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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การกล า วถึ ง แนวคิ ด การควบคุ ม ทางสั ง คมในบริ บ ท “การทํ า ให อั บ อาย
ทางออนไลน ” ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการควบคุ ม ทางสั ง คมเพื่ อ ลงโทษบุ ค คลผู  ก ระทํ า ผิ ด จะเป น หน า ที่ ข อง
กระบวนการยุติธรรมในการตัดสิน ลงโทษและแกไขบําบัดฟนฟู แตตรงกันขามกับรูปแบบในสังคมออนไลน
ทีใ่ ชการควบคุมทางสังคมแบบไมเปนทางการ โดยมีลกั ษณะการลงโทษบุคคลผูล ะเมิดบรรทัดฐานทางสังคม
ออนไลนใหบุคคลเกิดความอับอายและถูกผูคนในสังคมประทับตราทั้งๆ ที่บุคคลนั้นยังไมไดถูกตัดสิน
โดยหน ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เป น การศึ ก ษานิ ย ามที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิด
ของการทําใหอับอายทางออนไลน การควบคุมทางสังคม การตอตานทางสังคม และเปรียบเทียบระหวาง
แนวคิดการตีตราและการใหอภัย โดยมองวาแนวคิดการใหอภัยตามทฤษฎี Reintegrative Shaming
เป น แนวคิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง จะนํ า ไปสู  แ นวทางในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให บุ ค คลเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ
ในการเคารพสิทธิสวนบุคคล ไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรง หรือเปนการกระทําที่ตําหนิบุคคลอื่น
แตเปนการสรางสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูกระทําผิดมีโอกาสสํานึกในการกระทําและ
กลับตัวเปนคนดี รวมถึงสนับสนุนใหเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลนไดรับความเปนธรรมและ
อยู  ร  ว มกั บ ผู  ค นในชุ ม ชนออนไลน ไ ด อ ย า งปกติ สุ ข โดยในป จ จุ บั น ได มี ก ารจั ด ทํ า โครงการเพื่ อ รณรงค
สรางจิตสํานึกตอผูใ ชสงั คมออนไลนในแนวคิด “เช็คกอนแชร” เพือ่ สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่ วกับขอมูล
ของบุคคลหรือเรื่องราวตางๆ กอนที่จะมีการสงตอขอมูลออกสูสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล รวมไปถึงผลกระทบจากการถูกตีตราและการทําใหบุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง
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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.
Keywords
Online Shaming, Social Control, Reintegrative Shaming, Stigmatization

บทนํา
บทบาทของสื่อออนไลนที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนในยุค 4.0 ทําใหเกิดกระบวนการรับรูขอมูล
ขาวสารในมิติทางสังคมที่มีรูปแบบของพฤติกรรมแตกตางออกไปจากเดิม ซึ่งการรับรูขาวสารในปจจุบัน
ไมไดจํากัดอยูเพียงสื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตสามารถกระจายขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ต (Euamornvanich, 2017, 12) และ
ยังพบวาประชาชนทั่วไปมีบทบาทในการเปนผูเผยแพรและสงตอขาวสารมากขึ้นผานการใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแบงปนขอมูล แสดงอารมณความรูสึก และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้งในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปดโอกาสใหผูใชสามารถแสดงออกผานทางขอความ
รวมถึงการใชสัญลักษณในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการใหความหมายตอสิ่งของหรือบุคคลทั้งทางภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว หรือเหตุการณที่ถูกเผยแพรทางสื่อออนไลนประเภทตางๆ ไมวาจะเปน Facebook Twitter
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หรือ Instragram เปนตน (Hou, Jiang & Wang, 2017, 19 ; Huffman, 2016, 5) พฤติกรรมการติดตามขาวสาร
อยางตอเนื่องของผูคนในโลกออนไลนที่เปลี่ยนไปเชนนี้ทําใหเกิดการรวมกลุมของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน
เกิดการสรางคานิยมใหมและกําหนดวัฒนธรรมกลุมจนนําไปสูการขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถือเปนพื้นที่หนึ่งที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลายเพื่อชวยพัฒนา
สังคมก็จริงแตในอีกแงมุมหนึ่งพบวา พื้นที่นี้กลับกลายเปนพื้นที่ที่ใชรังแกผูอื่นผานโลกออนไลน (Cowie,
2013, 2) ซึ่งการจัดทําสํารวจความคิดเห็นโดย จส.100 ตอกลุมตัวอยางจํานวน 34,000 คน พบวา คนใน
สังคมออนไลน รอยละ 80 รูจ กั การรังแกผูอ นื่ ผานทางออนไลนและมองวาเปนปญหารุนแรงตอสังคม รอยละ 54
เคยเปนสวนหนึ่งของการกลั่นแกลงผูอื่นทางอินเทอรเน็ต รอยละ 20 มีการสงตอขอมูลโดยรูเทาไมถึงการณ
รอยละ 19 นํารูปผูอื่นไปตัดตอลอเลียน ในขณะที่ รอยละ 26 มองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนแคการเลนสนุก
(JS100, 2016) รูปแบบพฤติกรรมดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นในสังคมออนไลน ไมวาจะเปน
