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ผู ้

ใช้ Social Network หลายคนอาจไม่ทันคิดว่า ข้อมูลส่วนตัว
ของพวกเขาอาจรั่วไหลได้เพียงเพราะ การตั้งค่า “ความเป็น
ส่วนตัว” ใน Social Network Application ไม่เป็น หรือไม่ได้ตั้งค่าใดๆ
เลย ตัวอย่างเช่น ใน Facebook ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถก�ำหนดได้ว่า
ใครจะมีสิทธิ์เห็นสิ่งที่เราโพสต์บ้าง (รวมถึงรูปที่เพื่อน Tagged เรา)
ใครบ้างมีสิทธิ์ติดต่อค้นหาชื่อเราจากอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้
ทั้งนี้รวมถึงการค้นหาจากภายนอกเพื่อเข้ามา link กับโปรไฟล์ของเรา
ใน Facebook อีกต่างหาก แต่จะมีผู้ใช้ Social Network สักกี่คน
ตระหนัก และป้องกันข้อมูลส่วนตัวนี้ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งค่าได้ใน
Social อื่นๆ เช่น Twitter Google+ Linkedin ด้วยเช่นกัน
นอกจาก Application ใน Social Media จ�ำพวก Facebook
หรือ Instagram แล้ว ตัว Web Browser เช่น Internet Explorer Google
Chrome หรือ Firefox เอง ก็มีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้ก�ำหนดค่าความเป็น
ส่วนตัวได้ เพียงแต่ผู้ใช้อาจไม่ได้สนใจจะก�ำหนดค่าหรือไม่รู้วิธี เช่น
เราสามารถสั่งไม่ให้ Browser เก็บค่า Online password ไว้ใน
Browser หรือสั่งไม่ให้ตาม track ว่าเราได้เคยไปท่องเว็ปใดมาบ้าง
เป็นต้น
คุณเป็นอีกคนหนึง่ หรือไม่ ทีจ่ ริงๆ ก็รหู้ รอกนะว่าเรือ่ งความเป็น
ส่วนตัวบนโลกออนไลน์ นัน้ ส�ำคัญ ข่าวในหนังสือพิมพ์กม็ อี อกมาเสมอ
แต่ถ้าต้องลงมือท�ำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อย ก็จะไม่ท�ำ และบอกกับคน

รอบข้างว่า “ช่างมันเถอะ คนธรรมดาอย่างเรา ไม่มีความลับอะไร ถึง
ดูไปก็เอาไปท�ำอะไรไม่ได้” จากการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดเห
มือนคุณน่ะแหละ ท�ำให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการ
สวมรอยบุคคลออนไลน์เพิม่ ขึน้ ทุกปี ทัง้ ทีเ่ ราสามารถป้องกันได้งา่ ยๆ
และการเพิกเฉย อาจส่งผลอย่างร้ายแรงจนคาดไม่ถึง
ผู้เขียนเองได้มีโอกาสดูโฆษณาต่างประเทศข�ำๆ ว่า มีหมอดู
ยิปซีในกระโจมคนหนึง่ ทายข้อมูลส่วนตัวของคนแม่นมากจนน่าตกใจ
เช่น รู้ว่าคุณเพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่งแต่งงาน ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
คุณคิดอยากท�ำอะไรในอนาคต แต่พอเฉลยว่ารูไ้ ด้อย่างไร เขาก็ดงึ ผ้า
คลุมที่กั้นกระโจมออก เห็นเป็นจอคอมพิวเตอร์ยักษ์หลายๆ จอ ที่
รวบรวมข้อมูลคนทีไ่ ปดูหมอจากแหล่งต่างๆ เช่น Linkedin Facebook
Instagram ทีใ่ ช้ประจ�ำวันนีแ่ หละ มาปะติดปะต่อกัน ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าการให้คนอื่นรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราขนาดนี้จะอันตราย
เพียงไร
ตัง้ ค่าแบบนีด้ คู นุ้ ๆ ใช่คณ
ุ หรือเปล่า (ตัวอย่างจาก Facebook)

ตัวอย่างเช่น 1. ค่าปัจจุบันทุกคน (Public) เห็นโพสต์ใน
อนาคตของคุณได้ จะดีกว่าไหมถ้าแก้เป็นเฉพาะเพื่อนจึงจะเห็นได้
2. ใครบ้างจะมีสิทธิ์เห็นข้อความที่คนอื่นโพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณ
ค่าตั้งต้น คือ เพื่อนของเพื่อนก็เห็นได้ แก้ใหม่เป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้น
จะเหมาะกว่า 3. เครื่องมือค้นหาอื่นนอกจากในเฟสบุคสามารถลิงค์
