สังคมออนไลน์
ทีม่ า..อลิสรา คูประสิทธิ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โซเชียล เน็ตเวิรค์ กิง (social networking)
หมายถึง โครงสร้างการเชื่อมโยงทางสังคม เกิด
จากแนวคิดทีเ่ รียกว่า ซิก ดีกรี ออฟ เซพพาเรชัน
(six degrees of separation) ซึ่งเป็นแนวคิด
ทีว่ า่ ด้วย เครือข่ายความสัมพันธ์ (หรือโลกมันช่าง
กลมจัง ตามคำนิยามของผูเ้ ขียน) นัน่ คือ ระหว่าง
คน 2 คน จะมีคนที่แต่ละคนรู้จัก เป็นผู้นำพาให้
สามารถหาความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ไม่วา่ จะผ่านทางการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน
ค่านิยมร่วมกัน แนวคิดร่วมกัน สถานภาพสัมพันธ์
กัน บทบาทหน้าทีต่ อ่ กัน ความสัมพันธ์ทางสังคม
ต่อกัน การทำธุรกรรมร่วมกัน หรือการค้าขายร่วม
กัน เป็นต้น ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ได้ไม่เกิน 6 ช่วงคน
หรือไม่เกิน 5 ความเชือ่ มโยงหรือความสัมพันธ์
จากแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการติดต่อ
ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนอินเทอร์เน็ต หรือที่
เรียกกันว่า สังคมออนไลน์ ซึ่งเกิดจากการติดต่อ
ซึง่ กันและกัน ระหว่างเครือข่ายส่วนบุคคลผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้เกิดการรูจ้ กั มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน รับรู้ข่าวสารจากผู้อยู่
ภายในเครือข่ายเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเคยได้
พบปะกันพูดคุยกันเลย ยกตัวอย่างเช่น
การที่คุณไปสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์
ใดเว็บไซต์หนึง่ เช่น Hi5 หรือไฮไฟว์ หรือฮิหา้ ตาม
แล้วแต่ที่มีผู้เรียกขาน จากนั้นแนะนำหรือส่งคำ
เชิญเพือ่ นๆ ทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นสมุดรายชือ่ อีเมล์ของ

คุณให้ไปสมัครเป็นสมาชิก แล้วเพือ่ นๆ ของคุณแต่
ละคนก็ไปแนะนำเพื่อนๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุด
รายชื่ออีเมล์ของเพื่อนคนนั้นๆ ให้ไปเป็นสมาชิก
ต่อกันเป็นทอด เหมือนแชร์ลกู โซ่ ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็น
คุณหรือใครๆ ก็สามารถติดต่อไปถึงท่านนายก
อภิสทิ ธิ์ หรือ ม.ล. ปลืม้ เพือ่ เป็นหนึง่ ในเพือ่ นของ
บุคคลทัง้ สองท่านก็ได้ โดยผ่านใครก็ได้ทค่ี ณ
ุ ได้รบั
การยอมรับให้เป็นเพือ่ น และใครคนนัน้ ได้ถกู ยอมรับ
ให้เป็นเพือ่ นจากบุคคลทัง้ สองท่านผ่านทางเว็บไซต์
ทีเ่ ปิดให้บริการตามแนวคิดโซเชียลเน็ตเวิรค์ กิงแล้ว
หลังจากนัน้ คุณก็จะรับทราบข่าวสารจากบุคคลทัง้ สอง
ท่าน แม้ว่าคุณจะได้ถูกยอมรับให้เป็นเพื่อนผ่าน
ทางเว็บไซต์ แต่ไม่เคยไปทักทายบุคคลทัง้ สองท่าน
เลยก็ตาม ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการตาม
แนวคิดนี้มากมาย โดยเว็บไซต์เหล่านี้ มีการให้
บริ ก ารหลั ก เหมื อ นกั บ เป็ น เว็ บ โฮสติ ง (web
hosting) คือ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อนำ
เสนอเรื่องราวของตนเองได้ และมีการให้บริการ
กิจกรรมอืน่ ๆ หรือแอปพลิเคชันอืน่ ๆ บนเว็บไซต์
เสริม อาทิเช่น ไดอารีออนไลน์ หรือบล็อก (blog)
ที่เขียนเรื่องราว ความคิดหรือประสบการณ์ของ
ตนเอง การแบ่งปันไฟล์รปู ไม่วา่ จะเป็นรูปภาพส่วน
ตัว รูปภาพทีถ่ า่ ยเอง รูปภาพทีเ่ พือ่ นให้มา หรือรูป
ภาพทีค่ นอืน่ ถ่ายทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ การแบ่งปันไฟล์หนัง
หรือวีดิโอที่ชื่นชอบทั้งถ่ายเอง ได้มา หรือคนอื่น
ถ่าย การแบ่งปันไฟล์เพลงที่ชื่นชอบทั้งที่ร้องเอง
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เล่นเอง ได้มา หรือของคนอื่นที่คุณชื่นชอบ การ
แบ่งปันเกมส์ออนไลน์ตา่ งๆ ทัง้ ทีเ่ ล่นคนเดียว หรือ
เล่นร่วมกัน รวมไปถึงสมุดเยี่ยมชม เหมือนพื้นที่
เว็บบอร์ดเล็กๆ เพือ่ ให้เพือ่ นๆ หรือคนทัว่ ๆ ไปใน
โลกอินเทอร์เน็ตได้มาฝากข้อความ ทักทาย พูดคุย
แลกเปลี ่ ย นความคิ ด หรื อ ทำความรู ้ จ ั ก กั น ได้
เป็นต้น ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการตาม
แนวคิดนี้ เช่น

