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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการหาทางออกจากปัญหา

สื่อออนไลน์ด้วยการบริหารสติ และ แนวทางการป้องกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ ให้มีความรู้เท่าทันในการใช้งาน และ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ผิด ดังนั้นเด็ก และ เยาวชน ต้องมี
ความรู้ และจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เด็กจะได้มีการพัฒนา
จิตใจให้รู้เท่าทันการใช้งานสื่อออนไลน์ที่เปิดกว้างไปทั่วโลก พร้อมทั้งครอบครัวยังต้องมีส่วน
ส าคัญในการท าความเข้าใจกับเด็ก และต้องแนะน าซึ่งกันและกันในการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ถูก
วิธีอีกด้วย ปัญหาสื่อออนไลน์ก็จะหมดไปและสังคมก็จะไม่วุ่นวาย เพราะรู้เท่าทันในการใช้สื่อ
ออนไลน์ ด้วยการใช้สติและปัญญาเป็นที่ตั้ง 
ค าส าคัญ: สื่อออนไลน์, บปัญหาสังคม : การบริหารสติ 
 

Abstract 
 This article aims to present knowledge about how to find a way out of 
social media issues with mind management and prevention as part of child and 
youth development. To have a better understanding of the use of social media. 
To have the knowledge to use and to prevent problems with the use of social 
media in the wrong. Children and young people must have the knowledge and 
the necessity to use the principles of Buddhism to participate in the use of 
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social media to children. And young people have knowledge of moral ethics. 
Children will be able to develop their minds through the use of social media 
that is open to the world. The family also has an important role to play in 
understanding the child. And to each other in the social media to be right. The 
problem of social media is gone and the society will not be busy. Cause know 
how to use social media with the use of mind and wisdom as a locate. 
Keywords: Social media, problems social: Mind management 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันขณะที่สังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาการใช้งานสื่อออนไลน์ในทางที่
ไม่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้ใช้งานสื่อออนไลน์เป็นจ านวนมาก 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจกับสื่อ
ออนไลน์ เพราะมีการ โพสต์ภาพ แชร์ภาพ ลงวิดีโอที่ไม่เหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่
ตามมา  
 โดยปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ก็มี ทั้งด้านที่ดีและไม่ดี การใช้งานสื่อออนไลน์ในด้านที่ดี 
ถูกต้องตามหลัก ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้ เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร หรือเพื่อการศึกษา จะท าให้ผู้ที่ใช้งานมีความรู้และ
เข้าใจในสิ่งที่ต้องการได้  
 ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ มีอย่างแพร่หลายในสังคมยุคสื่อออนไลน์ ในขณะนี้สื่อ
ออนไลน์มีความรุนแรงขึ้นมากกว่าสมัยก่อน จากระดับของความรุนแรงขั้นต่ า ไปถึงขั้ นปาน
กลาง และ ขั้นสูงสุด ซึ่งมีผลกระทบเป็นความบอบซ้ าทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของการใช้สื่อออนไลน์ อันส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อคนในสังคม  และ 
ครอบครัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาสื่อออนไลน์ เกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยปัจจุบันปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาเล็กๆ ต่อคนในสังคมอีกแล้ว คน
ในสังคมส่วนใหญ่ต่างก็ยอมรับกันแล้วว่าปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิดนั้น จะส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ กิน เดิน นั่ง และนอน หรือใน
