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 The study of “The inappropriate contents filtering system in social network: 
A case study of Kanchananukroh School” has the objectives to study and develop 
the contents filtering system which is inappropriate in the social network for 
Kanchananukroh school, Kanchanaburi Province and to evaluate the results of the 
contents filtering system in social network. The website that was studied is Facebook. 
  The experiment was divided into 3 sections: 1) Subscribe to be the 
developer with Facebook in order to contact with Facebook and receive the data in 
a form of API Facebook, 2) SWATh the data in order to make words and 3) compare 
the s SWATh data to the porno words groups if the words are inappropriate, report to 
the users’ accounts to access to inappropriate content. In the experiment, 313 
messages in the feed post in the Facebook were collected and 65 messages were 
systemic filtered as the inappropriate contents from Sample of the 20 obscene 
words. 
  According to the experiment; the inappropriate contents filtering system in 
social network: a case study of Kanchananukroh School was 80 % efficiently correct.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอสังคมไทยเปนอยางมากในกลุม
วัยรุน ซึ่งมักใหความสําคัญในการคิดและการตัดสินใจจากการเขาไปชมเว็บไซตประเภทนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนท่ีเรียกวา “เฟซบุค” 

เฟซบุค เปนเว็บไซตในสังคมออนไลนท่ีเปดใหทุกคนไดรวมแบงปนความคิดเห็น ความรูสึก 
และนําเสนอความเปนตัวเองใหผูอื่นไดรับรูซึ่งพัฒนาขึ้นโดย  นายมารค ซักเคอรเบิรก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮารวารด ทําใหเฟซบุคเปนแหลงรวบรวมผูคนในโลกออนไลนและเปนเว็บไซตท่ีมี
เครือขายขนาดใหญซึ่งผูใชสามารถปรับปรุงแกไขระบุขอมูลสวนตัวในหนาโปรไฟลของตนเองได 
พรอมท้ังสามารถอัพโหลดรูปภาพ วีดีโอ และต้ังกลุมเพื่อหาผูท่ีสนใจในเรื่องเดียวกันมาเปนเครือขาย
ไดอีกดวย จากคุณสมบัติดังกลาวของเฟซบุค ทําใหเฟซบุคกลายเปนส่ือสังคมออนไลนท่ีไดรับความ
นิยมอยางสูงในปจจุบัน ปรากฏการณสังคมออนไลนจากเฟซบุคกอใหเกิดการรวมตัวของกลุมคนท่ีมี
ความคิดเห็นหรือความชอบในทางเดียวกันบนสังคมโลกออนไลน ผูคนในสังคมออนไลนเหลานี้มัก
แบงปนความคิดเห็นพองหรือโตแยงกัน ถือเปนพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนการเผยแพร
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวไดอยางเสรี บทบาทของเฟซบุคจึงไมไดเปนเพียงพื้นท่ีแสดงความคิดเห็น
หรือแบงปนประสบการณตางๆ เทานั้น เมื่อคุณสมบัติดังกลาวเอ้ือใหมีการใชเฟซบุคในทางลบ เชน 
การใชในทางลามกอนาจาร หรือ เพื่อการลอลวงไปในทางท่ีเสียหาย รวมท้ังเนื้อหาและขอความบาง
ประเภทท่ีปรากฏนั้น พบวาอาจมีความไมเหมาะสมตอกลุมนักเรียน กอใหเกิดปญหา สงผลรายท้ัง
ดานรางกายและจิตใจอีกท้ังยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมเยาวชนของชาติ 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห เปนสถานศึกษาขนาดใหญในความควบคุมของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีนักเรียนประมาณ 3,600 คน    เปดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนในโรงเรียนแหงนี้สวนใหญจั ดอยูในกลุมวัยรุน        
พบวากลุมนักเรียนสวนใหญมีการใชบริการเฟซบุคจํานวนมาก อนึ่งทางโรงเรียนกาญจนานุเคราะหได
มีนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เฟซบุคจึงเปนชองทางหนึ่งท่ีจะชวยเปนส่ือให
นักเรียนและอาจารยสามารถแสดงทัศนะและความคิดเห็นทางดานการเรียนการสอนและความรูทาง
วิชาการไดเปนอยางดี  แตในทางกลับกันเนื้อหาและขอความตางๆ ท่ีปรากฏในเว็บไซตประเภท
ดังกลาว ไมไดมีเพียงประโยชนและความเหมาะสมดังท่ีกลาวมาขางตน  จึงยากตอการควบคุมและ
ดูแลการใชบริการเฟซบุคของนักเรียนท่ีมีจํานวนมากได ทางโรงเรียนจึงไดปดการเขาใชบริการเฟซบุค 
เพ่ือเปนการควบคุมการใชงานในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามการปดการเขาใชบริการเชนนี้  อาจทําให
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นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจํานวนมากไมสามารถใชบริการ เฟซบุคในทางสรางสรรคและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเองตามนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนได 
สงผลใหกลุมนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนท่ีตองการใชเว็บไซตประเภทดังกลาวเพื่อประโยชน
ในการเรียนการสอน ขาดแหลงขอมูลสําหรับคนควาและชองทางในการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ 
รวมท้ังการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการผานทางเฟซบุค  ตลอดจนเปนการปดกั้นเสรีภาพ
ทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตอันขัดตอหลักการเคารพในสิทธิและเสรีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยช้ินนี้ขึ้นเพื่อเปนการควบคุมและคัดกรองเนื้อหา
การใชบริการเฟซบุค เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนกาญจนานุเคราะหใชบริการเฟซบุคอยางเหมาะสม
และปลอดภัยในระดับหนึ่ง โดยงานวิจัยไดใช เฟซบุคเอพีไอ ในการสรางแอพพลิเคชันติดตอกับทาง 
เครือขายเฟซบุค เพ่ือรับคาขอมูลของผูท่ีทําการเขาระบบของเฟซบุค จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมา
ตรวจสอบ โดยทําการตรวจคํา ตัดคํา และจําแนกคํา (SWATh) แลวนําขอมูลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ
กลุมคําพิเศษ (คําลามกอนาจาร) หากผูใชงานมีการเขาใชเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมจะทําการแจงเตือนไป
ยังผูใชงานเฟซบุคนั้นๆ  

งานวิจัยช้ินนี้ จึงมีสวนชวยในการปองกันการใชบริการเฟซบุคในทางท่ีไมเหมาะสม แตใน
ขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากสารสนเทศเพื่อแลกเปล่ียนความรูทาง
วิชาการ และการพัฒนาการเรียนรูผานทางเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนในทางท่ีเหมาะสม
โดยไมขัดตอหลักการเคารพในสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ไดอยางมีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน สําหรับ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือประเมินผลระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. เว็บไซตท่ีทําการศึกษาในเครือขายสังคมออนไลน คือ เว็บไซตเฟซบุค 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะหท่ีมี 
บัญชีเว็บไซตเฟซบุคและอยูในสถานะเปนเพื่อนกัน 

3. ภาษาท่ีใชในการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม คือ ภาษาไทย 

4. เนื้อหาขอความท่ีใชในการตรวจสอบ คือ ขอความท่ีประกาศเปนสาธารณะและอยูในหนา 
ฟดโพสต (Feed Post) ของเว็บไซตเฟซบุคเทานั้น 

5. การคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม คือ เน้ือหาท่ีเปนคําลามกอนาจาร 
6. หลักการที่ใชคัดกรองเปนเนื้อหากลุมคําเทานั้น ไมใชรูปภาพ หรือ ภาพเคล่ือนไหว  
7. เมื่อคัดกรองพบวาเปนเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมสามารถทําการแจงเตือนไปยังหนากระดาน 
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ความเคล่ือนไหวของบัญชีผูใชเว็บไซตเฟซบุค 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของในสวนของวิธีการคัด 

กรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน 
2. ศึกษาการทํางานของเฟซบุคเอพีไอในการเขาถึงขอมูล 

3. เขียนโปรแกรมพัฒนาและทําการทดลองกับระบบงานจริง 
4. วิเคราะหผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลความถูกตองในการจําแนกเน้ือหา 

ท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน 
5. สรุปผลการทดลอง 
6. รวบรวมขอเสนอแนะ 

7. ทดสอบและปรับปรุงการทํางานของระบบงาน 

8. สรุปผลการดําเนินการ 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ระบบท่ีใชคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน 
2. ชวยลดภาระของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน 

3. ชวยควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ต ในโรงเรียนกาญจนานุเคราะหใหนักเรียนไดรับขอมูล 

ท่ีเหมาะสม 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เฟซบุค (Facebook) เปนเว็บไซตในสังคมออนไลน ท่ีเปดใหทุกคนไดรวมแบงปนความ
คิดเห็นความรูสึก และนําเสนอความเปนตัวเองใหผูอื่นไดรับรูซึ่งพัฒนาข้ึนโดยนาย มารค ซักเคอร
เบิรก นักศึกษามหาวิทยาลัยฮารวารด 

 เฟซบุคเอพีไอ (Facebook API) คือ ฟงกชันตางๆ ท่ีสามารถเรียกใชไดผานเว็บเซอรวิส       
สวนใหญจะเรียกใชผาน PHP Client Library หรือใช HTML / Java Script ไดเชนกัน เฟซบุคเอพีไอ 

จะเปนตัวกลางในการติดตอกับเซิฟเวอรของทางเฟซบุค   
 สวอท (Smart Word Analysis for Thai : SWATh) เปนโปรแกรมท่ีใชในการตัดคํา 
ตรวจสอบคํา และจําแนกคํา ซึ่งมีการทํางานบนระบบปฏิบัติการ 
 กลุมคําพิเศษ คือ กลุมคําลามกอานาจาร ท่ีผูวิจัยไดนํามาเปนกลุมคําตัวอยางในการคัดกรอง
เนื้อหาขอความท่ีไมเหมาะสม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขาย
สังคมออนไลน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีตางๆ และวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อมาใชในการดําเนินงานวิจัย   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครือขายสังคมออนไลน  
2.2 แอพพลิเคชันโปรแกรมอินเทอรเฟส (Application Program Interface หรือ API) 

2.3 เฟซบุค (Facebook)  
2.4 เฟซบุคกราฟเอพีไอ (Facebook Graph API) 

2.5 โอเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) 

2.6 การตัดคําในภาษาไทย 

2.7 โปรแกรมตัดแยกคําสวอท (SWATh) 

2.8 กลไกเทคนิคการตรวจสอบสแปมในเครือขายสังคมออนไลน 
2.9 การคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
 

2.1 เครือขายสังคมออนไลน  (Social Network) 

 เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) คือ การท่ีผูคนสามารถทําความรูจักระหวางกัน 
ในทางทิศใดทิศหนึ่ง เปนการสรางชุมชนออนไลนทุกคนสามารถท่ีจะแลกเปล่ียน  แบงปนขอมูล 

ความคิด ช้ินงาน หรือ กิจกรรม ซึ่งกันและกันตามความสนใจของแตละคน โดยอาศัยพื้นท่ีบนเว็บไซต
ในการติดตอส่ือสารระหวางกัน ไมจํากัดประเทศ เช้ือชาติ อายุ เพศ และเวลา ซึ่งเปนผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม คือ เว็บ 2.0 และยังเปนการเปนการเปดโอกาสใหรูจักเพื่อนของเพ่ือน 

คือ การใชเครือขายของเพื่อนเพื่อทําความรูจักกับบุคคลอ่ืน [29] ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลนดัง
แสดงดังภาพที่ 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 เครือขายสังคมออนไลน [6] 

 
หลักการพื้นฐานของการใชงานเครือขายสังคมออนไลน  [15] เพื่อใหมีการขยายตัวได และมี

การเจริญเติบโตการใหและการแบงปนเปนหลักการพ้ืนฐานของจิตวิทยาดานสังคมและสามารถ
อธิบายไดดวยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ไดใหกรอบจํากัดความเรื่องแรงจูงใจในการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลนอยู 4 เหตุผล คือ  

2.1.1 Anticipated Reciprocity คือ การท่ีคนๆ หนึ่งไดใหขอมูล ความรูกับการส่ือสาร
ออนไลนนั้นบอยๆ มีแรงจูงใจมาจากการท่ีคนๆ นั้น ตองการจะไดรับขอมูล ความรูอื่นๆ กลับคืนมา  

2.1.2 Increased Recognition คือ ความตองการมีช่ือเสียงและเปนท่ีจดจําของคนการ
ส่ือสารออนไลนนั้นๆ เชน การใหคะแนน ใหดาว คนท่ีตอบคําถามเกงๆ ทําใหคนคนนั้นดูมียศ
เหนือกวาคนอื่น  

2.1.3 Sense of Efficacy คือ ความรูสึกภาคภูมิใจ คนท่ีสนับสนุนอะไรแลวเกิดผลตอบรับ 
กับการส่ือสารนั้น ยอมทําใหคนๆ นั้นมีความภาคภูมิใจ  

2.1.4 Sense of Community คือ การมีปฏิสัมพันธกันหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ระหวางคนในสังคมนั้นๆ เหมือนมีคนมาต้ังกระทูหรือเขียนบทความ อยากแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง การท่ีความคิดคนหนึ่ง มีอิทธิพลเหนือคนกลุมหนึ่ง หรือ การมีอารมณความรูสึกบางอยาง
รวมกัน  
 

2.2 แอพพลิเคชันโปรแกรมม่ิงอินเทอรเฟส (Application Program Interface หรือ API ) 
เปนวิธีการเฉพาะสําหรับการเรียกใชระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชันอ่ืนๆ หรือชุดโคด

คอมพิวเตอรซึ่งทําหนาท่ีเช่ือมตอการทํางานระหวางแอพพลิเคชันกับระบบปฏิบัติการ  การท่ี         
แอพพลิเคชันจะเช่ือมตอการทํางานกับระบบปฏิบัติการไดนั้น จําเปนตองมีเอพีไอเปนตัวเช่ือม            
ซึ่งหากไมมีการเปดเผยเอพีไอของระบบปฏิบัติการออกมา เปนไปไมไดท่ีโปรแกรมเมอรจะพัฒนา 
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แอพพลิเคชันใหทํางานเขากับระบบปฏิบัติการได อยางไรก็ตาม แมเอพีไอจะเปนอินเตอรเฟสชนิด
หนึ่ง แตจะทําหนาท่ีเช่ือมตอการทํางานของโปรแกรม ซึ่งตางไปจากยูสเซอรอินเทอรเฟส ท้ังแบบ
กราฟก และแบบเดิมท่ีเปนบรรทัดคําส่ังท่ีเปนอินเตอรเฟสเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรกับผูใช 

 

