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โซ็
เช่ียลเน็ตเวิ ร์กัที่ั�งหลายถ้าติดืตลาดืแล้วกั็เป็น 

เสู่ือนอนกัิน นอกัจากัเอาข้้อม่ลข้องเราไปข้าย เอา

ปฏิิสู่ัมพันธ์ข้องเราไปสู่ร้างผลประโยช่น์ที่างธ่รกัิจ แถมไม�ต้อง

สู่ร้างสู่รรค่์ Content (เนื�อหา) เรียกัค่นแต�อย�างใดื แค่�เจียดืสู่�วน

หน้�งข้องรายไดื้แบั�งให้กั็มีค่นมากัมายพร้อมจะที่ำแที่นแล้ว ซ้�งมัน

กัถ็อืเป็นค่วามสู่ำเร็จข้องธร่กิัจแพลตฟัอร์ม (Platform) ทัี่�วไป อาศััย

ค่วามไม�ร่้ข้องค่น

แม้ประโยช่น์จากัแพลตฟัอร์มต�าง ๆ มีอย่�พอสู่มค่วร ทีี่� 

เดื�น ๆ กั็เช่�นเพิ�มโอกัาสู่ เพิ�มช่�องที่าง และอำนวยค่วามสู่ะดืวกั 

แต�หลายค่รั�งกั็เต็มไปดื้วยกัารโกัง กัารเอาเปรียบั กัารอาศััยค่วาม

ไม�ร่้ข้องผ่้ค่นสู่ร้างผลประโยช่น์ ทีี่�เห็นกัันง�าย และช่ัดืเจนค่ือ 

แพลตฟัอร์มข้ายสิู่นค้่า เช่�น ลงร่ปไม�ตรงปกั สู่ินค่้าไม�มีค่่ณ์ภาพ 

ข้องปลอม กัระที่ั�งหลอกัลวงกัันดืื�อ ๆ เรื�องเหล�านี�ม่มหน้�งก็ัไม�ใช่� 

สู่ิ�งที่ี�ป้องกัันยากั แต�สู่�วนหน้�งกั็มีค่นที่ี�ไม�ร่้จริง ๆ อย่�มากัเช่�นกััน

ผลประโยช่น์บันโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กั กั็มีที่ั�งม่มทีี่�ร่้แต�เต็มใจ 

และม่มที่ี�ไม�เค่ยร่้ ไม�เค่ยค่าดืค่ิดื เบัื�องต้นที่ี�สู่�วนใหญ�ร่้กั็ค่ือ กัารที่ี�

เราเค่ยลงข้้อม่ลสู่�วนตัวใดื ๆ ไว้ ย�อมกัลายเป็นฐานข้้อม่ลที่างกัาร

ตลาดื เช่�น เพศั อาย่ สู่ถานะ อาช่ีพ เป็นต้น รวมกัันแล้วเหล�านี� 

มมีล่ค่�าประมาณ์หน้�ง หรอืกัารที่ี�เราเข้า้ไปอย่�ในกัล่�มใดื กัดืติดืตาม 

(liked, follow) ใค่ร กั็จะเป็นอีกัข้้อม่ลหน้�งทีี่�นำไปวิเค่ราะห์ค่วาม

สู่นใจข้องเราไดื้ เช่�น กัีฬา ดืนตรี ศัิลปะ และอีกัหลายกัิจกัรรมที่ี�

เราที่ำ จะถ่กัวิเค่ราะห์ข้้อม่ลเพื�อนำไปข้าย หรือนำเสู่นอต�อล่กัค่้า

ข้องแพลตฟัอร์ม

ดืงัที่ี�กัล�าวในตอนแรกัเมื�อแพลตฟัอรม์มรีายไดื ้และเจยีดืมา 

แบั�งให้ค่นที่ี�สู่ร้าง Content ที่ำให้ ยอดื like ยอดื share ที่ี�สมัย

กั่อนใคร้บางคนอาจบอกัวิ่่าจะอยากัได้้ไปทิำไม มันกั่นไม่ได้้

ที่ว�าที่่กัวันนี�มันกัินไดื้ เป็นรายไดื้ที่ี�มากัเสู่ียดื้วย ให้กัับัค่นที่ี�สู่ร้าง

เนื�อหาหรือ Content ที่ี�มีผ่้ติดืตาม (Follower) เยอะ ๆ

เม่�อเน่�อห้าเปล่�ยนมาเป็นเง่น Content is king!