กับโปรไฟล์ของคุณได้ค่าตั้งต้นคือ เปิด เปลี่ยนเป็นปิดไว้จะดีกว่า
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4. คนอื่นมีสิทธิ์ค้นหาคุณได้จากอีเมล์ที่ให้ไว้ เปลี่ยนจากให้ทุกคน
เป็นเฉพาะเพือ่ น 5. คนอืน่ สามารถค้นหาคุณได้จากหมายเลขโทรศัพท์
ที่ให้ไว้ เปลี่ยนจากทุกคนเป็นเฉพาะเพื่อนจะปลอดภัยกว่า
สมมติว่า คุณเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้น ก็ไม่ต้องตกใจไป มี
คนอืน่ อีกมากทีต่ งั้ ค่าความเป็นส่วนตัวบนสือ่ โซเชียล เป็นค่าเบือ้ งต้น
(default) หรือตัง้ ไม่คอ่ ยเป็นเหมือนกัน จากการส�ำรวจของเทรนไมโคร
ผู้น�ำด้านซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส พบว่ามีผู้ใช้สื่อโซเชียลเพียง 38%
เท่านัน้ ทีจ่ ะรูว้ ธิ ี ควบคุมสิง่ ทีต่ นเองโพสต์ออนไลน์ หลายคนอาจเผลอ
แชร์ขอ้ มูลมากกว่าทีต่ งั้ ใจไว้ ซึง่ จากข้อมูลส่วนตัวนี้ อาจท�ำให้ผโู้ พสต์
ถึงขั้นเสียชื่อเสียง หรือตัดโอกาสทางการเรียน การหางานท�ำได้เลย
ทีเดียว ตัวอย่างเช่น ครอบครัว อาจารย์หรือนายจ้างในอนาคตของ
คุณ อาจบังเอิญไปเห็นรูปทีค่ ณ
ุ แชร์ตอนท�ำตัวไม่เหมาะสมเลยเปลีย่ น
ใจ เคยมีข่าวนักศึกษาถูกปฏิเสธไม่ให้ศึกษาต่อในสถาบันชั้นน�ำใน
ต่ า งประเทศเพราะอาจารย์ สื บ ประวั ติ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาเคยโพสต์
สนับสนุนนาซี เป็นต้น ในสหรัฐอมริกาก็มีการสวมรอยเป็นบุคคลอื่น
เกิดขึ้นทุกๆ 3 วินาทีเลยทีเดียว
แนะน�ำวิธีรักษาข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์
1. ให้ระวังซอฟต์แวร์ Third Party ที่ขอสิทธิ์เกินจริง
ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม หมายถึง ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากโปรแกรม
ที่คุณก�ำลังใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมดูดวง โปรแกรมชวนทดสอบ IQ
เป็นต้น ซึ่งอาจมี link ให้เข้าไปดาวน์โหลดจากบน Social Network
ที่คุณเล่น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ว่า ผู้พัฒนา application หรือ Website
เป็นรายเดียวกันกับที่คุณไว้ใจ App พวกนี้มักจะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวของคุณมากกว่าที่จ�ำเป็น ซึ่งถ้าคุณเอาแต่กดยอมรับรัวๆ
เพราะอยากเล่นเกมส์หรืออะไรก็แล้วแต่ และติดตั้งลงไป ก็เรียบร้อย
ตัวอย่างเช่น application ที่ขอต�ำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลใน Contact ของ
คุณทั้งหมด และส่งข้อความไปหาเพื่อนคุณในนามของคุณเอง ท�ำ
ลิงค์ไปเว็บที่มี Malware เป็นต้น ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเราตระหนักเรื่อง
ความปลอดภัยก็ไม่น่าลงโปรแกรมพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้ว
2. ผู้สนับสนุน (sponsor) link โฆษณา หรือ Sponser Link
จากสื่อสังคมออนไลน์ก็เช่นกัน เราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าเว็บของ
ผูโ้ ฆษณาเหล่านีจ้ ะปลอดภัยหรือเปล่า จริงอยูว่ า่ เราไม่สามารถบังคับ
Social Media ให้ปราศจาก Sponsor ได้ เพราะเป็นรายได้ของเขา
แต่เราสามารถก�ำหนด visibility ของ Application บน Timeline และ
Feed ข่าวได้
3. หัดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ
แต่ละเว็ปไซต์ หรือ Social Media Apps บ้างก็ได้แม้อาจดูน่าเบื่อ
หรือดูจะเป็นภาษากฏหมายเกินไปสักหน่อย แต่จริงๆ แล้วหน้าค�ำ
อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ Social Media จะ