2.2.1 วินโดวเอพีไอ  (Windows API)  [5]   

คําวาวินโดวเอพีไอ หมายถึง กลุมของไลบราร่ี ท่ีใชเปนสวนติดตอระหวางโปรแกรมประยุกต
ตาง ๆ กับระบบปฏิบัติการ  วินโดวเอพีไอ คือ กลุมของฟงกช่ันท่ีมีนามสกุล .dll หรือท่ีเรียกวา 
Dynamic Link Library  เปนกลไกการทํางานหลักของระบบปฏิบัติการวินโดว  ไมวาจะเปนวินโดว
รุนใดๆ ก็ตาม โดยปกติจะถูกเก็บอยูภายในโฟลเดอรช่ือ System ซึ่งถูกเก็บไวภายใตโฟลเดอรช่ือ 
Windows อีกทีหนึ่ง  กลาวโดยสรุปแลววินโดวเอพีไอก็คือ  กลุมของฟงกช่ันท่ีเปนแกนหลักของ
ระบบปฏิบัติการวินโดว จุดประสงคหลักในการเรียกใชงานกลุมของฟงกชันวินโดว เอพีไอ ก็คือ             
เพื่อขยายขีดความสามารถในการทํางานของโปรแกรมอยางเชน โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic) 

ถึงแมวาโปรแกรมวิชวลเบสิกในรุนปจจุบันจะมีการเพ่ิมเต่ิมคุณสมบัติหรือความสามารถตางๆ เพิ่ม
มากข้ึน แตเนื่องจากการเรียกใชงานกลุมของฟงกชันวินโดวเอพีไอเปนการเรียกใชงานฟงกชันหลักของ
ระบบปฏิบัติการวินโดว ซึ่งจะสงผลใหขยายขีดความสามารถของโปรแกรมวิชวลเบสิกไดเพิ่ มมากข้ึน
อะไรที่เคยทําไมไดหลายๆ อยางก็สามารถทําได เปนตน   

 

2.2.2 เฟซบุคเอพีไอ (Facebook API)   [20] 

คือ ฟงกชันตางๆ ท่ีสามารถเรียกใชไดผานเว็บเซอรวิส สวนใหญจะเรียกใชผาน PHP Client 

Library หรือใช HTML / Java Script ไดเชนกัน  เฟซบุคเอพีไอ จะเปนตัวกลางในการติดตอกับ  
เซิฟเวอรของทางเฟซบุค  ซึ่งมีการใชฟงกช่ันการทํางานตางๆ ดังนี้ 

- Social Plugins 

- Authentication 

- Graph API 

2.2.2.1 Social Plugins 

   เปนฟงกชันสวนเสริมของเฟซบุคท่ีสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ระหวาง
บลอกของเว็บไซตตางๆ กับกิจกรรมบนเฟซบุคได ซึ่งสามารถทําใหเครือขายของเว็บไซตตางๆ เปนท่ี
รูจักไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางฟงกช่ันสวนเสริมของเฟซบุคคือ 
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Like Button ฟงกชันสวนเสริมนี้เหมาะสําหรับติดต้ังในบทความ หรือตัวเสริมใน
หนาแรกของบล็อก หรือจะติดต้ังท่ีหัวขอของบทความก็ได โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานบทความ
หรือบล็อกของคุณแสดงออกวาชอบบทความไดงายข้ึน เพียงแคคลิกปุมนี้เทานั้น  

Activity Feed เปนฟงกชันสวนเสริมท่ีแสดงวาเพื่อนบนเฟซบุคมีกิจกรรมใด         
บนบล็อกบาง เชน ชอบบทความใด หรือไดแนะนําบทความใด เปนตน  

Recommendations เปนฟงกชันสวนเสริมท่ีบอกถึงบทความใด บนบล็อกตางๆ ท่ี
ไดถูกแนะนําไปยังเฟซบุค 

2.2.2.2 Authentication  

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทะเบียนผูใช โดยการลงช่ือเขาใชโดยใช 
เฟซบุคสามารถเขาสูระบบผานจากเว็บไซตตางๆ โดยท่ีไมจําเปนตองเขาระบบผานหนาหลักของ 
เฟซบุค โดยใช Facebook Platform OAuth 2.0 สําหรับการตรวจสอบและอนุมัติ ใหสามารถเพ่ิม
การเขาสูระบบไปยังเว็บไซตได  ซึ่งมีเอสดีเค (SDK) ลงทะเบียนเว็บไซตโดยใชการไดรับแอพไอดี 
(AppID) เปนตัวระบุท่ีไมซ้ํากัน ทําใหมั่นใจวามีระดับการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมของใน
สถานท่ีระหวางผูใชและเว็บไซตอื่นๆ  

 

 ตัวอยางตอไปน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการโหลดจาวาสคริปตเอสดีเค เมื่อเขาสูระบบ: 
<html> 

    <head> 

      <title>My Facebook Login Page</title> 

    </head> 

    <body> 

      <div id="fb-root"></div> 

      <script> 

        window.fbAsyncInit = function() { 

          FB.init({ 

            appId      : 'YOUR_APP_ID', 

            status     : true,  

            cookie     : true, 

            xfbml      : true, 

            oauth      : true, 

          }); 
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        }; 

        (function(d){ 

           var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;} 

           js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; 

           js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; 

           d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); 

         }(document)); 

      </script> 

    </body> 

 </html>  

 

2.2.2.3 กราฟเอพีไอ (Graph API)  

เปนการเช่ือมตอของเฟซบุคสําหรับผูพัฒนา เปนระบบท่ีใชเรียกขอมูลเปน
สวนใหญในเฟซบุค  โดยอิงเปนวัตถุจะทําใหเขาใจงายท่ีสุด โดยเมื่อเรียกกราฟเอพีไอแลว ส่ิงท่ีจะ
ไดมาจะเปนในรูปแบบ JSON ไดเชนกัน 

 

ตัวอยางเชน   https://graph.facebook.com/btaylor  

{ 

  "id": "220439", 

  "name": "Bret Taylor", 

  "first_name": "Bret", 

  "last_name": "Taylor", 

  "link": "http://www.facebook.com/btaylor ", 

  "gender": "male", 

  "locale": "en_US" 

} 

 

2.2 เฟซบุค (Facebook)  [16] 

 เฟซบุค เปนเว็บไซตหนึ่งท่ีใหบริการทางดานเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค มีผูใชประจํา 
500 ลานบัญชี ผูใชสามารถสรางขอมูลสวนตัว เพิ่มรายช่ือผูใชอื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปล่ียน
ขอความ รวมถึงไดรับแจงโดยทันทีเมื่อปรับปรุงขอมูลสวนตัว นอกจากนั้นผูใชยังสามารถรวมกลุม
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ความสนใจสวนตัว จัดระบบตามสถานท่ีทํางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ อื่นๆ เว็บไซตเฟซบุค    
มีผูใชบริการมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 เว็บไซตเฟซบุค (Facebook) 
 

 การไดรับความนิยมของเฟซบุค เน่ืองมาจากผูใชงานสามารถใชเพื่อติดตอส่ือสารหรือรวมทํา
กิจกรรมกับผูใชงานทานอื่นได เชน การเขียนขอความ เลาเรื่อง ความรูสึก แสดงความคิดเห็นเรื่อง      
ท่ีสนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เลนเกมท่ีสามารถชวนผูใชงานอ่ืนมาเลนรวมกันได 
รวมไปถึงทํากิจกรรม ผานแอพพลิเคชันท่ีมีอยูอยางมากมาย ซึ่งแอพพลิเคชันดังกลาวไดถูกพัฒนาเขา
มาเพ่ิมเติมอยูเรื่อยๆ โดยแอพพลิเคชันยังแบงออกเปนหลายหมวดหมู เชน เพื่อความบันเทิงหรือเชิง
ธุรกิจ ดวยเหตุนี้ เฟซบุค จึงไดรับความนิยมไปท่ัวโลก 
 

2.3 เฟซบุคกราฟเอพีไอ (Facebook Graph API) [21]   
 เฟซบุคกราฟเอพี ไอ เปนลักษณะรูปแบบคําส่ัง  เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน           
โดยสวนมากแลวนักพัฒนาระบบจะเรียกใช เอพีไอ เพื่อเขาถึงขอมูลบนเว็บไซต ซึ่งในการเขาถึงขอมูล
นั้น อาจจะเปนการนําขอมูลออกมา หรือสงขอมูลเขาไปก็ได โดยเราสามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมตอ
กับเฟซบุคกราฟเอพีไอ ได ซึ่งทางเฟซบุคจะมีการอธิบายวิธีการรับสงขอมูลระหวางกันเพื่อท่ีเราจะ
สามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมตอกับระบบเฟซบุคได 
 เฟซบุคกราฟเอพีไอ จะทําหนาท่ีในการจัดการขอมูลอยูบน เฟซบุค โดยเมื่อใดท่ีเราตองการ
จะเรียกใชงาน เฟซบุคกราฟเอพีไอ จะตองทําการสงคา ยูอารแอล (URL) ในสวนของขอมูลท่ีเรา
ตองการ เชน http://graph.facebook.com/btaylor จากนั้นระบบจะสงขอมูลกลับมาในรูปแบบ
ของ JSON คือเปนฟอรแมตของขอมูลท่ีใชแท็กเครื่องหมาย [ ]  { } ในการแสดงผลออกมา ทําใหเรา
สามารถดึงขอมูลมาใชงานในแอพพลิเคชันของเราได ซึ่งขอมูลท่ีไดรับมาก็จะเปนในลักษณะดังตอไปนี้ 
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 { 
 “id”: “220439”, 
 “name” : “Bret Taylor”, 
 “fist_name” : “Taylor”, 
 “link” : http://www.facebook.com/btaylor”, 

  “username”: “btaylor”, 
  “gender”: “male”, 
  “locale”: “en_US” 

} 
 

 ไมเพียงแตขอมูล โปรไฟลสวนตัว เชน ช่ือ และ ช่ือผูใช เทานั้นท่ีสามารถจะดึงขอมูลออกมา
ได หากตองการขอมูลรายละเอียดสวนตัวท่ีละเอียดมากกวานี้ จะต องทําการอนุญาตดึงคาขอมูล          
โดยจะใช Facebook Access Token ซึ่งมีลักษณะการทํางานเหมือนในทวิตเตอรทุกประการ 
นอกจาก โปรไฟลสวนตัว ยังสามารถท่ีจะดึงขอมูลไดหลากหลายรูปแบบเชน 
 2.3.1 Notes เปนการดึงขอมูลขอความออกมา 
 2.3.2 Pages เปนการดึงขอมูลบนหนาเว็บ 
 2.3.3 Events เปนการดึงขอมูลของหมายเลขกิจกรรมออกมา 
 2.3.4 Groups เปนการดึงขอมูลจากกลุมเพื่อน 
 2.3.5 Application เปนการดึงขอมูลจากแอพพลิเคชัน 
 2.3.6 Status Message เปนการดึงขอความออกมา (รวมถึงใครเปนผูสงดวย) 
 2.3.7 Photos เปนการดึงขอมลูรูปออกมา 
 2.3.8 Photos Albums เปนการดึงขอมูลอัลบั้มรูปออกมา 
 2.3.9 Videos เปนการดึงขอมูลภาพเคล่ือนไหวออกมา 

นอกจากนี้แลว เฟซบุคกราฟเอพีไอ ยังสามารถแสดงขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับผูอื่นได เชน 
กรณี Bret Taylor ไดทําการกดไลคในหนาแฟนเพจของ Coco-cola ก็สามารถท่ีจะแสดงผลขอมูล
ออกมาไดวา Bret Taylor ในอดีตไดทําการกดไลคในหนาแฟนเพจใดไวบางโดยใช เฟซบุคกราฟ      
เอพีไอ ซึ่งรูปแบบในการเรียกดูผลขอมูลคือ  

2.3.10 Friends: https://graph.facebook.com/me/friends?access _token=… 
2.3.11 News feed: https://graph.facebook.com/me/home?access _token=… 
2.3.12 Profile feed(Wall): https://graph.facebook.com/me/feed?_token=… 
2.3.13 Likes: https://graph.facebook.com/me/likes?access _token=… 
2.3.14 Notes: https://graph.facebook.com/me/notes?access _token=… 
2.3.15 Photo Tags: https://graph.facebook.com/me/photos?access _token=… 
2.3.16 Photo Albums: https://graph.facebook.com/me/albums?_token=… 
2.3.17 Checkins: https://graph.facebook.com/me/checkin?access _token=… 
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สําหรับในการท่ีจะดึงคาขอมูลโดยใชเฟซบุคกราฟเอพีไอ นั้น จําเปนตองมี Facebook ID 
และ Facebook Access Token โดยการท่ีจะหา Facebook ID และ Facebook Access Token 
ตองเขาไปดูท่ี http://developers.facebook.com/tools/explorer/ จากนั้นทําการคลิกท่ีปุม Bet 
Access Token ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  หนาจอในการหาคา Facebook id และ Facebook Access Token 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4  การตั้งคาสิทธิ์ในการดึงคาขอมูลโดยใช Facebook Access Token 
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2.4 โอเพนกราฟ โปรโตคอล (Open Graph Protocol) [21] 
โอเพนกราฟโปรโตคอลเปนโปรโตคอลท่ีชวยใหเว็บไซตภายนอกสามารถเช่ือมตอเขากับ

เครือขายสังคมออนไลน เฟซบุคโอเพนกราฟโปรโตคอลถูกออกแบบมาในลักษณะเชิงวัตถุท่ีเปดการ
ทํางานดวยแท็กเมตาดาตา (Tag Meta Data) โดยมีพื้นฐานการทํางานมาจาก อารดีเอฟเอ (RDFa : 
Resource Description Framework in attributes) ท่ีเปนการจัดการขอมูลในลักษณะของการ
เช่ือมโยงความสัมพันธขอมูลในภาษา XHTML เพื่อใชเปนตัวเช่ือมโยงกับสวนตาง ๆ ของเว็บไซตและ
เปนเครื่องมือเขาใชงานบนหนาเว็บไซต โดยกําหนดขอมูลท่ีตองการแสดงบนหนาเว็บไซต ซึ่งเมื่อ
แสดงขอมูลบนหนาเว็บไซตขอมูลจะถูกดึงขึ้นมาแสดงรวมกันท้ังในหนาเว็บไซตและเครือขายสังคม
ออนไลนเฟซบุคทําใหขอมูลเกิดความสัมพันธท้ังทางดานการใชงานของผูใชงาน  เนื้อหาและขอมูล 
ตาง ๆ ท่ีใชงานเปนผลทําใหการเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลเว็บไซตมีมากย่ิงขึ้น ประเภทของวัตถุท่ี
สามารถนํามาแสดงบนเว็บไซตโดยผานคุณสมบัติการเช่ือมตอของ  Og:type ไดแกขอมูลทางดาน
กิจกรรมตาง ๆ ธุรกิจ กลุมการใชงาน องคกร บุคคล สถานท่ี สินคาและความบันเทิงและเว็บไซต ตาง 
ๆ เปนตน คุณสมบัติของโอเพนกราฟโปรโตคอล ท่ีกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานการเช่ือมตอเว็บไซต มี
ดังนี้  