แต�กัารทีี่�ใค่ร ๆ กั็สู่ร้าง Content ไดื้นี�เอง ประกัอบักัับั 

ยค่่แห�งกัารข้บััเค่ลื�อนดืว้ยกัระแสู่ ไม�ว�าจะที่างดื ีที่างลบั เหมอืนค่ำ 

ใน กัลยุทิธิ์์กัาร้ติลาด้ที่ี�เข้าบัอกัว�าอะไรก็ัได้ืแค่� “แปลกั ใหม� 

ใหญ� ดืงั” กัพ็อ จง้จะเรยีกัค่วามสู่นใจไดื ้ต�างจากักัารสู่รา้งค่ณ่์ภาพ 

ที่ี�กัว�าจะพิสู่่จน์ปากัต�อปากัมันยากั และนาน

Content กั็ค่ล้ายกััน เพจ/บััญช่ี (Page/Account) ที่ี�สู่ร้าง

เนื�อหาค่่ณ์ภาพกัว�าจะสู่ร้างช่ื�อกั็ต้องที่ำอย่�นานจะกัว�าจะยอมรับั

กันั แถมบัางเรื�องก็ัจำเพาะวงกัารไม�ตอบัโจที่ย์ในวงกัว้างจ้งยิ�งยากั

เข้้าไปใหญ� สู่�วนใหญ�กัล่�มนี�ที่ี�อย่�ไดื้มักัเริ�มจากัที่ำด้ืวยใจ และมี 

เปา้หมายที่ี�ดืจีง้ที่ำไดืเ้รื�อย ๆ  หากัใค่รที่ำแลว้หวงัจะมรีายไดืไ้ปดืว้ย 

แต�ต้น มักัล้มเลิกัไปในเวลาไม�นาน เพราะมันจะช่้านานเกัินไป 

ผิดืกัับักัล่�มที่ี�หวังรายไดื้เพียงอย�างเดืียว และอาศััยค่วามไม�ร่้ 

หรือร่้แต�ไม�สู่นใจข้องค่นที่ั�วไป กั็จะม่�งสู่ร้าง Content อะไร้กั็ได้ ้

ให้ค่นสู่นใจพอ

ตามนำ�า	–	ตามกรู้ะแส

เริ�มจากัพฤติกัรรมผ่้ค่นโลกัโซเช่ียล ส่วิ่นให้ญ่ ที่ี�มักั 

ข้ับัเค่ลื�อนดื้วยกัระแสู่ ดืังนั�นวิธีกัารที่ี�ง�ายที่ี�สู่่ดืข้องกัารสู่รา้งเนื�อหา 

กั็ค่ือกัารเกัาะกัระแสู่ หรือสู่มัยนี�เรียกัว�า โห้นกัร้ะแส เข้าพ่ดืถ้ง

เรื�องอะไรกันัฉันพด่ืถง้บ้ัาง เข้าวิจารณ์อ์ะไรกันัฉันวจิารณ์์บ้ัาง ทีี่�เดิืม

ที่ี�ลกััษณ์ะแบับันี�อดืตีมกััเปน็เรื�อง/เปน็วธิขี้องค่นที่ำข้�าว ที่ี�มนัแย�ค่อื 

เมื่่�อ Like,
Share, Follow
กิินได้้
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ข้นาดืสู่ื�อ และนักัข้�าวทีี่�ค่วรมีค่ำว�า จร้ร้ยาบร้ร้ณ ยังถ่กัวิพากัษ์ 

