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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการกลาวถึงแนวคิดการควบคุมทางสังคมในบริบท “การทําใหอับอาย                                  

ทางออนไลน” ซึ่งโดยท่ัวไปการควบคุมทางสังคมเพ่ือลงโทษบุคคลผู กระทําผิดจะเปนหนาที่ของ                            

กระบวนการยุติธรรมในการตัดสิน ลงโทษและแกไขบําบัดฟนฟู แตตรงกันขามกับรูปแบบในสังคมออนไลน

ทีใ่ชการควบคมุทางสงัคมแบบไมเปนทางการ โดยมลีกัษณะการลงโทษบคุคลผูละเมดิบรรทดัฐานทางสงัคม

ออนไลนใหบุคคลเกิดความอับอายและถูกผูคนในสังคมประทับตราท้ังๆ ที่บุคคลน้ันยังไมไดถูกตัดสิน                           

โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษานิยามท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด                                     

ของการทําใหอับอายทางออนไลน การควบคุมทางสังคม การตอตานทางสังคม และเปรียบเทียบระหวาง

แนวคิดการตีตราและการใหอภัย โดยมองวาแนวคิดการใหอภัยตามทฤษฎี Reintegrative Shaming                             

เป นแนวคิดหนึ่งซึ่งจะนําไปสู แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหบุคคลเห็นถึงความสําคัญ                                             

ในการเคารพสิทธิสวนบุคคล ไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรง หรือเปนการกระทําที่ตําหนิบุคคลอ่ืน 

แตเปนการสรางสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูกระทําผิดมีโอกาสสํานึกในการกระทําและ

กลับตัวเปนคนดี รวมถึงสนับสนุนใหเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลนไดรับความเปนธรรมและ                    

อยู ร วมกับผู คนในชุมชนออนไลนไดอยางปกติสุข โดยในปจจุบันไดมีการจัดทําโครงการเพื่อรณรงค                             

สรางจิตสาํนึกตอผูใชสงัคมออนไลนในแนวคิด “เช็คกอนแชร” เพ่ือสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมลู

ของบุคคลหรือเรื่องราวตางๆ กอนที่จะมีการสงตอขอมูลออกสูสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงผลกระทบจากการถูกตีตราและการทําใหบุคคลเส่ือมเสียชื่อเสียง
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คําสําคัญ

 การทําใหอับอายทางออนไลน   การควบคุมทางสังคม   การใหอภัย การตีตรา

Abstract

 This study focuses the concept of social control in context of “online shaming”. In general, 

the formal social control, most closely associated with the criminal justice system was judge,                     

punishment and rehabilitation. In contrast the social online was the informal social control, public 

shaming to sanction the individual transgressed social norms via internet, purposing of humiliation 

and social labeling while it’s not been judged. This paper explores the narrative of online shaming, 

identifying definition of shaming, social control, vigilantism and comparing between concept                           

of Stigmatization and Reintegrative shaming. Finally, this study focus Reintegrative shaming which’s 

contribute to approach the behavior modification in respect of individual rights, non-violent                             

behavior, don’t blame others and creating the social communitarian, including to provide the                      

opportunity to be a good person and support the online victim become the individual’s reintegration 

into the online community. Currently, there has been an awareness campaign on the social                          

networking concept "Check before share" in order to examine the fact of the individual before                   

forwarding information to the public and preventing the violation of the rights and liberty of                              

individuals, including the impact of stigma and reputation of individuals.
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บทนํา
 บทบาทของสื่อออนไลนที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนในยุค 4.0 ทําใหเกิดกระบวนการรับรูขอมูล

ขาวสารในมิติทางสังคมที่มีรูปแบบของพฤติกรรมแตกตางออกไปจากเดิม ซึ่งการรับรูขาวสารในปจจุบัน                      

ไมไดจํากัดอยูเพียงสื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตสามารถกระจายขาวสาร

ไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ต (Euamornvanich, 2017, 12) และ                      

ยังพบวาประชาชนท่ัวไปมีบทบาทในการเปนผูเผยแพรและสงตอขาวสารมากข้ึนผานการใชเครื่องมือ                          

ทางเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแบงปนขอมูล แสดงอารมณความรูสึก และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทั้งในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปดโอกาสใหผูใชสามารถแสดงออกผานทางขอความ                        

รวมถึงการใชสัญลักษณในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปนการใหความหมายตอส่ิงของหรือบุคคลท้ังทางภาพถาย                   

ภาพเคลื่อนไหว หรือเหตุการณที่ถูกเผยแพรทางสื่อออนไลนประเภทตางๆ ไมวาจะเปน Facebook Twitter 
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หรอื Instragram เปนตน (Hou, Jiang & Wang, 2017, 19 ; Huffman, 2016, 5) พฤติกรรมการติดตามขาวสาร

อยางตอเน่ืองของผูคนในโลกออนไลนที่เปล่ียนไปเชนนี้ทําใหเกิดการรวมกลุมของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน                    

เกิดการสรางคานิยมใหมและกําหนดวัฒนธรรมกลุมจนนําไปสูการขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการยอมรับ                       

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลายเพื่อชวยพัฒนา

สังคมก็จริงแตในอีกแงมุมหนึ่งพบวา พื้นที่นี้กลับกลายเปนพื้นที่ที่ใชรังแกผูอื่นผานโลกออนไลน (Cowie, 

2013, 2) ซึ่งการจัดทําสํารวจความคิดเห็นโดย จส.100 ตอกลุมตัวอยางจํานวน 34,000 คน พบวา คนใน        

สงัคมออนไลน รอยละ 80 รูจกัการรังแกผูอืน่ผานทางออนไลนและมองวาเปนปญหารนุแรงตอสังคม รอยละ 54 

เคยเปนสวนหนึ่งของการกลั่นแกลงผูอื่นทางอินเทอรเน็ต รอยละ 20 มีการสงตอขอมูลโดยรูเทาไมถึงการณ 

รอยละ 19 นํารูปผูอื่นไปตัดตอลอเลียน ในขณะท่ี รอยละ 26 มองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนแคการเลนสนุก 

(JS100, 2016) รูปแบบพฤติกรรมดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลน ไมวาจะเปน                 

การขมขูคุกคามผูอื่น การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบผานทางการโพสตขอความ รูปภาพ หรือการแสดง

