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บทท่ี 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

5.1 โครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 Social Network คือ แพลตฟอรแม (สภาวะแวดลอมในการท างานรวมกัน) หรือเว็บไซตแท่ีมุงเนนไปใน
การสรางและสะทอนใหเห็นถึงเครือขาย หรือความสัมพันธแทางสังคม ในกลุมคนท่ีมีความสนใจ หรือมีกิจกรรม
รวมกัน บริการเครือขายทางสังคม จะมีองคแประกอบหลักท่ีใชเป็นตัวแทนของผูใชงาน เชน ขอมูลสวนตัว 
ความสัมพันธแเช่ือมโยงระหวางแตละบุคคล และบริการเสริมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย บริการเครือขายทาง
สังคมเกือบท้ังหมด จะใหบริการผานหนาเว็บ และใหมีการตอบโตกันระหวางผูใชงานผานทางอินเทอรแเน็ต[1]
 ปใจจุบันมีเว็บไซตแประเภท Social Network เกิดขึ้นจ านวนมาก ท้ังท่ีมีเปูาหมายเชิงพาณิชยแ และไม
แสวงหาก าไร ท่ีก าลังไดรับความนิยมอยูท่ัวทุกมุมโลก อาทิ 

 1) Facebook   

 Mark Zuckerberg กอต้ัง Facebook เว็บชุมชนออนไลนแ (Social Networking Site) ท่ี
ก าลังไดรับความนิยมสุดขีดในขณะนี้ เมื่อ 3 ปีกอน ขณะยังเรียนอยูท่ี Harvard กอนจะลาออกกลางคัน เจริญ
รอยตาม Bill Gates แหง Microsoft เพื่อเป็น CEO ของเว็บชุมชนออนไลนแท่ีเขากอต้ังขึ้น ดวยวัยเพียง 22 ปี 
เทานั้น      ภายในเวลาเพียง 3 ปี เว็บท่ีเริ่มตนจากการเป็นเว็บชุมชนออนไลนแส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
กลายเป็นเว็บท่ีมีผูใชท่ีลงทะเบียน 19 ลานคน ซึ่งรวมถึงขาราชการในหนวยงานรัฐบาล และพนักงานบริษัทท่ี
ติดอันดับ Fortune 500 มากกวาครึ่งหนึ่งของผูใช เขาเว็บนี้เป็นประจ าทุกวัน และขณะนี้กลายเป็นเว็บท่ีมีผู
เขาชมมากเป็นอันดับ 6 ในสหรัฐ 1% ของเวลาท้ังหมดท่ีใชบน Internet ถูกใชในเว็บ Facebook นอกจากนี้
ยังไดรับการจัดอันดับเป็นเว็บท่ีผูใช Upload รูปข้ึนไปเก็บไวมากเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ โดยมีจ านวนรูปท่ี
ถูก Upload ขึ้นไปบนเว็บ 6 ลานรูปตอวัน  

  2) Twitter  

  ทวิตเตอรแ (Twitter) เป็นบริการเครือขายสังคมออนไลนแจ าพวกไมโครบล็อก โดยผูใชสามารถ
สงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร วาตัวเองก าลังท าอะไรอยู หรือ ท าการทวีต (tweet - สงเสียงนกรอง)  
ทวิตเตอรแกอต้ังโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ท่ีซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
ขอความอัปเดตท่ีสงเขาไปยังทวิตเตอรแจะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชคนนั้นบนเว็บไซตแ และผูใชคนอื่นสามารถ
เลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซตแทวิตเตอรแ,อีเมล,เอสเอ็มเอส,เมสเซนเจอรแหรือผานโปรแกรมเฉพาะอยาง 
Twitterific Twhirl ปใจจุบันทวิตเตอรแมีหมายเลขโทรศัพทแส าหรับสงเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ปใจจุบันประเทศไทยเองก็มีบริการลักษณะนี้เชนกัน นั่นคือ 
Noknok และ Kapook OnAir เว็บไซตแแหงหนึ่งถึงกับรวบรวมบริการแบบเดียวกับทวิตเตอรแไดถึง 111 แหง 
ตัวระบบซอฟตแแวรแของทวิตเตอรแเดิมทีนั้นพัฒนาดวย Ruby on Rails จนเมื่อราวส้ินปี ปี 2008 จึงไดเปล่ียน
มาใชภาษา Scala บนแพลตฟอรแมจาวา จนกระท่ังปี 2009 ทวิตเตอรแไดรับความนิยมสูงขึ้นอยางมาก จน
นิตยสารไทมแ ฉบับวันท่ี 15 ปี 2009 ไดน าเอาทวิตเตอรแขึ้นปก และเป็นเรื่องเดนประจ าฉบับ ภายในนิตยสาร
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บทบรรณาธิการกลาวถึงการเปล่ียนแปลงการน าเสนอขาวท่ีมีท่ีมาจากเทคโนโลยีใหมอยางทวิตเตอรแ โดยทวิต
เตอรแเป็นเว็บไซตแท่ีกอตั้งขึ้นโดย แจ็ก คอรแซียแ บิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมสแ เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2006 

