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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet)
อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารง่ายมากขึ้น เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตหรื อสัญญาณ
โทรศัพท์ ก็สามารถเชื่ อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน จนทาให้เกิ ดการรวมตัวบนโลกออนไลน์หรื อ
อินเทอร์เน็ตหรื อที่เรี ยกกันว่าสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผูค้ นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรื อ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายทางสังคม
ที่ใช้สาหรับเชื่อมต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ (Social Community) แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเองตลอดจน
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ร่ วมกัน (มานะ ตรี รยาภิวฒั น์, 2553) คาว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่ง
ในที่น้ ีจะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปั จจุบนั คาว่า “Media” หมายถึง สื่ อ ซึ่งก็คือ
เนื้อหา เรื่ องราว บทความ วีดีโอ เพลง รู ปภาพ เป็ นต้นดังนั้นคาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่ อสังคม
ออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์ที่บุคคลบนโลกสามารถโต้ตอบกันได้อย่างอิสระ (กานดา รุ ณนะพงศา, 2557) ในปั จจุบนั มี
การโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานมากขึ้น ผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผา่ นหน้าเว็บและแอปพลิเคชัน
เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ วขึ้นบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ (สังคมของผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์เน็ต) แต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน การแสดงออกทางอารมณ์ การค้าขาย
การรับรู ้ข่าวสาร รวมไปถึงการค้นหาผูค้ น ทาให้คนมีความสามารถในการเข้ามามีบทบาทในสังคม
มากขึ้น เพราะผูค้ นสามารถที่จะสื่ อสารกับทุกคนที่ตอ้ งการ ซึ่ งในที่ น้ ี หมายถึง การที่ คนในสังคม
“ร่ วมมือกันสร้าง” กระแสซึ่ งก่อให้เกิด ”ผลกระทบทางสังคม” ในรู ปแบบต่าง ๆ (ธัญญารัตน์ ศรี
พิพฒั น์, 2553) ตัวอย่างเช่น สังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้งาน Line สมาชิกแต่ละคนจะสามารถนาเอาสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น เรื่ องราวของตัวเองหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ในรู ปแบบภาพและวิดีโอไปเผยแพร่ ให้กบั สมาชิก
ทุกคนในเครื อข่ายได้ ขณะที่สมาชิกคนอื่นก็สามารถ เสนอสื่ อของตนเองขึ้นมาแลกเปลี่ยน ดังนั้นสื่ อ
ต่าง ๆ ที่นามาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั จึงเรี ยกว่า Social Media
แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน และ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างเห็ นได้ชัด เช่ นเดี ยวกัน การใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ ในทาง
กลับกันก็มีภยั ด้านมืดของสื่ อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตวั เหมือนเป็ นดาบสองคมมีท้ งั ข้อดี
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และข้อ เสี ย การใช้ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ แ พร่ ห ลายเป็ นอี ก สาเหตุ ห นึ่ งของอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (ประมุท ศรี วิเชียร, 2555) ผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย บริ ษทั ไซแมนเทค (ประเทศไทย)
มีการสารวจพบว่า 81% ของอาชญากรไซเบอร์ ทาให้เกิ ดการขยายตัวของจานวนการโจมตีทาง
อินเทอร์ เน็ตเพิ่มสู งขึ้นและพบว่านักศึกษาเพียง 4 ใน 100 คนที่รู้ดา้ นลบของการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (ปริ ญญา หอมอเนก, 2555) อาชญากรรมสื่ อสังคมออนไลน์มีหลายรู ปแบบ เช่น การเจาะ
ระบบรักษาความปลอดภัยส่ วนตัว โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการกระทาผิด หรื อไวรัสมัลแวร์
ที่สามารถทาลายระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานทาให้เกิดการสู ญเสี ยมากมาย และการคุกคามผ่านสื่ อ
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึก ซึ่ งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงในทางจิตวิทยาได้ รวมไปถึงภัยที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจโดยตรงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในปั จจุบนั โรคไม่ได้เกิดจาก