บั�อย ๆ แต�กัับัโลกัออนไลน์ที่ี�ใค่รกั็เหมือนเป็นนักัข้�าวไดื้ มันจ้งมี

อะไรที่ี�ยิ�งกัว�าไร้จรรยาบัรรณ์ให้เห็นอย่�เสู่มอ

อกีัที่ั�งน�าจะได้ืเหน็ว�า ที่ก่ัวันนี� ย่�งกัวิ่า่ติามกัร้ะแสคอ่สร้า้ง

กัร้ะแส ในวันที่ี�บั่ค่ค่ลสู่าธารณ์ะ (Public figure) ถ่กัสู่ร้างข้้�นได้ื

หลายร่ปแบับั นักัเลง, นักัป่วน, ดืาวโป๊, พระมีค่าแรค่เตอร์ กัระที่ั�ง 

ค่นที่ี�เป็นข้�าวเสู่ื�อมเสู่ีย แต�กัลับักัลายมีฐานผ่้ติดืตาม แฟันค่ลับั ไดื้ 

ดืงันั�นค่วามนยิมบันโลกัโซเช่ยีลเนต็เวร์ิกั จ้งดืจ่ะไม�แยแสู่กับััอะไรนกัั 

ค่่ณ์ธรรม จริยธรรมเป็นเรื�องที่ี�ไม�ต้องพ่ดืถ้ง เพราะแค่�ตรรกัะค่วาม

เป็นจริง ข้อ้เท็ี่จจริงกัม็องข้า้มกันัได้ืง�าย ดืงันั�น เมื�อมกีัระแสู่ใดื กัาร

บัิดืเบัือนให้น�าสู่นใจ, กัารวิจารณ์์แรง ๆ, กัารจิกัเกัาะต�อเนื�อง จ้ง

เป็นกัารสู่ร้าง Content ทีี่�มีม่ลค่�า เพราะเหล�านี� นำมาได้้ซึ่ึ�งเง่น

ส่วิ่นแบ่งร้ายได้้ ให้ค่นสู่ร้างเนื�อหาโดืยไม�ผิดืกัฎหมาย

ค่วามสู่ำเร็จข้องเรา กั็ใช่�ว�าต้องเป็นสู่ิ�งเดืียวกัับัค่นอื�น” หรือ “กั้าว

สู่ั�น ๆ ที่ี�ถ่กัต้อง ไปเร็วกัว�า กั้าวยาว ๆ ที่ี�ผิดืที่าง” ที่ี�ถ่กัแช่ร์มากักัว�า

เพจนี�เสีู่ยอีกั  ซ้�งดัืงทีี่�กัล�าวว�า สู่ำหรับัเว็บัหรือเพจ Sirichaiwatt แล้ว

กัารนำไปแล้วลงเค่รดิืตให้ แม้ไม�ได้ืบัอกักัล�าวตรง ๆ ถือว�าที่ำได้ื 

แต�ก็ัตอ้งเข้า้ใจว�าเว็บัไซต์อื�น หรือเพจอื�น ๆ  หลายแห�งเข้าก็ัไม�ได้ืยนิ

ดืีที่ี�จะให้นำไปเผยแพร� ไม�ว�าจะให้เค่รดืิตหรือไม�กั็ตาม ซ้�งมองกััน

แบับัย่ติธรรมกัรณ์ีนี�กั็ถือว�าข้โมยเช่�นกััน

ที่ี�แย�ที่ี�สู่ด่ืย�อมเป็นกัารทีี่�เอาข้องค่นอื�นไปแลว้ยงัลงที่า้ยเป็น

เค่รดืิตข้องตนเอง แบับันี�กั็มีมากั สู่�วนหน้�งโซเช่ียล เน็ตเวิร์กั หรือ

เวบ็ัไซตบ์ัางแห�ง ตน้เหต่อาจไม�ไดืจ้งใจเสู่ยีที่เีดืยีวแค่�ค่วามมกััง�าย

ไปหน�อย แต�จงใจเลยกั็มีสัู่งเกัตไม�ยากัค่ือ Content หน้�งอาจจะ 

เข้้าตาเรา แต�เมื�อด่ืรวม ๆ  แลว้จะพบัว�าสู่ะเปะสู่ะปะ กัเ็พราะเนื�อหา 

ไม�ได้ืเกัดิืจากักัารค่ดิืเอง หรอืออกัมาค่นเดืยีวหรอืที่มีเดืยีวกันันั�นเอง

เลียนแบับั

กัารที่ี�โลกัออนไลน์มันกัว้างใหญ�ไพศัาล แต�หากัข้โมยมา

มนักัพ็อหาตน้ตอไดื ้จง้มีอกีัรป่แบับัค่อืแค่�เลยีนแบับั หรอืดืดัืแปลง 

เที่�านี�ก็ัอาจมี Content ด้ืงด่ืดืค่วามสู่นใจแบับัใสู่�เค่รดิืตตัวเองได้ื

อีกัดื้วย เหมือนเพจไลฟั์โค่้ช่บัางแห�ง แปลค่ำค่มจากัภาษาอังกัฤษ

มาอกีัที่ ีจะเปน็ไรไปกัใ็นเมื�อตน้ฉบับััเข้ยีนภาษาองักัฤษ เข้ากัย็�อม

ถือว�าไม�ผิดื ไม�ไดื้ข้โมย ซ้�งไม�ใช่�แค่�ค่ำค่ม

แต�กัารต�อยอดืค่วามค่ิดื กัารดืัดืแปลง หรือกัารเลียนแบับั

มันกั็หมิ�นเหม� จะว�าผิดืถ่กักัันชั่ดืเจนก็ัยากั เพียงแต�ว�าเมื�อมัน

เลียนแบับักัันจนเลอะเที่อะ ค่นทีี่�ค่ิดืสู่ร้างสู่รรค์่กั็เสีู่ยค่่ณ์ค่�าไป 

เสู่ียเอกัลักัษณ์์ไป เพราะมันกัลายเป็นว�าใค่ร ๆ กั็ที่ำ หรือถ้าเป็น 

กัารเลยีนแบับับันกัระแสู่ที่างลบั แล้วเรากัลบััให้ค่วามสู่นใจ กัจ็ะกัลาย 

เปน็สู่�งเสู่รมิใหสู้่งัค่มบัดิืเบัี�ยวไปกันัใหญ� เช่�น แต�งตวัโป๊ข้ายอาหาร 

ที่ี�จะบัอกัว�าผิดืกั็ไม�ไดื้ แต�กั็ค่งไม�ใช่�กัระแสู่ที่ี�ดืีหรือจำเป็น

ที่ี�กัล�าวมาย�อมมีทีี่�บัางค่รั�งค่นที่ำ Content ไม�ได้ืตั�งใจ 

ไม�ดืี บัางค่รั�งผ่้ใช่้ที่ี�ไม�ร่้จริง ๆ  กั็มากั ไม�ไดื้มองเป็นเรื�องแย�ที่ี�จะแช่ร์