  3) My Space  

  My Space คือ เว็บบล็อกท่ีทาง msn ใหผูท่ีใช msn ไดเขาไปใชบริการกัน ก็มีค าถามตออีก
วา เจา web blog คืออะไร ส าหรับ เจา Web Blog คลายกับไดอารี่ โดยบล็อกจะมีความหลากหลายมากกวา 
เพราะในบล็อก ผูท่ีเป็นเจาของเนื้อท่ีนั้นจะเป็นผูท่ีดูแลเนื้อหาวาจะใหเป็นแนวไหน หรือวาจะเป็นเนื้อเรื่อง
อะไร  

  4) Instagram 

  Instagram เป็นโปรแกรมแบงปในรูปภาพ โดยถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นมาในเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 โดยผูใชงานสามารถถายรูปและตกแตงรูปภาพไดตามใจตองการ และแบงปในผาน โซเชียลเน็ตเวิรแก 
โดยการตกแตงรูปนั้นจะเนนในแนวยอนยุค หรือ กลองโพลารอยดแ  

 5) Google+ 

 Google+ เป็นบริการเครือขายสังคมออนไลนแใหบริการโดยกูเกิล โดยเปิดใหใชงานครั้งแรก
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูท่ีจะเขามาทดลองใชตองไดรับเชิญจากบุคคลท่ีใชอยูเทานั้น ภายหลังใน
วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงเปิดใหผูใชท่ัวไปไดใชงาน 

  6) Socialcam  

  Socialcam เปิดตัว 7 มีนาคม 2554  Socialcam เป็นโปรแกรมวิดีโอมือถือทางสังคม
ส าหรับ ไอโฟน และ แอนดรอยดแ ชวยใหผูใชงานสามารถจับภาพและแบงปในวิดีโอออนไลนแบนมือถือรวมท้ัง
ผานทาง เฟซบุ฿ก ทวิตเตอรแ และเครือขายทางสังคมอื่นๆ 

  7) YouTube  

  YouTube เป็นเว็บไซตแท่ีใหผูใชงานสามารถอัปโหลดและแลกเปล่ียนคลิปวีดีโอผานทาง
เว็บไซตแ กอต้ังเมื่อ 15 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2548 โดย แชด เฮอรแลียแ, สตีฟ เชง และ ยาวีด คาริม อดีตพนักงาน
บริษัทเพยแพอล (paypal) และมีส านักงานอยูท่ี ซานบรูโนในมลรัฐแคลิฟอรแเนีย ปใจจุบันยูทูบเป็นสวนหนึ่งของ
กูเกิล 

  8) Line 

   Line เปิดตัววันท่ี 23 มิถุนายน 2554 เป็นบริการเครือขายสังคมออนไลนแท่ีพัฒนาจาก
โปรแกรมสนทนาส าหรับอุปกรณแพกพา ไลนแสามารถใชการติดตอแบบเสียงไดเหมือนการโทรศัพทแท่ัวไป ผาน
โปรแกรมโดยไมตองเสียคาบริการกับผูใหบริการโทรศัพทแ ในสวนของการสงขอความยังมีรูปภาพประกอบท่ี
นารักเป็นท่ีช่ืนชอบของวัยรุนอีกดวย 

 บริการเครือขายสังคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบเว็บไซตแ ในการสรางเครือขายส าหรับ
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ผูใชงานในอินเทอรแเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ี ไดท าและเช่ือมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผูอื่น ในบริการเครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวยการแชท สงขอความ สงอีเมล วีดีโอ เพลง 
อัพโหลดรูป บล็อก ซึ่งสามารถจ าแนกไดเป็น 7 กลุมดังนี้ 