ช่วยให้คุณได้แนวคิดว่า สื่อโซเชียลของคุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของคุณกับใครบ้าง มากน้อยแค่ไหน เขาเก็บข้อมูลคุณอย่างไร ใครมี
สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวคุณบ้าง มีการลบข้อมูลทิ้งเมื่อเลิกใช้ไหม
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และวิธีติดต่อกลับเมื่อเกิดปัญหา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ Privacy
Policy จะหาอ่านง่าย ถ้าอยูใ่ นหน้าเว็บก็จะเป็นหน้าแรกๆ แต่ให้ระวัง
ด้วยว่านโยบายเหล่านีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้บอ่ ย เราในฐานะผูบ้ ริโภค
จึงควรติดตาม update เสมอ
4. มีใครมาแอบ Tagged รูปเราไหม การถูก tagged ใน
โพสต์อาจดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ข้อมูลส่วนตัวของเราจะหลุดได้ก็
เพราะถูก Tagged นีเ่ อง สมมติวา่ เพือ่ นของคุณ tagged รูปคุณก�ำลัง
เมาหรือท�ำอะไรไม่เหมาะสมโดยทีค่ ณ
ุ ไม่รตู้ วั คนทีอ่ ยูใ่ น Contact List
ของคุณ รวมทั้งเจ้านายก็จะเห็นรูปที่ไม่อยากให้เห็นนี้ด้วย
ต�ำแหน่ง Location ของคุณก็อาจถูกเปิดเผยได้เช่นกัน ถึงไม่
ได้บอกเป็นพิกัด Latitude Longitude ละเอียด แต่ผู้ไม่หวังดีอาจยัง
คงได้รายละเอียดอื่นๆ จากค�ำบรรยายใน tagged อยู่นั่นเอง เช่น
เพื่อนคุณ tagged สถานที่ถ่ายภาพ วัน เวลา เป็นต้น จริงๆ แล้ว
ประเด็นนี้จัดการไม่ง่ายนัก เพราะเราควบคุมได้แต่ในส่วนของตัวเอง
เท่านัน้ จะตามไปลบทีเ่ พือ่ นเขียนก็คงไม่ได้มตี วั ช่วยอีกอย่างหนึง่ เรียก
ว่า Privacy Scanner ที่มากับแอนตี้ไวรัสชั้นน�ำ เช่น เทรนด์ไมโคร จะ
ค้นหาว่ารูปเราถูก tagged จากใครที่ไหนบ้าง ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม
ก็ต้องบอกโดยตรงไปที่คน tagged ค่ะ ในส่วนของตัวเราๆ สามารถ
review tagged post เพื่อตรวจสอบรูปภาพก่อนลงไน Timeline ของ
เราเองได้
5. Share ไปเรือ่ ยเพือ่ นช่วยแชร์ บางครัง้ ความตระหนักใน
เรื่องความเป็นส่วนตัวของเพื่อนก็อาจส่งผลต่อคุณเช่นกัน เคยไหมที่
คุณไปรูเ้ รือ่ งส่วนตัวของใครทีค่ ณ
ุ ไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนผ่านการแชร์ของ
เพื่อนอีกทีหนึ่ง ในทางกลับกันเพื่อนของเพื่อนของคุณก็บังเอิญรับรู้
ข้อมูลส่วนตัวของคุณทีเ่ ป็นบุคคลทีส่ ามทัง้ ทีไ่ ม่เคยพบกันเลยด้วยซ�ำ้
ส�ำหรับกรณีนี้ ถึงอย่างไรเพือ่ นของคุณก็ยงั มีสทิ ธิแ์ ชร์สงิ่ ทีค่ ณ
ุ
โพสต์ได้อยูด่ ี ต่อให้คณ
ุ set privacy ให้แข็งแรงเพียงไร ส�ำหรับเพือ่ น
ก็ยงั เห็นได้ บาง APP จะยอมให้เพือ่ นใน Contact สามารถ copy และ
ส่งต่อโพสต์ต้นฉบับได้จ�ำนวนมากๆ
สิ่งที่เราท�ำได้ก็คือ
จ�ำกัดคนเห็นสิ่งที่เราโพสต์เท่าที่จ�ำเป็น เช่น โพสต์ให้เพื่อน
เห็น แต่ไม่ให้เพื่อนของเพื่อนเห็นโดยอัตโนมัติ เพื่อจ�ำกัดวงการแชร์
ข้อมูลให้แคบลง พูดคุยกับเพื่อนให้เข้าใจว่าอย่าแชร์เรื่องที่คุณไม่
สะดวกให้คนอื่นเห็น
6. Deactivate กับ Delete Account ไม่เหมือนกัน
บางคนคิดว่าเมื่อ Deactivate account บนสื่อออนไลน์ไป
แล้วข้อมูลจะถูกลบ แต่จริงๆ หมายถึงการพักใช้บญ
ั ชีนนั้ และสามารถ
เรียกกลับมาใช้ได้ต้องระวัง การลบบัญชีถาวรจะดีกว่า
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรู้จักรักษาข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น และ
ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างสนุก และปลอดภัยค่ะ TPA
news