บริบทต่างๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ดังนั้น ครอบครัว และ หน่วยงาน ภาครัฐ 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการสอดส่องดูแล หรือควบคุมการใช้งานสื่อออนไลน์ และมีการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนในการใช้งานสื่อออนไลน์ อย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนในสังคมได้
ใช้งานสื่อออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา ค้นหว้าหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งทางในการจัดการแก้ไขปัญหา
การใช้งานสื่อออนไลน์ คือ การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพิจารณาตามหลัก
ความจริง และ สิ่งที่ส าคัญคือ การมีสติและปัญญาในการใช้งานสื่อออนไลน์ 
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ประเด็นปัญหาสื่อออนไลน์  
 บ่อเกิดปัญหาทางสื่อออนไลน์ สังคมปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ หรือ Social Media 
เป็นที่ยอมรับและมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่จ ากัด
อายุ มีการใช้สื่อออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ผู้ใช้งาน เช่น การบริการ การบริหาร 
การศึกษา การกีฬา การติดต่อสื่อสาร และการบันเทิง เป็นต้น ปัจจุบันจึงท าให้สื่อออนไลน์มี
การแพร่หลายและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น แต่ในบางครั้งการใช้สื่อออนไลน์มากเกินความจ าเป็นก็
ท าให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาจากสื่อออนไลน์ไม่ได้เกิดกับเฉพาะเด็ก
วัยรุ่นอีกต่อไป เพราะปัญหาจากสื่อออนไลน์ได้ขยายไปถึงวัยเด็กที่มีอายุช่วง ๖-๑๒ ปี และวัย
ผู้ใหญ่ที่มีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไป อีกด้วย เนื่องจากสื่อออนไลน์มีการแพร่หลาย เปิดกว้าง เข้าถึงได้ง่าย 
และไม่จ ากัดอายุจึงท าให้เกิดปัญหาตามมาถึงแม้บางหน่วยงานจะมีการจ ากัดการใช้สื่อออนไลน์
หรือบางหน่วยงานก็มีการสอนวิธีการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้ว แต่ก็ยังไม่อาจควบคุม
หรือก ากับดูแลให้ทั่วถึงได้ ฉะนั้นปัญหาจากสื่อออนไลน์จึงเกิดมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันโดยไม่มี
ท่าทีว่าจะลดลง แต่กลับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัญหาจากสื่อออนไลน์เกิดขึ้นได้ใน
หลายรูปแบบเช่น  
 
ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเสื่อม 
 พื้นฐานของคนไทยในอดีตเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรม ในอดีตคนไทยมีความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย มีพื้นฐานชีวิตที่ดีงาม เริ่มจากการแต่งกาย เรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนหวาน 
กิริยามารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการวางตัวให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าว  
 ปัจจุบันสังคมได้หันมาสนใจใช้งานสื่อออนไลน์เป็นจ านวนมาก เริ่มตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ใหญ่จึงท าให้คนในสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนท าให้เกิด
ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากสื่อออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
 1. ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน โดยการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย 
กิริยามารยาทไม่งาม วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าวต่อคุณครู เด็กนักเรียนหญิงมีการแต่งตัวที่โป๊ ใส่กระ
โปร่งสัน แต่งหน้าทาปาก เพื่อที่จะให้ดูดี  นักเรียนชายมีการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ไม่ชอบเอา
เสื้อเข้าในกางเกง แต่งตัวคล้ายวัยรุ่นบ้างนักเลงบ้าง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีผลมาจากการดูสื่อ
ออนไลน์ แล้วน ามาท าเป็นแบบอย่างท าให้นักเรียนทุกวันนี้เกิดความเสื่อมล้ ามากเป็นผลมาจาก
ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ 
 2. การล่วงละเมิดทางเพศ ยกตัวอย่าง กรณีเด็กหญิงวัย ๔ ขวบ ถูกรุ่นพี่ผู้ชาย ม.๒ 
สามคน ได้ร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศของเด็กหญิงวัย ๔ ขวบ ภายในโรงเรียน จนท าให้เด็กนั้น