สญัลกัษณตางๆ โดยกลุมคนในสงัคมออนไลนจะกระทาํพฤตกิรรมดงักลาวตอบคุคลซึง่กาํลงัถกูตดัสินวาเปน

ผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม หรือเปนการสรางกลุมเพื่อโจมตีบุคคลที่ตนไมชอบ เชน เพื่อน                     

ดารานักแสดง หรือนักการเมือง เปนตน (Samoh et al, 2013, 356) วิธีการเชนนี้ถูกเรียกวา “การทําใหอับอาย

ทางออนไลน” (Online Shaming) (Skoric, Chua, Liew, Wong & Yeo, 2010, 182 ; Klonick, 2015, 1034) 

ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม (Social Control) ทําใหเหยื่อ                        

บางคนไดรับผลกระทบจากการถูกสมาชิกในสังคมออนไลนดาทอหยามเหยียดโดยตัดสินจากการรับรู                        

ขอมูลเพียงบางแงมุมหรือจากส่ือบางสํานักท่ีมีรูปแบบการนําเสนอจูงใจใหผู ใชสื่อออนไลนคลอยตาม                          

บางคนถูกสังคมตีตราเพียงแคการอานความคิดเห็นที่ถูกสงตอกันผานชองทางการโพสตขอความ (Laidlaw, 

2017, 5) และการระดมขอความโจมตีที่เสียดสี รุนแรง พฤติกรรมเหลานี้เปนการเพิ่มอารมณความรูสึกโกรธ 

เกลียดชังท่ีมตีอบคุคลในขาว จนกลายมาเปนขบวนการลาแมมด (Vigilantism)1  โดยกลุมผูใชสงัคมออนไลน 

(Internet Mob) ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือกําจัดคนที่ละเมิดบรรทัดฐานออกจากสังคมโดยการทําใหคนผูนั้นเกิด                        

ความอับอายตอการดํารงอยูในสังคม (Cheung, 2014, 39 ; Laidlaw, 2017, 9 ; Klonick, 2015, 1032)                    

จากพฤติกรรมการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวทําใหเกิดเปนวงจรทางสังคมในมิติใหม                                      

ซึ่งผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับโลกออนไลนมีโอกาสที่จะเผชิญไดตลอดเวลา เร่ิมดวยประเด็นการถกเถียง                              

ในวงแคบและอาจขยายประเด็นออกไปเมือ่มีการถกูนาํไปเผยแพรในรูปแบบสาธารณะ หากไมมกีารกลัน่กรอง

ขอมูลอยางครบถวนก็อาจเปนการทํารายบุคคลบางกลุมโดยไมเจตนา จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษาถึง                            

แนวความคิดที่นํามาสูการเกิดพฤติกรรม รูปแบบและวิธีการ รวมไปถึงแนวทางเพื่อใหเกิดมาตรการในการ

ปองกันพฤติกรรมการถูกทําใหอับอายทางออนไลน 

1ขบวนการลาแมมด (Vigilantism) หมายถึง กลุมทางสังคมออนไลนที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม แสดงออก
โดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพ่ือใหบุคคลนั้นเปนท่ีอับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความท่ีสื่อถึงการใชความรุนแรง
ตอผูเสียหาย การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน โดยกลุมสมาชิกมองวากระทําไปเพ่ือเปนการควบคุมทางสังคมและพิทักษ                                   
ความยุตธิรรม ในขณะท่ีกลุมคนท่ีถูกคุกคามเกิดความรูสกึถึงความไมปลอดภัยจากพฤติกรรมดังกลาว (Klonick, 2015, 1031 ; Laidlaw, 
2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 256112

การทําใหอับอายทางออนไลน

 การทําใหไดรบัความอับอายหรือการทําใหเสือ่มเสียชือ่เสียง อธบิายไดวา เปนกระบวนการท่ีคนท่ัวไป

ใหความสนใจทีก่ารกระทาํของบคุคลทีม่พีฤตกิรรมการกระทาํผดิเพ่ือเปนการลงโทษใหผูนัน้เกดิความอบัอาย

รวมไปถึงเปนพฤติกรรมท่ีละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลน้ัน (Kohm, 2009, 189 ; Klonick,                               

2015; 1033) โดยกระบวนการทําใหอับอาย (Shaming) เริ่มตนที่ การกลาวถึงความเปนตัวตนของบุคคล 

ตัง้แตรปูราง หนาตา เชือ้ชาต ิศาสนา พฤตกิรรม เปนตน ขัน้ตอนท่ี 2 คอืการแสดงคําพดูตําหนคิวามเปนตวัตน

ของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสิ่งที่สังคมสวนใหญยอมรับ เชน การมีพฤติกรรมการกระทําผิด                                  

มคีวามผดิปกตทิางดานรางกาย พฤตกิรรมรกัรวมเพศ เปนตน จนนาํไปสูขัน้ตอนสดุทายคอื เมือ่การตาํหนนิัน้

กลายมาเปนการตีตราจากสังคมทั่วไป ผลท่ีบุคคลผูถูกตีตราจะไดรับคือความรูสึกอับอาย และการสูญเสีย

การเคารพนบัถอืในตวัเอง (Self-Respect) จนทาํใหเกดิความพยายามทีจ่ะหลกีหนีออกจากสงัคม (Goffman, 

1963, 27) สําหรับ “การทําใหอับอายทางออนไลน” (Online Shaming) มีแนวคิดจากการควบคุมทางสังคม

แบบไมเปนทางการ (Johnston, 1996, 229) เกิดจากการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมซึ่งไมเพียงแตเปนการทําผิด

กฎหมายเทานั้นแตยังเปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบของ Online Shaming จะคลายคลึง                     

กบัพฤติกรรมการถูกรังแกทางอนิเตอรเน็ต (Cyberbullying) กลาวคอื เปนพฤติกรรมทีม่กีารใชคาํพดูทีร่นุแรง 

ใชถอยคําที่ดูถูกเหยียดหยาม รุกลํ้าพ้ืนที่สวนตัว และอาจมีการใชความรุนแรงทางดานรางกาย รวมไปถึง                    

การใชเทคโนโลยเีปนเครือ่งมอืเพือ่กอใหเกดิความรนุแรงตอบคุคลแตมคีวามแตกตางกนัคือ Online Shaming 

จะเกิดการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมากอน (Cowie, 2013, 2 ; Klonick, 2015, 1034) ดังรูปที่ 1

trangress 
social norm

cyberbullying 
by anonymous

online 
shaming

Online 
discussion 

Persuasion

ภาพที่ 1: แสดงกระบวนการทําใหอับอายทางออนไลน

ที่มา: ปรับจาก Cowie, 2013 ; Klonick, 2015 ; Cheung, 2014 ; Wehmhoener, 2010
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 จากภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการ “การทําใหอับอายในโลกออนไลน” (Online Shaming) เร่ิมจาก                     

การเกิดเหตุการณละเมิดบรรทัดฐานจากบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง จากนั้นเมื่อเหตุการณดังกลาวถูก                      

กลาวถงึในสงัคมออนไลนและมีการสงตอเร่ืองราวออกสูสาธารณะ กอใหเกดิกระแสการรวมกลุมกนัของบคุคล

ที่มีความคิดเห็นไมพึงพอใจตอเหตุการณดังกลาวไปในทิศทางเดียวกันและรวมกันแสดงออกในรูปแบบ                      

ที่คลายคลึงกัน ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล พฤติกรรมการใชความรุนแรง                         

หรือการรังแกผูอื่นผานทางออนไลน เปนตน พฤติกรรมตอตานสังคม (Social Sanction) เชนนี้จะถูกกระทํา

โดยคนในสังคมออนไลนที่อยูในฐานะของผูระบุตัวตนหรือไมระบุตัวตน (Anonymous) โดยมีเปาหมาย                     

เพื่อเปนการลงโทษบุคคลนั้นใหเกิดความอับอาย (Cheung, 2014, 40 ; Wehmhoener, 2010, 2-3)

การควบคุมทางสังคม

 การควบคุมทางสังคม เปนสวนหน่ึงของกลไกทางสังคมในการควบคุมใหบุคคลปฏิบัติตาม                                     

ทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม จารีตประเพณี วิถีประชา รวมไปถึงการควบคุม

ทางสังคมที่มีรูปแบบเปนทางการคือมาตรการบังคับใช ทางกฎหมายซ่ึงถือเป นบทบาทหน่ึงของ                                    

กระบวนการยุติธรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือทําใหสังคมเกิดความสงบสุข การควบคุมทางสังคมโดยใชกฎหมายน้ี

ใหความสําคัญตอแนวคิดการลงโทษ (Punishment) เพื่อทําใหบุคคลเกรงกลัวตอการกระทําความผิด                         

Beccaria (1963) ไดกลาวถึงปรชัญาของการลงโทษไววา “การลงโทษจําเปนตองพจิารณาตามตัวบทกฎหมาย 

และผูที่มีอํานาจในการตัดสินความถูกผิดนี้ตองเปนบุคคลที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายนั้นแลวเทานั้น”                           

ในขณะท่ีการควบคุมทางสังคมในโลกออนไลนเปนกระบวนการตัดสินลงโทษอยางไมเปนทางการโดย                        

กลุมบคุคลซ่ึงไมไดมอีาํนาจในกระบวนการทางกฎหมายแตอยางใด ซึง่ในบางกรณีอาจเกิดความไมเปนธรรม

ตอบุคคลท่ีถกูสงัคมน้ันทาํใหอบัอายเน่ืองจากยังไมไดผานกระบวนการพิสจูนความผิด กระบวนการดังกลาว

จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมทางสังคมตามแนวคิดการปองกัน 

(Deterrence) ในกลุมทฤษฎี Classical School โดยไดกลาวถึงการท่ีจะยับยั้งพฤติกรรมการกระทําผิดของ

บุคคลไดนั้นข้ึนอยูกับกระบวนการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 

ความรุนแรง รวดเร็ว และแนนอน (Cullen & Agnew, 2003, 264 ; Skoric et al, 2010, 184) ถึงแมวา                        

การทําใหอับอายทางออนไลนจะเกิดผลทําใหบุคคลน้ันเกิดความอับอายในทันที แตกระบวนการดังกลาว                     

ก็ไมไดเกิดจากกระบวนการตัดสินโดยผูมีอํานาจในกระบวนการยุติธรรม หากแตเปนการตอตาน (Sanction) 

จากกลุมคนท่ีไมเห็นดวยตอพฤติกรรมการละเมิดน้ันแลวแสดงออกโดยใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ                          

เพื่อปกปองบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของ Hou, Jiang & Wang (2017, 19)                                  

ที่ไดศึกษาพบวา การทําใหอับอายบนโลกออนไลน  ถือวาเปนรูปแบบของการลงโทษที่ผูคนใชลงโทษโดย          

ความประสงคหรือตองการทีจ่ะเสรมิสรางบรรทดัฐานของสงัคม และปองกันสงัคมใหดาํเนนิไปอยางมรีะเบยีบ 

แตอยางไรก็ตามในอีกแงมุมหนึ่งการทําใหอับอายบนโลกออนไลนเปนการเพิ่มภาวะความวุนวายใหกับ                       

สังคม กลายเปนสภาวะที่ไมมีกฎหมาย (Wehmhoener, 2010, 40) ยิ่งไปกวานั้นอินเทอรเน็ตยังเปนชองทาง

ที่ขอมูลขาวสารจะถูกเผยแพรออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว (Hou, Jiang & Wang, 2017, 1)                                         
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โดยไมมีขอจํากัดทั้งทางดานภูมิศาสตรหรือสถานที่ ดังนั้นหากมีการรับรูขอเท็จจริงในภายหลังวาบุคคล                          

ผูซึ่งถูกประจานทางอินเทอรเน็ตไมไดเปนผูกระทําผิดก็จะทําใหเกิดผลกระทบตอบุคคลผูนั้นในหลายๆ                           

ดาน อยางในกรณีของ นายจิรวุฒิ ลิมปนาทไพศาล ชายหนุมที่ถูกสังคมออนไลนกลาวหาวาเปนโรคจิต                                 

หลังจากที่ใสรองเทาที่ขาดเปนรูขึ้นรถไฟฟา แตกลับมีผู ถายภาพไปเผยแพรบนสังคมออนไลนพรอม                                