  1) Publish การเผยแพรขอมูล เอกสาร หรือบทความ 

  2) Share การแบงปในขอมูล รูปภาพหรือความรู 

  3) Discuss สังคมในการระดมความคิด 

  4) Commerce เครือขายสังคมท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

  5) Location การแบงปในสถานท่ีท่ีนาสนใจ 

  6) Network เครือขายเพื่อน ธุรกิจ งาน 

  7) Game เครือขายเกมสแ 

5.2 วิธีการป้องกันภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  อินเทอรแเน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมอาจท าใหเกิดประโยชนแ หรืออาจเป็นเครื่องมือในการสราง
ความเสียหายได เชน การโจรกรรมและภัยอันตรายตางๆ แมจะไมสามารถสรางความเสียหายโดยตรงทางกาย
ได แตก็สามารถสรางความเสียหายทางทรัพยแสิน ช่ือเสียงไดไมนอย รูปแบบของภัยมักมี รูปแบบใหมอยูเสมอ 
แตหากมีส่ิงท่ีปูองกันไมวาจะดวยเทคโนโลยีและนโยบายการปูองกันสวนตัว ก็สามารถชะลอการถูกอาชญากร
บนโลกไซเบอรแโจมตีเราได โดยมีส่ิงท่ีควรปฏิบัติโดยงาย [2] ดังนี้ 

5.2.1 วิธีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ถูกต้อง 

บางครั้งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใชอุปกรณแเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม
ถูกตอง เชน เครื่องคอมพิวเตอรแ อุปกรณแพกพา เป็นตน ปใญหาสวนใหญมักจะเกิดจากความประมาทของ
ผูใชงาน เชน เขาเว็บไซตแท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ หรือเปิดอีเมลลคางไวในสถานท่ีท างานหรือ
สถานท่ีสาธารณะโดยไมไดออกจากระบบ (Log Out) สงผลใหเกิดความเสียหายได ผูใชงานจึงควรตระหนัก
และหาวิธีปูองกันปใญหาดังกลาว เชน ไมความเปิดเครื่องหรืออุปกรณแท่ีมีขอมูลส าคัญท้ิงไวโดยไมอยูท่ีหนาจอ 
ไมเผลอบันทึก username และ password ขณะใชเครื่องคอมพิวเตอรแสาธารณะ หลังจากเขาอีเมลลแลวไม
ควรลืมออกจากระบบ  

5.2.2 การต้ังรหัสผ่าน  

รหัสผานเปรียบเสมือนกุญแจบาน รหัสผานอาจจะประกอบไปดวยตัวอักษร อักขระ ไปจนถึง
ตัวเลข ถาต้ังรหัสผานเป็นวลี หรือค าท่ีสามารถคาดเดาได ถากระบวนการต้ังรหัสผานนั้นไมดีพอ ซึ่ งเรียกวา
รหัสผานท่ีไมเขมแข็ง อาจท าใหมีผูไมประสงคแดีหรือแฮคเกอรแสามารถลวงรูและน าไปใชประโยชนแในทางมิชอบ
ได ดังนั้นสถาบันทางดานความมั่นคงปลอดภัยไปจนถึงผูเช่ียวชาญทางดานความมั่นคงปลอดภัย จึงมีการให
ค าแนะน าการตั้งรหัสผานใหยากตอการคาดเดาได 
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รหัสผานท่ีปลอดภัย มีลักษณะโดยการผสมผสาน ดังตอไปนี้ (โดยตองมีการผสมกันอยางนอย
สามในหาขอ) 

 -  อักขระตัวเล็ก  

 -  อักขระตัวใหญ  

 -  ตัวเลข  

 -  วรรคตอน  

 -  อักษรพิเศษ เชน [ ] { } # % ^ * + = _ \ | ~ < > $ . , ? ! - / : ; ( ) ฿ & @    

 -  ตองมีอยางนอย 8 ถึง 15 ตัวอักษร โดยท่ีมีตัวอักขระผสมกัน 

 

5.2.3 การติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus Software) 

ซอฟตแแวรแปูองกันไวรัส ( Anti-Virus Software ) ของแตละผูผลิตจะโฆษณาถึงขอดีของ
ผลิตภัณฑแตัวเอง ผูผลิตบางรายสามารถก าจัดไดท้ังไวรัสและสปายแวรแ พรอมท้ังมีไฟรแวอล (Firewall) ในตัว
โปรแกรม ผูผลิตบางรายอาจอางถึงความสามารถในการออกซิกเนเจอรแ (Signature) เพื่อก าจัดไวรัสใหมๆ 
ผูผลิตบางรายอาจมีใหใชงานฟรี หรือเป็นโอเพนซอรแซ (Open-Source) ผูผลิตบางรายอาจมีราคาสูงแตมี
คุณสมบัติมากมาย ไมวาจะเป็นของผูผลิตใดก็ตาม ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการใชงาน คือ การอัพเดตซิกเนเจอรแอยู
เสมอและท าการสแกนไวรัสบอยๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีหลายๆ คนละเลย จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท าใหยังคงมีไวรัสแพร
ระบาดเป็นประจ า 

