ยังนึกถึงเร่ือง
ราวในโซเชียลมเีดยีว่าวนันีจ้ะโพสอะไร จะอัปโหลดรูปภาพ
แบบไหน จะแชร์เพลงอะไรให้ได้รับความสนใจ แบบนี้ไม่
เวิร์กแน่ ๆ

5. เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในโซเชียล
แน่นอนว่าสิ่งที่ถูกน�ามาแชร์ในโซเชียลของคนที่คุณฟอล
โล่ว์ย่อมผ่านการตกแต่ง ท�าให้ดดูมีาแล้ว นัน่อาจจะท�าให้

คณุรู้สึกอจิฉา อยากได้ อยากมี หรอืน�ามาเปรยีบเทียบ
กบัตวัเอง หนกัเข้าอาจจะท�าให้ตวัเองขาดความมัน่ใจ คิด
ว่าตัวเองไม่มีค่า

การใช้โซเชียลมีเดียที่ถึงแม้จะจ�าเป็นสุดๆ ในยุคนี้ แต่
บางคร้ังเราก็ต้องหาทางท่ีจะออกจากมัน เข้าสู่โลก
ออฟไลน์กันบ้าง 4 วิธี Social Detox ที่ท�าให้คุณพัก
จากโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ

1. ปิด Notification แอพต่างๆ
การปิดการแจ้งเตือนที่หน้าจอของแอพต่างๆ โดยเฉพาะ
โซเชียลมีเดีย ซึ่งนั่นจะท�าให้ถูกรบเร้าความสนใจได้น้อย
ลง อาจจะตั้งให้เป็นเพียงตัวเลขบนแอพเท่านั้นก็พอแล้ว

2. งดหรือลดการเล่นโซเชียล
แน่นอนว่าในชีวิตประจ�าวันเรายังต้องติดต่อสื่อสารกับ
คนภายนอกและยังต้องรับรู้ข่าวสารอยู่ เพียงแค่เราอาจ
จะจ�ากัดเวลาการเล่นหรือ แค่ลดการใช้โทรศพัท์เท่านัน้เอง

3. หากิจกรรมและงานอดิเรกท�า
เป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้เวลาหากิจกรรมและงานอดิเรกท�า 
เปลีย่นจากการก้มเล่นมอืถือเป็นการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ  
ที่เป็นประโยชน์

4. ปรับมุมมองที่มีต่อโซเชียลมีเดีย
โซเชียลมเีดยีเป็นเคร่ืองมใีนการเช่ือมโยงคนทีอ่ยู่ห่างไกล
กนัให้ใกล้ชิดกนัมากข้ึน แต่โซเชียลมเีดยีนัน้ไม่ใช่โลกทัง้ใบ
ของเรา การที่คนในโซเชียลเห็นด้วยกับเรา ไม่ได้แปลว่า
ทุกคนบนโลกเห็นด้วยกับเรา ดังนั้นไม่ต้องไปใส่ใจกับ
ความคิดของคนอื่น ใส่ใจแค่คนที่เรารักก็พอ
 การใช้โซเชียลมเีดยีนัน้ มทีัง้ประโยชน์และโทษ หาก
เรารู้จกัใช้มนัอย่างพอดแีละไม่ยึดเอาสิง่ทีเ่ห็นในโซเชียลมา
ควบคุมการใช้ชีวิตของเรา โซเชียลมีเดียก็จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาหรืออันตรายใด ๆ กับเราแค่เราคิดว่าโซเชียลมี
เดียนั้นเป็นแค่ช่องทางในการรับสื่อช่องทางหนึ่ง

ที่ ม า  :  www . t e r r abkk . c om / a r t i c l e s / 1 96500 / soc i a l - de -

tox-บ�าบัดชีวิตติดโซเชียล, www.it24hrs.com/2020/how-to-social-detox/



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

งานเป็นเรือ่งหลกั รกัเป็นเรือ่งใหญ่ ก�าลงัใจเป็นเรือ่งส�าคญั น�าไปสู ่ส�าเรจ็ สุข สมประสงค์, 
สมประสงค์ บุญยะชัย

พบกับเรื่องราวชีวิตและข้อคิดดีๆ จาก “คุณสมประสงค์ บุญชัย” ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ 

ในชีวิตมาอย่างโชกโชน บอกเล่าวิธีคิด แนวทางการท�างาน การสร้างก�าลังใจ รวมไปถึง

การดูแลคนที่มีความส�าคัญในแต่ละส่วนของชีวิตเรา ส�าหรับผู้ที่เริ่มต้นเดินทางในชีวิต ให้

เห็นว่า ผู ้ท่ีเดินทางมาก่อนนั้นได้พานพบอะไรมา ได้ข้อคิดอย่างไร หวังใจว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการเดินทางต่อไป เพื่อให้ชีวิตพบกับความส�าเร็จ



BOOK
กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน 
รวยก่อน

โดย พินจิ จันทร และคณะ

“กัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่
อนาคตสดใส ที่จะเข้ามาแทน
เส้นใยเคมี หรือใยสังเคราะห์
ทั้ ง ห ม ด  เ ส ้ น ใ ย กั ญ ช ง มี
ป ระ โยชน ์ มากมาย  ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันมีการสกัดน�้ามันเมล็ด
กัญชงในรูปแบบของ CBD Oil 
ออกจ�าหน ่ายกันอย ่างแพร ่
หลายแล้ว หากได้รับการส่ง
เสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง 
ประ เทศไทยจะสามารถน�า
สารสกัด CBD มาเป ็นส ่วน
ผสมของอาหารทุกชนิดที่ขึ้น
ชื่ออยู ่แล ้ว ออกจ�าหน่ายไป
ทั่ วโลก สร ้างรายได ้ให ้กับ
ประ เทศได ้ อย ่ า งมหาศาล