2.4.1 Og:title : ช่ือของวัตถุตามท่ีตองการใหปรากฏบนเว็บไซต  
2.4.2 Og:type : ประเภทของวัตถุท่ีตองการใหปรากฏบนเว็บไซต  
2.4.3 Og:image : รูปภาพหรือตําแหนงของภาพท่ีตองการใหปรากฏบนเว็บไซต คุณสมบัติ

ของภาพท่ีจะนํามาแสดงตองมีความละเอียดอยางนอย 50px 50px และมีอัตราสวนสูงสุด 3:01 
สนับสนุน รูปแบบ PNG, JPEG และ GIF  

2.4.4 Og:url : ตําแหนงท่ีอยูของการเช่ือมตอหนาเว็บไซต  
การทํางานของโอเพนกราฟโปรโตคอล โอเพนกราฟโปรโตคอลสามารถทํางานโดยการ

กําหนดวิธีการเช่ือมตอหนาเว็บไซตใหเช่ือมตอเขากับเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค ดวยวิธีการดังนี้  
1.  Basic Meta data เปนการเปดหนาเว็บไซตภายนอกเพื่อทําการเช่ือมตอเขา

กับระบบเครือขายออนไลนเฟซบุคโดยใชลักษณะการเช่ือมตอผานทางขอมูล ซึ่งเปนแท็กควบคุมการ
เช่ือมโยงขั้นพื้นฐานเขากับเว็บไซตภายนอกซึ่งคุณสมบัติการเช่ือมโยงประกอบดวยการวางแท็ก  
<meta> เพ่ิมเติมใน <head> การวางแท็ก< title> สําหรับการใสช่ือของวัตถุในเว็บไซต การวาง
แท็ก <type> สําหรับบอกประเภทของวัตถุในเว็บไซต การวางแท็ก <image> สําหรับแสดงภาพหรือ
วัตถุในเว็บไซต และการวางแท็ก <url> สําหรับการเช่ือมโยงวัตถุในเว็บไซต ซึ่งคุณสมบัติของเบสิค
เมตาดาตา ประกอบดวย Og:description เปนคุณสมบัติบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุบนเว็บไซต 
และ Og:site_name เปนคุณสมบัติบอกรายละเอียด ขนาดและช่ือเว็บไซต โดยรวม  

2. Specifying location เปนการเปดตัวสนับสนุนความสามารถของเว็บไซตท่ี
เช่ือมตอ โดยสามารถระบุขอมูล ช่ือ สถานท่ี และคุณสมบัติการใชงานสําหรับกิจกรรมบนเว็บไซต        
ไดตามกําหนด ซึ่งประกอบดวย Og:street-address Og:locality Og:region Og:postal-code และ
Og:country-name เปนตน  
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3. Specifying Contact Information เปนตัวเปดสนับสนุนความสามารถ
เพื่อใหเว็บไซตสามารถระบุขอมูลท่ีติดตอสําหรับขอมูล วัตถุตางๆ บนเว็บไซตสวนตัว ซึ่งประกอบดวย 
Og:email Og:phone_number และ Og:fax_number เปนตน  

5. Attaching Video Data เปนตัวเช่ือมตอตําแหนงวีดีโอขอมูลท่ีตองการบน
เว็บไซต โดยผานคุณสมบัติการเช่ือมตอของ Og:video  

6. Attaching Audio Data เปนตัวเช่ือมตอขอมูลเสียงท่ีตองการบนเว็บไซต  
โดยผานคุณสมบัติการเช่ือมตอของ Og:audio  

7. Attaching Video Data เปนตัวเช่ือมตอตําแหนงวิดีโอขอมูลท่ีตองการบน
เว็บไซต โดยผานคุณสมบัติการเช่ือมตอของ Og:video  

8. Attaching Audio Data เปนตัวเช่ือมตอขอมูลเสียงท่ีตองการบนเว็บไซต  
โดยผานคุณสมบัติการเช่ือมตอของ og:audio 
 
2.5 การตัดคําภาษาไทย  [9] 
 การตัดคําภาษาไทย (Thai Word Segmentation) ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใชวิธีการตางๆ
ท่ีตางกัน เนื่องจากการตัดคําเปนกระบวนการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชนการ
วิเคราะหเสียงพูด การตัดคําภาษาไทยเองก็เชนกัน ไดมีผูคิดคนวิธีท่ีจะแยกคําแตละคําออกจาก
ประโยค ซึ่งมีการเขียนติดกันไปอยางตอเน่ืองท้ังประโยคในงานวิจัยนี้ จะกลาวถึงการตัดคําโดยอาศัย
อักขรวิธี เปนหลักการพื้นฐานการประสมคํา วิธีการตัดคําและเทคนิคท่ีใชประกอบการตัดคํา 

2.5.1 ลักษณะของภาษาไทย 
ภาษาไทยมีลักษณะแตกตางจากภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เนื่องจากในภาษาไทยมี การ

เขียนติดกันไปท้ังประโยค อีกท้ังคําไทยคําหนึ่งอาจประกอบไปดวยสระท่ีเปนสระประกอบ คือมาจาก
สระอื่นอีกหลายตัวประกอบ เชน สระเอียะ สระเอือะ เปนตน และพยัญชนะบางตัวยังสามารถทํา
หนาท่ีเปนไดท้ังตัวสะกด หรือสระดวยก็ได เชนตัวอักษร ย เปนตัวสะกดในคําวา สาย และทําหนาท่ี
เปนสระในคําวา เสีย ดังนั้นการแยกแยะในหนวยยอยของคําสามารถนําหลักเกณฑท่ีเรียกวา อักขรวิธี
มาใช 
 2.5.2 อักขรวิธี 
 คําในภาษาไทยเกิดจากสวนตางๆ ของอักษรไทยประกอบกันอยางนอยสามสวน ไดแก         
สวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต พยัญชนะของไทยถูกแบงออกเปนอักษรสามหมูท่ีเรียกวา        
ไตรยางค ไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า สระก็ถูกจัดเปนประเภท สระเด่ียว สระประสม 
วรรณยุกตก็มี 4 รูป  5 เสียง การจะทําใหเกิดเสียงและความหมายตองเกิดจากกฎเกณฑท่ีมีอยู ดัง
ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางของการสะกดคําตามอักขรวิธี 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางของการสะกดคําตามอักขรวิธี 
 

สวน ลักษณะ ตัวอยาง 
3 สวน พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต หู สา ที ท่ี 
4 สวน พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต+ตัวสะกด คน กิน ขาว 
5 สวน พยัญชนะ+สระ+วรรณยุกต+ตัวสะกด+การันต แพทย สิทธ์ิ ฤทธิ์ 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงตัวอยางของการสะกดคําตามอักขรวิธี 

 
 2.5.3 วิธีท่ีใชตัดคําแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแกการใชกฎ การใชพจนานุกรมและ
การใชคลังขอความ 
  2.5.3.1 การใชกฎ   
   การตัดคําโดยการตรวจสอบกฎเกณฑทางอักขรวิธีที่กําหนดลักษณะการประสม
อักษร ลักษณะการเวนวรรค และการขึ้นยอหนา เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตของคํา 
วิธีการนี้จะมีขอจํากัดในการทํางาน คือความถูกตองของการตัดคําในระดับพยางคสูงแตความถูกตอง
ของการตัดคําคอนขางตํ่า แตขอดีของวิธีนี้คือมีความสะดวกรวดเร็วในการทํางานและใชทรัพยากร
นอย 
  ตัวอยางผลอยางการตัดคําโดยการใชกฎกับประโยค “การพัฒนาระบบถาม-ตอบ”  
  จะไดวา การ พัฒ นา ระ บบ ถาม – ตอบ 
   2.5.3.2 การใชพจนานุกรม   
   การตัดคําโดยพจนานุกรมเปนการตัดคําโดยนําอักขระ (String) มาเปรียบเทียบ
กับคําท่ีอยูในพจนานุกรม ซึ่งวิธีนี้จะตองทําการจัดเก็บคําไวในพจนานุกรม วิธีนี้ทําใหไดความถูกตองใน
การตัดคําสูงกวาการใชกฎแตจะใชเวลามากกวา 

ตัวอยางผลกการตัดคําโดยใชพจนานุกรมกับประโยค  “การพัฒนาระบบถาม-ตอบ” 
จะไดวา การ พัฒนา ระบบ ถาม – ตอบ  แต ท้ังนี้ขึ้นอยูกับคําศัพทท่ี เก็บอยู ใน

พจนานุกรม รวมกับเทคนิคท่ีใช “การพัฒนา” ไดหากมีคําวา “การพัฒนา”อยูในพจนานุกรมและมี
การใชวิธีการตัดคําบางวิธีเชน วธิีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด 
  2.5.3.3 การใชคลังขอความ 

การตัดคําโดยใชคลังขอมูลเปนการตัดคําโดยนําวิธีการทางสถิติเขามาใชในการ
ประมวลภาษา โดยใชคลังขอมูลทางภาษาเปนฐานความรูเก็บคาความถ่ีท่ีใชในการตัดคํา ซึ่งการตัดคํา
โดยใชคลังขอมูลภาษาเปนฐานความรูเก็บคาความถ่ีใชในการตัดคํา ซึ่งการตัดคําโดยใชคลังขอมูลแบง
ออกเปน 2 วิธี คือการตัดคําโดยอาศัยความนาจะเปน (Probabilistic Word Segmentation) และ
วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา (Feature-Based Word Segmentation)  
   วิธีการตัดคําโดยอาศัยความนาจะเปน  เปนการตัดคําโดยใชแบบจําลองเอน 
แกรม (Word N-Gram Model) ในการหารูปแบบของตัดคําและลําดับคําท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด      
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โดยวิธีการนี้จะตองมีการใชคลังขอมูลท่ีมีการตัดคําและกํากับหมวดคําท่ีเตรียมเอาไวแลว ซึ่งวิธีการนี้
ผลลัพธท่ีไดจะเปนการเลือกรูปแบบการตัดคําท่ีมีความนาจะเปนมากท่ีสุด 
 ตัวอยางของแบบจําลองไตรแกรม 
 “การพัฒนาระบบถาม-ตอบ” จะไดวา   
 การ/รพ/รพั / พัฒ/   ัฒน/ ฒนา/ ฒนา/ นาร/ ระ/ระบ/บบถ/ถาม// มต/มตอ/ตอบ 
 หลังจากนั้นจะทําการเลือกคําท่ีเปนไปไดเพื่อทําการประมวลผลตอไป 
 วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคําท่ีจะเปนแบบจําลองในการตัดคํา ซึ่งวิธีการตัดคํา
โดยอาศัยคุณลักษณะของคําจะเปนวิธีการแบบผสม (Hybrid Approach) 
 2.5.4 เทคนิคท่ีชวยในการตัดคํา 
  เทคนิคท่ีใชในการตัดคําท่ีนิยมใชกันท่ัวไป คือ วิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด วิธีการ
เทียบคําท่ีส้ันท่ีสุด วิธีการเลือกประโยคท่ีมีจํานวนคํานอยท่ีสุด วิธีการตัดคําท่ีใชความถี่ของคําและ
วิธีการยอนรอยกลับ 
  2.5.4.1 วิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด (Longest Word Pattern Matching) 
   วิธีนี้จะทําการตรวจสอบสายอักขระ(String) ท่ีนําเขามาจากซายไปขวา จากนั้น
นําไปเปรียบเทียบกับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรม หากตรวจสอบพบวา พบพยางคมากกวา 1 พยางคใน
พจนานุกรม จะทําการเลือกพยางคท่ียาวท่ีสุดแลวทําตอไปเร่ือยๆ จนจบสายอักขระ 
   ตัวอยางคําวา “กองกลาง” 
   การตัดคําโดยวิธีนี้จะนําสายอักขระไปเปรียบเทียบกับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรม
จะพบคําวา ก, กอ และคําวา กอง สวนคําวา กองก ไมพบอยูในพจนานุกรม ดังนั้นจึงไดคําวา กอง ซึ่ง
เปนคําท่ียาวท่ีสุดท่ีหาพบ สวนท่ีเหลือคือ กลาง เมื่อนําไปคนในพจนานุกรมจะไดวา  
   ก, กล, กลาง ดังนั้นจึงเลือกคําวากลาง 
   คําท่ีไดจากการตัดคําโดยวิธีการนี้จึงเปนกอง กลาง 
   วิธีการนี้ใหความถูกตองหลังการตัดคําสูงกวาวิธีการอื่น โดยเฉพาะเม่ือใชรวม 
กับวิธียอนรอยกลับ 

 2.5.4.2 วิธีการเทียบคําท่ีส้ันท่ีสุด (Shortest Word Pattern Matching) วิธีการนี้
คลายกับวิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด เพียงแตจะเลือกคําท่ีส้ันท่ีสุดท่ีพบกอน แตวิธีนี้พบวาไดจํานวนคํา
มากท่ีสุดแตความถูกตองของคําหลังทําการตัดคํานอยกวาการใชวิธเีทียบคําท่ียาวที่สุด 
   ตัวอยางคําวา “โคลงเรือ” 
   การตัดคําโดยวิธีนี้จะเลือกเอาคําแรกท่ีคนหาเจอจากพจนานุกรม ดังนั้นจะได
วา โค ลง เรือ (โดยไมเลือกคําวา “โคลง” ท่ีจะพบตอไปภายหลังหากทําการคนหาตอ) วิธีนี้ใชเวลา
นอยกวาการเทียบคํายาวที่สุด แตมีความถูกตองนอยกวาวิธีเทียบคํายาวที่สุด 

 2.5.4.3 วิธีการเลือกประโยคท่ีมีจํานวนคํานอยท่ีสุด (Maximal Pattern 
Matching)  วิธีการนี้จะทําการตัดคําออกมาทุกกรณีท่ีเปนไปได แตจะเลือกประโยคท่ีประกอบดวย
จํานวนคํานอยท่ีสุด ยกตัวอยางประโยค “ไปหามเหสี” 
    ในท่ีนี้จะหาความเปนไปไดสําหรับผลการตดัคํากับประโยคนี้จะไดวา 
    {ไป หาม เห สี, ไป หา มเหสี} 
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    กรณีนี้จะเลือก “ไป หา มเหสี”  ซึ่งไดจํานวนคํา 3 คํา ซึ่งนอยกวาผลลัพธแรกซึ่งได
จํานวนคํา 4 คํา คําท่ีตัดโดยวิธีการนี้จะมีความผิดพลาดนอยกวาการใชวิธีเทียบคําทําใหเสียเวลาและ
ทรัพยากรมาก 