การขมขูคุกคามผูอื่น การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบผานทางการโพสตขอความ รูปภาพ หรือการแสดง
สัญลักษณตา งๆ โดยกลุม คนในสังคมออนไลนจะกระทําพฤติกรรมดังกลาวตอบุคคลซึง่ กําลังถูกตัดสินวาเปน
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
ขอมูลเพียงบางแงมุมหรือจากสื่อบางสํานักที่มีรูปแบบการนําเสนอจูงใจใหผูใชสื่อออนไลนคลอยตาม
บางคนถูกสังคมตีตราเพียงแคการอานความคิดเห็นที่ถูกสงตอกันผานชองทางการโพสตขอความ (Laidlaw,
2017, 5) และการระดมขอความโจมตีที่เสียดสี รุนแรง พฤติกรรมเหลานี้เปนการเพิ่มอารมณความรูสึกโกรธ
เกลียดชังทีม่ ตี อ บุคคลในขาว จนกลายมาเปนขบวนการลาแมมด (Vigilantism)1 โดยกลุม ผูใ ชสงั คมออนไลน
(Internet Mob) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกําจัดคนที่ละเมิดบรรทัดฐานออกจากสังคมโดยการทําใหคนผูนั้นเกิด
ความอับอายตอการดํารงอยูในสังคม (Cheung, 2014, 39 ; Laidlaw, 2017, 9 ; Klonick, 2015, 1032)
จากพฤติ ก รรมการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด เป น วงจรทางสั ง คมในมิ ติ ใ หม
ซึ่งผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับโลกออนไลนมีโอกาสที่จะเผชิญไดตลอดเวลา เริ่มดวยประเด็นการถกเถียง
ในวงแคบและอาจขยายประเด็นออกไปเมือ่ มีการถูกนําไปเผยแพรในรูปแบบสาธารณะ หากไมมกี ารกลัน่ กรอง
ขอมูลอยางครบถวนก็อาจเปนการทํารายบุคคลบางกลุมโดยไมเจตนา จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษาถึง
แนวความคิดที่นํามาสูการเกิดพฤติกรรม รูปแบบและวิธีการ รวมไปถึงแนวทางเพื่อใหเกิดมาตรการในการ
ปองกันพฤติกรรมการถูกทําใหอับอายทางออนไลน
1

ขบวนการลาแมมด (Vigilantism) หมายถึง กลุมทางสังคมออนไลนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม แสดงออก
โดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคลนั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรง
ตอผูเสียหาย การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน โดยกลุมสมาชิกมองวากระทําไปเพื่อเปนการควบคุมทางสังคมและพิทักษ
ความยุตธิ รรม ในขณะทีก่ ลุม คนทีถ่ กู คุกคามเกิดความรูส กึ ถึงความไมปลอดภัยจากพฤติกรรมดังกลาว (Klonick, 2015, 1031 ; Laidlaw,
2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)
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การทําใหอับอายทางออนไลน
การทําใหไดรบั ความอับอายหรือการทําใหเสือ่ มเสียชือ่ เสียง อธิบายไดวา เปนกระบวนการทีค่ นทัว่ ไป
ใหความสนใจทีก่ ารกระทําของบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมการกระทําผิดเพือ่ เปนการลงโทษใหผนู นั้ เกิดความอับอาย
รวมไปถึงเปนพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น (Kohm, 2009, 189 ; Klonick,
2015; 1033) โดยกระบวนการทําใหอับอาย (Shaming) เริ่มตนที่ การกลาวถึงความเปนตัวตนของบุคคล
ตัง้ แตรปู ราง หนาตา เชือ้ ชาติ ศาสนา พฤติกรรม เปนตน ขัน้ ตอนที่ 2 คือการแสดงคําพูดตําหนิความเปนตัวตน
ของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางไปจากสิ่งที่สังคมสวนใหญยอมรับ เชน การมีพฤติกรรมการกระทําผิด
มีความผิดปกติทางดานรางกาย พฤติกรรมรักรวมเพศ เปนตน จนนําไปสูข นั้ ตอนสุดทายคือ เมือ่ การตําหนินนั้
กลายมาเปนการตีตราจากสังคมทั่วไป ผลที่บุคคลผูถูกตีตราจะไดรับคือความรูสึกอับอาย และการสูญเสีย
การเคารพนับถือในตัวเอง (Self-Respect) จนทําใหเกิดความพยายามทีจ่ ะหลีกหนีออกจากสังคม (Goffman,
1963, 27) สําหรับ “การทําใหอับอายทางออนไลน” (Online Shaming) มีแนวคิดจากการควบคุมทางสังคม
แบบไมเปนทางการ (Johnston, 1996, 229) เกิดจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมซึ่งไมเพียงแตเปนการทําผิด
กฎหมายเทานั้นแตยังเปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบของ Online Shaming จะคลายคลึง
กับพฤติกรรมการถูกรังแกทางอินเตอรเน็ต (Cyberbullying) กลาวคือ เปนพฤติกรรมทีม่ กี ารใชคาํ พูดทีร่ นุ แรง
ใชถอยคําที่ดูถูกเหยียดหยาม รุกลํ้าพื้นที่สวนตัว และอาจมีการใชความรุนแรงทางดานรางกาย รวมไปถึง
การใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือเพือ่ กอใหเกิดความรุนแรงตอบุคคลแตมคี วามแตกตางกันคือ Online Shaming
จะเกิดการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมากอน (Cowie, 2013, 2 ; Klonick, 2015, 1034) ดังรูปที่ 1

trangress
social norm
Online
discussion
cyberbullying
by anonymous

Persuasion
online
shaming

ภาพที่ 1: แสดงกระบวนการทําใหอับอายทางออนไลน
ที่มา: ปรับจาก Cowie, 2013 ; Klonick, 2015 ; Cheung, 2014 ; Wehmhoener, 2010
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จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการ “การทําใหอับอายในโลกออนไลน” (Online Shaming) เริ่มจาก
