
หน้าท่ี ๑ 

มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนส่ือสังคมออนไลน์สําหรับภาครัฐ   

หลักการและเหตุผล 
   

ปัจจุบันการใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งานบน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซ่ึงเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลสูง  เนื่องด้วยมีการเช่ือมโยงกับผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจํานวนมาก และมีการสร้างส่วนร่วมกับผู้ใช้งานให้มีปฏิสัมพันธ์กัน อาทิเช่น Facebook 
Instagram Twitter Youtube เป็นต้น ท้ังนี้ภาครัฐทุกภาคส่วน มีหน้าที่ในการช่วยกํากับดูแลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ถูกกฎหมาย ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้เกิดการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดปัญหาสังคม อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐอาจจะตกเป็นเป้าหรือ
เครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี เพ่ือใช้ในการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวของเนื้อหาอันไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนา 
  

  สําหรับมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์
สํ าหรั บภาครั ฐ  มี กลุ่ ม เ ป้ าหมายที่ ต้ อ ง ดํ า เ นินการตามมาตรการ น้ีแบ่ งออก เ ป็น  ๒  กลุ่ ม  คื อ                      
๑ .  กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตามการเผยแพร่เ น้ือหาอันไม่เหมาะสม และ ๒ . กลุ่ม                  
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยทั่วไป สําหรับมาตรการดังกล่าว มีดังน้ี 
 
กลุ่มท่ี ๑. สําหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตามการเผยแพรเ่นื้อหาอันไม่เหมาะสม 

มาตรการในการดําเนินการ เหตุผล 

๑. ให้ใช้บัญชีใช้งาน (Account) ท่ีสร้างข้ึนใช้เป็น
การเฉพาะสําหรับการติดตาม : สําหรับการติดตาม
กลุ่มบุคคลหรือติดตามเน้ือหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ให้ใช้บัญชีใช้งาน (Account) ท่ีสร้างข้ึน
ใช้เป็นการเฉพาะสําหรับการติดตาม กล่าวคือ ห้ามใช้
บัญชีท่ีเป็นของตนเองที่มีการเช่ือมโยงกับเพ่ือนสมาชิก
คนอ่ืน (Friend) เข้าทําการติดตาม 

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube และ Facebook 
จะพิจารณาเน้ือหาที่เฝ้าติดตาม และอาจนําเสนอ
หรือแนะนําให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนท่ีเป็นเพ่ือนกับ
เจ้าของบัญชีเห็นข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงอาจจะเป็นการ
เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมในทางอ้อมโดยไม่
เจตนา 

๒. ทําการลบประวัติการค้นหาหรือประวัติการเข้าถึง
ข้อมูล : กรณีเม่ือทําการตรวจสอบหรือหากได้พบเห็น
การเผยแพร่ เ น้ือหาอันไม่เหมาะสม เ ช่น  เนื้อหา 
ข้อความ หรือ วิดีโอ ขอให้ทําการลบประวัติการค้นหา
หรือประวัติการเข้าถึงข้อมูลบนสื่อชนิดน้ันๆ เม่ือทําการ

เพ่ือลดการนําเสนอ หรือเสนอแนะการรับชม
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมจากระบบในคร้ังถัดไป และ
ลดการเพ่ิมยอดการเข้าชมจากการนําเสนอของ
ระบบ ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีลักษณะจดจํา
พฤติการณ์การรับชมเนื้อหา ถึงแม้ว่าผู้รับชมจะ



หน้าท่ี ๒ 

มาตรการในการดําเนินการ เหตุผล 
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วหรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วในทันที        

ไม่ได้กดเพื่อติดตามเน้ือหาดังกล่าวก็ตาม อาทิเช่น 
การรับชมวิดีโอ เพียงได้รับชมวิดีโอชนิดน้ันเพียง
ครั้งเดียว สื่อสังคมออนไลน์ท่ีให้บริการวิดีโอนั้น จะ
จดจําลักษณะเน้ือหาที่ได้รับชม และจะประมวลผล
เพ่ือแนะนํา หรือนําเสนอเน้ือหาลักษณะดังกล่าวใน
โอกาสต่อไป ย่ิงมีการรับชมเน้ือหาลักษณะดังกล่าว
บ่อยเช่นไร โอกาสที่ระบบจะแนะนําให้รับชม
เน้ือหาลักษณะนั้นจะมีมากขึ้น การลบประวัติจึง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหน่ึง 