  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในดานตางๆ ไมวาจะเป็นดานประสิทธิภาพ  การใหความ
ชวยเหลือเมื่อเกิดปใญหา การอัพเกรดและอัพเดตซิกเนเจอรแ เป็นตน ซึ่งเป็นขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจท่ีจะ
เลือกซอฟตแแวรแปูองกันไวรัสได [11] ในการเปรียบเทียบนั้นจะมีเกณฑแการใหคะแนนดานความงายตอการใช
งาน ประสิทธิภาพ ความเร็วในการอัพเดต ความงายในการติดต้ัง การชวยเหลือการใชงาน และคุณสมบัติเสริม
อื่นๆ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/ 

 5.2.4 การป้องกันการหลอกลวงทางโทรศัพท์ 

การหลอกลวงทางโทรศัพทแหรือแก฿งคอลเซ็นเตอรแเพื่อใหเหยื่อหลงเช่ือ คนรายสวนใหญเป็น
ชาวจีนแผนดินใหญและไตหวัน [10] ภายหลังพบชาวยุโรป [2] ออสเตรเลีย และหมูประเทศเพื่อนบานมากขึ้น 
สวนคนไทยหรือคนชาติอื่นท่ีเขารวมขบวนการ เป็นเพียงพนักงานรับโทรศัพทแกับผูเปิดบัญชีรับเงินท่ีไดจากการ
ลอลวงเทานั้น การตั้งคอลเซ็นเตอรแมี 2 รูปแบบ คือ ศูนยแในประเทศไทยและศูนยแนอกประเทศไทย 

นอกจากนั้นยังไดจ าแนกกลุมแก฿ง “คอลเซ็นเตอรแ” ออกเป็น 2 กลุมใหญๆ ดังนี้ คือ แก฿งคืน
เงินภาษี และแก฿งหนี้บัตรเครดิต 

วิธีการปูองกันการหลอกลวงทางโทรศัพทแ มีดังนี้ [1] 
1) ตรวจสอบหมายเลขท่ีโทรมาวาเป็นหมายเลขของทางธนาคารท่ีใชบริการจริงหรือไม 
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2) หากเป็นหมายเลขลักษณะ +56459876 ใหตองสงสัยไวกอน 

3) หากเป็นหมายเลข “ไมโชวแเบอรแ” ใหแจงตนสายวาจะติดตอกลับไปท่ีธนาคารเอง 

4) หามบอกรายละเอียดใดๆ ท้ังส้ิน ใหพยายามเป็นผูถามและฟใงน้ าเสียง สวนมากคนรายเมื่อ
ถูกถามถึงรายละเอียดหรือท่ีต้ังธนาคาร ทุกรายเริ่มลังเล 

5) หากยังสงสัยใหรีบวางหู 

6) ขอส าคัญท่ีสุด หากด าเนินการไปแลวใหรีบแจงเจาหนาท่ีต ารวจใหเร็วท่ีสุด เพื่อออกให
อายัตเงินบัญชีของเรากับทางธนาคาร 

5.3 กรณีศึกษาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในส่ือสังคมออนไลนแอยางเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) จัดเป็นบริการออนไลนแซึ่งอยู
บนพื้นฐานของการสรางความสัมพันธแระหวางบุคคลอันสะทอนถึงความสนใจท่ีคลายคลึงกันหรือมีความ
เกี่ยวของกันในสังคม ไมวาจะเป็นเฟซบุ฿ค (Facebook) มายสเปซ (MySpace) ทวิตเตอรแ (Twitter) หรือ
เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแอื่นๆตางก็มีลักษณะเดนท่ีเหมือนกันในการเปิดใหสมาชิกสรางแฟูมประวัติ
สวนตัวเป็นเสมือนอีกตัวตนหนึ่งบนโลกออนไลนแเพื่อใชปฏิสัมพันธแกับสมาชิกคนอื่นๆผานบริการชองทางการ
ส่ือสารที่หลากหลายบนเว็บไซตแ ท าใหชวง 5 ปีท่ีผานมาจ านวนสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนแตางๆเพิ่ม
จ านวนขึ้นอยางมหาศาล เครือขายสังคมออนไลนแท่ีใหญท่ีสุดอยางเฟซบุ฿คมีรายช่ือสมาชิกรวมท้ังโลกกวา 500 
ลานรายช่ือ และมีสถิติรวมการใชงานจากสมาชิกทุกคนเป็นเวลา 7 แสนลานนาทีตอเดือน (สถิติจากเฟซบุ฿ค 
2011) ในขณะท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารไดรับการพัฒนาอยางกาวล้ า ส่ือสังคมออนไลนแกลับสงอิทธิพลลบตอ
ชีวิตประจ าวันและความสัมพันธแของคนในสังคมอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นประเด็นทางสังคม ท่ีท้ังส่ือ 
บทกฎหมาย และประชาชนเองจะตองใหความส าคัญในการปูองกันและแกไขปใญหาเหลานี้ 