การเกิดเหตุการณละเมิดบรรทัดฐานจากบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง จากนั้นเมื่อเหตุการณดังกลาวถูก
กลาวถึงในสังคมออนไลนและมีการสงตอเรือ่ งราวออกสูส าธารณะ กอใหเกิดกระแสการรวมกลุม กันของบุคคล
ที่มีความคิดเห็นไมพึงพอใจตอเหตุการณดังกลาวไปในทิศทางเดียวกันและรวมกันแสดงออกในรูปแบบ
ที่คลายคลึงกัน ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล พฤติกรรมการใชความรุนแรง
หรือการรังแกผูอื่นผานทางออนไลน เปนตน พฤติกรรมตอตานสังคม (Social Sanction) เชนนี้จะถูกกระทํา
โดยคนในสังคมออนไลนที่อยูในฐานะของผูระบุตัวตนหรือไมระบุตัวตน (Anonymous) โดยมีเปาหมาย
เพื่อเปนการลงโทษบุคคลนั้นใหเกิดความอับอาย (Cheung, 2014, 40 ; Wehmhoener, 2010, 2-3)
การควบคุมทางสังคม
การควบคุ ม ทางสั ง คม เป น ส ว นหนึ่ ง ของกลไกทางสั ง คมในการควบคุ ม ให บุ ค คลปฏิ บั ติ ต าม
ทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม จารีตประเพณี วิถีประชา รวมไปถึงการควบคุม
ทางสั ง คมที่ มี รู ป แบบเป น ทางการคื อ มาตรการบั ง คั บ ใช ท างกฎหมายซึ่ ง ถื อ เป น บทบาทหนึ่ ง ของ
กระบวนการยุติธรรมที่มีเปาหมายเพื่อทําใหสังคมเกิดความสงบสุข การควบคุมทางสังคมโดยใชกฎหมายนี้
ใหความสําคัญตอแนวคิดการลงโทษ (Punishment) เพื่อทําใหบุคคลเกรงกลัวตอการกระทําความผิด
Beccaria (1963) ไดกลาวถึงปรัชญาของการลงโทษไววา “การลงโทษจําเปนตองพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย
และผูที่มีอํานาจในการตัดสินความถูกผิดนี้ตองเปนบุคคลที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายนั้นแลวเทานั้น”
ในขณะที่การควบคุมทางสังคมในโลกออนไลนเปนกระบวนการตัดสินลงโทษอยางไมเปนทางการโดย
กลุม บุคคลซึง่ ไมไดมอี าํ นาจในกระบวนการทางกฎหมายแตอยางใด ซึง่ ในบางกรณีอาจเกิดความไมเปนธรรม
ตอบุคคลทีถ่ กู สังคมนัน้ ทําใหอบั อายเนือ่ งจากยังไมไดผา นกระบวนการพิสจู นความผิด กระบวนการดังกลาว
จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมทางสังคมตามแนวคิดการปองกัน
(Deterrence) ในกลุมทฤษฎี Classical School โดยไดกลาวถึงการที่จะยับยั้งพฤติกรรมการกระทําผิดของ
บุคคลไดนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย
ความรุนแรง รวดเร็ว และแนนอน (Cullen & Agnew, 2003, 264 ; Skoric et al, 2010, 184) ถึงแมวา
การทําใหอับอายทางออนไลนจะเกิดผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความอับอายในทันที แตกระบวนการดังกลาว
ก็ไมไดเกิดจากกระบวนการตัดสินโดยผูมีอํานาจในกระบวนการยุติธรรม หากแตเปนการตอตาน (Sanction)
จากกลุมคนที่ไมเห็นดวยตอพฤติกรรมการละเมิดนั้นแลวแสดงออกโดยใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
เพื่อปกปองบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของ Hou, Jiang & Wang (2017, 19)
ที่ไดศึกษาพบวา การทําใหอับอายบนโลกออนไลน ถือวาเปนรูปแบบของการลงโทษที่ผูคนใชลงโทษโดย
ความประสงคหรือตองการทีจ่ ะเสริมสรางบรรทัดฐานของสังคม และปองกันสังคมใหดาํ เนินไปอยางมีระเบียบ
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 แตกลับมีผูถายภาพไปเผยแพรบนสังคมออนไลนพรอม
กลาวหาวา เขามีการติดกลองไวที่รองเทาเพื่อแอบถายใตกระโปรงหญิงสาว ซึ่งในความเปนจริงคือ เขาไมได
มีการติดกลองไวที่รองเทาแตอยางใดแตเปนเพียงรองเทาซึ่งขาดเปนรูเทานั้น (Posttoday, 2016) ผลจาก
การตกเป น เหยื่ อ จากการถู ก ทํ า ให อั บ อายในครั้ ง นั้ น ทํ า ให เ ขาถู ก สายตาจากคนรอบข า งมองด ว ย
ความหยามเหยียดจากการที่ผูคนไดรับรูขอมูลที่แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว เขาไมสามารถใชชีวิต
ไดตามปกติ รูสึกเครียด วิตกกังวล (Matos, Pinto-Gouviea, Gilbert, Duante & Figueiredo, 2015, 3)
และสงผลกระทบนั้นไปยังคนในครอบครัวดวย (Klonick, 2015, 1041)
“ผมไมไดติดกลอง ภาพรองเทาขาดเกิดจากการไปชวยพี่คนหนึ่งซอมแอร ตอนเห็นรูปนั้นตกใจมาก
ไมไดกิน ไมไดนอน หลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยน เจอสายตาเเตละคนที่มองดู...เฮย โรคจิต ความรูสึก
ชวงเวลานั้นเครียดไมกลาออกไปไหน”
“คุณไมเปนผม คุณไมรหู รอกวาชวงเวลานัน้ มันแยแคไหน” จากคําใหสมั ภาษณของจิรวุฒิ (Posttoday,
2016)
นอกจากนีก้ ารประจานบนอินเทอรเน็ตยังมาพรอมกับการพยายามเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูก ระทํา
ผิดสูส าธารณะ มีการวิพากษวจิ ารณอยางรุนแรง ทําใหเกิดการเสือ่ มเสียชือ่ เสียง และเมือ่ อินเทอรเน็ตมีอทิ ธิพล
ตอผูคนมากขึ้นสงผลทําใหบุคคลในสังคมมีนิสัยที่กาวราวรุนแรงทําใหเกิดการขมขูคุกคามและกลายมาเปน
ขอพิพาทที่ยากตอการหาทางออก อยางในกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ใชกําลังทํารายรางกาย