 2.5.4.4 วิธีการตัดคําท่ีใชความถี่ของคํา (Word usage frequency) วิธีการนี้เปน
การแกไขปญหาคํากํากวมของประโยคภาษาไทย โดยการวิเคราะห ความถี่ของการใชคําใน
ชีวิตประจําวันโดยจัดเรียงคําในพจนานุกรมตามความถ่ีท่ีพบ และใชวิธีการตัดคําแบบเดียวกับขอ 
2.5.4.1 และ 2.5.4.2 

 ตัวอยางคําวา “ก็อด”  ในกรณีนี่หากใชความถ่ีของคําจะไดวาก็ อด 
 2.5.4.5 การยอนรอยกลับ (Back tracking) เมื่อทําการเปรียบเทียบคําท่ีนํามาตัดคํา

กับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรม อาจพบกรณีท่ีคําท่ีพบมีมากกวา 1 คําแลวทําการเลือกคําท่ียาวท่ีสุดทําให
สายอักขระท่ีตามมาจากคํานั้นไมสามารถตัดคําไดเนื่องจากไมพบตามพจนานุกรม กรณีนี้จะทําการ
ยอนไปอีกคําท่ีไมถูกเลือกแลวทําการตัดคําตอไป 
  ตัวอยางเชนคําวา “เมื่อยามนี้” การเปรียบเทียบกับพจนานุกรมจะไดวา 
  เมื่อ,เม่ือย, ดังนั้นจึงเลือกคําท่ียาวท่ีสุดจะไดคําวาเมื่อย 
  สวนท่ีเหลือคือ –ามนี้ ซึ่งไมพบอยูในพจนานุกรม ดังนั้นจะทําการยอนกลับไปเพื่อเลือกอีก
คําหนึ่งคือ เม่ือ จะไดเปน 
  เมื่อยาม นี้ (โดยคําวา ยามเกิดจากการเลือกคําท่ียาวที่สุดระหาง ยา และยาม) 
 
2.6 โปรแกรมตัดแยกคําสวอท (Smart Word Analysis for Thai) [8] 
 โดยโปรแกรมตัดแยกคําสวอท นั้น พัฒนาโดยไพศาล เจริญพรสวัสด์ิ (2547) และเปน
โปรแกรมสําหรับการตัดแยกคําไทย โดยโปรแกรมตัดแยกคําสวอท นั้น ผูวิจัยเลือกท่ีจะนํามาใชในการ
ตัดแยกคําในเบื้องตนของการประมวลผลในงานวิจัยนี้ โดยโปรแกรมตัดแยกคํานั้นมีเทคนิคภายใน
โปรแกรมใหผูใชไดเลือกตัดแยกคําไดถึง 3 แบบ ดวยกัน คือ การตัดคําแบบยาวท่ีสุด การ ตัดคําโดย
เลือกแบบเหมือนมากท่ีสุด และการตัดคําแบบอาศัยหนาท่ี โดยเปนการอาศัยคลังขอมูลคําศัพทและ
วิธีการทางสถิติเพื่อบงบอกถึงความหมายของคํา 
 โปรแกรมตัดแยกคําสวอท นั้น มีขอดีสําหรับงานวิจัยดังนี้ 
 2.6.1 อาศัยเทคนิคการตดัคําแบบพจนานุกรมและคลังขอมูลชวยในการตัดแยกคําทําใหคา
ความถูกตองในการตัดคํานั้น มีคาความถูกตองสูง 
 2.6.2 เปนการทํางานท่ีอาศัยวิทยาการศึกษาสํานึกและมีวธิีการทางสถิติเขามาชวยแกปญหา
ความกํากวมในการตัดคํา 
 2.6.3 เหมาะสําหรับการตัดแยกคําท่ีเปนเอกสารภาษาไทย 
 2.6.4 โครงสรางพจนานุกรมของโปรแกรมนั้น อาศัยโครงสรางขอมูลแบบทรัย สําหรับใชใน
การจัดเก็บขอมูลคําศัพททําใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วขึ้น 
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2.7 กลไกและเทคนิคในการตรวจจับสแปม  [4] 
 ตัวกรองสแปม (Spam Filter) คือการใชโปรแกรม หรือเทคนิควิธีการ ในการกรองขอความ 
สแปม (Spam) ออกจากขอความ ซึ่งขอความสแปมนั้น สวนมาแลวผูใชไมมีความประสงคท่ีจะไดรับ
ขอความนั้น ซึ่งปจจุบันมีหลากหลายวิธีในการแกปญหาการสแปมแตละท่ีท่ีตองการตรวจจับสแปม    
ก็อาจจะใชเทคนิควิธีการท่ีแตกตางกันเนื่องจากวา รูปแบบวิธีการในการสแปมนั้นจะไมมีลักษณะ
ตายตัว และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุค, ทวิตเตอร, 
ไฮไฟว และเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆ สวนใหญใชวิธีการตรวจจับและปองกันสแปม โดยใชเทคนิค 
2 แบบ คือ  
 2.7.1 การตรวจสอบโดยใชเทคนิค คอลาบอเรทีฟ ฟวเทอรริง (Collaborative Filtering)  
 เทคนิคคอลาบอเรทีฟ ฟวเทอรริง คือวิธีการท่ีใชเพื่อการทํานาย หรือกล่ันกรองส่ิงท่ี
สนใจดวยขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมมาจากผูใชงานหลายๆ คน ดวยสมมติฐานท่ีวาผูท่ีมีความสนใจหรือ
รสนิยมในอดีตเหมือนกันในอนาคต ก็นาจะมีความสนใจดวยเหมือนกัน หากนํามาประยุกตใชในงาน
ตรวจจับสแปมนั้น ก็จะเปนการกรองโดยการ ใหผูใชงานเปนผูแจงมาวาขอมูลใดเปนขอมูลการสแปม 
และหากพบเจอขอมูลเหมือนในอดีตท่ีผู ใชงานแจงเปนรายๆ ไปคือจะใหผูใชทําการประเมินดวย
ตนเองวา ขอความใด เปนการสแปม โดยใชเทคนิค คอลาบอเรทีฟ ฟวเทอรริงนั้น จะเรียกวา          
เปนอัลกอริท่ึมความใกลเคียง (Neighborhood Filtering) ซึ่งเปนหนึ่งในอีกหลายอัลกอริท่ึมท่ีถูก
นํามาใชรวมกับเทคนิค คอลาบอเรทีฟ ฟวเทอรริง โดยเทคนิค คอลาบอเรทีฟ ฟวเทอรริง สามารถท่ี
จะแบงออกไดสองแบบ คือ แบบแรก คือ ขอมูลพื้นฐานจะเปนการพิจารณาขอมูลท้ังหมดท่ีอยูใน
ฐานขอมูล โดยไมมีการสรุปหรือสรางเปนโมเดลกอน และอีกแบบคือ ขอมูลจําลองจะเปนการสราง
องคความรูจากขอมูลท่ีมีอยู เพื่อท่ีจะสรุปหรือสรางเปนโมเดลขึ้นมา โดยโมเดลท่ีไดทําการสรางขึ้นจะ
ถูกนําไปใชเพื่อการทํานายในอนาคต 
  2.7.1.1 วิธีแบบขอมูลพื้นฐาน โดยจะพิจารณาจากคะแนนของขอมูลรวมกับคะแนน
ของผูใชงานอื่นท่ีเคยใหไวในอดีต ซึ่งในการใหน้ําหนักคะแนน ผูใชงานแตละคนมีคาท่ีแตกตางกันไป 
ผูใชงานท่ีมีรสนิยมเหมือนกัน จะมีคาน้ําหนักสูงคา ผูท่ีมีรสนิยมท่ีแตกตางกันสําหรับ ในการหาคา
น้ําหนัก จะคํานวณจะคํานวณความเหมือน ระหวางผูใชงานกับผูใชงานอื่น โดยสามารถคํานวณไดจาก
ผลรวมของคะแนนท่ีไดรับจากผูใชงานอื่น แสดงเปนสมการไดดังตอไปน้ี ถากําหนดใหคะแนนท่ี
ผูใชงาน a นาจะมีตอส่ิงของ j แทนดวย P 

 

 

 

  

 

เมื่อ  Vi  คือ คาเฉล่ียคะแนนของผูใชงาน i 
      Vi,j  คือ คะแนนของผูใชงาน i ใหแกส่ิงของ j 
       n   คือ จํานวนผูใชงานท่ีมีคาน้ําหนักมากกวาศูนย 

W(a,i)  คือ คาน้ําหนัก หาไดจากการคํานวณคา Distance,  

P a,j 
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     Correlation หรือ Similarity ระหวางผูใชงาน a และ 
ผูใชงาน i 

        k  คือคา  Normaliziong Factor เพื่อปรับใหคาผลรวมของน้ําหนัก 
มีคาเทากับหนึ่ง 

  
 2.7.1.2 วิธีแบบขอมูลจําลอง โดยจะทําการสรางโมเดลขอมูลรสนิยม ของผูใชงาน

เพื่อใชในการทํานายคะแนน คือเปนการหาคาความนาจะเปนท่ีจะไดรับจากผูใชงาน เมื่อทราบขอมูล
คะแนนท่ีผูใชงานเคยใหไวในอดีตการทํานายคะแนนท่ีผูใชงานจะใหแกส่ิงของเม่ือกําหนดใหคะแนน
คือตัวเลขจํานวนจริงท่ีมีคาระหวาง 0 ถึง m ดังสมการตอไปนี้ 
 
 
 

 
เมื่อ Pa,j = E( Va,j = i  Va,k)  คือความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ท่ีผูใชงาน a ใหแกส่ิงของ j 
 

 2.7.2 ระบบการคัดกรองพฤติกรรมของการใชงาน 
        เปนการกรองโดยดูจาก รูปแบบ พฤติกรรมของการใชงาน วามีลักษณะ แตกตางจาก
กันหรือไมเขาพวก หากมีลักษณะการใชงานท่ีแตกตางจากการใชงานท่ัวไประบบจะถือวาเปนการ  
สแปม  
        ท้ังสองเทคนิคท่ีกลาวมาแลวสามารถตรวจจับการสแปมไดในปจจุบัน แตยังคงตองใช
เวลาและขอมูลในการตรวจสอบ ซึ่งสําหรับการทําปญหาพิเศษ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและแจง
เตือนการสแปมบนเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุกนั้นนอกจากเทคนิคท่ีกลาวไปแลวขางตน เราจะทํา
การเลือกใชเทคนิควิธีการดังตอไปน้ี เพื่อชวยลดระยะเวลาการเก็บสะสมขอมูลในการตรวจสอบ 
 2.7.3 การตรวจสอบขอความภายในเฟซบุค (Keywork Blocking)  
 เปนเทคนิคพื้นฐานของการตรวจสจับสแปม โดยจะมีการกําหนดคียเวิรดท่ีมักพบเจออยูใน
ขอความสแปม เชนคําวา ขาย หากระบบไดทําการตรวจสอบ คียเวิรดคําตางๆ  ในระบบแลวพบวา     
เจอ คําท่ีมีลักษณะคลายคลึง หรือเหมือนกัน ขอความนั้น จะถูกตรวจจับไดวาเปนขอความสแปม  
โดยระบบจะทําการเรียกใชงานระบบคัดกรองคํา ทําการตรวจสอบขอความท่ีตรงตามกฎท่ีต้ังไวซึ่งใน
การกําหนดคียเวิรดนั้นจะกําหนดใหมีรูปแบบการสะกดคําท่ีหลากหลาย เพราะบางคร้ังผูสแปมอาจจะ
ใชคําท่ีลักษณะคลายคลึงกันแตมีความหมายในลักษณะเดียวกัน เพื่อจะสามารถบล็อกขอความการ
สแปมนั้นๆ ไดอยางครบถวน เชน ขาย ควรจะดักคําวา ขJย ดวย เปนตนและขอควรจําในการกําหนด
คียเวริ์ด คือ ควรจะดูรูปแบบการใชงาน ของผูใชงานเปนหลักในการตรวจจับสแปม หากผูใชงานเปน
หลัก ในการตรวจจับสแปม หากผูใช จําเปนตองใชคําวา “งาน” และจะทําใหเกิดกรณีผิดพลาดได 
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 2.7.4 การตรวจสอบโดยใชระบบคํา 
 สําหรับเทคนิคนี้เปนอีกเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมในการใชงาน โดยจะทําการเพิ่มช่ือผูสงขอความ
หรืออีเมล ท่ีเราไมตองการรับขอความ เขาไปในระบบ เพื่อทําการตรวจสอบ วาหากผูสงขอความหรือ
อีเมล ดังกลาวไดทําการโพสตขอความ ถึงผูใชงานใหทําการแจงเตือนวาขอความนั้น  เปนการสแปม 
ซึ่งจะเปนการกําหนดเพ่ือบอกใหระบบทราบวาผูสงคนใดท่ีจะไดรับความไวใจจากผูรับและผูสงคนใดท่ี
เปนผูรับไมตองการรับขอความ 
 2.7.5 การตรวจสอบโดยใชระบบคัดกรองเว็บไซต 
 โดยระบบจะตรวจสอบจากลิงคเว็บไซต หากคนพบวา ภายในขอควสาม มีล้ิงคเว็บไซ ต
ดังกลาวท่ีถูกกําหนดไวในระบบ ระบบจําทําการบล็อก และแจงเตือนวา ขอความดังกลาวเปนการ  
สแปม 
 2.7.6  การตรวจสอบโดยใช กฎการกําหนดคาของคียเวิรด 
 เปนวิธีการตรวจจับสแปม (Spam) ท่ีมีพื้นฐานมาจากการใชเทคนิคคัดกรองคํา แตจะมีความ
ซับซอนมากกวา เพราะวา มีกฎเกณฑในการพิจารณามากข้ึน คือมีการนําคียเวิรด ตางๆ มากําหนด
เปนคะแนน ท่ีมีคาน้ําหนักแตกตางกัน โดยท่ีจะทําการดูท่ีคียเวิรด กับขอความบนเฟสบุก หากพบคํา
ไหนบอยก็จะทําการเก็บคาไวในระบบเปนคาคะแนน ซึ่งหากไดคาคะแนนสูงกวาท่ีกําหนดเอาไว 
ขอความนี้สามารถอัพเดทกฎเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
 2.7.7 การตรวจสอบกฎ โดยใช Regular Expression ในภาษา PHP 
 Regular Expression หรือ Regex คือการกําหนดรูปแบบเพ่ือใชในการคนหาขอความหรือ
ตัวอักษรวา มีอยูในขอความท่ีกําหนดหรือไม เชน ในปญหาพิเศษท่ีจัดทําขึ้นตองการตรวจสอบ
ขอความการสแปม เราก็จะทําการใช Regular Expression ดังตารางท่ี 2-1 เปนตัวตรวจสอบ         
ซึ่ง Regular Expression จะแบงเปน 2 ประเภท 
   2.7.7.1 Regular Expression Engines รูปแบบของ Engine ชนิดนี้จะนําเอา
ผลลัพธแรกที่คนพบจากขอความนํามาเปนผลลัพธ 
   2.7.7.2 Text Directed Engines รูปแบบของ Text Directed จะนําเอาผลลัพธ
สุดทายท่ีคนพบจากขอความนํามาเปนผลลัพธ 
 ตัวอยาง เชน หากตองการคนหาคําวา Yes และ Yes  No จะใชไวยากรณในการคนหาวา     
Yes  Yes No ซึ่งสัญลักษณ “|”จะใชแทนคําวา หรือ (Or) หากนํามาแบงแยกตามประเภทท่ีใช 
รูปแบบของ Engine ผลลัพธท่ีได ก็จะเปนคําวา Yes แตหากเปนรูปแบบของ Text Directed 
ผลลัพธท่ีไดก็จะเปน Yes No นอกจากนี้แลว  Regular Expression ยังประกอบดวยตัวอักขระ 2 
ประเภท คือ 