Hi5 หรือ ไฮไฟว์
(http://www.hi5.com)
เป็นสังคมออนไลน์ ซึง่ มีลกู เล่นหน้าตาโดน
ใจวัยรุ่น และเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากใน
ประเทศไทย และประเทศแถบเอเซีย เนื่องจากมี
การพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมมากมายหลายประเภท
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการนำเสนอความเป็นตัว
ตน และการสร้างความบันเทิงให้แก่ผเู้ ข้าชม คนใน
ชุมชนนีส้ ว่ นใหญ่เน้นกิจกรรม ในลักษณะของการ
เขียนไดอารีระบายความรูส้ กึ แสดงความเป็นตัวตน
และทักทายพูดกับเพือ่ นๆ บนเครือข่าย นอกจากนี้
ยังถือว่าเป็นสังคมที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
น้อยทีส่ ดุ เว็บไซต์หนึง่ ในขณะนี้

Facebook หรือ เฟสบุค
(http://www.facebook.com)
เป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมมาก
ในต่างประเทศ เป็นสังคมทีเ่ ปิดโอกาสให้ได้พบปะ
เพือ่ นใหม่ๆ ทีอ่ ยูใ่ นแวดวงเดียวกัน กลุม่ คนแบบ
เดี ย วกั น อาชี พ เดี ย วกั น หรื อ นิ ย มชมชอบใน
กิจกรรมที่เหมือนกัน สำหรับสาเหตุที่ไม่ถูกใจ
คนไทย น่าจะเป็นเพราะไม่สามารถปรับแต่ง ธีม
(theme) หรือ รูปแบบ หน้าตาแสดงผลของเว็บไซต์
ได้ รวมทั้งภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
นัน่ เอง

Multiply หรือ มัลติไพล
(http://www.multiply.com)
เป็นสังคมออนไลน์ ซึง่ ถูกตาต้องใจของนัก
เล่นกล้องในเมืองไทยทัง้ หลาย คนในชุมชนนีส้ ว่ น
ใหญ่เน้นไปในกิจกรรมของการนำเสนอผลงานภาพ
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ถ่ายของตนเอง คุณสามารถได้เห็นภาพสวยๆ จาก
ทีน่ ่ี นอกจากนีจ้ ากการทีไ่ ด้สมั ผัสพบว่าสังคมนีม้ กั
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ ทัศนคติ
ระหว่างกัน ประมาณว่าอุดมไปด้วยสาระทางปัญญา

MySpace หรือ มายสเปช
(http://www.myspace.com)
เป็ น สั ง คมออนไลน์ ใ นเครื อ ของกู เ กิ ล
(google) แต่กลับไม่ได้รับความนิยมในเมืองไทย
เท่ากับผลิตภัณฑ์เสิร์ชเอนจิน (search engine)
ของกูเกิล เนือ่ งจากความไม่สะดวกสบายในการใช้
งาน ข้อจำกัดของภาษา รูปแบบการนำเสนอ และ
ลูกเล่นทีไ่ ม่เตะตาต้องใจของนักท่องเว็บชาวไทย
สำหรับบล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก
(webblog)นัน้ ส่วนใหญ่เน้นเป็นเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการ
ในลักษณะของไดอารีสว่ นบุคคลออนไลน์ ซึง่ หมาย
ความว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีความถี่ในการปรับปรุง
เนือ้ หาภายในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ การนำเสนอ
เนือ้ หาจะเป็นในลักษณะเหมือนไดอารี นัน่ คือ เป็น
บทความ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับแนวความคิด ประเด็น
ความนิยม เหตุการณ์ ทัศนคติ และ/หรือ ประสบ
การณ์ตา่ งๆ ของผูเ้ ขียน ซึง่ ในหน้าแรกของเว็บไซต์
จะนำเสนอ หัวข้อเรือ่ ง เรียงตามวันเวลาทีบ่ นั ทึก
เช่น บทความทีบ่ นั ทึกล่าสุด จะอยูบ่ นสุดของหน้า
เว็บไซต์ สำหรับจำนวนเรือ่ งหรือบทความทีแ่ สดง
ในหน้าแรก จะเท่ากับจำนวนทีผ่ เู้ ขียนได้กำหนดให้
แสดงผล เช่น 10 บทความเป็นต้น หน้าตาการแสดง
ผลจะมีลกั ษณะเหมือนวารสาร หรือหนังสือพิมพ์
ในปัจจุบันเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการไดอารี
ออนไลน์มากมาย เช่น