พรอมบังคับใหนายกิตติศักดิ์ สิงโต คูกรณียกมือกราบรถยนตของตนเองหลังถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชน
โดยผูท อี่ ยูใ นเหตุการณไดอดั คลิปวิดโี อและนํามาเผยแพรใน Facebook จนทําใหคนในสังคมออนไลนวพิ ากษ
วิจารณถึงพฤติกรรมดังกลาว มีการคนหาประวัติสวนตัวและบุคคลใกลชิด (Klonick, 2015, 1041)
จนทําใหสงผลกระทบตอชีวิตในหลายๆ ดาน ทั้งหนาที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิต ทั้งที่ยังไมไดรับ
การตัดสินจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
“ผมขอร อ งนะครั บ การพิ ม พ ข  อ ความของพวกคุ ณ มั น บั่ น ทอนจิ ต ใจของผม แต ไ ม เ ป น ไร
แตอยาทํารายคนอื่น เพราะพวกเขาไมเกี่ยว อยาตัดสินผมแค 1 นาทีครึ่งแลวมาทํารายครอบครัวผม”
คํากลาวจาก อัครณัฐอริยฤทธิ์วิกุล (Khoasod, 2016)
จากทัง้ สองกรณีขา งตน ในแงมมุ ทางกฎหมายจะเห็นไดวา กระบวนการดังกลาวยังอยูใ นขัน้ ตอนกอน
การพิจารณาคดี คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด ดังนั้นจึงถือวาทั้งสองคนยังเปนผูบริสุทธิ์
และไมวา บุคคลใดก็ไมสามารถตัดสินวาเขาเปนผูก ระทําผิดได อยางในกรณีแรกของนายจิรวุฒิ ลิมปนาทไพศาล
ซึ่งถูกบุคคลอื่นอัดคลิปวิดีโอและเผยแพรสูสาธารณะถึงพฤติกรรมที่ผูเผยแพรคาดเดาเอาวานายจิรวุฒิ
มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนจนในภายหลังไดมกี ารพิสจู นขอ เท็จจริงแลวนัน้ ยิง่ เปนการตอกยํา้ ใหเห็นวาการพิพากษา
โดยสังคมออนไลนทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอสภาพการใชชีวิต หนาที่การงาน รวมไปถึงความเดือดรอน
ตอบุคคลใกลชิดของผูเสียหายซึ่งไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดกลายเปน “เหยื่อ” ที่ถูกสังคมเขาใจผิด
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สวนกรณีของนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ถึงแมวาจะมีความผิดจริงแตกระบวนการทางกฎหมายก็ยังไมเสร็จ
สมบูรณทจี่ ะกลาวหาวาเปนผูก ระทําผิดอยางแทจริงแตกไ็ ดถกู ผูค นในสังคมออนไลนโจมตีดว ยถอยคํารุนแรง
และทําใหไมสามารถใชชีวิตปกติได ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตอบุคคลอืน่ ซึง่ ผิดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรวมไปถึงผิดตอขอกําหนดในปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน
สังคมออนไลนกลายมาเปน “นักลาแมมด”
จากการรวมกลุมกันของคนในสังคมออนไลนเพื่อตัดสินความผิดใหกับบุคลคลที่พวกเขาอางวา
มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม อาจไมใชกลไกการควบคุมทางสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ
เสมอไป เนื่องจากพฤติกรรมที่อางวาเปนการลงโทษบุคคลเชนนั้นเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพและทําลาย
ชือ่ เสียงบุคคล ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Johnston (1996, 220) ทีไ่ ดกลาวถึงพฤติกรรมของกลุม ลาแมมด
(Vigilantism) วาเปนหนึ่งในพฤติกรรมเบี่ยงเบนของกลุมที่ตั้งขึ้นมาดวยความสมัครใจของสมาชิกซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคมหรือมีพฤติกรรมกระทําผิด โดยสมาชิกในกลุมจะมี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้นและแสดงออกโดยใชวิธีการบังคับ ขมขู เพื่อใหบุคคล
นั้นเปนที่อับอายของคนในสังคม ไดแก การสงรูปภาพหรือขอความที่สื่อถึงการใชความรุนแรงตอผูเสียหาย
การกระทําในเชิงคุกคามทางเพศ เปนตน (Klonick, 2015, 1031) โดยสมาชิกมองวากระทําไปเพื่อเปน
การควบคุมทางสังคมและพิทักษความยุติธรรม การที่บุคคลมีพฤติกรรมเชนนี้ในสังคมออนไลนไดงายขึ้น
เนือ่ งจากการแสดงออกในสังคมออนไลนไมจาํ เปนตองมีการแสดงตัวตนทีแ่ ทจริง (Anonymous) ทําใหสามารถ
แสดงออกในรูปแบบตางๆ ไดงา ยกวาในโลกความเปนจริง เพราะไมตอ งกลัวผูค นจดจําหรือรับรูว า เปนบุคคล
ใด เกิดความรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวาการระบุตัวตน (Laidlaw, 2017, 10 ; Wehmhoener, 2010, 16)
นอกจากนี้การปดบังตัวตนบนโลกออนไลน อาจทําใหคนรูสึกเปนอิสระปราศจากแรงกดดันจากบรรทัดฐาน
ทางสังคมรวมไปถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี ศีลธรรมจริยธรรม หรือในการที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ
ดังนั้นการตอบโตกันไปมาบนโลกออนไลนจึงมีอัตราความคงอยูยาวนานกวาและขยายประเด็นไดอยาง
กวางขวางกวาในโลกความเปนจริงขึ้นอยูกับการสมัครใจของผูเขารวมวาจะยังเปนสวนหนึ่งของพื้นที่นี้
ตอไปหรือไม (Wehmhoener, 2010, 30)
การแสดงออกที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคม จะเห็นพลังของสังคมออนไลนที่เขมแข็งมากใน
การตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิดานตางๆ หรือความไมเปนธรรมของสังคม เพราะผูคนเหลานี้เชื่อวาความสามัคคี
ภายในกลุมจะเปนกลไกหนึ่งที่สามารถควบคุมสังคมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย รวมไปถึงความเชื่อ