วงจรชี วิตของต ้น กัญชา
และกา รดู แ ล เพื่ อ น� า ไป
สกัดเป ็นยา

โดย นนัธวงศ์ อนวิรรตน์

วงจรชวีติของต้นกญัชา ตัง้แต่การ
เพาะเมลด็จนถงึการเกบ็เกีย่วและ
สกดัดอกกญัชา ประวตัคิวามเป็น
มาของกญัชา ลกัษณะเพศของต้น
กญัชา อธิบายถงึขัน้ตอนการดแูล
รกัษาพืชกญัชาในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้ต้นกัญชามีความสมบูรณ์
การเพาะปลูกจากเมล็ดและการ
โคลนนิ่ง การอบรมต้นกัญชา 
อณุหภมูแิละความชืน้ทีใ่ช้ในการ
ปลกู การป้องกนัศตัรพูชืและโรคที่
มผีลกระทบต่อต้นกญัชา เพือ่น�า
ไปประยกุต์ใช้ส�าหรบัการเพาะปลกู
กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และ
การเพาะปลกูกญัชาในเชงิพาณิชย์

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด ้วย 
OKRs

โดย John Doerr
แปล ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

ระบบ “OKRs” ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการองค ์กรสมัย
ใหม่ เป็นกระบวนการง่ายๆ 
ท่ีช่วยขับเคล่ือนองค์กรต่างๆ 
ที่มีความหลากหลายให้ก้าว
ไปข้างหน้า และช่วยให้เห็น
ส่ิงต่างๆ ในองค์กรได้ชัดเจน
มากขึ้น ระบบนี้ช ่วยท�าให้
ภารกิจที่สุดโต่งและท้าทาย
ของการจัดระเบียบโลกใหม่มี
โอกาสเป็นไปได้และประสบ
ความส�าเร็จ ระบบนี้ช่วยให้
บริษัทท�าสิ่งส�าคัญที่สุดที่เกิด
ขึ้นได ้อย ่างทันเวลา ถูกท่ี 
และถูกทาง



BOOK
กลยุทธ์การวางแผนและ
การจัดการ

โดย ดร. ประเวศน์ มหา-
รัตนสกุล

กลยุทธ์ที่ผู ้บริหารและทีมงาน
ควรอ่าน เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0++ 
เพราะค�าว่า “กลยุทธ์” ที่ไม่
เหมือนใคร เกินกว่าที่จะสอน
กันได้ หากแต่เกิดจากสมองอัน
ปราดเปรื่อง แยบยลของ “คน
กลยุทธ์” ที่สามารถพลิกแพลง
ศาสตร์และศิลป์เป็นตัวก�าหนด
ก ล ยุ ท ธ์ ใ น แ ต่ ล ะ ยุ ท ธ ภู มิ  
หนังสือเล่มนี้ผู ้เขียนต้องการชี้
ให้เห็นว่า ความเป็นกลยุทธ์ที่
ล้ �าลึก ไม่อาจอธิบายผ่านลาย
ลักษณ์อักษรได้ครบถ้วน ไม่
อ่านหนังสือเล่มนี้  อย่าริคิด
การใหญ่

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้  : 
เทคนิคในการแปรความรู ้
สู ่ความได ้ เปรียบในการ
แข่งขัน

โดย  โทมัส  เอช .  ดาเวน
พอร์ท, ลอเรนซ์ พรูแซค
แปล นิทัศน์ วิเทศ

การจัดการความรู้เป็นเรื่องของ
ธรุกจิท่ีต้องการความได้เปรยีบ คู่
แข่งขันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านัน้ มนัจะมคีวาม
ส�าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรบัธรุกจิขนาดใหญ่ทีต้่องการ
สร ้าง ต ้องการแลกเปลี่ ยน  
การจดัการกบัความรูอ้ย่างไรบ้าง  
จึงจะใช้ประโยชน์จากความรู้ได้
อย่างเตม็ที่

กัมพูชาพริบตาเดียว

โดย นิว้กลม

การเดนิทางคนเดยีวคร้ังแรกของ
หนุ่ม ปราสาทหินอันยิ่งใหญ ่
ชวีติรมิทะเลสาบอนัเรยีบง่าย เจ้า
ชายน้อย ดอกกุหลาบ และความ
เหงา ทัง้หมดบอกกบัเขาว่าเรา
ไม่สามารถมีชีวิตอยู ่ได้เพียง
ล�าพัง อ่านแล้วคุณอยากออก
เดินทางคนเดียวสักครั้ง เพื่อ
คิดถึงและเห็นคุณค่าของบ้าน
และคนใกล้ตวั คณุอาจต้องการ
ตอบค�าถามเดยีวกนักบัผูเ้ขยีนว่า
ชีวติท่ีส้ันเพียงพรบิตาเดียว เรา
จะใช้เวลาไปกบัอะไรดี
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