กลาวหาวา เขามีการติดกลองไวที่รองเทาเพ่ือแอบถายใตกระโปรงหญิงสาว ซึ่งในความเปนจริงคือ เขาไมได

มีการติดกลองไวที่รองเทาแตอยางใดแตเปนเพียงรองเทาซึ่งขาดเปนรูเทานั้น (Posttoday, 2016) ผลจาก                  

การตกเปนเหย่ือจากการถูกทําใหอับอายในคร้ังน้ันทําใหเขาถูกสายตาจากคนรอบขางมองดวย                                      

ความหยามเหยียดจากการท่ีผูคนไดรับรูขอมูลที่แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว เขาไมสามารถใชชีวิต                       

ไดตามปกติ รูสึกเครียด วิตกกังวล (Matos, Pinto-Gouviea, Gilbert, Duante & Figueiredo, 2015, 3)                       

และสงผลกระทบนั้นไปยังคนในครอบครัวดวย (Klonick, 2015, 1041)

 “ผมไมไดติดกลอง ภาพรองเทาขาดเกิดจากการไปชวยพี่คนหน่ึงซอมแอร ตอนเห็นรูปนั้นตกใจมาก
ไมไดกิน ไมไดนอน หลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เปล่ียน เจอสายตาเเตละคนท่ีมองดู...เฮย โรคจิต ความรูสึก                        
ชวงเวลานั้นเครียดไมกลาออกไปไหน”
 “คณุไมเปนผม คณุไมรูหรอกวาชวงเวลานัน้มนัแยแคไหน” จากคาํใหสมัภาษณของจริวฒุ ิ (Posttoday, 
2016)
 นอกจากน้ีการประจานบนอินเทอรเนต็ยงัมาพรอมกับการพยายามเปดเผยขอมลูสวนตัวของผูกระทํา

ผดิสูสาธารณะ มกีารวิพากษวจิารณอยางรนุแรง ทาํใหเกดิการเส่ือมเสยีชือ่เสยีง และเม่ืออนิเทอรเนต็มอีทิธพิล

ตอผูคนมากขึ้นสงผลทําใหบุคคลในสังคมมีนิสัยที่กาวราวรุนแรงทําใหเกิดการขมขูคุกคามและกลายมาเปน

ขอพิพาทท่ียากตอการหาทางออก อยางในกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธ์ิวิกุล ใชกําลังทํารายรางกาย                          

พรอมบังคับใหนายกิตติศักดิ์ สิงโต คูกรณียกมือกราบรถยนตของตนเองหลังถูกรถจักรยานยนตเฉ่ียวชน                      

โดยผูทีอ่ยูในเหตกุารณไดอดัคลปิวดิโีอและนาํมาเผยแพรใน Facebook จนทาํใหคนในสังคมออนไลนวพิากษ

วิจารณถึงพฤติกรรมดังกลาว มีการคนหาประวัติสวนตัวและบุคคลใกลชิด (Klonick, 2015, 1041)                                    

จนทําใหสงผลกระทบตอชีวิตในหลายๆ ดาน ทั้งหนาที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิต ทั้งที่ยังไมไดรับ                          

การตัดสินจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม

 “ผมขอรองนะครับ การพิมพขอความของพวกคุณ มันบั่นทอนจิตใจของผม แตไมเปนไร                                       
แตอยาทํารายคนอ่ืน เพราะพวกเขาไมเกี่ยว อยาตัดสินผมแค 1 นาทีครึ่งแลวมาทํารายครอบครัวผม”                            
คํากลาวจาก อัครณัฐอริยฤทธิ์วิกุล (Khoasod, 2016)
 จากท้ังสองกรณีขางตน ในแงมมุทางกฎหมายจะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยงัอยูในขัน้ตอนกอน

การพิจารณาคดี คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด ดังนั้นจึงถือวาทั้งสองคนยังเปนผูบริสุทธิ์ 

และไมวาบคุคลใดก็ไมสามารถตัดสนิวาเขาเปนผูกระทําผดิได อยางในกรณีแรกของนายจิรวฒุ ิ  ลมิปนาทไพศาล 

ซึ่งถูกบุคคลอื่นอัดคลิปวิดีโอและเผยแพรสูสาธารณะถึงพฤติกรรมที่ผูเผยแพรคาดเดาเอาวานายจิรวุฒิ                            

มพีฤตกิรรมเบ่ียงเบนจนในภายหลังไดมกีารพิสจูนขอเทจ็จริงแลวนัน้ยิง่เปนการตอกย้ําใหเหน็วาการพิพากษา

โดยสังคมออนไลนทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอสภาพการใชชีวิต หนาที่การงาน รวมไปถึงความเดือดรอน    

ตอบุคคลใกลชิดของผูเสียหายซึ่งไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดกลายเปน “เหยื่อ” ที่ถูกสังคมเขาใจผิด                           
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สวนกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ถึงแมวาจะมีความผิดจริงแตกระบวนการทางกฎหมายก็ยังไมเสร็จ

สมบรูณทีจ่ะกลาวหาวาเปนผูกระทาํผดิอยางแทจริงแตกไ็ดถกูผูคนในสงัคมออนไลนโจมตดีวยถอยคาํรนุแรง

และทําใหไมสามารถใชชีวิตปกติได ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                         

ตอบุคคลอืน่ซึง่ผดิตอกฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยรวมไปถงึผิดตอขอกาํหนดในปฏญิญาสากล                                

วาดวยสิทธิมนุษยชน

สังคมออนไลนกลายมาเปน “นักลาแมมด”

 จากการรวมกลุมกันของคนในสังคมออนไลนเพื่อตัดสินความผิดใหกับบุคลคลที่พวกเขาอางวา                        

มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม อาจไมใชกลไกการควบคุมทางสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ                     

เสมอไป เนื่องจากพฤติกรรมที่อางวาเปนการลงโทษบุคคลเชนนั้นเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพและทําลาย                  

ชือ่เสยีงบคุคล ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Johnston (1996, 220) ทีไ่ดกลาวถงึพฤตกิรรมของกลุมลาแมมด 

(Vigilantism) วาเปนหนึ่งในพฤติกรรมเบี่ยงเบนของกลุมที่ตั้งขึ้นมาดวยความสมัครใจของสมาชิกซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคมหรือมีพฤติกรรมกระทําผิด โดยสมาชิกในกลุมจะมี