ทีว่ า จะชวยเสริมสรางบรรทัดฐานทางสังคมและสงเสริมความยุตธิ รรมใหดขี นึ้ ได (Hou, Jiang & Wang, 2017,
21) งานวิจยั กอนหนานีย้ งั ระบุวา การรวมตัวของกลุม Vigilantism เกิดจากการทีผ่ คู นทีม่ แี นวความคิดเดียวกัน
มีพฤติกรรมเลียนแบบสมาชิกในกลุม ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการตัดสินใจของบุคคลลดลงแลวทําให
เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีการตัดสินใจในการเขารวมกับกลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม การทําตาม
คนอื่นอาจทําใหคนตอบสนองอารมณของตัวเองมากขึ้นและลดระดับการรับรูถึงความรูสึกของผูอื่นลงได
(Huffman, 2016, 13 ; Wehmhoener, 2010, 10) ซึ่งรูปแบบดังกลาวยังรวมถึงการเผยแพรรายการของ
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สํานักขาวตางๆ ทีม่ กี ารเชิญผูเ ชีย่ วชาญมาใหความเห็นเมือ่ เกิดประเด็นทางสังคมทีน่ า สนใจ โดยขอมูลจากการแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวสามารถชักนําใหผูคนเชื่อหรือไมเชื่อและอาจมีพฤติกรรมตอตานบุคคลในขาวตามมา
นอกจากนี้ยังพบวา ปรากฏการณที่คนบริโภคสื่อออนไลนชื่นชอบที่จะติดตามเรื่องราวของบุคคล
ทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนหรือพฤติกรรมกระทําผิดทีถ่ กู กลาวถึงในโลกออนไลน อันเนือ่ งมาจากมีการนําเสนอขาว
ที่มีการสรางเรื่องราวใหชวนติดตาม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนขณะรับรูเรื่องราวอาชญากรรม ยิ่งหาก
ผูต กเปนขาวมีความนาสนใจ เชน ผูห ญิงเปนฆาตกร มีหนาตาดี มีการศึกษา มีบคุ คลหลายฝายเขามาเกีย่ วของ
เรือ่ งราวมีความซับซอน เปนตน ก็จะยิง่ ทําใหกลายเปนกระแสสังคมทีม่ ผี ตู ดิ ตามเปนจํานวนมาก อีกแรงจูงใจ
หนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดการติดตามอยางตอเนือ่ ง เปนเพราะวาประชาชนอยากเห็นการทํางานของกระบวนการยุตธิ รรม
ทีค่ วรจะเปน โดยเฉพาะหากผลลัพธของกระบวนการยุตธิ รรมจบลงทีผ่ กู ระทําผิดไดรบั การลงโทษทีเ่ หมาะสม
(Bonn, 2017) ยกตัวอยาง การนําเสนอของสือ่ ทีส่ รางความตืน่ เตนใหกบั ผูบ ริโภคขาวในกรณีทนี่ างสาวปรียานุช
โนนวังชัย หรือ “เปรี้ยว” รวมกับเพื่อนกอเหตุฆาหั่นศพเหยื่อ และหลบหนีไปทางดานพรมแดนแมสาย
จ. เชียงราย จนกระทั่งถูกตํารวจจับได เวปไซตชื่อดังในสื่อออนไลนไดใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวนี้
เปนอยางมากและเลือกทีจ่ ะนําเสนอในมุมมองทีป่ ระชาชนใหความสนใจจนบางครัง้ ละเลยความเปนจริยธรรม
สื่อมวลชนทําใหผูเสียหายถูกทําใหอับอายและถูกตีตราในสังคม (Prachachat, 2017) ถึงแมวาการนําเสนอ
เรือ่ งราวของเปรีย้ วผานสือ่ ตางๆ จะไมไดเปนการสะทอนผลจากการถูกทําใหอบั อายทางออนไลนอยางชัดเจน
แตในอีกแงมุมหนึ่งรูปแบบการโจมตีทางสื่อออนไลนกลับกลายเปนการสรางความโดดเดนของผูกระทําผิด
ซึ่งอาจทําใหสังคมเขาใจผิดในตัวบุคคลที่ตกอยูในฐานะของ “ผูกระทําผิด” วากลายเปนเน็ตไอดอลที่สังคม
สามารถเอาเปนแบบอยางได เชน การชื่นชอบสไตลการแตงตัว ของใชสวนตัว รูปแบบการใชชีวิต หรือ
แมแตการไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ถึงแมจะไมไดเปนการตีตราไปในเชิงลบแตก็ถือวาพฤติกรรมดังกลาว
เปนการละเมิดสิทธิสว นบุคคลของผูอ นื่ อีกทัง้ ยังเปนการสรางชุดความคิดทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากบรรทัดฐานเดิม
ทีส่ งั คมเคยมี อาจสงผลกระทบตอการคิดวิเคราะหของเด็กและเยาวชนหากมีการไดรับรูขอมูลดังกลาว
การตีตรากับการใหอภัย
กระบวนการทําใหเกิดความอับอายทางออนไลนทเี่ กิดจากการรวมกลุม กันของบุคคลในสังคมออนไลน
ที่มีจํานวนมากขึ้นเพื่อตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมมีผลตอการรับรู
ของผูที่ตกเปนเหยื่อทั้งทางดานจิตใจที่ทําใหบุคคลเกิดอาการกลัวหรือหวาดผวาตอผูคนในสังคมและ
ผลกระทบตอการใชชีวิตและหนาที่การงานรวมไปถึงความรูสึกของบุคคลในครอบครัว เปนสิ่งที่ตองทบทวน
ถึ ง แนวทางที่ จ ะช ว ยลดพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมออนไลน ใ ห เ กิ ด ความตระหนั ก ต อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลที่ ต น
กลาวโทษกําลังจะไดรับ ในที่นี้ไดนําเอาแนวคิดการตีตราและการใหอภัยมาศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ความแตกตางและแนวทางในการปรับใชเพื่อลดพฤติกรรมการใชขอความที่รุนแรงในการโจมตีบุคคล
ในสังคมออนไลน ตามแนวคิดของ Braithwaite (1989, 81-83) ไดใหความหมายของคําวา การทําใหเกิด
ความละอาย (Shaming) คือ กระบวนการทีส่ งั คมแสดงออกซึง่ การไมยอมรับในพฤติกรรมทีบ่ คุ คลกระทําผิดและ
ทําใหบคุ คลนัน้ เกิดความละอาย ซึง่ เมือ่ บุคคลเกิดความละอายแลว สังคมจะมีปฏิกริ ยิ าตอบกลับ 2 รูปแบบ คือ
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1. การตีตรา (Stigmatic Shaming)