เชื้ อ โรค ไวรั ส แบคที เ รี ย เท่ านั้น แต่ ส ามารถเกิ ด จากสภาวะจิ ต ใจ จากการใช้ชี วิ ต ของผูค้ น โดย
เฉพาะเฟซบุ๊ก ข้อมูลจากวารสารแพทย์กุมารเวชศาสตร์ อเมริ กนั ระบุว่า ผูท้ ี่ใช้เวลาอยู่บนเครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ ม าก อาจได้รั บ ความทุ ก ข์ท รมานจากสภาวะซึ ม เศร้ า จากเฟซบุ๊ ก หรื อ ที่ รู้ จัก ใน
การแพทย์คือ “Facebook Depression Syndrome” ขณะที่วยั รุ่ นอเมริ กามากถึง 72% ที่ใช้เวลาอยูบ่ นเฟซบุ๊กค่อนข้างมาก มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคนี้ สถาบันสื่ อเด็กและเยาวชนของไทย ได้นาข้อมูลจาก
คอลัมน์ทนั โรค ของหนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจที่จดั อันดับ 5 โรคฮิตของคนติดสื่ อสังคมออนไลน์
มาเสนอ และหนึ่ งในนั้นก็เป็ นโรคซึ มเศร้าจากเฟซบุ๊ก (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2556) โดยที่ผใู ้ ช้ไม่ทนั
ระวังหรื อไม่ก็ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาจากการใช้งานสื่ อสังคม
ออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะการโพสต์ขอ้ มูลที่อาจเป็ นช่องโหว่ให้อาชญากรไซเบอร์ ใช้เป็ นข้อมูลใน
การคุกคามผูใ้ ช้ได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่สามารถป้ องกันภัยที่มาจากการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
ได้กค็ ือการรู ้เท่าทันสื่ อ
คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหา ภัยจากสื่ อทางสังคมและผลกระทบทางสื่ อสังคมออนไลน์
รวมไปถึงการก่อให้เกิดอาชญากรรมทางสื่ อสังคมออนไลน์ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้เสนอแอนิ เมชันเรื่ อง
ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์ ภายในเรื่ องจะกล่าวถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสื่ อสังคมออนไลน์ ผลเสี ย
ทางสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตและข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางการป้ องกันและวิธีการ
แก้ไข โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการทาภาพเคลื่อนไหว โดยเนื้อเรื่ องยาว
ประมาณ 15-30 นาที รวมทั้งรู ปแบบการนาเสนอเป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชัน 2 มิติ โดยมีเสี ยงดนตรี เสี ยง
บรรยายประกอบการดาเนิ นเรื่ อง รวมไปถึงฉากและตัวละครที่สร้างด้วยรู ปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจ
ง่าย จึงทาให้สามารถดึงดูดความสนใจในการรับชมแอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างงาน แอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาถึงภัยจากสื่ อสังคมออนไลน์
3. เพื่อศึกษาแนวทางการป้ องกันและวิธีการแก้ไข
กลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษาและบุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ต อายุ 15-25 ปี
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติทวั่ ไปของ แอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์
1.1 นาเสนองานด้วยภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ มีเสี ยงบรรยายและมีดนตรี ประกอบเนื้อเรื่ อง
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนองานแอนิเมชันประมาณ 15-30 นาที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในการดาเนินเรื่ องราว มีจานวน 3 ตัว ได้แก่
1.3.1 โฟลเดอร์ หุ่นยนต์ไอทีมีหน้าที่ในการแนะนาข้อมูลสื่ อสังคมออนไลน์
1.3.2 จูเนียร์ เป็ นตัวละครหลัก อายุ 15 ปี ได้รับผลกระทบทางสื่ อสังคมออนไลน์
1.3.3 โจ๊กเกอร์ เป็ นตัวละครที่คอยกลัน่ แกล้ง จูเนียร์
1.4 การ์ตูน แอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นการนาเสนอถึง สาเหตุของปั ญหา
อาชญากรรมสื่ อสังคมออนไลน์ ผลเสี ยทางด้านสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตที่เกิดขึ้นจริ งรวม
ไปถึงวิธีการป้ องกันและวิธีการแก้ไข
1.5 นาเสนอเป็ นแอนิเมชันเรื่ องสั้น เป็ นภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 Intel (R) Core (TM) i7-4710HQ CPU @2.50 GHz.
2.1.2 Hard Disk 1 TB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD MATSHITA DVD-RAM UJ8E2 S
2.1.5 Printer
2.1.6 Scanner
2.1.7 Speaker
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3.