ตกใจมีอาการเจ็บตามร่างกายและวาดกลัวต่อผู้ชาย (ไทยรัฐออนไลน์,18 กันยายน 2561) ซึ่ง
จากกรณีนี้ท าให้เห็นถึงความเสื่อมล้ าทางสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีส่วนมาจากการใช้งานสื่อ
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ออนไลน์เพราะมีการเข้าถึงได้ง่าย และสามารถคนหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าอานาจาร และ ดู
ภาพโป๊ วิดีโอที่ไม่เหมาะสม จึงท าให้เกิดพฤติกรรมที่เสื่อม ขาดสติในการคิดพิจารณาจนน ามา
ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม 
 3. ปัญหาการเล่นเกม ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากส าหรับเด็กที่มีอายุช่วง ๙-๑๕ ปี 
ซึ่งถ้าเล่นเกมมากจนเกินไปจะท าให้เกิดผลเสีย คือ เสียเงิน เสียเวลา เสียการเรียน และเสีย
อนาคต เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างการเล่น กับการเรียนได้ เพราะเด็กใน
วัยนี้ต้องการความสนุกเท่านั้น เมื่อเด็กเล่นเกมมากๆ เด็กจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของเกมซึ่งท า
ให้เกิดความก้าวร้าว เช่น  ล่วงเกินผู้อื่นอย่างไม่เกรงใจ แสดงอารมณ์รุนแรงอย่างไม่เกรงใจใคร 
โดยแสดงออกทางกิริยาวาจา เช่น ก้าวร้าวกับคุณครูที่โรงเรียน พ่อแม่กลุ้มใจที่เด็กมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ชอบรังแกเพ่ือน ใช้ค าหยาบคายและแสดงอารมณ์รุนแรงต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผลกระทบมา
จากการเล่นเกม 
 ยกตัวอย่าง กรณีหลานวัย ๑๕ ปี ขอตังยายเพื่อไปเล่นเกมยายไม่ให้แล้วกล่าว
ตักเตือนท าให้หลานชายไม่พอใจเลยใช้ไม้หน้า ๓ ตีศีรษะยายจนเสียชีวิตซ่อนศพใต้เตียง เพราะ
โมโหไม่ให้เงินเล่นเกม (เดลินิวส์,22 ตุลาคม 2561) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมานี้ เด็กเพียงอายุ ๑๕ ปี
สามารถใช้ไม้ฆ่ายายได้ลง สาเหตุเพียงต้องการที่จะน าเงินไปเล่นเกม เด็กเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมา
จากการดูสื่อออนไลน์ ท าให้ขาดสติท าร้ายยายจนเสียชีวิต เพราะสื่อออนไลน์สมารถเข้าถึงได้
ง่ายเด็กที่เข้าใช้งานโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของการใช้งาน จึงท าให้การใช้งานนั้นน าไปสู้
ความหลุมหลงจนท าให้ขาดสติสามารถท าอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เล่นเกม 
 สื่อออนไลน์เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม สร้างให้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ขาดสติขาดคุณธรรมจริยธรรม ท าให้คนทั่วไปเรียนรู้และรับเอาวัฒนธรรมจากสื่อออนไลน์และ
หันมาแต่งกายแบบสมัยใหม่มากขึ้น มีการใส่กระโปร่งสัน แต่งสวยแต่งงามมากขึ้นจากแต่ก่อน 
จนท าให้คนในสังคมมองข้ามสิ่งส าคัญของการแต่งกายไป จนทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ 
เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรมองข้ามความส าคัญของปัญหาการใช้งานสื่อออนไลน์ สังคมทุกวันนี้ให้
ความสนใจกับสื่อออนไลน์มากกว่าการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรม หากบุคคลขาดการบริหารสติ
ด้วยหลักธรรมแล้ว สังคมก็จะวุ่นว้าย มีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้น ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานี้    
 
ปัญหาอาชญากรรม  
 ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีหลากหลายรูปแบบเช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ 
ข่มขืน ซึ่งปัจจุบันท าไมปัญหาอาชญากรรมถึงเกิดขึ้นมาก เพราะรูปแบบอาชญากรรมสามารถ
ค้นหาได้ง่ายผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะกระท าอาชญากรรมในรูปแบบไหนก็สามารถค้นหาข้อมูล
ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย มีทั้งวิธีการ รูปแบบและเทคนิคในการก่ ออาชญากรรม 
ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงเป็นบ่อเกินของปัญหาอาชญากรรมเป็นจ านวนมากเช่น 
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 การปล้นทรัพย์ถือว่าเป็นการก่อเหตุได้ง่ายขึ้นอยู่กับโอกาสและวิธีการลงมือโดยศึกษา
จากเยื่อแล้วค่อยลงมือท า โดยการสืบหาข้อมูลต่างๆผ่านการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างละเอียด 
เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติจากนั้นจึงลงมือ 
 ยกตัวอย่าง กรณีการปล้นฆ่าชิ่งทรัพย์ร้านขายของช าแห่งหนึ่งในยโสธร ซึ่งคนร้ายได้
ท าการวางแผนมาอย่างละเอียด โดยคนหนึ่งติดรถรอ ส่วนอีกคนท าเป็นมาชื้อของกับเจ้าของ
ร้านแล้วท าการดึงสร้อยคอทองค าเจ้าของร้านรู้ตัวจึงท าการต่อสู้ แต่โดนคนร้ายใช้อาวุธมีดสัน
แทงเข้าที่คอเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต (ห้องข่าว7 สี, 27 สิงหาคม 2556) จากเหตุการณ์นี้เราจะ
สังเกตเห็นได้ว่าคนหลายมีวิธีการและแผนการที่ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากสื่อออนไลน์ 
โดยคนร้ายได้ศึกษาวิธีการต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้งานสื่อออนไลน์ไปในทางที่ผิดจึงท าให้
เกิดปัญหา 
 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเกิดจากคนที่ใช้งานสื่อออนไลน์ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้น
การเข้าใช้งานสื่อออนไลน์จึงมีทั้งคุณและโทษ ถ้าผู้ใช้งานมีสติพิจารณา ก็จะสามารถใช้งานสื่อ
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ถ้าผู้ใช้งานขาดสติขาดหลักธรรมแล้วการเข้าใช้งานก็จะมีแต่
ปัญหาละผลเสียซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในขั้นต้น ดังนั้นการเข้าใช้งานสื่อออนไลน์จึงมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 ข้อดีคือ  
 1.สามารถแลกเปลี่ยนและศึกษาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว – ด้วยความที่ยุคนี้
อินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่สามารถท าได้เราท าอะไรได้อย่างรวดเร็ว social media เองจึงกลายเป็น
ตัวกลางที่จะเอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว ทันใจ 
 2.สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย – ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความรู้ การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนสามารถท าได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินอะไรมาก 
 3.สามารถแสดงสิ่งต่างๆ ของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นได้ – ความสามารถทุกอย่าง
สามารถแสดงผ่าน social media ได้ และหากเป็นที่ถูกใจคนอื่นก็จะได้รับความนิยมจน
กลายเป็นคนดังไปอย่างง่ายๆ 
 4.สร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งาน – ตรงจุดนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากในปัจจุบัน ทั้งการขาย
ของออนไลน์ การรับงานต่างๆ ผ่าน social media เหล่านี้ล้วนสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ใช้งานกัน
มานักต่อนักแล้ว 
 5.ท าให้ติดต่อคนที่ห่างไกลหรือไม่ได้ติดต่อกันนานได้ง่าย – นอกจากนี้ยังรวมไปถึงยัง
สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ได้แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามที 
 6.เป็นช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ – องค์กรหลายๆ แห่งหันมาให้ความส าคัญกับ 
social media เป็นอย่างมากในการสร้างเป็นช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อขายสินค้าหรือบริการ 
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 ข้อเสียคือ 
 1.ล้วงลึกข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป – เราจะเห็นว่าการสมัครบัญชีผู้ใช้งานแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งมันสามารถหลุดหรือแพร่กระจายไปได้ 
 2.โดนหลอกจากการใช้ social media – เห็นกันอยู่บ่อยๆ อาทิ หลอกลวงไปท ามิดี
มิร้าย หลอกขายสินค้า สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้บน social media เพราะมันไม่ได้เห็น
หน้าตา ไม่รู้นิสัยใจคอที่แท้จริงต่อกัน 
 3.โดนละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆ ได้ง่าย – การที่คุณแม้แต่ลงรูปหรือผลงานต่างๆ 
หากไม่ใส่ลายเซ็นหรือจุดเด่นของตัวเองลงไปก็อาจโดนเอาสิ่งเหล่านั้นไปท าอย่างอื่นโดยที่เราไม่
รู้ตัว เช่น เอาไปตัดต่อเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 4.ท าให้หมกมุ่นจนเกินเหตุ – บางคนติด social media มากจนเสียงาน เสียการ