๓ .  แนะนําให้แจ้งสายด่วนภาครัฐ ๑๑๑๑ หรือ 
๑๒๑๒ : กรณีมีประชาชนสอบถามถึงการดําเนินการ 
หากพบเห็นเนื้อหาอันไม่เหมาะสม ขอได้ให้คําแนะนํา
โดยแจ้งยังสายด่วนภาครัฐ ๑๑๑๑ หรือสายด่วนของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๒๑๒ 
และอย่าติดตามเนื้อหาดังกล่าวหลังจากแจ้งแล้ว 

ท้ังนี้ด้วยเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจจะจําเป็นต้องสืบสวน ซ่ึง
หากมีประชาชนเข้าไปดูเนื้อหาดังกล่าวอีก จะทํา
ให้คัดกรองผู้ไม่ประสงค์ดีได้ยากลําบาก และยังเป็น
การเพ่ิมยอดการเข้าชม 

๔. เก็บหลักฐาน ยูอาร์แอล (URL) : การเก็บหลักฐาน
ข้อมูลเนื้อหาอันไม่เหมาะสม ขอให้เก็บข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยต้องมี ยูอาร์แอล (URL) หรือ
ตําแหน่งที่อยู่ของเน้ือหาดังกล่าว ด้วยหากไม่เก็บ
ลักษณะน้ีแล้ว จะทําให้การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ
สําหรับเจ้าหน้าที่ทําได้ลําบาก และไม่ต้องทําการแปลง
ตัวเลขอารบิคเป็นตัวเลขไทย ให้เก็บเป็นลักษณะท่ี
ปรากฏบนยูอาร์แอลดังกล่าว 

ท้ังนี้ ด้วยเก็บหลักฐานลักษณะอ่ืนเช่น รูปภาพ 
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเม่ือถึงเวลาทําการ
ตร วจสอบ  และขอ ใ ห้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดระยะเวลาในการพิมพ์ซํ้า 
และการสะกดตัวอักษรท่ีผิดพลาด 

 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี ๓ 

กลุ่มท่ี ๒. สําหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยท่ัวไป  
 

มาตรการในการดําเนินการ เหตุผล 

๑.  ระวังเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจอาจมีเนื้อหาไม่
เหมาะสม : ให้ระมัดระวังเรื่องการเข้าชมเนื้อหาที่มี
ลักษณะดึง ดูดความสนใจและอาจมี เ น้ือหา ท่ี ไ ม่
เหมาะสม และขอให้ตรวจสอบการเข้าถึงแอพพลิเคชัน
ท่ีเคยเข้าใช้งานอยู่เป็นประจํา หากแอพพลิเคชันใดมิได้
ใช้งานแล้ว ขอให้ดําเนินการลบออกจากระบบเพ่ือ
ป้องกันการใช้งานแอบแฝงจากแอพพลิ เคชันท่ี มี
จุดประสงค์แอบแฝง 

ด้วยในปัจจุบัน มีเน้ือหาบางประเภท ท่ีแอบแฝง
ชุดคําสั่งอันไม่พึงประสงค์ ทําให้เกิดการขโมย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม และมีการใช้บัญชี
ของผู้ใช้งานที่เข้าชม ในการเผยแพร่เนื้อหาอันไม่
เหมาะสม ทําให้เกิดการกระทําความผิดโดยไม่รู้ตัว 

๒. ใช้หลักการรายงาน (report) หรือซ่อนเนื้อหา : 
หากพบเห็นบุคคลรู้จักเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม ทั้ง
ท่ีมีเจตนาและไม่มีเจตนา ให้ทําการตรวจสอบว่า เข้า
หลักเกณฑ์การรายงานของส่ือสังคมออนไลน์น้ันหรือไม่ 
หากเข้ากฎเกณฑ์ให้กดรายงาน หากไม่แน่ใจให้ทําการ
เลือกหัวข้อซ่อนเน้ือหาของบัญชีดังกล่าว 

เพ่ือเป็นการลดยอดการรับชมเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม
ท่ีระบบอาจจะพิจารณาหรือตีความผิดว่า เป็น
เนื้อหาที่ควรเผยแพร่ ด้วยสื่อออนไลน์มีช่องทาง
สําหรับการแจ้งรายงานเน้ือหาที่อาจจะเข้าข่ายการ
กระทําความผิด แต่ท้ังน้ีหากบางกรณีแล้วกฎหมาย
ในต่างประเทศอาจจะไม่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว 
ผู้ใช้งานอาจจะพิจารณาซ่อนเนื้อหาที่ไม่ต้องการ
รับชมหรือไม่ต้องรับข้อทราบข้อมูลดังกล่าวได้   