  1) การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) คือการคุกคามหรือรังแกกันผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังอีเมลขมขูหรือแบล็คเมล การสงขอความทางโทรศัพทแ การขมขูทางโทรศัพทแ 
โปรแกรมออนไลนแ และชัดเจนท่ีสุดคือการคุกคามผานส่ือสังคมออนไลนแ แมวาการคุกคามกันบนโลกออนไลนแ
จะไมใชการท ารายรางกายหรือมีใครไดรับบาดเจ็บ แตเป็นการท ารายทางอารมณแความรูสึกซึ่งสามารถสราง
บาดแผลท่ีรุนแรงมากในทางจิตวิทยาอันจะสงผลใหเกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศรา หดหู ไปจนถึงการฆาตัว
ตายในท่ีสุด 

  ส าหรับในส่ือสังคมออนไลนแแลว การคุกคามในรูปแบบนี้กลายเป็นปใญหาท่ีนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามจ านวนของเยาวชนท่ีเขามาเป็นสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนแท่ีเพิ่มมากขึ้น 
เพราะเครือขายสังคมออนไลนแกลายเป็นเครื่องมือใหมือมืดใชพูดวาคนอื่นอยางท่ีไมสามารถท าไดตอหนาจริงๆ
ในสภาวะนิรนามโดยมีส่ือออนไลนแเป็นดังก าแพงกั้นระหวางผูกระท าและผูถูกกระท า อยางไรก็ตามขอความวา
รายหรือขมขูก็สามารถสรางผลเสียใหกับคนท่ีถูกคุกคามอยางสาหัส การคุกคามผานออนไลนแจะเพิ่มจ านวน
แซงการคุกคามเชิงกายภาพไดอยางงายดายเพราะท าไดงายทุกท่ี ทุกเวลา  
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  ตัวอยางเชนในปี 2009 เด็กหญิงชาวออสเตรเลียวัย 14 ปีกอเหตุฆาตัวตายหลังจากถูกรังแก
ผานส่ือสังคมออนไลนแ แมของเด็กหญิงใหสัมภาษณแกับส านักขาวเอบีซี (ABC News) วาถาลูกสาวของเธอไม
เขาไปเห็นขอความในคอมพิวเตอรแวันนั้นก็คงจะไมฆาตัวตาย[3] 

 และกรณีตัวอยางอันเป็นท่ีรูจักดีของการคุกคามผานโลกออนไลนแจนเป็นเหตุใหเกิดการฆาตัวตายของ 
เมแกน ไมเยอรแ (Megan Meier) ซึ่งถูกลอเลียนและวารายอยางตอเนื่องจากเครือขายสังคมออนไลนแจนเธอ
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง “เมแกนซึ่งมีอายุเพียง 13 ปีเริ่มไดรับขอความวารายตางๆนานจากเด็กผูชายท่ีเธอเพิ่ง
จะคบหาดวยบนเครือขายออนไลนแผานเว็บไซตแมายสเปซ โดยขอความสุดทายท่ีสงถึงเธอเขียนวาโลกคงจะ
ดีกวานี้ถาไมมีผูหญิงอยางเธอ ท าใหเมแกนท่ีคิดวาตนเองถูกปฏิเสธจากคนรักตัดสินใจฆาตัวตายในบานของเธอ
เอง” และท่ีแยไปกวานั้นคือความจริงท่ีวาแฟนของเมแกนนั้นเป็นเพียงตัวละครสมมติท่ีถูกสรางขึ้นโดยแมของ
เพื่อนเกาของเมแกนเอง ท้ัง 2 กรณีศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของการคุกคามบนโลกออนไลนแซึ่ง
สามารถพบไดทุกท่ีในโลกท่ีเครือขายสังคมออนไลนแเขาถึง อัตราการฆาตัวตายของวัยรุนท่ัวโลกไมเคยสูงเทานี้
กอนท่ีจะเกิดส่ือสังคมออนไลนแ [4] 