ก. Literal Charector หรืออักขระแบบปกติเชน a, b, z, # ฯลฯ ซึ่งอักขระประเภทนี้จะใช 
สรางคําท่ีตองการคนหาเหมือนการคนหาคําท่ัวไป 

ข. Meta Charector หรืออักขระพิเศษมีท้ังส้ิน 12 ตัว คือ \, ^, $, ?, . , *, + ( , ) , [ , ], |   
อักขระเหลานี้จะใชในการสรางคําส่ังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหา Literal Character 
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ตารางท่ี 2.2  สัญลักษณของ Regular Expression 
 

สัญลักษณ ช่ือเรียก คําอธิบาย 
\ Backslash  ใชในการแปลงอักขระพิเศษใหเปนแบบปกติ 
^ Anchor ใชในการแทน word boundary เพื่อระบุวาคําท่ี

ตองการคนหาตองเร่ิมดวยอักขระนี้เทานั้น เชน ถา
ตองการคนหาคําวา /the/ จากขอควา ม“the 
father” ผลลัพธท่ีไดในกรณีท่ีเปน text directed 
คือคําวา the ท่ีอยูระหวาง f และ r( f[the]r)ซึ่งผิด
วัตถุประสงคในการคนหาดังนั้นจะใช /^the/ 
เพื่อใหคําท่ีคนหาตองเร่ิมตนดวย t เทานั้นจึงจะได
ผลลัพธท่ีตองการ 

$ Dollar Sign คลายกับ Anchor แตใชระบุอักขระตอทาย 
 

? Optional ใชในการบอก regex วาจะมีอักขระในกลุมคําท่ี
คนหาหรือไมก็ได ตัวอยางเชน ตองการคนหาคําวา 
e-mail, email ซึ่งปญหาของการคนหาคําท้ังสอง
ดวยคําส่ังเดียวคือ hyphen “-” ดังนั้นเราจึงใข ? 
เพื่อใหการคนหายืดหยุนขึ้นดังนี้ 
/ e(-)?mail/ 
 

. Dot ใชในการบอก regex วาอักขระนัน้เปนตัวอะไรก็ได
ไมเจาะจง เชน /a.c/ จะทําการคนหาคําท่ีมี a ตาม
ดวยอักขระอะไรก็ได 1 ตัวแลวตอดวย c ผลลัพธท่ี
ไดอาจเปน abc , aec , a1c ฯลฯ 

 * Star การใชบอกregexวาใหทําซ้ําแบบไมจํากัด (infinity) 
เชน /a.*c/ ผลลัพธท่ีไดอาจเปน abc abbc aecc 
abcd ฯลฯ แตจะไมพอ ac 

+ Plus คลายกับ star แตจําเปนตองทําซ้ําอยางนอย 1 ครั้ง 
เชน /a.*c/ ผลลัพธท่ีไดอาจเปน abc abbc aecc 
abcdc ฯลฯ แตจะไมพบ ac 

| Or ใชในการแทนคําวาหรือ เชนตองการคนหาคําวา 
boy หรือ girl จะใช/boy|girl/ 

(,) Comma ใชในการแบงกลุมของคําส่ังสืบคน 
[,] Charactter set ใชในการระบุกลุมของอักขระ อาจใชแทนคําวาหรือ

เชน [ab]จะใชคนหาอักขระ a หรือb 
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การตรวจสอบคําโดยใชวิธีการ Bayesian เทคนิคนี้ใช หลักการทางสถิติตามทฤษฎีของ 

Bayesian ในการคํานวณความนาจะเปนท่ีขอความท่ีโพสบน เฟซบุกนั้นจะเปนขอความสแปมหรือไม 
โดย เทคนิคการกรองสแปมนี้ใชทฤษฎีของ Bayesian ในการวิเคราะห และเปรียบเทียบคําหรือวลีท่ี
พบบอยๆ ท้ังอยูในขอความปกติและขอความท่ีมีการสแปม ซึ่งวิธีนี้มีความถูกตองแมนยําสูงในการ
กรองสแปม และมีความเหมาะสงกับแตละองคกร อยางไรก็ยังขึ้นอยูกับปริมาณของอีเมลท่ีผานเขามา
เกบ็ในประวัติของฐานขอมูล     ซึ่งถายิ่งมีปริมาณมาก ความถูกตองในการกรองก็จะมีมากย่ิงขึ้น โดย
เมื่อเรานําวิธีการ Bayesian มาประยุกตใชในการกรองขอความสแปม จะไดสมการดังนี้ 
 
 
 

 

 

  เมื่อ K  คือ คําสําคัญ (Keyword) 
  P (K)  คือ คาสถิติของคําสําคัญ 
  S (K)  คือ จํานวนขอความสแปมท่ีประกอบดวยคําสําคัญนั้น 
  NS(K)  คือ จํานวนขอความปกติท่ีพบคําสําคัญนั้น 
 
 
2.8 ระบบการปองกันเว็บที่ไมเหมาะสม [1] 
 ปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ีพัฒนาการปองกนัเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม ไดแก 
 2.8.1 The Internet Content Rating Association (ICRA) 
 เปนองคกรท่ีไมหวังผลกําไร ริเริ่มจาก Dr. Donald F. Robert จากมหาวิทยาลัย Stanford 
สรางระบบการปองกันเว็บไมเหมาะสมดวยวิธี Rating System ใชงานผานเบาวเซอร โดยมี ICRA 
Plus Filter เปนเครื่องมือในการกรองเว็บไมเหมาะสม เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยท่ี เกิด
จากอินเทอรเน็ต เดิมใชช่ือวา Recreational Software Advisory Council’s Internet rating 
system (RSACi) (www.rsac.org) (Family Online Safety Institute 2006)  
 2.8.2 SafeSurfRating 
 เปนระบบปองกันเว็บไมเหมาะสมท่ีสรางดวยวิธี Rating System ใชงานผานเบาวเซอร ท่ี
แบงเนื้อหาของเว็บไซตออกเปน 12 ดาน เปาหมายหลักเพื่อใหมีการใชงานอินเตอรเน็ตไดอยาง
เหมาะสม ตอมาไดพัฒนาเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือและใหความเปนธรรมกับผูปกครองของเด็กและ
เยาวชน (SafeSuft2006) 
 2.8.3 SmartFilter 
 เปนระบบปองกันเว็บไมเหมาะสมท่ีสรางขึ้นสําหรับอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปน Firewall Proxy 
มีลักษณะเปนสินคาท่ีเปนอุปกรณสําหรับใชงานโดยมีชุดคําส่ังบรรจุอยูในตัวอุปกรณ เนนการปองกัน
การใชเครือขายไปในทางท่ีไมถูกตอง (Secure Computing Corporation 2006) 
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 2.8.4 Squidguard 
 เปนซอฟทแวรท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมเพื่อใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใชงานควบคูไปกับ 
Squid สามารถจํากัดการใชงาน อนุญาตใหใชงานเฉพาะเว็บไซตท่ีเหมาะสม หามใชงานเว็บไซตท่ีไม
เหมาะสม (Blacklists) หามใชงานเว็บไซตท่ีมีคําตองหามอยูในช่ือของเว็บไซต สามารถปรับปรุงคํา
ตองหามกับทางเว็บไซตได (SquidGuard 2006) 
 2.8.5 Internet Access Content Management 
 เปนอุปกรณบริหารจัดการการใชอินเทอรเน็ตภายในองคกร สามารถปองกันการเขาไปดู
เว็บไซตไมเหมาะสมได 60 ประเภท และปองกันการดาวนโหลดไฟลหนังหรือเพลงตางๆ ท่ีทําใหระบบ
เครือขายทํางานชาลง และสามารถตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ตของบุคลากรได  (บุญสูงเทคโนโลยี 
2549) 
 2.8.6 Data Reactor iMimic Networking Inc. 
 เปนระบบท่ีทํางานบน Free BSD, Linux. และ Solaris ทํางานรวมกับความจําของระบบ
ชวยลดในการลดภาระงานของ เคร่ืองแมขายและลดประมาณการจราจรในระบบ (iMimic 
Networking 2006) 
 2.8.7 SITA URL Filtering  
 เปนระบบ Web Filtering ติดต้ังพรอมกับอุปกรณไฟววอลใชงานในหนวยงานท่ีมีความ
ตองการบังคับใหการใชงานทรัพยากรเครือขายท่ีมีการใชงานรวมกัน ใชไดอยางคุมคา โดยกฎเกณฑ
การใชงานใหกับพนักงานไดเหมาะสมกับงาน สามารถปรับปรุงกฎเกณฑใหทุกวัน ลักษณะการทํางาน
เปนแบบควบคุมการใชงานจากคําตองหาม (SITA 2005) 
 2.8.8 Web Filtring For WinProxy 

เปนระบบ ท่ีทํางานกับ WinProxy ซึ่งเปนโปรแกรมประเภท Caching Server ทํางานบน 
Windows 98,NT,2000,ME,XP มีการแจงรายช่ือเว็บไซตไมเหมาะสมอยางตอเน่ือง เพื่อปองกันผูใชท่ี
ดี ออกจากส่ิงท่ีไมดีในระบบเครือขาย ลักษณะการทํางานเปนแบบควบคุมการใชงานจากคําตองหาม 
(Blue Coat Systems 2006) 

2.8.9 SonicWALL Content Filtring Service (CFS) 
เปนระบบท่ีมุงหวังใหการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนไปเพื่อองคกรและการศึกษาโดย

การควบคุมการใชงานผานระบบคําตองหาม โดยมีการแจงรายช่ือใหอัตโนมัติ (Sonic WALL 2006) 
2.8.10 FortiGuard Web Filtering 
เปนระบบท่ีประกอบดวย FortiGuard Rating Server เก็บรายช่ือเว็บไซตตางๆ ไว พรอม

การกําหนด Rating ในแตละเว็บไซตและ Forti Guard Antivirus Firewall เปนสวนท่ีควบคุมการใช
งานเครือขายอินเทอรเน็ตขององคกร (FORTINET 2006) 

 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทีใช ในการปองกันเว็บไมเหมาะสมอีกหลายตัวดวยเชน BizGuard, 

Cyber Patrol www.cyberpatrol.com, CYBER sitter www.cybersitter.com, Cyber Snoop, 
Internet Watcher 2000, Net Nanny www.netnanny.com, Norton Internet Security, 
Optenet, SurfMonkey, X-Stop โดยท้ังหมดมุงเนนไปทางดานธุรกิจ มีคาใชจายในการใชงานท้ังส้ิน 
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การจัดแบงประเภทของกลุมเว็บไซตอีกประเภทมีกลไกในการจัดแบงโดยใชขอความ เปนวิธี
ท่ีงายไมซับซอน จากการศึกษาพบวามีผูไดคิดคนกลไกในการจัดแบงประเภทของกลุมเว็บไซตโดยการ
ใชขอความ (Text Classification) ดวยกันหลายราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.8.11 Naive Bayes 
 เปนวิธีท่ีงาย มีประสิทธิภาพ จึงมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยวิธีนี้จะใชอัตราความถ่ี ของ
ความสัมพันธระหวางคําในขอความของเว็บไซตกับกลุมคําตัวอยาง เพื่อแบงประเภทของเว็บไซต โดย
คาความแตกตางของความนาจะเปนมาเปนเคร่ืองแบงประเภท (Yirong and Jing 2005) 
 2.8.12 Decision Tree 
 เปนวิธีท่ีใชตนไม (Tree) เปนเคร่ืองมือในการจัดการแบงประเภทของเว็บไซต โดยเริ่มตนทํา
การทดสอบความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกันของกลุมขอมูลตัวอยาง เพ่ือตัดสินใจในการทองไปในกิ่ งของ
ตนไมแตละดาน (Node) จนกวาจะถึงใบของตนไม (Leaf) จึงไดประเภทของเว็บไซต (Rajeev and 
Kyuseok 2005) 
 2.8.13 Support Vector Machines 
 ใชการตัดสินใจโดยใชลักษณะภายนอกของเว็บไซต โดยแบงเปาหมายหลักของเว็บไซต
ออกเปนกลุมๆ และไดถูกประยุกตมาใชในการจัดแบงประเภทของเว็บไซตโดยใชเปรียบเทียบกับ 
Vectors ซึ่งเปนตัวแทนของเว็บไซตตัวอยาง เพื่อแบงแยกความแตกตางกับของเว็บไซต วาอยูในกลุม
ของเว็บไซตประเภทใด 
(Thorsten 2006) 
 2.8.14 Classification Of Hypertext Data 
 ใชชุดคําส่ังของ Hyperlink, Content Of Linked และ Meta Data ท่ีมีอยูในเว็บไซต มาใช
ในการจัดการแบงประเภทของเว็บไซต ซึ่งใหความถูกตองและแมนยําในการจัดแบงประเภทของ
เว็บไซต (Rayid, Seán and Yiming 2006) 
 2.8.15 Text Classification For Filtering 
 เปนการนํา Artificial Neural Network มาใชการกรองหนาเว็บไซตท่ีมีภาพโปเปลือยโดยใช
การรวบรวมหนาเว็บไซตท่ีมีภาพโปเปลือยและไมมีภาพโปเปลือย มาเปนเครื่องมือในการทดสอบ
ระบบ Artificial Neural Network เพื่อจัดการแบงประเภทของเว็บไซต วิธีการนี้จําเปนตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและไมสามารถสรางระบบงานท่ีทํางานแบบเรียวไทมได (Pui,Siu 
and Alvis 2006) 
 2.8.16 Web Filtering Using Text Classification 
 ใชเว็บ Vector ซึ่งเปนตัวแทนของคําท่ีปรากฏในเว็บไซต มาเปรียบเทียบหาคาสัมประสิทธิ์
ความเหมือนกับกลุมตัวอยางของเว็บไซต ถามีคาสัมประสิทธ์ิความเหมือนสูงกวา 50 %  จะถือวาเปน
ประเภทเดียวกับกลุมตัวอยางของเว็บไซตท่ีใชเปรียบเทียบ (Rongbo and other 2003:327-328) 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
บทนี้จะกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัย และขั้นตอนการพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไม

เหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค เปนการนํากลุมคําท่ีไมเหมาะสมในทางลามกอนาจารมา
เปรียบเทียบกับเนื้อหาขอความในบัญชีผูใช ท่ีประกาศโดยเปนขอความสาธารณะ (Feed Post) ใน
เว็บไซตเฟซบุค มีรายละเอยีดดังนี้ 

 
3.1 กลุมคําตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 กลุมคําพิเศษท่ีไมเหมาะท่ีนํามาใชกับระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคม
ออนไลน ซึ่งเปนกลุมคําตัวอยางภาษาไทย จํานวน 20 คํา (ชาญพัฒน ภินันทรัชตธร 2552 : 150)  
 
3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 3.2.1 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
 3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  - CPU   Pentium Dual Core 3.0 MHz 

  - RAM   4 GB 

  - Hard Disk  750 GB 

  - Monitor  15” 

  - CD-ROM  DVD-ROM  

  - Network Card 100/1000 

  - OS   Windows Server 2008 

3.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  - CPU   Pentium Dual Core 2.4 MHz 

  - RAM   2 GB 

  - Hard Disk  160 GB 

  - Monitor  17” 

  - CD-ROM  DVD-ROM  

  - Network Card 10/100 

  - OS   Windows Seven Service Pack 1 
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 3.2.4 อุปกรณเช่ือมเครือขาย (Switching) พรอมสายเช่ือมตอ 

 

3.3 โปรแกรมท่ีใชในงานวิจัย 
 3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

  3.3.1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 

  3.3.1.2 ระบบการจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 

 3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

  3.3.2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows Seven Service Pack 1 

  3.3.2.2 โปรแกรม Google Chrome 

 3.3.3 โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา 
  3.3.3.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 สําหรับสราง/แกไขคําส่ัง 
  3.3.3.2 โปรแกรม Visual Basic 6 .NET สําหรับการพัฒนา 
  3.3.3.3 โปรแกรมจําลอง Server “Microsoft MySQL Server” 

  3.3.3.4 แอพพลิเคชันเฟซบุคเอพีไอ 

  3.3.3.5 โปรแกรมสวอท 
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3.4 อัลกอริทึมสําหรับการสรางระบบคัดกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 อัลกอริทึมสําหรับการสรางระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคม
ออนไลน 
 

 

เขาสูระบบ 

รับขอมูลจาก
เว็บไซตเฟซบุค 

ตัดคําจากขอมูลท่ีไดรับ 

เน้ือหาไมเหมาะสม 

แจงเตือนไปยังบัญชีผูใช
เฟซบุค 

ส้ินสุด 

เริ่มตน 

ใช 

ไมใช 
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จากภาพท่ี 3.1 มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
1. เริ่มตน 

2. ผูใชทําการเขาสูระบบของเว็บไซตเฟซบุค 

3. รับขอมูลจากเว็บไซตเฟซบุค 

4. ทําการตัดคําโดยการเติม “|” ไวหลังคําท่ีตัด 

5. คัดกรองขอมูล โดยนําขอมูลท่ีไดรับจากเว็บไซตเฟซบุคมาเปรียบเทียบกับคําท่ี
อยูในรายการแบล็กลิตส (Blacklist) 

6. ทําการตรวจสอบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 

1.1 ใช - แจงเตือนไปยังบัญชีผูใช 
1.2 ไมใช – ส้ินสุด 

7.    ส้ินสุด 
   

ขั้นตอนการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาและแบงขั้นตอนในการพัฒนาไดเปน 4 ขั้นตอนหลัก 
คือ ข้ันแรก ศึกษาวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคและศึกษาคุณลักษณะของขอมูลท่ีไดรับ ขั้นท่ี 2 ตัด
คําจากขอมูลท่ีไดรับ ขั้นท่ี 3 กระบวนการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  ขั้น ท่ี 4 ทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ 

 

3.5 ขั้นตอนการศึกษาวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคและศึกษาคุณลักษณะของขอมูลที่ไดรับ 
 กําหนดการข้ันตอนการศึกษาวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคเพื่อขอรับขอมูลจากเว็บไซต
เฟซบุคและศึกษาคุณลักษณะของขอมูลท่ีไดรับ โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.5.1 ในการติดตอกับทางเฟซบุค เฟซบุคไดมีชุดคําส่ังสําเร็จรูป  (SDK : Software 

Development Kit) ในการติดตอกับทางเฟซบุคไว โดยสามารถรองขอชุดคําส่ังไดจากเว็บไซต 
https://developers.facebook.com/ ผูวิจัยไดทําการติดต้ังชุดคําส่ังสําเร็จรูปในการติดตอดังนี้ 
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โดยสามารถเลือกเขตขอมูลในการรองขอขอมูลได โดยผูวิจัยไดเลือกใชขอมูลท่ีเปนฟดขาว 
(FBFeed) เพื่อนํามาเปนขอมูลในการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมทางส่ือลามกอนาจาร และผูวิจัยได
ใชคําส่ังภาษาวิชวลเบสิคดอทเน็ตในการพัฒนาโดยกําหนดมีการตั้งคาดังนี้ 

 
        If Request.Cookies("command") IsNot Nothing Then 
            Dim facebook As New ImpactWorks.FBGraph.Connector.Facebook() 
            facebook.AppID = "xxxxxxxxxxx" 
            facebook.CallBackURL =  

"http://localhost/FacebookPostWall/Facebook/Default.aspx" 
            facebook.Secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 
            Dim permissions As New List(Of FBPermissions)() From { _ 
             FBPermissions.email, _ 
             FBPermissions.user_about_me, _ 
             FBPermissions.user_birthday, _ 
             FBPermissions.user_education_history, _ 
             FBPermissions.user_location, _ 
             FBPermissions.user_relationships, _ 
             FBPermissions.user_work_history, _ 
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             FBPermissions.user_website, _ 
             FBPermissions.create_event, _ 
             FBPermissions.user_events, _ 
             FBPermissions.user_status, _ 
             FBPermissions.read_stream _ 
            } 
            facebook.Permissions = permissions 
            facebook.Permissions = permissions 
            Dim Code As String = "" 
            If String.IsNullOrEmpty 

(Request.QueryString("code")) Then 
                 Dim authLink As [String] 

= facebook.GetAuthorizationLink() 
                 Response.Redirect(authLink) 
            Else 
                 Code = Request.QueryString("code") 
                 facebook.GetAccessToken(Code) 
            End If 
     
Private Function GetPostWallFromWeb(ByVal URL As String) As WallPostContents 
        Dim request As WebRequest = WebRequest.Create(URL) 
        Dim response As WebResponse = request.GetResponse() 
        Dim reader As New StreamReader(response.GetResponseStream()) 
        Dim str As String = reader.ReadToEnd() 
        Dim wallpostcontents As WallPostContents = JsonConvert.DeserializeObject(Of 
WallPostContents)(str) 
 
        Return wallpostcontents 
    End Function 

 

ผูวิ จัยไดศึกษาการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุค โดยเขารวมเปนผูพัฒนารวมกับเฟซบุค  

(Facebook Developer) จากนั้นทําการสรางแอพพลิเคชัน “แอพพลิเคชันฟวเตอร” (Application 

Filter) เพื่อเปนการดึงขอมูลท่ีตางๆ ของบัญชีผูใชเฟซบุคท่ีสถานะเปนเพื่อนกับผูวิจัย โดย รูปแบบ
ขั้นตอนวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงขั้นตอนวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนวิธีการติดตอกับเว็บไซตเฟซบุค 

 

3.5.2 เมื่อไดรับขอมูลแลวทําการตรวจสอบคุณลักษณะขอมูลท่ีไดรับมาซึ่งเปนรูปแบบของ
ไฟล JSON โดยมีลักษณะดังนี้ 

{ 

  "username": "someneone.sometime",  

  "id": "100006107076021",  

  "gender": "male",  

  "link": "http://www.facebook.com/someneone.sometime",  

  "name": "Someneone Sometime" 

} 
 3.5.3 ทําการตรวจสอบลักษณะของขอมูลท่ีไดรับ พรอมกําหนดขอมูลท่ีจะเลือกใชในการ
นํามาคัดกรองกับระบบคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
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3.6 ทําการตัดคําขอมูลที่ไดรับจากเว็บไซตเฟซบุค 

ขั้นตอนการตัดคําจากขอมูลท่ีไดรับกอนเขาสูระบบดังภาพท่ี 3.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ทําการตัดคําขอมูลท่ีไดรับจากเว็บไซตเฟซบุค 

 

 จากภาพท่ี 3.3 แสดงถึงวิธีการขั้นตอนการรับขอมูลท่ีไดจากแอพพลิเคชัน “แอพพลิเคชันฟว
เตอร” โดยรับมาแลวทําการตัดคําโดยใชโปรแกรมสวอท เพื่อชวยในการแบงคําแตละคํา แลวทําการ
เติม “|” ไวหลังคํา จากนั้นบันทึกลงฐานขอมูล  
  

รับขอมูลจาก 
Application Filter 

รันโปรแกรมสวอท เพื่อทําการตัดแยก
ขอความออกเปนคํา  

โดยเติม “|” ดานหลังคําท่ีตัด 

ขอมูลออกมาในไฟล out.txt  

จัดเก็บลงฐานขอมูล 

นําขอมูลจัดเก็บเปนไฟล in.txt  
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3.7 กระบวนการคัดกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 

 

จากภาพท่ี 3.4 นําขอมูลท่ีไดจากการตัดคํามาเปรียบเทียบกับคําท่ีไมเหมาะสม หากมีขอมูลท่ี
ไมเหมาะสมจะทําการแจงไปท่ีบัญชีผูใชเฟซบุค 
 

 การดึงขอมูลท่ีไดรับจากเฟซบุคและการตรวจสอบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมนั้น ผูวิ จัยได
กําหนดใหระบบมีการเก็บขอมูลท่ีไมซ้ําซอน คือ ไมเก็บขอมูลท่ีไดทําการเก็บมาแลวหรือไมนําเนื้อหาท่ี
คัดกรองแลวมาคัดกรองอีกครั้ง โดยการกําหนดสถานะของขอมูลเนื้อหาทุกครั้งท่ีมีการบันทึกหรือการ
คัดกรองใหมีคาเปน “True”  หากมีการทํางานผานการคัดกรองแลวจะทําการเปล่ียนสถานะนั้นเปน 
“False”   เมื่อระบบทําการตรวจสอบการทํางานอีกครั้ง จะนําคาสถานะเหลานี้มาตรวจสอบกอน ดัง
ภาพท่ี  3.5 
 

 

เน้ือหาท่ีทําการ
ตัดคําแลว 

นําเนื้อหามา
เปรียบเทียบกับ
กลุมคําพิเศษ 

แจงบัญชีผูใชท่ีมีเน้ือหา
ไมเหมาะสม 

กลุมคําพิเศษ 
(คําลามกอนาจาร) 
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ภาพท่ี 3.5 สถานะของเนื้อหาท่ีนํามาคัดกรอง 
 

 
 

 
 จากภาพท่ี 3.5 แสดงถึงสถานะของเนื้อหาท่ีนํามาคัดกรอง โดยดูจาก Status หากมีสถานะ
เปน True คือ เนื้อหานั้นไดทําการคัดกรองแลว หรือ เปนสถานะ False คือ  เนื้อหานั้นยังไมไดทํา
การคัดกรอง ซึ่งระบบคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลนนั้น จะนําคาสถานะไป
ใชในการทํางานตอไป 
 
3.8 การประเมินผล 
  ประเมินผลความถูกตองของระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน  
โดยคํานวณคารอยละความถูกตองในการกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม ซึ่งการคํานวณคาดังกลาวเปนดัง
แสดงในสมการ 
 

รอยละความถูกตอง =     จํานวนเน้ือหาท่ีใชในการคัดกรองไดถูกตอง x 100 

                               จํานวนเน้ือหาท่ีใชในการคัดกรอง 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินการ 
 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน
เฟซบุค ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและเสนอผลการดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 4 สวน 
คือ การติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคเพ่ือขอรับขอมูลและศึกษาลักษณะขอมูลท่ีไดรับ, การตัดคําจากขอมูล
ท่ีไดรับ, กระบวนการกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมโดยการแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชงาน และการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้ 
 

4.1 การติดตอกับเว็บไซตเฟซบุค 
 ในขั้นตอนการติดตอเพ่ือขอรับขอมูลกับเว็บไซตเฟซบุคนั้น ตองทําการเขารวมเปนผูพัฒนา
รวมกับเว็บไซตเฟซบุค (Facebook Developer) โดยทําการสมัครเปนบัญชีผูใชเว็บไซตเฟซบุคแลว
เขาสูหนานักพัฒนาเว็บไซตเฟซบุค จากนั้นทําการสรางแอพพลิเคชันเพื่อยอมรับการเขาถึงขอมูลใน
บัญชีเฟซบุค ในงานวิ จัย ช้ินนี้ ผูวิ จัยไดสมั ครบัญชีผู ใชเฟซบุค โดยใช ช่ือวา “Someneone 

Sometime” โดยเงื่อนไขในการเขาถงึขอมูลของบัญชีเฟซบุคอื่นๆ นั้น ตองมีสถานะ “เปนเพื่อนกัน” 
เทานั้น เพ่ือท่ีจะไดทราบขอมูลในฟดโพสต เมื่อไดยอมรับการเขาถึงขอมูลแลวจะสงคากลับมาใน
รูปแบบไฟลขอมูล โดยตัวอยางขอมูลท่ีไดรับมีลักษณะดังนี้  
 