2.1.8 Microphone
2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 Processor 2.4 GHz. หรื อสูงกว่า
2.2.2 Hard Disk มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 10 GB.
2.2.3 RAM 1 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Window 7 Ultimate 32-bit Operating System
3.1.2 Microsoft Office Word 2013
3.1.3 Adobe Flash Professional CS6
3.1.4 Adobe Photoshop CS6
3.1.5 Adobe Audition CS6
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Window 7 Professional หรื อสูงกว่า
3.2.2 แอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์
3.2.3 โปรแกรม KM Player

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดทา แอนิเมชันเรื่ อง ด้านมืดสื่ อสังคมออนไลน์ คณะผูจ้ ดั ทาได้ร่วมกันวางแผนขั้นตอน
ดาเนินงานไว้ดงั นี้
1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สนใจ คือเรื่ อง ภัยจากสื่ อสังคมออนไลน์ ว่า
มีเนื้ อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางป้ องกันรวมทั้งวิธีการแก้ไข
เพิม่ เติมจากจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาต่อไป
2. กาหนดหัวข้อภาคนิ พนธ์ที่จะทาโดยคณะผูจ้ ดั ทาได้เลือกทาในหัวข้อเรื่ อง ด้านมืดสื่ อ
สังคมออนไลน์ และได้วางแผนการทางานในการส่ งความคืบหน้าของภาคนิพนธ์
3. กาหนดขอบเขตของภาคนิ พนธ์โดยกาหนดขอบเขตของตัวละคร และกาหนดเค้าโครง
ของเรื่ อง โดยสรุ ปเนื้อเรื่ องที่ได้คือ

5

3.1 สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริ งในชีวิตประจาวัน
4. เขียนเนื้ อเรื่ องและบทของตัวละคร เพื่อนามาจัดทา Storyboard โดยมีการกาหนดแนว
ทางการดาเนินเรื่ องและกาหนดมุมกล้อง
5. ออกแบบตัวละคร (Character Design) ซึ่งมีตวั ละครทั้งหมด 3 ตัวละคร โดยมีตวั ละคร
ดังต่อไปนี้
5.1 โฟลเดอร์ เป็ นหุ่นยนต์ IT
5.2 จูเนียร์ เป็ นเด็กผูช้ าย อายุ 15 ปี
5.3 โจ๊กเกอร์ เป็ นตัวร้ายอายุ 20 ปี
6. เริ่ มทาการวาดรู ปตัวละคร ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และ
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการสร้างฉากพื้นหลัง
7. นาไฟล์ที่ได้จากการสร้างตัวละครและฉากพื้นหลังมารวมตัดต่อกันเป็ นเนื้ อเรื่ องโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ทาการปรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูสวยงาม
8. บันทึกเสี ยงบทพูดของแต่ละตัวละคร เพื่อนามาตัดต่อให้กบั ตัวละครที่สร้างขึ้นมา และ
ใส่ เสี ยง Effect ต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Audition CS6
9. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่าอยูใ่ นสภาพสมบรู ณ์พร้อมที่จะ
ใช้งานหรื อไม่
10. จัด ท าคู่ มื อ เรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาทั้ง หมดของการ์ ตู น แอนิ เ มชัน เรื่ อ ง ด้า นมื ด สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ เพื่อให้ผดู ้ ูมีความสนุกเพลิดเพลินกับการ์ ตูน และขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานแต่ละฉากอย่างละเอียด
11. นาเสนอภาคนิ พนธ์ คณะผูจ้ ัดทาจะต้องนาการ์ ตูนแอนิ เ มชันเรื่ อ ง ด้านมื ดสื่ อสังคม
ออนไลน์ ที่ เ สร็ จ สมบรู ณ์ น าไปอธิ บ ายถึ ง ขั้น ตอนและเนื้ อ หาต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพของการ์ตูน และผูช้ มจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของการ์ตูนมากยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

เกิดความเพลิดเพลิน และสนุกสนานไปกับเนื้อเรื่ องและตัวละครภายในเรื่ อง
เข้าใจสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์
นาแนวทางการป้ องกันและวิธีแก้ปัญหาอาชญากรรมมาใช้ในชีวิตประจาวันได้