  การต้ังกรุ฿ปบนเฟซบุ฿คก็สามารถใชในการคุกคามผูอื่นได ดังท่ีเรามักจะเห็นปรากฏการณแลา
แมมดเกิดขึ้นแลวแมกระท่ังในสังคมไทยเอง ท้ังในกรณีของสาวซีวิค มารแคเอเอฟ หรือเด็กหญิงกานธูป เพราะ
คนสวนใหญมักลืมคิดไปวาแมค าพูดส้ันๆก็ถือเป็นการคุกคามกันได เชนเมื่อปีท่ีแลวในออสเตรเลียมีขาวการ
โจมตีกันผานการแสดงความคิดเห็นระหวางผูปกครองบนกรุ฿ปงานประกวดภาพเด็กแรกเกิดในเฟซบุ฿ค หลาย
ความคิดเห็นตอภาพของเด็กทารกเขียนวารายเด็กท่ียังไมรูเรื่องรูราวอะไรเลย  

  และนี่ก็เป็นอีกตัวอยางของการคุกคามผานส่ือออนไลนแอันเป็นขอเสียหนึ่งท่ียังไมมีบท
กฎหมายท่ีชัดเจนมารองรับปใญหานี้โดยตรง[5] 

  2) การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล ( Identity Theft) ไดกลายเป็นปใญหาใหญท้ังใน
สังคมไทยและประเทศอื่นๆท่ัวโลก และยังเป็นอีกสาเหตุของการเติบโตอันรวดเร็วของจ านวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้น
บนเครือขายสังคมออนไลนแ มีรายงานจากกรมสถิติออสเตรเลียเมื่อปี 2008 วามีประชาชนต้ังแตอายุ 12 ปีขึ้น
ไปตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมเอกลักษณแบุคคลหรือขอมูลสวนตัวอื่นๆรวมกวา 806,000 คน เชนเดียวกับท่ี
ส่ือมวลชนไทยรายงานขาวการโจรกรรมเอกลักษณแบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นใน 5 ปีท่ีผานมาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีท้ังใน
กรณีของการแอบอางตมตุเนเพื่อขูดรีดทรัพยแสิน ไปจนถึงการลอลวงไปมีสัมพันธแเชิงชูสาว เป็นตน 

  เฟซบุ฿คและทวิตเตอรแก็เป็นเว็บเครือขายสังคมออนไลนแท่ีเอื้ออ านวยใหเกิดการโจรกรรม
เอกลักษณแหรือขอมูลสวนบุคคลไดอยางงายดายดวยเครื่องมือ “แกไขขอมูลสวนตัว” (Edit your profile) ซึ่ง
จะแสดงท้ังช่ือ นามสกุล ท่ีอยู เบอรแโทรศัพทแ ความสนใจสวนตัว อีเมลลแ รายช่ือเพื่อนสนิท หรือแมกระท่ัง
ขอมูลสวนตัวมากๆอยางสถานะความสัมพันธแกับคนรัก ซึ่งยิ่งขอมูลเหลานี้ท่ีแสดงอยูบนเว็บไซตแเครือขายสังคม
ออนไลนแมากเทาไหรก็จะยิ่งชวยใหผูรายสามารถลอกเลียนเอกลักษณแและอัตลักษณแของเราเพื่อไปแอบอางใน
การกออาชญากรรมไดงายข้ึน 

  อีกปใจจัยหนึ่งท่ีเอื้ออ านวยใหเกิดการโจรกรรมเอกลักษณแบุคคลคือเครื่องมือ “การต้ังคาความ
เป็นสวนตัว” (Privacy Setting) ซึ่งมีใหผูท่ีเป็นสมาชิกของเครือขายเปล่ียนคาการแสดงผลไมใหผูอื่นเห็นขอมูล
หรือขอความบางอยางท่ีเป็นเรื่องสวนตัวหรือเราไมประสงคแจะใหคนอื่นรับรู แตปใญหาอยูท่ีคาความเป็นสวนตัว
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นี้จะไมกลายเป็นคาถาวร ดังนั้นผูท่ีใชงานเครือขายสังคมออนไลนแท่ีไมไดระมัดระวังการต้ังคาตัวนี้อาจเผลอสง
ขอความสวนตัวหรือขอความลับไปใหท้ังคนรัก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนไมสนิท เพื่อนรวมงาน และ
สาธารณชนท่ัวทุกมุมโลก เชนเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผานมา นายเอริค เบสซง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมของฝรั่งเศสตกเป็นขาวอื้อฉาวหลังจากท่ีไดทวิตขอความสวนตัวถึงภรรยาผานเว็บไซตแทวิตเตอรแ
แตเกิดความผิดพลาด เพราะขอความท่ีสงไปกลายเป็นขอความท่ีสงไปสูสาธารณะหลังจากลืมต้ังคาความเป็น
สวนตัว[6] 