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้นและแสดงออกโดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคล

นั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรงตอผูเสียหาย 

การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน (Klonick, 2015, 1031) โดยสมาชิกมองวากระทําไปเพ่ือเปน                         

การควบคุมทางสังคมและพิทักษความยุติธรรม การที่บุคคลมีพฤติกรรมเชนนี้ในสังคมออนไลนไดงายข้ึน

เน่ืองจากการแสดงออกในสงัคมออนไลนไมจาํเปนตองมกีารแสดงตวัตนทีแ่ทจรงิ (Anonymous) ทาํใหสามารถ

แสดงออกในรปูแบบตางๆ ไดงายกวาในโลกความเปนจรงิ เพราะไมตองกลวัผูคนจดจาํหรอืรับรูวาเปนบุคคล

ใด เกิดความรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวาการระบุตัวตน (Laidlaw, 2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16) 

นอกจากน้ีการปดบังตัวตนบนโลกออนไลน อาจทําใหคนรูสึกเปนอิสระปราศจากแรงกดดันจากบรรทัดฐาน

ทางสังคมรวมไปถึงความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ศีลธรรมจริยธรรม หรือในการท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ                           

ดังน้ันการตอบโตกันไปมาบนโลกออนไลนจึงมีอัตราความคงอยูยาวนานกวาและขยายประเด็นไดอยาง                    

กวางขวางกวาในโลกความเปนจริงขึ้นอยูกับการสมัครใจของผูเขารวมวาจะยังเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ีนี้                         

ตอไปหรือไม (Wehmhoener, 2010, 30)

 การแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางสังคม จะเห็นพลังของสังคมออนไลนที่เขมแข็งมากใน                     

การตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิดานตางๆ หรือความไมเปนธรรมของสังคม เพราะผูคนเหลานี้เชื่อวาความสามัคคี

ภายในกลุมจะเปนกลไกหนึ่งที่สามารถควบคุมสังคมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย รวมไปถึงความเชื่อ                    

ทีว่าจะชวยเสรมิสรางบรรทดัฐานทางสงัคมและสงเสรมิความยตุธิรรมใหดขีึน้ได (Hou, Jiang & Wang, 2017, 

21)  งานวจิยักอนหนานีย้งัระบุวา การรวมตวัของกลุม Vigilantism เกิดจากการท่ีผูคนทีม่แีนวความคดิเดียวกนั

มีพฤติกรรมเลียนแบบสมาชิกในกลุม ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลลดลงแลวทําให

เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีการตัดสินใจในการเขารวมกับกลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม การทําตาม

คนอ่ืนอาจทําใหคนตอบสนองอารมณของตัวเองมากข้ึนและลดระดับการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่นลงได 

(Huffman, 2016, 13 ; Wehmhoener, 2010, 10) ซึ่งรูปแบบดังกลาวยังรวมถึงการเผยแพรรายการของ               
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สาํนกัขาวตางๆ ทีม่กีารเชญิผูเชีย่วชาญมาใหความเหน็เม่ือเกดิประเดน็ทางสงัคมทีน่าสนใจ โดยขอมลูจากการแสดง

ความคิดเห็นดังกลาวสามารถชักนําใหผูคนเชื่อหรือไมเชื่อและอาจมีพฤติกรรมตอตานบุคคลในขาวตามมา   

 นอกจากน้ียังพบวา ปรากฏการณที่คนบริโภคส่ือออนไลนชื่นชอบท่ีจะติดตามเร่ืองราวของบุคคล                  

ทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบนหรอืพฤตกิรรมกระทาํผดิทีถ่กูกลาวถึงในโลกออนไลน อนัเนือ่งมาจากมกีารนาํเสนอขาว

ที่มีการสรางเร่ืองราวใหชวนติดตาม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนขณะรับรูเรื่องราวอาชญากรรม ยิ่งหาก                         

ผูตกเปนขาวมีความนาสนใจ เชน ผูหญงิเปนฆาตกร มหีนาตาดี มกีารศึกษา มบีคุคลหลายฝายเขามาเก่ียวของ 

เรือ่งราวมคีวามซบัซอน เปนตน กจ็ะยิง่ทาํใหกลายเปนกระแสสงัคมทีม่ผีูตดิตามเปนจํานวนมาก อกีแรงจงูใจ

หนึง่ทีท่าํใหเกดิการตดิตามอยางตอเนือ่ง เปนเพราะวาประชาชนอยากเหน็การทาํงานของกระบวนการยตุธิรรม

ทีค่วรจะเปน โดยเฉพาะหากผลลัพธของกระบวนการยุตธิรรมจบลงท่ีผูกระทําผดิไดรบัการลงโทษท่ีเหมาะสม 

(Bonn, 2017) ยกตัวอยาง การนําเสนอของส่ือทีส่รางความต่ืนเตนใหกบัผูบริโภคขาวในกรณีทีน่างสาวปรียานชุ 

โนนวังชัย หรือ “เปร้ียว” รวมกับเพ่ือนกอเหตุฆาหั่นศพเหย่ือ และหลบหนีไปทางดานพรมแดนแมสาย                             

จ. เชียงราย จนกระทั่งถูกตํารวจจับได เวปไซตชื่อดังในสื่อออนไลนไดใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวน้ี

เปนอยางมากและเลือกท่ีจะนําเสนอในมุมมองท่ีประชาชนใหความสนใจจนบางคร้ังละเลยความเปนจริยธรรม

สื่อมวลชนทําใหผูเสียหายถูกทําใหอับอายและถูกตีตราในสังคม (Prachachat, 2017) ถึงแมวาการนําเสนอ

เรือ่งราวของเปรีย้วผานสือ่ตางๆ จะไมไดเปนการสะทอนผลจากการถูกทาํใหอบัอายทางออนไลนอยางชัดเจน 

แตในอีกแงมุมหน่ึงรูปแบบการโจมตีทางส่ือออนไลนกลับกลายเปนการสรางความโดดเดนของผูกระทําผิด    

ซึ่งอาจทําใหสังคมเขาใจผิดในตัวบุคคลที่ตกอยูในฐานะของ “ผูกระทําผิด” วากลายเปนเน็ตไอดอลที่สังคม

สามารถเอาเปนแบบอยางได เชน การชื่นชอบสไตลการแตงตัว ของใชสวนตัว รูปแบบการใชชีวิต หรือ                           

แมแตการไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ถึงแมจะไมไดเปนการตีตราไปในเชิงลบแตก็ถือวาพฤติกรรมดังกลาว                      

เปนการละเมิดสทิธสิวนบคุคลของผูอืน่ อกีท้ังยังเปนการสรางชดุความคิดท่ีคลาดเคล่ือนไปจากบรรทัดฐานเดิม

ทีส่งัคมเคยมี อาจสงผลกระทบตอการคิดวิเคราะหของเด็กและเยาวชนหากมีการไดรับรูขอมูลดังกลาว

การตีตรากับการใหอภัย

 กระบวนการทาํใหเกดิความอบัอายทางออนไลนทีเ่กดิจากการรวมกลุมกนัของบคุคลในสงัคมออนไลน

ที่มีจํานวนมากข้ึนเพ่ือตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมมีผลตอการรับรู                      

ของผูที่ตกเปนเหยื่อท้ังทางดานจิตใจท่ีทําใหบุคคลเกิดอาการกลัวหรือหวาดผวาตอผูคนในสังคมและ                        

ผลกระทบตอการใชชีวิตและหนาที่การงานรวมไปถึงความรูสึกของบุคคลในครอบครัว เปนส่ิงที่ตองทบทวน

ถึงแนวทางที่จะชวยลดพฤติกรรมของคนในสังคมออนไลนใหเกิดความตระหนักตอส่ิงที่บุคคลที่ตน                             

กลาวโทษกําลังจะไดรับ ในที่นี้ไดนําเอาแนวคิดการตีตราและการใหอภัยมาศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึง                        

ความแตกตางและแนวทางในการปรับใชเพื่อลดพฤติกรรมการใชขอความท่ีรุนแรงในการโจมตีบุคคล                              

ในสังคมออนไลน ตามแนวคิดของ Braithwaite (1989, 81-83) ไดใหความหมายของคําวา การทําใหเกิด

ความละอาย (Shaming) คอื กระบวนการท่ีสงัคมแสดงออกซ่ึงการไมยอมรับในพฤติกรรมท่ีบคุคลกระทําผดิและ

ทาํใหบคุคลน้ันเกิดความละอาย ซึง่เมือ่บคุคลเกดิความละอายแลว สงัคมจะมีปฏกิริยิาตอบกลับ 2 รปูแบบ คอื
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 1. การตีตรา (Stigmatic Shaming)

  เปนการแสดงออกตอผูกระทําผิดดวยการตีตรา (Labeling) เพราะเช่ือวาตัวผูกระทําผิด                                  

ทีม่พีฤตกิรรมเบ่ียงเบนไมสามารถแกไขพฤติกรรมได สมาชิกในสังคมจึงมีการแสดงออกโดยใชคาํพดูทีก่าวราว 

การลงโทษทีใ่ชความรนุแรง ทาํใหผูกระทาํผดิรูสกึถูกกดีกนัออกจากสงัคม มโีอกาสเขารวมกบักลุมผูกระทาํผดิ

ดวยกันและมีแนวโนมเปนผูกระทําผิดซํ้าในอนาคต

 2. การใหอภัย (Reintegrative Shaming)

       เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีกระบวนการทําใหผู กระทําผิดเกิดความละอาย                      

หรือสํานึกผิด มีเปาหมายเพื่อดึงใหผู กระทําผิดกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี โดยการใชคําพูดเกลี้ยกลอม                        

การใหอภัยเปนวิธีการท่ีทําใหเห็นวาผู กระทําผิดไมใชผู แปลกแยก แตไมไดทําใหรู สึกดอยศักดิ์ศรี                                        

ไมไดกลาวโทษท่ีตัวบุคคลแตเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้จะไมมีการประทับตรา และไมให                              

ผูกระทําผิดคิดวาสังคมไดตัดสินและทําใหตนเองตองออกหางจากสังคม

 จากแนวคิดของการตีตราและการทําใหเกิดการละอายดังกลาวสามารถนํามาปรับใชกับพฤติกรรม

การสนองตอบตอบุคคลผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานในสังคมออนไลนไดเปน  ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1

เปรียบเทียบแนวคิดการตีตรา (Stigmatic Shaming) กับแนวคิดการใหอภัย (Reintegrative Shaming)
 

  
Stigmatic Shaming 

 
Reintegrative Shaming 

    
   

    
   

   

 
  

 
   

   
   

   
   

ที่มา: ปรับจาก The essence of Braithwaite’s Shaming Theory (Kao, Huang & Wang, 2009, 468)
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 จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการตีตรา (Stigmatic Shaming)                                          

ซึง่เปนรปูแบบพฤติกรรมท่ีปรากฏอยูในสังคมออนไลนในปจจบุนัตามแนวคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน 

(Restitution) และพฤติกรรมตามแนวคิด Reintegrative Shaming ที่ใชหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท                

(Restorative Justice) มาอธิบายพบวา รูปแบบของการทําใหอับอายในปจจุบันจะกระทําโดยเปดเผย                          

ใหสาธารณชนรับรูผานส่ือสงัคมออนไลน ในขณะท่ีรปูแบบตาม Reintegrative Shaming เปนรปูแบบท่ีกระทํา

โดยสวนตัวคือ มีการพูดคุยหรือตักเตือนแบบเผชิญหนาที่ไมเปนการเปดเผยตอสาธารณะ ยกตัวอยาง                            

การที่คนในสังคมออนไลนทักขอความไปทางแชทไลนสวนตัวของผูกระทําผิดเพื่อเปนการตักเตือนใหรูถึง                        

การกระทําที่เปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมแทนท่ีจะมีการโพสตขอความเพ่ือใหคนท่ัวไปไดรับรู หรือ          

การแจงเจาหนาทีต่าํรวจเมือ่พบการกระทาํผดิแทนทีจ่ะเปนการโพสตผานสือ่ออนไลนแลวทาํใหเกดิการละเมดิ

สิทธิและเสรีภาพแกบุคคลดังกลาว นอกจากน้ีการใหความสําคัญระหวางสองแนวคิดก็มีความแตกตางกัน 

โดยแนวคิดการตีตราจะเปนการกลาวโทษไปยังบุคคลผูกระทําผิด ซึ่งจะทําใหผูกระทําผิดเกิดความรูสึก                     