เรียน ก็มีให้เห็นเยอะแยะไป จึงควรเล่นแต่พอดี 
 เมื่อได้ทราบถึงปัญหาแล้ว ว่าสื่อออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน  ซึ่งขึ้นอยู่
กับผู้ใช้งานที่จะใช้งานในรูปแบบไหน ถ้าผู้ใช้งานมีสติและปัญญาการใช้งานก็จะมีแต่ประโยชน ์
แต่ถ้าผู้ที่ใช้งานขาดสติและปัญหาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นไปเพื่ออะไร ดังนั้น จึงน าหลัก
สติธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติของการใช้งานสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะให้คนในสังคมได้แสดงออกถึง
ลักษณะการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องมีการบริหารสติธรรมในการใช้
งานสื่อออนไลน์รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนในสังคมออนไลน์ได้มีแต่เรื่อ งราว
ข่าวสาร และ การใช้งานที่ดี ท าให้สังคมเกิดความปกติสุขมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
และบริหารสติในการใช้งานสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว จึงขอเสนอการ
บริหารสติ  
 
การบริหารสติคือทางออก 
 การใช้สติและปัญญา ในการคิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ และ พิจารณ์สิ่งนั้นให้ดี โดย
ไม่ขาดสติ จะท าให้สามารถมองเห็นทางสว่าง ในปัจจุบันนี้ สังคมไทยได้รับเทคโนโลยีโดยการใช้
งานผ่าน คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์ ท าให้มีการสื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า 
Social Media  ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้รับข่าวสารต่างๆ จากสื่อออนไลน์มากมาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี และไม่ดี ดังนั้น ในสื่อออนไลน์ต่างๆนี้ เราจึงจ าเป็นอย่างมากที่จะมีการใช้สติ
และปัญญาในการรับข่าวสาร หรือว่าใช้งานสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะลดปัญหาที่มาตามสื่อออนไลน์ 
ซึ่งสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นสังคม “Thailand ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ฉะนั้นสังคมไทยปัจจุบัน
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักธรรมเข้ามาช่วยในเรื่องการพิจารณาการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างมี
สติ เพื่อให้เกิดปัญญาในการรับรู้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ทั้งเรื่องจริงและไม่จริง และใช้
สติในการเล่นแอพพลิเคชั่น เช่น  Facebook twitter line ฯลฯ                
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 ดังนั้น จึงน าหลักวิธีการบริหารสติที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้นดว้ยวิธีการดังนี ้
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเสื่อม เด็กมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กติดเกม และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นน้ีสื่อ
ออนไลน์มีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอันดับแรกเพราะผู้ใช้งานขาดสติ  
 ดังนั้นเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้าใช้งานสื่อออนไลน์ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการใช้สติใน
การพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูสื่อวิดีโอ การเล่นเกม การลงรูปภาพ การ
เรียนแบบพฤติกรรม ที่มีหลากหลายรูปแบบในขณะที่ได้ดูสื่อนั้นต้องไม่ยึดติดหรือหลงไปกับสื่อ
ต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์ โดยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไม่ดี ควรเอาเป็นแบบอย่าง
หรือไม่ควร ในการคิดพิจารณานี้ต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้และเข้าใจไปกับสื่อวิดีโอ 
เพื่อป้องกันการเอาเป็นแบบอย่างตามสื่อวิดีโอ และนอกจากการดูสื่อวิดีโอแล้ว การเล่นเกมก็
เป็นสิ่งส าคัญ คือเล่นอย่างมีสติโดยรู้จักเวลาและหน้าที่ถึงเวลาเรียนก็ต้องไปเรียนไม่ยึดติดกับ
เกมมากสามารถควบคุมอารมณ์จากการเล่นเกมได้ ไม่ลอกเรียนแบบพฤติกรรมที่เกิดจากเกม 
เช่นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุ่นแรงและค าหยาบ ต้องมีสติโดยไม่ให้เกมควบคุมได้ และต้องมีการให้