{ 

  "gender": "male",  

  "name": "Someneone Sometime",  

  "username": "someneone.sometime",  

  "id": "100006107076021",  

  "friends": { 

    "data": [ 

      { 

        "name_format": "{first} {last}",  

        "first_name": "Pump",  

        "last_name": "Luangdaeng",  

        "id": "1311901493",  
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        "feed": { 

          "data": [ 

            { 

              "id": "1311901493_10200994221320368",  

              "from": { 

                "name": "Pump Luangdaeng",  

                "id": "1311901493" 

              },  

              "story": "Pump Luangdaeng updated his cover photo.",  

              "picture": "https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash3/1459221_10200994221120363_1247228202_s.jpg",  

              "link": 

"https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200994221120363&set=p.102

00994221120363&type=1&relevant_count=1",  

              "icon": "https://fbstatic-

a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yz/r/StEh3RhPvjk.gif",  

              "actions": [ 

                { 

                  "name": "Comment",  

                  "link": 

"https://www.facebook.com/1311901493/posts/10200994221320368" 

                } 

              ],  

              "privacy": { 

                "value": "" 

              },  

              "type": "photo",  

              "object_id": "10200994221120363",  

              "created_time": "2013-12-04T04:42:01+0000",  

              "updated_time": "2013-12-04T04:42:01+0000",  

              "likes": { 



37 
 

                      "message": "Pawadee Jittamai  เอาไงดีครับ ครูภา ไปไหม?? อิอิ",  
              "message_tags": { 

                "0": [ 

                  { 

                    "id": "100002152555791",  

                    "name": "Pawadee Jittamai",  

                    "type": "user",  

                    "offset": 0,  

                    "length": 16 

                  } 

                ] 

              },  

              "story": "Pump Luangdaeng shared รวมมิตรการเมือง's photo.",  

              "picture": "https://fbcdn-photos- 

d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn2/1460073_532448680174419_2084867326_s.jpg",  

              "link": "https://www.facebook.com/photo.php?fbid 

=532448680174419&set=a.350955018323787.848 

72.350948268324462&type=1",  

              "name": "Timeline Photos",  

              "caption": "คนนี้สิ  แนกวาประยุทธเยอะ!! — with 

 คนสําคัญ ในใจ ของเธอ and 11 others.",  

              "properties": [ 

                { 

                  "name": "By",  

                  "text": "รวมมิตรการเมือง",  
                  "href": "https://www.facebook.com/ 

RwmMitrKarm 

euxngStilLungTo?r 

ef=stream" 

}  
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 ขอมูลท่ีไดรับมาจะถูกจัดเก็บลงฐานขอมูล โดยระบุบัญชีผูใช รหัสบัญชีผูใช  ขอความ  บัญชี
ผูใชท่ีทําการประกาศขอความ และรหัสบัญชีผูใชท่ีทําการประกาศขอความ 
 

4.2 การตัดคําจากขอมูลที่ไดรับ 
 เมื่อไดรับไฟลขอมูลแลว จะทําการแยกขอมูลจะถูกจัดเก็บลงไฟล in.txt จากนั้นจึงเขาสู
กระบวนการตัดคําเนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะเปนการเรียงคําตอกัน ซึ่งตางจากภาษาอังกฤษจะมี
ชองวาง (Space) เวนไวของคําแตละคํา ผูวิจัยจึงใชสวอท เพื่อใชในการตัดคํา โดยผูวิจัยทําการเพิ่ม
สัญลักษณ “|” ไวดานหลังคําท่ีตัด ซึ่งมีขอมูลดังภาพท่ี 4.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4.1 แสดงถึงขอมูลท่ีไดรับจากเว็บไซตเฟซบุค (ซาย) และขอมูลท่ีไดทําการตัดคําแลว
โดยเพิ่มสัญลักษณ “|” ไวดานหลังคําท่ีตัดแลว (ขวา) 
 
 เมื่อทําการตัดคําแลวจะทําการสงขอมูลออกเปนไฟล out.txt และจะบันทึกลงในฐานขอมูล
อีกครั้ง โดยขอมูลจะถูกนําไปประมวลผลในข้ันตอนกระบวนการกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 

  

4.3 กระบวนการกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 
 ทําการนําขอมูลท่ีไดรับและตัดคําเรียบรอยแลวมาเปรียบเทียบกับกลุมคําพิเศษ โดยการนํา
คําท่ีตรวจสอบทีละคํา หากเปนคําท่ีตรงกับกลุมคําพิเศษ ระบบจะคัดแยกเนื้อหานั้นไปท่ีหนาการแจง
เตือนไปยังผูใชงานเฟซบุค ดังภาพท่ี 4.2  เมื่อทําการแจงเตือนแลวการแจงเตือนจะโพสตไปยังหนา
ฟดโพสตในบัญชีผูใชเฟซบุค Someneone Sometime ดังภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงถึงระบบคัดกรองเมื่อพบเนื้อหาตรงกับกลุมคําพิเศษ 

 

 จากภาพท่ี 4.2 เมื่อระบบทําการคัดกรองขอมูลแลว จะทําการแสดงรายการขอความท่ีพบวา
มีกลุมคําตรงกับกลุมคําพิเศษ โดยจะระบุ ขอความท่ีผูใชบัญชีนั้นโพสต คําลามกท่ีถูกพบ และช่ือของ
บัญชีผูใชโพสตขอความ โดยตรวจสอบขอความกอนการแจงเตือนได เมื่อตรวจสอบแลวสามารถคลิกท่ี
ปุม “แจงเตือน” หรือ ทําการคลิกท่ีปุม “แจงเตือนทุกขอความ”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงการแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชเฟซบุค 

 

 จากภาพท่ี 4.3  เมื่อระบบคัดกรองทําการคัดกรองแลวทําการแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชงาน 
โดยขอความดานลาง (2) เปนสวนท่ีผูใชเฟซบุคไดทําการประกาศขอความท่ีมีเนื้อหาตรงกับกลุมคํา

(1) 

(2) 
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พิเศษ (กลุมคําลามก) สวนดานบน (1) เปนสวนของระบบคัดกรอง โดยผูวิจัยไดใชบัญชีผูใชเฟซบุค 
“Someneone Sometime” เปนบัญชีในการแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชเฟซบุคท่ีใชคําลามกอนาจาร 
 

4.4 การประเมินผล 
 จากการดําเนินงานของการพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคม
ออนไลนเฟซบุค ไดทําการเก็บขอมูลขอความท่ีผูใชไดทําการประกาศ จํานวน   395 ขอความ 
(ภาคผนวก)  โดยเปนขอความท่ีไมเหมาะสม จํานวน 65 ขอความ และกลุมคําตัวอยางคําลามก
อนาจารจํานวน 20 คํา (ภาคผนวก)  
 

 ตารางท่ี 4.1 แสดงประสิทธิภาพดานความถูกตองของการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมใน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค ขอความผูใชไดทําการประกาศ จํานวน 395 ขอความ โดยเปน
ขอความท่ีไมเหมาะสม จํานวน 65 ขอความ และกลุมคําตัวอยางคําลามกอนาจาร จํานวน 20 คํา  

คําพิเศษ 

จํานวน 

ขอความท่ีไม
เหมาะสม 

ท่ีคัดกรอง 

จําแนกถูก จําแนกผิด 

จํานวนขอความ รอยละ จํานวนขอความ รอยละ 

คําลามก
อนาจารท่ี 1 3 3 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 2 8 5 62.50 3 37.50 

คําลามก
อนาจารท่ี 3 4 3 75.00 1 25.00 

คําลามก
อนาจารท่ี 4 5 5 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 5 2 2 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 6 3 3 100.00 0 0 
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คําพิเศษ 

จํานวน 

ขอความท่ีไม
เหมาะสม 

ท่ีคัดกรอง 

จําแนกถูก จําแนกผิด 

จํานวนขอความ รอยละ จํานวนขอความ รอยละ 

คําลามก
อนาจารท่ี 7 6 5 83.33 1 16.67 

คําลามก
อนาจารท่ี 8 2 2 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 9 2 1 50.00 1 50.00 

คําลามก
อนาจารท่ี 10 2 2 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 11 3 2 66.67 1 33.33 

คําลามก
อนาจารท่ี 12 2 0 0 2 100.00 

คําลามก
อนาจารท่ี 13 2 2 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 14 6 5 83.33 1 16.67 

คําลามก
อนาจารท่ี 15 2 2 100.00 0 0 

คําลามก
อนาจารท่ี 16 1 0 0 1 100.00 

คําลามก
อนาจารท่ี 17 3 1 33.33 2 66.67 



42 
 

คําพิเศษ 

จํานวน 

ขอความท่ีไม
เหมาะสม 

ท่ีคัดกรอง 

จําแนกถูก จําแนกผิด 

จํานวนขอความ รอยละ จํานวนขอความ รอยละ 

คําลามก
อนาจารท่ี 18 7 5 71.43 2 28.57 

คําลามก
อนาจารท่ี 19 1 1 100.00 0 

 

0 

 

คําลามก
อนาจารท่ี 20 1 1 10.00 0 0 

เฉล่ียรวม 80.00  20.00  

 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงประสิทธิภาพดานความถูกตองของการพัฒนาระบบการคัดกรอง
เนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค จากตัวอยางกลุมคําพิเศษคําลามกอนาจาร
จํานวน 20 คํา คัดกรองจากเนื้อหาขอความท่ีไมเหมาะสม จํานวนขอความ 65 ขอความ สามารถ
จําแนกไดถูกตอง 52 ขอความ  คิดเปนรอยละ 80.00  จําแนกไดผิดพลาด จํานวน 13 ขอความ คิด
เปนรอยละ 20.00 ซึ่งในการจําแนกขอความท่ีผิดพลาด คือขอความท่ีมีกลุมคําพิเศษอยูในขอความ 
แตในรูปแบบบริบทของขอความนั้นไมไดส่ือไปทางลามกอนาจาร ระบบจึงไดจําแนกเปนขอความท่ีมี
เนื้อหาไปทางลามกอนาจาร 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

บทนี้จะกลาวถึงสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไม
เหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค โดยการใชกลุมคําพิเศษ(คําลามกอนาจาร) มา
เปรียบเทียบกับเนื้อหาท่ีไดรับมาจากเว็บไซตเฟซบุค จากนั้นทําการแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชงาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองการพัฒนาระบบการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคม
ออนไลนเฟซบุค จากตัวอยางกลุมคําพิเศษ (คําลามกอนาจาร) โดยแสดงผลการคัดกรองสุมจากคํา
ลามกอนาจารจํานวน 20 คํา คัดกรองจากเนื้อหาขอความ จํานวนขอความ 65 ขอความ  สามารถ
จําแนกไดถูกตอง 52 ขอความ  คิดเปนรอยละ 80.00  จําแนกไดผิดพลาด จํานวน 13 ขอความ คิด
เปนรอยละ 20.00 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขาย
สังคมออนไลนเฟซบุค มีประสิทธิภาพความถูกตองคิดเปนรอยละ 80.00 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการทดลองการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค  ผูวิจัยได
ดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จตรงตามความมุงหมายและวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมใน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค โดยทําการติดตอกับทางเว็บไซตเฟซบุคเพื่อขอรับขอมูล จากนั้นนํา
ขอมูลท่ีไดรับมาตัดคํา แลวนํามาเปรียบเทียบกับกลุมคําพิเศษ (คําลามกอนาจาร) หากเปนเนื้อหาท่ีไม
เหมาะสมจะทําการคัดแยกออกมาเพื่อเตรียมการแจงเตือน 
 5.2.2 หลังจากการทดลองแลวไดทําการตรวจสอบมีประสิทธิภาพความถูกตอง คิดเปน        
รอยละ 80.00 
 
5.3 ปญหาและอุปสรรค 
 5.3.1 การติดตอกับเว็บไซตเฟซบุคมีขอจํากัดในชวงเวลา เพราะตองใชการระบุตัวตนจาก
รหัสท่ีทางเฟซบุคสงกลับมา 
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 5.3.2 การพัฒนาระบบท่ีสรางสามารถใชไดกับภาษาไทยเทานั้น 
 5.3.3 เนื่องจากบัญชีผูใชงานเว็บไซตเฟซบุคมีการหลีกเล่ียงการพิมพ โดยพิมพขอความไม
เหมือนกับกลุมคําพิเศษ แตส่ือในความหมายหรือออกเสียงเหมือนกัน ทําใหมีความคลาดเคล่ือนใน
การคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
 5.3.4 ในการวิจัยผูวิจัยจําเปนตองมีสถานะเปน “เพื่อนกัน” กับบัญชีผูใชอื่นๆ ถึงจะนําขอมูล
เนื้อหามาทําการคัดกรองได หากไมไดมีสถานะ “เพื่อนกัน” จะไมสามารถนําขอมูลเนื้อหามาทําการ
คัดกรองได  
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองในการพัฒนาระบบการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเว็บไซตเฟซบุคนั้น
สามารถเพ่ิมเติมในการพัฒนาสวนอื่นไดดังนี้ 
 5.4.1 พัฒนาใหระบบสามารถนําเนื้อหาสวนอ่ืนมาใชในการคัดกรอง เชน ขอความท่ีอยูใน
คอมเมนท (comment) ช่ือของบัญชีผูใช (User Profile) เปนตน 

5.4.2 การพัฒนาควรเพ่ิมความถูกตองในการคัดกรองเนื้อหา เชน การท่ีผูใชหลีกเล่ียงการ
พิมพคําใหแตกตางจากคําตนฉบับ โดยการเวนวรรค หรือ ใชอักษรอื่นเขามาผสม แตใหรูปแบบของคํา
เหมือนกัน ทําใหการคัดกรองคลาดเคล่ือนไป 

5.4.3 การพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค จะ
เห็นไดวาเปนการคัดกรองเฉพาะเนื้อหา ฟดโพสต (Feed Post) เทานั้น ซึ่งอาจจะพัฒนาเพ่ิมเติมให
ระบบสามารถคัดเน้ือหาในสวนอ่ืนๆ ได เชน ทางขอความสนทนา หรือ ทางรูปภาพ เปนตน 
 5.4.4 อาจพัฒนาใหสามารถคัดกรองเนื้อหาขอความท่ีเปนภาษาอื่น นอกเนื้อจากภาษาไทย 
เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯลฯ 
 5.4.5 การพัฒนาในเรื่องของการแจงเตือน ควรพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีงายตอการเลือกการแจง
เตือนไปยังผูใชงาน ท้ังผูใชเลือกท่ีจะกระทําเองหรือเลือกท่ีจะทําไดอัตโนมัติ (Auto Post) 
 5.4.6 เนื่องจากการออกแบบระบบนั้นเปนการออกแบบใหมีการสงคาผลลัพธเปนขั้นตอนที
ละขั้นตอน ซึ่งตองใชเวลาในการทํางานแตละขั้นตอน หากออกแบบใหสามารถทําการคัดกรองโดย
ขั้นตอนเดียวจะเปนการประหยัดเวลาและสะดวกตอผูใชงาน 
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ภาคผนวก 
คูมือการใชงานโปรแกรม 
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คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ทําการเปดระบบการคัดกรองโดยเริ่มท่ีการคลิกปุม “กรุณาลงช่ือเขาสูระบบ” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เขาสูหนาหลักระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 
 