เปนการแสดงออกตอผูกระทําผิดดวยการตีตรา (Labeling) เพราะเชื่อวาตัวผูกระทําผิด
ทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนไมสามารถแกไขพฤติกรรมได สมาชิกในสังคมจึงมีการแสดงออกโดยใชคาํ พูดทีก่ า วราว
การลงโทษทีใ่ ชความรุนแรง ทําใหผกู ระทําผิดรูส กึ ถูกกีดกันออกจากสังคม มีโอกาสเขารวมกับกลุม ผูก ระทําผิด
ดวยกันและมีแนวโนมเปนผูกระทําผิดซํ้าในอนาคต
2. การใหอภัย (Reintegrative Shaming)
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีกระบวนการทําใหผูกระทําผิดเกิดความละอาย
หรือสํานึกผิด มีเปาหมายเพื่อดึงใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี โดยการใชคําพูดเกลี้ยกลอม
การให อ ภั ย เป น วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให เ ห็ น ว า ผู  ก ระทํ า ผิ ด ไม ใ ช ผู  แ ปลกแยก แต ไ ม ไ ด ทํ า ให รู  สึ ก ด อ ยศั ก ดิ์ ศ รี
ไมไดกลาวโทษที่ตัวบุคคลแตเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้จะไมมีการประทับตรา และไมให
ผูกระทําผิดคิดวาสังคมไดตัดสินและทําใหตนเองตองออกหางจากสังคม
จากแนวคิดของการตีตราและการทําใหเกิดการละอายดังกลาวสามารถนํามาปรับใชกับพฤติกรรม
การสนองตอบตอบุคคลผูมีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานในสังคมออนไลนไดเปน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบแนวคิดการตีตรา (Stigmatic Shaming) กับแนวคิดการใหอภัย (Reintegrative Shaming)
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ที่มา: ปรับจาก The essence of Braithwaite’s Shaming Theory (Kao, Huang & Wang, 2009, 468)
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จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บระหว า งพฤติ ก รรมการตี ต รา (Stigmatic Shaming)
ซึง่ เปนรูปแบบพฤติกรรมทีป่ รากฏอยูใ นสังคมออนไลนในปจจุบนั ตามแนวคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน
(Restitution) และพฤติกรรมตามแนวคิด Reintegrative Shaming ที่ใชหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(Restorative Justice) มาอธิบายพบวา รูปแบบของการทําใหอับอายในปจจุบันจะกระทําโดยเปดเผย
ใหสาธารณชนรับรูผ า นสือ่ สังคมออนไลน ในขณะทีร่ ปู แบบตาม Reintegrative Shaming เปนรูปแบบทีก่ ระทํา
โดยสวนตัวคือ มีการพูดคุยหรือตักเตือนแบบเผชิญหนาที่ไมเปนการเปดเผยตอสาธารณะ ยกตัวอยาง
การที่คนในสังคมออนไลนทักขอความไปทางแชทไลนสวนตัวของผูกระทําผิดเพื่อเปนการตักเตือนใหรูถึง
การกระทําที่เปนการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมแทนที่จะมีการโพสตขอความเพื่อใหคนทั่วไปไดรับรู หรือ
การแจงเจาหนาทีต่ าํ รวจเมือ่ พบการกระทําผิดแทนทีจ่ ะเปนการโพสตผา นสือ่ ออนไลนแลวทําใหเกิดการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพแกบุคคลดังกลาว นอกจากนี้การใหความสําคัญระหวางสองแนวคิดก็มีความแตกตางกัน
โดยแนวคิดการตีตราจะเปนการกลาวโทษไปยังบุคคลผูกระทําผิด ซึ่งจะทําใหผูกระทําผิดเกิดความรูสึก
ตอตานและเกลียดชังตอการถูกลงโทษ ในขณะทีแ่ นวคิด Reintegrative Shaming ใหความสําคัญตอพฤติกรรม
การกระทําผิดมากกวาตัวบุคคลโดยมองวาบุคคลสามารถทีจ่ ะปรับปรุงแกไขได วิธกี ารตามแนวคิดการตีตรา
(Stigmatization Shaming) สอดคลองกับพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน พบวา
เปนการปลดปลอยความโกรธผานการใชขอ ความทีม่ คี วามรุนแรงถึงขัน้ เหยียดหยามและขมขู ขาดการสือ่ สาร
ที่เขาใจกันทั้งสองฝาย รวมไปถึงการรุกลํ้าพื้นที่สวนบุคคลของผูกระทําผิด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวทําให
ผูตกเปนเหยื่อเกิดความอับอายและเสียชื่อเสียง ลักษณะดังกลาวจึงเปนเหมือนการตอกยํ้าพฤติกรรม
การกระทําผิด ทําใหเกิดความเกลียดชังในใจของผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรม
การกระทําผิดซํ้าอยางตอเนื่อง ในขณะที่แนวคิด Reintegrative Shaming ใชวิธีการพูดแบบคอยเปนคอยไป
อยางมีเหตุมผี ล ไมใชความรุนแรง และพยายามเขาถึงจิตใจของผูก ระทําผิด ทําใหผกู ระทําผิดเกิดความเต็มใจ
ที่จะรับฟงและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เปนการสรางกําลังใจและโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี
ไดมากกวาใชวิธีการตีตรา และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางคนในสังคมและผูกระทําผิด
จากแนวคิดการตีตราและการใหอภัยขางตนทําใหเห็นถึงกลไกการควบคุมทางสังคมซึ่งทําใหเกิด
ผลกระทบจากการทําใหเกิดการอับอายในสังคมออนไลนในรูปแบบที่ตางกัน ในที่นี้จะขอนําเสนอแผนภาพ
“กลไกการควบคุมทางสังคมออนไลน เปรียบเทียบระหวางการตีตราและการใหอภัย” เพือ่ แสดงถึงกระบวนการ
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชวิธีการทั้งสองตามแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 2: เปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคม การตีตรา – การใหอภัย