ตอตานและเกลยีดชงัตอการถกูลงโทษ ในขณะทีแ่นวคดิ Reintegrative Shaming ใหความสาํคญัตอพฤตกิรรม

การกระทาํผดิมากกวาตวับคุคลโดยมองวาบุคคลสามารถทีจ่ะปรบัปรงุแกไขได วธิกีารตามแนวคดิการตตีรา 

(Stigmatization Shaming) สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลนในปจจุบัน พบวา                               

เปนการปลดปลอยความโกรธผานการใชขอความท่ีมคีวามรุนแรงถึงข้ันเหยียดหยามและขมขู ขาดการส่ือสาร

ที่เขาใจกันทั้งสองฝาย รวมไปถึงการรุกลํ้าพื้นที่สวนบุคคลของผูกระทําผิด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวทําให                                  

ผูตกเปนเหย่ือเกิดความอับอายและเสียชื่อเสียง  ลักษณะดังกลาวจึงเปนเหมือนการตอกยํ้าพฤติกรรม                     

การกระทําผิด ทําใหเกิดความเกลียดชังในใจของผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรม                        

การกระทําผิดซํ้าอยางตอเนื่อง ในขณะที่แนวคิด Reintegrative Shaming ใชวิธีการพูดแบบคอยเปนคอยไป

อยางมเีหตมุผีล ไมใชความรนุแรง และพยายามเขาถงึจติใจของผูกระทาํผดิ ทาํใหผูกระทาํผดิเกดิความเตม็ใจ

ที่จะรับฟงและพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เปนการสรางกําลังใจและโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี                     

ไดมากกวาใชวิธีการตีตรา และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางคนในสังคมและผูกระทําผิด 

 จากแนวคิดการตีตราและการใหอภัยขางตนทําใหเห็นถึงกลไกการควบคุมทางสังคมซ่ึงทําใหเกิด

ผลกระทบจากการทําใหเกิดการอับอายในสังคมออนไลนในรูปแบบที่ตางกัน ในที่นี้จะขอนําเสนอแผนภาพ 

“กลไกการควบคุมทางสังคมออนไลน เปรยีบเทียบระหวางการตีตราและการใหอภยั” เพือ่แสดงถึงกระบวนการ

และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชวิธีการทั้งสองตามแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 2: เปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคม การตีตรา – การใหอภัย

 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นกลไกการควบคุมทางสังคมเปรียบเทียบระหวางการใชวิธีการตีตรา                      

และการใหอภัยตอบุคคลผูถูกทําใหอับอายทางออนไลน เริ่มจากเมื่อมีบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย                     

หรือมีพฤติกรรมตอตานทางสังคมเกิดขึ้น รูปแบบการแสดงออกของคนในสังคมออนไลนที่ใชวิธีการตีตรา                

จะมกีารสงตอขอมลูดงักลาวในทนัท ีในขณะทีว่ธิกีารใหอภยัจะมกีารกลัน่กรองขอมลูกอนวามีความนาเช่ือถอื

หรอืไม และเมือ่ขอมลูถกูสงตอไปยงักลุมสงัคมออนไลนตางๆ เพิม่มากขึน้ทาํใหเกดิกระแสทางสังคมออนไลน

ที่มีการวิพากษวิจารณถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนและมีการแสดงออกโดยใชขอความท่ีรุนแรงในการกลาวโทษ                         

ผูกระทําผิดจนกระท่ังมีการรวมกลุมกันเพ่ือตอบโตบุคคลน้ันอยางกวางขวาง (Public) ในขณะท่ีกลุมผูใช                    

วิธีการใหอภัยจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน หากพบวามีความผิดเกิดข้ึนจริงจะไมมีการแสดงออก

ตอสาธารณะแตจะปลอยใหเปนหนาท่ีของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเปนผูทําหนาท่ีดําเนินการตอไป 

หรือหากเปนการวากลาวตักเตือนก็จะแสดงออกในลักษณะเปนการสวนตัว (Privacy) เพ่ือปองกัน                                         

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้ัน ทําใหผลท่ีเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีถูกทําใหอับอายทางออนไลน                            

จากวิธีการท้ังสองแตกตางกัน โดยกลุมท่ีถูกกระทําโดยใชวิธีการตีตราไมมีโอกาสไดกลับเขามาในสังคม                     

ไดอีกเน่ืองจากเกิดความอับอายจากการถูกตอบโตดวยการใชความรุนแรงจากกลุมบุคคลและถูกสังคม                     
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ตัดสินความผิดไปแลว ในขณะที่กลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการใหอภัยจะเกิดความสํานึกผิดและมีโอกาส                          

ที่จะกลับเขามาอยูในสังคมไดอีกครั้ง

 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการดังกลาว ไดแก โครงการท่ีจัดทําขึ้น

ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) หรือ ETDA ICT       

Law Center รวมกับ ThaiCERT ภายใตชื่อโครงการ Check กอน Share: ขอมูลบนโซเชียลมีเดีย                                        

ซึ่งมีวัตถุประสงครณรงคใหสังคมไทยเปล่ียนแนวคิดการใชสื่อออนไลนเปน “เช็คกอนแชร” โดยมีการ                            

ตรวจสอบขอมูล เรื่องราว ภาพถาย คลิปวิดีโอ ที่ตนไดรับจากการแชรขอมูลบนส่ือทางอินเทอรเน็ตผานทาง                      

Search Engine ใหชัดเจนกอนที่จะมีการสงตอขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริง (Viral Message) ซึ่งอาจทําให

เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม (Etda, 2015) นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ                 

ที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยใชแนวคิดเดียวกันนี้ในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงใหผูคน                  

ในสงัคมออนไลนสามารถศกึษาขอมลูกอนเพือ่ปองกนัความเขาใจทีค่ลาดเคล่ือนจนอาจนําไปสูการแสดงออก

ซึง่พฤตกิรรมอนัไมเหมาะสมตามมา อยางเชน รายการ ชวัรกอนแชร ของสาํนกัขาวไทย อสมท ทีม่วีตัถปุระสงค

เพื่อตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีสงตอกันทางสังคมออนไลนเพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือ                                 

จากกระแสขาวลือตางๆ (Thailand’s Fact-Checking Site, 2015) โครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนนี้ถือเปนเครื่องมือ