๓.ทําการลบประวัติการเข้าใช้งาน : หากได้เห็นการ
เผยแพร่เน้ือหาอันไม่เหมาะสม เช่น เน้ือหา ข้อความ 
หรือ วิดีโอ แล้ว ขอให้ทําการส่งยังเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
และให้ทําการลบประวัติการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลบน
สื่อชนิดนั้นๆ  

เพ่ือลดการนําเสนอ หรือเสนอแนะการรับชม
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมจากระบบในคร้ังถัดไป และ
ลดการเพ่ิมยอดการเข้าชมจากการนําเสนอของ
ระบบ 

๔. งดเว้นการโต้ตอบกับบัญชีผู้ใช้งานท่ีไม่เหมาะสม : 
หากพบเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ห้ามทําการโพสต์ข้อความ
ใดๆ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของเน้ือหานั้น 
เช่น การโพสต์โต้ตอบหรือว่าร้ายผู้ ท่ี โพสต์เน้ือหา
ดังกล่าวเน่ืองจากเกิดความโกรธเคือง หรือการเชิญชวน
ผู้อ่ืนเข้ามาโพสต์โต้ตอบบัญชีผู้โพสต์เนื้อหาดังกล่าว 

เน่ืองจากจะทําให้เน้ือหาน้ัน ได้รับความนิยมมาก
ขึ้น และผู้ท่ีเป็นเพ่ือน (Friend) ทางส่ือสังคม
ออนไลน์ จะเห็นเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมเช่นกัน  
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และขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

๕. งดเว้นการนําภาพผู้ท่ีอยู่บนส่ือสังคมออนไลน์มา
ทําการวิจารณ์ : กรณีที่พบเห็นบัญชีผู้ใช้งานบนสื่อ
สังคมออนไลน์เผยแพร่เน้ือหาอันไม่เหมาะสม อย่าจับ
ภาพหน้าจอของบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวหรือเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีใช้งานดังกล่าว ในลักษณะ
ประณามหรือเกิดการลงทัณฑ์ทางสังคม 

ด้วยในหลายกรณี ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ทําการปลอม
แปลงบัญชีผู้ ใช้ งานของ ผู้บริสุท ธ์ิ  หรือขโมย
รหัสผ่านของผู้บริสุทธ์ิ และทําการเผยแพร่เนื้อหา
อันไม่เหมาะสม ทําให้สังคมเข้าใจบุคคลน้ันผิด ซ่ึง
จะทําให้เกิดการสูญเสียบุคคลท่ีบริสุทธ์ิคนหน่ึงไป 

๖ .  แนะนําให้แจ้งสายด่วนภาครัฐ ๑๑๑๑ หรือ 
๑๒๑๒ : หากพบเห็นเนื้อหาอันไม่เหมาะสม ขอให้แจ้ง
ยังสายด่วนภาครัฐ ๑๑๑๑ หรือสายด่วนของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๒๑๒ และอย่า
ติดตามเนื้อหาดังกล่าวหลังจากแจ้งแล้ว 

ลดยอดการเข้าชม และให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
ปฏิบัติงานโดยลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 

๗. เก็บหลักฐาน ยูอาร์แอล (URL) : การแจ้งเนื้อหา
อันไม่เหมาะสม ต้องมี ยูอาร์แอล (URL) หรือตําแหน่งที่
อยู่ของเน้ือหาดังกล่าว 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตรงจุด เน่ืองจาก
หากผู้แจ้งทําการแจ้งเฉพาะช่ือ ซ่ึงอาจจะมีช่ือซํ้า
กันได้แต่ URL จะบอกถึงตําแหน่งที่แน่นอนของ
ข้อมูล 

๘. งดเว้นการส่งต่อข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย : งดเว้นการ
ส่งต่อข้อมูลอันอาจมีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือ
เพ่ือแจ้งยังกลุ่มเพ่ือนที่ไม่เกี่ยวข้องทําการตรวจสอบ 
ท้ังน้ีให้แจ้งยังเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 

เพ่ือลดการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกระทําความผิด
หรือเผยแพร่ข้อมูล 

 

 