Bloggang หรือ บล็อกแก็ง
(http://www.bloggang.com)
เป็นสังคมชาวบล็อกยอดนิยมของชาวพันทิพ
(http://www.pantip.com) ซึง่ จัดทำขึน้ เพือ่ เป็นพืน้ ที่
ให้สามารถบอกเล่า แลกเปลีย่ นเรือ่ งราว ข่าวสาร
และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของ
ผูเ้ ขียน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้สามารถเสนอบทความ
ที่มีลักษณะวิจารณ์ข่าวสารบ้านเมืองแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นในเรือ่ งราวสิง่ ต่างๆ โดยในแต่ละบล็อก
สามารถแบ่งเป็นหมวดหมูต่ า่ งๆ ได้ เช่น หมวดหมู่
สำหรับเรื่องราวที่ได้บันทึกในลักษณะของไดอารี
หมวดหมูบ่ ทความ หรือหมวดหมูร่ ปู ถ่าย เป็นต้น
ซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนนิยมชมชอบบล็อกของคุณ
ชานไม้ชายเขา ที่มีการจัดทำในลักษณะนิตยสาร
ออนไลน์ โดยนำเสนอในลักษณะให้คำแนะนำติชม
สถานทีพ่ กั ต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ชานไม้ชายเขาได้ไปพักมา

GotoKnow หรือ โกทูโนว์
(http://www.gotoknow.com)
เป็นสังคมชาวบล็อกสำหรับกลุม่ คนทำงาน
และชุมชนนักปฏิบตั ิ (community of practice) ซึง่
มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการจัดการความรู้ โดยได้รบั งบประมาณสนับ
สนุนการดำเนินงาน 3 ปีแรกจากสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม (สคส.) ปัจจุบนั สังคม
นี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นระยะ
เวลา 3 ปี

Blogger หรือ บล็อกเกอร์
(http://www.blogger.com)
เป็นสังคมชาวบล็อกของกูเกิล ซึ่งเริ่มให้
บริการตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2001 โดยปัจจุบนั สนับสนุนการ
ใช้งานถึง 41 ภาษา พร้อมทัง้ ลูกเล่นต่างๆ มากมาย
ซึง่ กำลังเริม่ เป็นทีน่ ยิ มในไทย และเนือ่ งจากได้กลาย
เป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ ของกูเกิล ทำให้ผคู้ นในสังคม
นี้ บางส่วนใช้พื้นที่สำหรับการโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ทางธุรกิจ

TISTR Blog หรือ วว.บล็อก
(http://www.tistr.or.th/tistrblog)
เป็นสังคมชาวบล็อกของ วว. ซึง่ เพิง่ กำเนิด
ได้เพียงแค่ 6 เดือนเท่านัน้ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่
สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของ วว.
โดยการนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ด ้านต่างๆ
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ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร
และกิจกรรมทีน่ า่ สนใจทัง้ ของ วว. และหน่วยงานที่
เป็นเครือข่ายพันธมิตรของ วว.
เห็นได้วา่ ในปัจจุบนั นอกจาก ไอซีที หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT : Infor
mation and Communication Technology)
จะถูกนำมาใช้เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ แล้ว
ไอซีทยี งั ถูกนำมาใช้เป็นเครือ่ งมือ สำหรับการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งแน่นอน
ความเฟือ่ งฟูของสังคมออนไลน์ยอ่ มมีทง้ั ด้านบวก
และด้านลบ ดังที่ได้เห็นหรือได้ยินตามสื่อต่างๆ
ดังนัน้ ผูใ้ ช้จงึ ควรมีวจิ ารณญาณในการใช้เครือ่ งมือ
เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัว จากผล
ทีไ่ ด้ทำการสอบถาม และวิเคราะห์ผทู้ ใ่ี ช้เครือ่ งมือ
ทดลองจัดทำเครือ่ งมือ และทดสอบใช้เครือ่ งมือต่างๆ
เหล่านีแ้ ล้ว พบว่า การทีจ่ ะทำให้เครือ่ งมือเหล่านีม้ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้ที่ใช้เครื่องมือ
จำเป็นต้องมีใจรักทีจ่ ะบันทึก แบ่งปัน แลกเปลีย่ น
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้กค็ วรมีระบบรักษาความมัน่ คง ปลอด
ภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผใู้ ช้มน่ั ใจว่าสารสนเทศ
หรือข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้จะไม่ถกู นำไปใช้ ไม่ถกู
แก้ไข หรือไม่ถกู เผยแพร่ โดยทีผ่ ใู้ ช้ไม่ได้อนุญาต
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รวบรวมจาก
อลิสรา คูประสิทธิ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,

“ สังคมออนไลน์,”
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีท่ี 24 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2552
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รอบรู้เทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เทคโนโลยี วิชาการ ด้านการเผยแพร่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แก่เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร และผูส้ นใจ
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