ที่มีอิทธิพลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูใชสังคมออนไลนใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางถ่ีถวน                   

มากขึน้เกีย่วกบัขอมลูขาวสารทีไ่ดรบัมากอนสงตอออกสูสาธารณะ รวมถงึสรางจติสํานกึเพือ่ปองกันพฤติกรรม

อันจะทําใหบุคคลอื่นเกิดการเสียชื่อเสียงตามมา

 นอกจากนี้การเอาผิดบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการแชรขอความอันเปนเท็จผานทางสังคมออนไลน                         

ถึงแมไดมีการลบขอความนั้นแลวทางกฎหมายก็ยังถือวามีความผิดเนื่องจากความผิดสําเร็จแลว                                    

ตามมาตรา 142  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                        

ซึ่งไดกลาวถึงการเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จหรือมีขอมูลบิดเบือนทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลถือวาเปน

ความผิด สวนการตัดตอหรือดัดแปลงภาพผูอื่นอันทําใหบุคคลนั้นเกิดการถูกดูหม่ินช่ือเสียงก็ถือวาเขาขาย                

มคีวามผิดตาม มาตรา 163  (Ratchkitcha, 2018) ซึง่จากขอกฎหมายดังกลาวเปนกลไกและมาตรการสําคญั

ที่จะชวยปองกันการสงตอขอมูลหรือกลั่นแกลงบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลนไดอีกทางหนึ่ง

2มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ
  (1) โดยทุจรติ หรอืโดยหลอกลวง นาํเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรทีบ่ดิเบือนหรอืปลอมไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน 
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประกานท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําผิดฐานหม่ินประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
  (5)   เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมลูคอมพวิเตอรตาม (1) (2) (3) หรอื (4) ถาการกระทําความผิด
ตามวรรค หน่ึง (1) มไิดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอบคุคลใดบคุคลหน่ึง ผูกระทําผูเผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอร ดงักลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได
3มาตรา 16 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฎเปนภาพของผูอื่น และภาพน้ัน
เปนภาพท่ีเกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็ครอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่จะทําใหผูอื่นนั้น           
เสียชื่อเสีย ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท
  ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริตอันเปนการติชมดวยความเปนธรรม                     
ซึ่งบุคคลหรอืสิง่ใดอนัเปนวิสยัของประชาชนยอมกระทํา 
  ผูกระทําไมมคีวามผิด ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเปนความผิดอนัยอมความได
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 เมื่อเปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคมระหวางการตีตราและการใหอภัยสําหรับการวิเคราะห

พฤตกิรรมการแสดงออกตอบคุคลในสงัคมออนไลนของสงัคมไทยในปจจุบนัมรีปูแบบเปนไปตามแนวคดิการ

ตตีราทีม่ลีกัษณะการรวมกลุมตอตานบคุคลทีก่ระทาํผดิหรือละเมดิบรรทดัฐานของสงัคมมากกวาการใหอภยั 

ซึ่งผลที่ไดคือทําใหบุคคลนั้นถูกตีตราและไมสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ผูเขียนเห็นวาสังคม

ออนไลนควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแสดงออกที่มีตอบุคคลในมิติใหมตามแนวคิด Reintegrative 

Shaming เพ่ือทาํใหพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสังคมออนไลนเปนไปแบบถอยทีถอยอาศัยและไมเปนการตดัสนิ

การกระทําของบุคคลจากคนกลุมหนึ่งกลุ มใดกอนที่นําเขาสูกระบวนการพิสูจนความผิดตามขั้นตอน                             

ของกฎหมาย

สรุป
 การทําให บุคคลเกิดการอับอายในสังคมออนไลน   เป นกระบวนการควบคุมทางสังคม                                                     

แบบไมเปนทางการทีผู่คนในโลกออนไลนกาํหนดขึน้มาเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของตนเองทีม่ตีอปรากฏการณ

การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากกลุ มคนในสังคมออนไลนไมไดมีหนาที่โดยตรงในการตัดสิน                                   

การกระทําผดิของบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่ควรเปนหนาทีค่วามรบัผิดชอบของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม

ที่จะทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงและตัดสินการกระทําผิด ดังนั้นการใชพฤติกรรม                            

ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ โดยกลุมคนท้ังที่ระบุและไมระบุตัวตนในโลกออนไลน ซึ่งอางเหตุผลวา                             

เปนการตอตานผูที่มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมใหไดรับการลงโทษเพ่ือใหคนเหลาน้ันเกิด                         

ความอับอายในสังคม การแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว ไมเพียงแตเปนกระบวนการท่ีจะทําใหเกิด

ความไมเปนธรรมตอบุคคลท่ีตกเปนผูถูกกระทําเทาน้ัน แตยังเปนการเพ่ิมความขัดแยงใหเกิดข้ึนในสังคม

ออนไลนทําใหบุคคลถูกตีตราและเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกดวย ดังนั้นการนําเสนอแนวคิด Reintegrative                         

Shaming จึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งใหเห็นถึงผลที่เกิดจากการที่สังคมออนไลนมีการใหเกียรติและ                                       

เคารพสิทธิสวนบุคคล ที่จะไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เพื่อตําหนิบุคคลอื่น 

เปนการสรางสังคมในแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Communitarianism) เพื่อใหโอกาสผูกระทําผิดไดสํานึก

ในการกระทําและกลับตัวเปนคนดี สงเสริมใหสมาชิกมีความผูกพันกับชุมชนของตนเอง และกลายเปน                       

สังคมที่มีความเขมแข็ง (Braithwaite, 1989, 100 ;  Kao et al., 2009, 467) โดยเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยให

บุคคลในสังคมเกิดจิตสํานึกดังกลาวไดคือ การสรางโครงการเพ่ือรณรงคและการสนับสนุนเผยแพรความรู                  

และขอเท็จจริงสู พื้นที่ในสังคมออนไลนใหมากขึ้นเพ่ือปองกันการเขาใจขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนและ                                  

แสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคคลผูตกเปนเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลน                               

ซึ่งหากสามารถขยายแนวคิดใหเปนเชิงประจักษในรูปแบบของโครงการตางๆ ไดมากขึ้น จะทําใหสามารถ

ปองกันการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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