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นกลไกการควบคุมทางสังคมเปรียบเทียบระหวางการใชวิธีการตีตรา
และการใหอภัยตอบุคคลผูถูกทําใหอับอายทางออนไลน เริ่มจากเมื่อมีบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
หรือมีพฤติกรรมตอตานทางสังคมเกิดขึ้น รูปแบบการแสดงออกของคนในสังคมออนไลนที่ใชวิธีการตีตรา
จะมีการสงตอขอมูลดังกลาวในทันที ในขณะทีว่ ธิ กี ารใหอภัยจะมีการกลัน่ กรองขอมูลกอนวามีความนาเชือ่ ถือ
หรือไม และเมือ่ ขอมูลถูกสงตอไปยังกลุม สังคมออนไลนตา งๆ เพิม่ มากขึน้ ทําใหเกิดกระแสทางสังคมออนไลน
ที่มีการวิพากษวิจารณถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีการแสดงออกโดยใชขอความที่รุนแรงในการกลาวโทษ
ผูกระทําผิดจนกระทั่งมีการรวมกลุมกันเพื่อตอบโตบุคคลนั้นอยางกวางขวาง (Public) ในขณะที่กลุมผูใช
วิธีการใหอภัยจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากพบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะไมมีการแสดงออก
ตอสาธารณะแตจะปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเปนผูทําหนาที่ดําเนินการตอไป
หรื อ หากเป น การว า กล า วตั ก เตื อ นก็ จ ะแสดงออกในลั ก ษณะเป น การส ว นตั ว (Privacy) เพื่ อ ป อ งกั น
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ทําใหผลที่เกิดขึ้นตอบุคคลที่ถูกทําใหอับอายทางออนไลน
จากวิธีการทั้งสองแตกตางกัน โดยกลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการตีตราไมมีโอกาสไดกลับเขามาในสังคม
ไดอีกเนื่องจากเกิดความอับอายจากการถูกตอบโตดวยการใชความรุนแรงจากกลุมบุคคลและถูกสังคม
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ตัดสินความผิดไปแลว ในขณะที่กลุมที่ถูกกระทําโดยใชวิธีการใหอภัยจะเกิดความสํานึกผิดและมีโอกาส
ที่จะกลับเขามาอยูในสังคมไดอีกครั้ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งมีความสอดคลองกับกระบวนการดังกลาว ไดแก โครงการที่จัดทําขึ้น
ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) หรือ ETDA ICT
Law Center รวมกับ ThaiCERT ภายใตชื่อโครงการ Check กอน Share: ขอมูลบนโซเชียลมีเดีย
ซึ่งมีวัตถุประสงครณรงคใหสังคมไทยเปลี่ยนแนวคิดการใชสื่อออนไลนเปน “เช็คกอนแชร” โดยมีการ
ตรวจสอบขอมูล เรื่องราว ภาพถาย คลิปวิดีโอ ที่ตนไดรับจากการแชรขอมูลบนสื่อทางอินเทอรเน็ตผานทาง
Search Engine ใหชัดเจนกอนที่จะมีการสงตอขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริง (Viral Message) ซึ่งอาจทําให
เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม (Etda, 2015) นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ
ที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยใชแนวคิดเดียวกันนี้ในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงใหผูคน
ในสังคมออนไลนสามารถศึกษาขอมูลกอนเพือ่ ปองกันความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ นจนอาจนําไปสูก ารแสดงออก
ซึง่ พฤติกรรมอันไมเหมาะสมตามมา อยางเชน รายการ ชัวรกอ นแชร ของสํานักขาวไทย อสมท ทีม่ วี ตั ถุประสงค
เพื่ อ ตรวจสอบความจริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวที่ ส  ง ต อ กั น ทางสั ง คมออนไลน เ พื่ อ ป อ งกั น การตกเป น เหยื่ อ
จากกระแสขาวลือตางๆ (Thailand’s Fact-Checking Site, 2015) โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ถือเปนเครื่องมือ
ที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชสังคมออนไลนใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางถี่ถวน
มากขึน้ เกีย่ วกับขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั มากอนสงตอออกสูส าธารณะ รวมถึงสรางจิตสํานึกเพือ่ ปองกันพฤติกรรม
อันจะทําใหบุคคลอื่นเกิดการเสียชื่อเสียงตามมา
นอกจากนี้การเอาผิดบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการแชรขอความอันเปนเท็จผานทางสังคมออนไลน
ถึ ง แม ไ ด มี ก ารลบข อ ความนั้ น แล ว ทางกฎหมายก็ ยั ง ถื อ ว า มี ค วามผิ ด เนื่ อ งจากความผิ ด สํ า เร็ จ แล ว
ตามมาตรา 142 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ซึ่งไดกลาวถึงการเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จหรือมีขอมูลบิดเบือนทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลถือวาเปน
ความผิด สวนการตัดตอหรือดัดแปลงภาพผูอื่นอันทําใหบุคคลนั้นเกิดการถูกดูหมิ่นชื่อเสียงก็ถือวาเขาขาย
มีความผิดตาม มาตรา 163 (Ratchkitcha, 2018) ซึง่ จากขอกฎหมายดังกลาวเปนกลไกและมาตรการสําคัญ
ที่จะชวยปองกันการสงตอขอมูลหรือกลั่นแกลงบุคคลอื่นในสังคมออนไลนไดอีกทางหนึ่ง
2

มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรทบี่ ดิ เบือนหรือปลอมไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวน
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประกานที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(5) เผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอ ยูแ ลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถาการกระทําความผิด
ตามวรรค หนึง่ (1) มิไดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ ผูก ระทําผูเ ผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอร ดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได
3
มาตรา 16 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฎเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้น
เปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็ครอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่จะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสีย ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริตอันเปนการติชมดวยความเปนธรรม
ซึ่งบุคคลหรือสิง่ ใดอันเปนวิสยั ของประชาชนยอมกระทํา
ผูก ระทําไมมคี วามผิด ความผิดตามวรรคหนึง่ และวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได
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เมื่อเปรียบเทียบกลไกการควบคุมทางสังคมระหวางการตีตราและการใหอภัยสําหรับการวิเคราะห
พฤติกรรมการแสดงออกตอบุคคลในสังคมออนไลนของสังคมไทยในปจจุบนั มีรปู แบบเปนไปตามแนวคิดการ
ตีตราทีม่ ลี กั ษณะการรวมกลุม ตอตานบุคคลทีก่ ระทําผิดหรือละเมิดบรรทัดฐานของสังคมมากกวาการใหอภัย
ซึ่งผลที่ไดคือทําใหบุคคลนั้นถูกตีตราและไมสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ผูเขียนเห็นวาสังคม
ออนไลนควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแสดงออกที่มีตอบุคคลในมิติใหมตามแนวคิด Reintegrative
Shaming เพือ่ ทําใหพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในสังคมออนไลนเปนไปแบบถอยทีถอ ยอาศัยและไมเปนการตัดสิน
การกระทําของบุคคลจากคนกลุมหนึ่งกลุมใดกอนที่นําเขาสูกระบวนการพิสูจนความผิดตามขั้นตอน
ของกฎหมาย

สรุป
การทํ า ให บุ ค คลเกิ ด การอั บ อายในสั ง คมออนไลน เป น กระบวนการควบคุ ม ทางสั ง คม
แบบไมเปนทางการทีผ่ คู นในโลกออนไลนกาํ หนดขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองทีม่ ตี อ ปรากฏการณ
การสื่ อ สารทางอิ น เทอร เ น็ ต เนื่ อ งจากกลุ  ม คนในสั ง คมออนไลน ไ ม ไ ด มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการตั ด สิ น
การกระทําผิดของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ ควรเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นการสื บ สวนสอบสวนหาข อ เท็ จ จริ ง และตั ด สิ น การกระทํ า ผิ ด ดั ง นั้ น การใช พ ฤติ ก รรม
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ โดยกลุมคนทั้งที่ระบุและไมระบุตัวตนในโลกออนไลน ซึ่งอางเหตุผลวา
เปนการตอตานผูที่มีพฤติกรรมละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมใหไดรับการลงโทษเพื่อใหคนเหลานั้นเกิด
ความอับอายในสังคม การแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว ไมเพียงแตเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอบุคคลที่ตกเปนผูถูกกระทําเทานั้น แตยังเปนการเพิ่มความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคม
ออนไลนทําใหบุคคลถูกตีตราและเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกดวย ดังนั้นการนําเสนอแนวคิด Reintegrative
Shaming จึ ง เป น ทางเลื อ กหนึ่ ง ซึ่ ง ให เ ห็ น ถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการที่ สั ง คมออนไลน มี ก ารให เ กี ย รติ แ ละ
เคารพสิทธิสวนบุคคล ที่จะไมกระทําการละเมิดโดยใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เพื่อตําหนิบุคคลอื่น
เปนการสรางสังคมในแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Communitarianism) เพื่อใหโอกาสผูกระทําผิดไดสํานึก
ในการกระทําและกลับตัวเปนคนดี สงเสริมใหสมาชิกมีความผูกพันกับชุมชนของตนเอง และกลายเปน
สังคมที่มีความเขมแข็ง (Braithwaite, 1989, 100 ; Kao et al., 2009, 467) โดยเครื่องมือสําคัญที่จะชวยให
บุคคลในสังคมเกิดจิตสํานึกดังกลาวไดคือ การสรางโครงการเพื่อรณรงคและการสนับสนุนเผยแพรความรู
และข อ เท็ จ จริ ง สู  พื้ น ที่ ใ นสั ง คมออนไลน ใ ห ม ากขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น การเข า ใจข อ มู ล ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคลผูตกเปนเหยื่อจากการถูกทําใหอับอายทางออนไลน
ซึ่งหากสามารถขยายแนวคิดใหเปนเชิงประจักษในรูปแบบของโครงการตางๆ ไดมากขึ้น จะทําใหสามารถ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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