บัางอย�าง หรือไม�ไดื้ค่ิดืว�ามันเป็นกัารสู่�งเสู่ริมบัางสู่ิ�งที่ี�ไม�ดืีอย่� แต�

หากัตระหนักัสัู่กันิดื แม้จะช่อบัเสู่พอะไรทีี่�เป็นกัระแสู่ หลายค่รั�ง 

ไม�จำเป็นต้องมือไวกัดื like ให้เข้ากั็ไดื้ อย�าแช่ร์อะไรโดืยไม�จำเป็น

หรือไม�มั�นใจ เลิกัติดืตาม (Unfollow) เลิกัช่อบั (Unlike) เลิกั

สู่นับัสู่น่นสิู่�งทีี่�เราไม�ได้ืสู่นใจจริง ๆ ไปบ้ัาง เพราะทุิกัส่�งท่ิ�เร้าทิำ

บนโซึ่เช้่ยลวิ่ันน่�มันม่มูลค่า แม้ไม่ใช้่ทิางกัาร้เง่นทิ่�อาจเห้็น

ช้ัด้ แติ่อย่างน้อยกั็ม่ผลติ่อสังคมออนไลน์ทิ่�ด้่ขึ�น เพราะสู่ังค่ม

ค่อืกัารประสู่มกันัข้องผ่ค้่นสู่ิ�งเลก็ั ๆ  นอ้ย ๆ  จง้สู่ำค่ญั ถา้สู่ื�อ ถา้เพจ 

ถ้าเว็บัไซต์ดืี ๆ มีอย่�มากัมาย กั็น�าจะสู่�งผลให้สู่ังค่มดืีข้้�น ดืังที่ี�หากั

กัล�าวกัันตามศััพที่์ย่ค่นี�

ปัญหาคื่อ บัางทีี่เราก็ัดืันไปให้ค่�า และสู่นับัสู่น่น เนื�อหา 

(Content) แบับันั�นเพียงเพราะมันอย่�ในกัระแสู่ทีี่�เราสู่นใจ และ 

ไม�ได้ืค่ดิืตรองเลยว�า ทีี่�เข้าเขี้ยนแบับันี� ทีี่�เข้าพยายามสู่ร้างเรื�องนั�น 

มนัแค่�เพื�อใหไ้ดืเ้งนิ อาศัยัแรงสู่นบััสู่นน่จากัเรา หรอืค่นที่ี�ไม�ทัี่นค่ดิื 

หรือแค่�กัลัวค่่ยกัับัเข้าไม�ร่้เรื�องเที่�านั�นเอง

ขโมย

เมื�อ Content มันสู่ร้างผลประโยช่น์ไดื้ วิธีทีี่�ฉวยโอกัาสู่ 

อีกัแบับัทีี่�ง�ายทีี่�สู่่ดืก็ัค่ือ ข้โมยมา อาจมองก็ัได้ืว�าใน 1 Content 

หรือโพสู่ต์เดืียวมันไม�ไดื้มีม่ลค่�าข้นาดืนั�น ซ้�งกั็จริง แต�ค่นเหล�านี�กั็

จะใช้่วิธี เอาจากัทีี่�นั�นไปทีี่ จากัทีี่�นี�ไปทีี่ เปรียบัแล้วก็ัค่ล้ายแผ�นผี 

mp3 สู่มัยกั�อนที่ี�ร้านข้ายรวยจริงจัง แต�ศัิลปิน และค่�ายเพลงช่�วง

นั�นตกัต�ำลงไปจริง ๆ ซ้�งมันไม�ไดื้ย่ติธรรมเลย 

สู่�วนตัวแล้วไม�ค่�อยโดืนข้โมย Content เที่�าใดืนักั แม้จะ 

ไม�ไดื้บัอกักัล�าว แต�หลายแห�งนำไปใช่้กั็ให้เค่รดืิตกัลับัมาถือว�าที่ำ

ถ่กัต้อง แต�กั็มีบั้างอย�างค่ำค่ม “ต้นไม้งาม ไม�ไดื้มีเฉพาะสู่ีเข้ียว 