ความรู้แก่เด็กเรื่องการใช้งานสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กๆ สิ่งที่ส าคัญต้องมีสติถ้ามีสติแล้วจะพบว่าปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์
โดยการอ่านข่าวสาร การดูวิดีโอนั้นมันแค่ท าให้จิตใจเกิดความนึกคิดสับสนจากข่าวสารต่างๆที่
ได้รับ ถ้าได้ใช้สติพิจารณาจะพบว่าปัญหานั้นไม่มีอะไรเลย เพียงเพราะใจของผู้ใช้เองที่วิ่งตาม
ปัญหาและน าปัญหาเหล่านั้นเข้ามาท าจิตใจให้วุ่นวายเอง 
 นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางที่จะพัฒนาสติโดยการให้เด็กได้เข้าร่วมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆแล้วยังช่วยลดปัญหาในด้านต่างๆ
ได้อีกด้วยเพราะเด็กได้รับความรู้และฝึกสติเด็กก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้สติ
ควบคุมตัวเองเพื่อการใช้งานสื่อออนไลน์ที่ดี  
 เพราะสติจึงช่วยให้คนในสังคมเกิดความสงบสุขเป็นเหตุให้ไม่ท าร้ายร่างกายกัน พูด
ค าหยาบใสกัน เพราะสตินึกคิดจึงท าให้คนในสังคมช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอด
ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมานั้นสื่อออนไลน์ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก คนในสังคมเมื่อหลายปีที่ผ่านมามี
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสังคมจึงเกิดความสงบสุข ดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
จะช่วยให้คนมีความคิดความรู้ตัวอยู่ตลอดไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆ จากสื่อออนไลน์ บริหารสติให้
อยู่กับตัวตลอดเวลาในการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากสื่อออนไลน์ 
สังคมก็จะเป็นปกติสุข 
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บทสรุป 
 จากที่ได้น าเสนอสื่อออนไลน์เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสื่อ
ออนไลน์นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจ าวันของคนในสังคมเป็นอย่างมาก นับว่าขาดกัน
ไม่ได้เลยทีเดียว จากการใช้งานสื่อออนไลน์ เราจะทราบกันดีว่าสื่อออนไลน์นั้นมีทั้งด้านที่ดี และ
ที่ไม่ดี ดังนั้น ในการใช้งานสื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และไม่มีโทษนั้น จ าเป็นอย่างมาก ที่
จะต้องมีสติและปัญญา พร้อมทั้งการให้ความรู้ โดย หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ จ าเป็นต้องมี
การน าเสนอการใช้งานสื่อออนไลน์ อย่างถูกวิธี และ ผู้ผลิต สื่อออนไลน์ จ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม ในการที่จะผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่หลงผิด เพื่อที่จะ
ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสื่อออนไลน์ ในที่นี้ มีวิธีการแก้ไขปัญหาคือ 
 1. จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องการใช้งานสื่อออนไลน์ หรือ Social Media เพื่อให้
ผู้ใช้งานได้รู้ถึงการใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
 2. ครอบครัวผู้ปกครอง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้งานสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ต้องรู้จักแบ่งเวลาในการใช้งานให้ถูกต้อง 
 3. ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกิดไป และต้องค่อยก ากับดูแล
อยู่ตลอดเวลาในการเล่น เพื่อแนะน าและให้ค าปรึกษาที่ดี 
 4. ผู้ปกครองต้องใช้เวลาว่างจากการเล่นโทรศัพท์ ไปเล่นกับเด็กๆและให้ความส าคัญ
กับเด็กมากกว่าการเล่นโทรศัพท์ และเพื่อรักษาสุขภาพ วางจากการเล่นโทรศัพท์หันมาเป็นการ
ออกก าลังกายเป็นการรักษาสุขภาพด้วย 
 5. ผู้ใหญ่และเด็ก จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้ใน
การยึดถือและปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์เข้ามาท าจิตใจของเราวุ่นวาย  
 6. การใช้งานสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวสาร การค้นหาข้อมูล การใช้งาน
ต่างๆเหล่านี้ จะมีทั้งเรื่องที่เป็นจริงและไม่จริงดังนั้น ควรมีการพิจารณาด้วยสติ เพราะการใช้สติ
ก าหนดรู้ท าให้มีความนึกคิดรู้ตลอดเวลารู้ว่างเรื่องไหนควรเชื่อเรื่องไหนไม่ควรเช่ือ 
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