  นอกจากนี้เครือขายสังคมออนไลนแยังสนับสนุนใหสมาชิกแบงปในขอมูลสวนตัวของตนมากจน
เกินความปลอดภัย จนท าใหผูไมหวังดีน าขอมูลเหลานั้นยอนมาสรางภัยใหกับเจาของขอมูลได ยกตัวอยาง 
โฟรแสแควรแ (FourSquare) ซึ่งเป็นเครือขายสังคมท่ีใหสมาชิกได “เช็คอิน” (Check-In) ตามสถานท่ีตางๆท่ี
ตัวเองเดินทางไปถึงเพื่อสะสมแตมและโลรางวัล หรือใชเช็คอินเพื่อรับสวนลดจากรานคาตางๆตามกลยุทธแทาง
การตลาด แตการเช็คอินนั้นก็ท าใหผูอื่นรูวาเราก าลังท าอะไรท่ีไหนอยูบาง เหลาหัวขโมยก็จะอาศัยขอมูลจาก
ส่ือออนไลนแตรงนี้ในการดูตนทางในการขึ้นบานเพื่อไปลักขโมยทรัพยแสินมีคาไดอยางสะดวกทันทีท่ีรูวาเจาของ
บานไมอยู ดังนั้นเราจึงไมควรใสขอมูลสวนตัวที่มากจนเกินไปของเราลงบนเครือขายออนไลนแ 

  3) เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาทางความสัมพันธ์ของคนในสังคม  ท าใหคน
หางไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการส่ือสารกับคนรูจักและคนแปลกหนาบนอินเทอรแเน็ตท าใหความรูสึกของคน
เปล่ียนไป ผลกระทบทางลบอีกอยางหนึ่งของเครือขายสังคมออนไลนแคือความสัมพันธแของคนในสังคม แมมัน
จะชวยสรางสัมพันธภาพใหเรากับคนท่ีไมสนิทใหรูจักกันแนนแฟูนไดงายขึ้น แตคนเรามักจะมองไมเห็นวา
เครือขายสังคมออนไลนแนั้นก็ท าใหเราหางไกลจากคนท่ีเราสนิทดวยมากขึ้น ดวยความเป็น “เครือขายสังคม” 
จึงท าใหสมาชิกสวนใหญคิดวาเพียงแคเป็นสมาชิกในเครือขายก็เทากับเป็นการเขาสังคมแลว 

  หนาตางแสดง “สถานะลาสุด” (News Feed) ท้ังบนเฟซบุ฿คและทวิตเตอรแท าใหเรารูวาญาติ
สนิทมิตรสหายของเราวาเป็นอยางไรกันบางโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคนเราจะถามไถสารทุกขแสุขดิบกันท าไมในเมื่อ
เราสามารถเช็คสถานะ พรอมรูปถายท่ีบอกเลารายละเอียดของชีวิตเพื่อนผองเอาไวแลวอยางครบถวน 
เมื่อกอนเราอาจจะตองโทรศัพทแหาหรือนัดทานขาวเพื่อแลกเปล่ียนเรื่องราวกันกับเพื่อนๆ แตนั่นก็ไมใช
กิจกรรมท่ีจ าเป็นอีกตอไปแลวในโลกปใจจุบันท่ีเรามีเครือขายสังคมออนไลนแท่ีคอยเช่ือมสัมพันธแของเรากับคน
สนิทไวไมใหหลุดหายจากกัน ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้ยิ่งท าใหคนเรามีปฏิสัมพันธแกันแคเพียงผิวเผิน เมื่อคนเราพบกันจึง
มักปลอยใหเวลาผานไปเรื่อยๆเพราะคิดวาตัวเองไดพบปะกับคนเหลานี้บนเครือขายออนไลนแมากอนแลว 

  มีผลส ารวจในกลุมนักศึกษาอเมริกันเกี่ยวกับความสัมพันธแกับคนรอบขางผานเครือขายสังคม
ออนไลนแพบวา 1 ใน 7 เกิดความรูสึกโดดเด่ียวหางไกลผูคนมากขึ้นเมื่อใชเครือขายสังคมออนไลนแ ผูตอบแบบ
ส ารวจจ านวนมากไดเห็นขอความแสดงสถานะของคนใกลชิดท่ีเขาขายซึมเศราหรือระบายปใญหาในใจออกมา 
แตมีคนเพียงนิดเดียวที่จะโทรหาหรือไปเยี่ยมคนใกลชิดของตนเป็นการสวนตัวเมื่อเห็นขอความเหลานี้ ซึ่งถือ
เป็นผลขางเคียงดานลบของส่ือสังคมออนไลนแแมจะไมไดเป็นปใญหาตามกฎหมายก็ตาม[7] 

  4) สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบทางลบต่อการท างานทั้งของนายจ้าง ลูกจ้าง และ
แม้กระทั่งว่าที่พนักงานในอนาคต เพราะส่ือท่ีเป็นเครือขายสังคมออนไลนแจะคอยรบกวนการท างาน สมาธิ
ของพนักงาน ท าใหประสิทธิภาพในการท างานลดลง เพิ่มมูลคาตนทุนของบริษัท และยังเป็นอันตรายตอ
ช่ือเสียงอีกท้ังความนาเช่ือถือของบริษัท เพียงแคพนักงานบางคนลืมต้ังคาความเป็นสวนตัวในทะเบียน
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เครือขายสังคมออนไลนแก็อาจตองลงเอยดวยการถูกไลออกจากบริษัทเพราะไปแสดงขอความท่ีไมเหมาะสมไวก็
เป็นได ยิ่งไปกวานั้นเครือขายสังคมออนไลนแก็อาจเป็นภัยแกคนท่ีก าลังหางานท า เพราะท้ังเฟซบุ฿คและ
มายสเปซตางก็เป็นแหลงขอมูลช้ันเย่ียมของหลายบริษัทตางๆในการสอดสองพฤติกรรมของผูสมัครงานเพื่อใช
คัดกรองพนักงาน แฟูมประวัติบนเฟซบุ฿คจ านวนมากแสดงขอมูลหลายๆส่ิงท่ีคนหางานไมอยากใหเจานายใน
อนาคตของตัวเองรับรู เว็บไซตแหางานช่ือดังอยาง Careerbuilder.com ระบุวากวา 45% ของนายจางใช
เครือขายสังคมออนไลนแในการคัดเลือกพนักงาน 

  อยางไรก็ตามส่ิงท่ีพลเมืองในสังคมสามารถท าไดในการปูองกันภัยท่ีมาจากส่ือสังคมออนไลนแ
ก็คือการรูเทาทันส่ือ (Media Literacy) โดยตองเขาใจสภาพของสังคมส่ือออนไลนแวามันก็เป็นสังคมอีกรูปแบบ
หนึ่งซึ่งมีท้ังพื้นท่ีสวนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ เรียนรูธรรมชาติของการส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธแบนโลก
ออนไลนแกับชีวิตจริงวามีความแตกตางกันอยางไร และมีความระมัดระวัง รอบคอบในการจะแสดงความคิดเห็น 
ขอมูลสวนตัว หรือภาพถายตางๆลงสูเครือขายออนไลนแ 

  และเชนเดียวกับปใญหาอื่นๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมภายนอก สาเหตุของปใญหาท่ีแทจริงของส่ือ
ออนไลนแนั้นอยูท่ีคนในสังคมขาดจริยธรรมและศีลธรรม ท้ังปใญหาการโจรกรรมทรัพยแสินในโลกแหงความเป็น
จริงหรือการโจรกรรมขอมูลและเอกลักษณแสวนตัวบนออนไลนแ การรังแกหรือคุกคามกันท่ีโรงเรียนหรือใน
เครือขายสังคมออนไลนแ เหลานี้ลวนแลวเป็นเพราะคนไมค านึ งถึงศีลธรรมอันดีงามในสังคม (Codes of 
Ethics) 

  หากสมาชิกในสังคมท้ังทางกายภาพและสังคมออนไลนแรูหนาท่ีของตัวเอง มีความรับผิดชอบ 
ไมประมาท และค านึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท าของตน ปใญหาของสังคมไมวาจะเป็นสังคมใดก็ตาม
ก็คงจะลดลง 
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