จากภาพที ่1 แสดงการเขาสูหนาหลักระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ทําการเขาระบบของเฟซบุค โดยเขารหัสท่ีสมัครใชบริการกับเฟซบุค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 เขาสูหนาระบบของเฟซบุค 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงการเขาสูระบบของเฟซบุค 
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ขั้นตอนท่ี 3 เขายอมรับการเขาถึงขอมูลของแอพพลิเคชันฟวเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 เขายอมรับการเขาถึงขอมูลของแอพพลิเคชันฟวเตอร 
 

จากภาพที่ 3 แสดงการเขายอมรับการเขาถึงขอมูลของแอพพลิเคชันฟวเตอร 
 
ขั้นตอนท่ี 4 แสดงผลการรับขอมูลจากผูใชท่ีรับขอมูล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงผลการรับขอมูลจากผูใชท่ีรับขอมูล 
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จากภาพที่ 4 แสดงการแสดงผลการรับขอมูลจากผูใชท่ีรับขอมูลโดยสามารถแจงเตือนไปยังผู
ท่ีประกาศขอความท่ีไมเหมาะสมได 

 
ขั้นตอนท่ี 5 แสดงการแจงเตือนไปยังผูใชงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การแจงเตือนไปยังผูใชงาน 
 

จากภาพที่ 5 แสดงการแจงเตือนไปยังผูใชงาน 
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ขอความท่ีผูใชบัญชีเฟซบุคไดทําการโพสต  ท้ังหมดจํานวน  313 ขอความ 

 
ลําดับ ขอความ 

1 อธิบายไมถูก แตรูวาเธอไมเขาใจ 
2 น้ําหนาอยางคุณมีปญญาหาเงินเดือนไดเดือนละกี่บาท 
3 คุณจะไดอะไรจากซานตาครอสในคืนวันคริสตมาสปนี้ ( ฉ 18+ เทานั้น ) 
4 วัดระดับความฉลาดของคุณ 
5 มาดูกันซิวา  คุณหนาตาเหมือนดาราคนไหนกัน 
6 คุณจะไดเปนแพทยเฉพาะทางอะไร 
7 คุณเปนใครในDragonball 
8 ลึกๆแลวคุณอยากเปนอาชีพอะไรมากท่ีสุด 
9 ชาติกอนเปนอะไร 
10 เลนตัวนัก ชอบแบบนี้ใชไหม  

11 
คําส่ังสอนการใชชีวิต(ในความเปนจริง) จาก หอแหงเกียรติยศ (The hall of 
inspiration) พระตําหนักดอยตุง 

12 
Happy Birthday นะเฮียอาท ^_^ มีความสุขมากๆๆๆๆๆ คิดส่ิงใดกอขอใหสม
ความปรารถนา มีแตส่ิงดีๆๆๆๆเขามาในชีวิตนะ...!!! 

13 HBD to you มีความสุข สมหวังทุกประการนะจะ 

14 
ถาเราไมต้ังใจฟงเขาใหดี จะทํายังไงก็คงไมเขาใจ (ลองฟงคนอื่นพูดกอนบางสิ
ครับ) 

15 หลับตาและต้ังใจฟง พรอมคิดตามจะทําคุณเห็นอะไรไดมากกวาตาคุณมองเห็น 
16 โปรดอยาตอบคําถามดวยคําถาม 
17 ทุกวันนี้เรากําลังพยายามทําไปเพื่ออะไรกันแน 
18 น้ําหนาอยางคุณ เหมาะกับรถชนิดใด 
19 เมื่อไรจะมีบางอะ  
20 ขอบคุณ ลุง กับปารี  

21 
Nothing at all be here, please let me go. 
http://www.youtube.com/watch?v=mVkMDcjSpMQ 

22 
กินไมผสม เรียกเพียว              กินอยูคนเดียว เรียกเหงา              กินพรอม
กับเธอ เรียกเรา              แตเธอกินกับเขา เรียกวา "เหงาแบบเพียวๆ"  :) 

23 ก็แคอยากใหคุณรู..... 
24 ทานหัวหนา 
25 Bupphakan Srimora Anne Feng Anny Akanekid Pump Luangdaeng  
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ลําดับ ขอความ 
26 ลืมกันแลวๆ 
27 Pump Luangdaeng updated his cover photo. 
28 <3 
29 Pump Luangdaeng updated his cover photo. 
30 Love  u 
31 ขนาดดานหลังยังหลอขนาดนี้ อยาใหหันหนามานะ ฮิ้ววว 
32 Thank na ka ...My sister  ขนมอรอยจัง !!!! 
33 Faii Piyanun shared a link. 
34 เมื่อวันท่ีไมมีใครตัดเล็บให ....  จัดไป>>>ลงสี ???? 

35 

ผลไมตามฤดูกาล คุนนายตุม ชางสรรหา  สตอเบอรี่ 2 รูปนี้ ไมใชจะเหมือนกัน
นะจรา  คุนนายตุมบอกวามันมีพันหวาน กับพัน!?\ บลาๆๆๆ  เลยจัดมาทุกพันท่ี
ตลาดมีขายเลยจรา...  สําคันคือ She บอกวาเขาสงมาทางเคร่ืองบินนะยะ  เปนบุ
นของลูก she จริงๆ ไดกินสตอเบอรี่คุนนายตุม 

36 เลือกท่ีจะเก็บความไมสบายใจไว  เพื่อรักษาความสบายใจของคนอีกคน !!! 
37 ฝนดีนะ เรางวงละ ???? 

38 
จิงๆควรหลับต้ังแต 4 ทุมแลวปาว... ถาจะไดนอนเวลานี้ แลวพุงนี้จะต่ืนเวลาไหน 
โอยย!! หนูงวงงงงงงง ไมไหวแลวว ตาจะปด ???? 

39 Faii Piyanun tagged herself in a photo. 
40 Fighting !!! 
41 ฝนดีนะจา i ?? u  ปล.ขอใหขาหายเจ็บซะที เพี้ยงงง... 
42 Ake MissFaii posted a video. 
43 Ake MissFaii posted a video. 

44 

แมจะไปสัมนาต้ัง 3 วัน นานที 10 ปหนคุนนายตุมจะหนีลูกไปเทว เผ่ือลดความ
เปนหวง และความคิดถึง ฉะนั้น แกงลูกๆจึงลงความเห็นกันวา นี่คือของสําคันท่ี
คุนนายตุมควรมีติดตัวไปดวยจะไดไมพลาดทุกการติดตอ ปล. Happy New Year 
คุนนายตุมลวงหนาไปเลยจรา กับของขวันช้ินนี้...^^เลิฟฟฟมัม จุบๆๆ 

45 อากาศด้ี-ดี บรรยากาศเจิดมากก 
46 วันพอ มาพอของคุนนายตุมมาเทวคราา !!! 
47 สวัสดีสวนผ้ึง?????? 
48 อรอยยยจาดดด จัดไป ความอวนหยุดทํางาน 1 วัน  Hbd นาหมู ปานองโรสสส 
49 Faii Piyanun tagged herself in photos. 
50 HBD นาหมู & ฉลองอีหมูอวนโดนมีดบาด อิอิ 
51 เดินว่ิงเพื่อสุขภาพ ศึกษาศาสตร Ake MissFaii 
52 มา ไป มา แลว 
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ลําดับ ขอความ 
53 ไปเท่ียวมา 
54 มาถึงท่ีศิลปากรแลว รอ อาจารยอยูนะ!! 
55 when you say nothing at all. 
56 อยากไดโทรศัพทใหม 
57 อยากไปญ่ีปุน ๕๕๕ 
58 ลองอีกรอบ นาจะไดแนนอน 
59 ฝาย เหงือก เยอะๆ 
60 อีกรอบ!!! 
61 หิวขาว ทองรอง!!! 
62 เรียนกับ พี่ อารท 
63 เปด หมู ไก 
64 ทดสอบ คําวา เปด 
65 ร า น นี้ ข า ย หี บ ศ พ น า ก ลั ว จั ง 

66 

โดยเนื้อหาระบุวา ขอใหกําชับเจาหนาท่ีรัฐภายใตบังคับบัญชาดําเนินมาตรการท่ี
จําเปน เพื่อเปนการปกปองสถานท่ีราชการในความรับผิดชอบของตน มิใหถูกบุก
ยึด หรือถูกปดลอมโดยกลุมผูชุมนุม ดูด และกําชับใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติ
ราชการทุกฝายรวมกันปฏิบัติราชการทุกฝายไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ี เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหบริการประชาชนอยางตอเน่ือง เพื่อใหประเทศไทยเดินหนาตอไป
ได 

67 

วันนี้ (7 ธันวาคม 2556) ผูส่ือขาวรายงานวา นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตรจัดทําแผน และ
ประสานงานในการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอย ไดสงหนังสือดวนมาก จาก
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.) ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 ถึง
ผูบริหารสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดระดับ
กรม-รัฐวิสาหกิจ 

68 
สุรพงษ หนาควยสงหนังสือดวนมาก ส่ังบิ๊กขาราชการกําชับเจาหนาท่ีปองกัน
สถานท่ีราชการอยางเต็มท่ี ไมใหถูกม็อบยึด 

69 

สําหรับใครที่คิดวาการเดาใจคนเปนเรื่องยาก แตการเดาใจสัตวกลับยากยิ่งกวา
หลายเทา เพราะนอกจากจะส่ือสารกันดวยคําพูดไมไดแลว เรายังไมสามารถอาน
ความรูสึกไดจากสีหนาตาง ๆ ของมันดวย ท้ังนี้ www.buzzfeed.com ไดเผยวา 
แทจริงแลวสัตวหนาตาใสซื่ออยาง แพะ แอบคิดวางแผนครองโลกอยางเงียบ ๆ 
โดยไมมีใครรู ซึ่งการกลาวแบบนี้ คงเปนเรื่องชวนขบขันและเหลือเช่ืออยูไมนอย 
ดังนั้นเขาจึงนํา 10 ขอสันนิษฐาน มายืนยัน เพื่อเผยใหโลกไดรูกัน แตขอบอกไว
กอนวา ท้ังหมดนี้เปนเรื่องแซวขํา ๆ เก็บเอาไวอานเลน ๆ คลายเครียดกันยามวาง
นะจะ 
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ลําดับ ขอความ 
70 วันนี้ไปเท่ียวมา เจอสาวแมง นาเย็ดแสรดด เห็นแลวเงี่ยนเลย 
71 เห้ีย เปน สัตว ท่ี นารัก มากเลย 
72 คําวา "ไอบา" มันเปนคําท่ีไมดี ไมควรนําไปวาใคร 
73 ไปทําอะไรที่ไหนก็ไมรูไอบา 
74 เมื่อเสนดายบางๆ มันขาดลง (คําพูดมันคงเช่ือถือไมไดแลวละ) 
75 Chalermpol Limpisut tagged himself in a photo. 

76 

ไดโอกาสข้ึนปใหมแลว ก็ทําตามแผนปฏิบัติการท่ีคิดไวจะเริ่มใหขอมูลกับผูท่ี
ตองการทราบขอมูลความเคล่ือนไหวของเราท้ัง 2 คน ผานหนา Facebook ของ
เรารวมถืงขอมูลการเดินทาง ท่ีพัก ขั้นตอนการดําเนินงาน รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ 
นองๆ ท่ีติดตามเราอยูกด Like เก็บไวในครับและจะดําเนินรวบรวมขอมูลหรือผูท่ี
ติดปญหาสอบถามไดผานหนา Fan page นี้ไดเลยนะครับ 

77 
ระบบ กระบวน การกลยุทธ วิธีปฏิบัติ ถามาจัดเรียงถูกลําดับและสมดุลกัน มันคือ 
แผนการท่ีรายกาจนาดู (ไมไดเขาขางไหนแตคิดวาทําอะไรใหใชสติคิดกอนทํา) 

78 
ไมไดอยากทําใหเพราะความตามใจ แตส่ิงท่ีทําใหเกิดจากความหวังดี(เพื่อให
เขาใจ) http://www.youtube.com/watch?v=1BdHDBc_hlI 

79 เมื่อเราไดรับโอกาสนั้นแลว เราใชโอกาสนั้นไดดีแลวหรือยัง 
80 IQ Testing วัด IQ กันหนอยนะ 

81 
จัดสงขนมเคกหนานิ่มใหคนกอง IT ทุกทานเรียบรอยแลวครับ ขอความสุขสวัสดี
จงมีแดทานทุกคนในกอง IT เดินทางไปกลับบานปลอดภัย และ Merry 
Christmas & Happy New Year 2014 ดวยนะครับ 

82 สําหรับผูนิยมชมชอบนองเหมียว 
83 มันจะพัฒนาไปไดยังไง ในเมื่อยังทําดวยความไมเขาใจ 
84 Copenhagen Wheel อยากไดสักคัน คิดไดไง 
85 Happy New Year 
86 Happy New year นะคะ 
87 IQ Testing วัด IQ กันหนอยนะ 
88 Happy new year  
89 Warintorn Pongsumrankul shared a link. 
90 Warintorn Pongsumrankul tagged himself in a photo. 
91 Warintorn Pongsumrankul updated his cover photo. 

92 
ลอยลอยกระทง//ลอยลอยกระทง// #ขอขอบคุณเจาของกระทงท่ีท้ิงไว #เอามา
ลอยใหแลวนะ55555 

93 Warintorn Pongsumrankul tagged himself in a photo. 
94 Warintorn Pongsumrankul updated his cover photo. 
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ลําดับ ขอความ 
95 นิเปนไงบาง เงียบเลยอะ 
96 ไลครัวๆๆๆๆมากคานองนิ :*) 
97 :) 
98 Bcoz camp#7  คิดถึง^^* 
99 HBD Na Ja >///< 
100 สสวก. จาา 
101 HBD มีความสุขมากๆนะ :) 
102 HBD นคาบ 
103 Happy BrithDay ครับบ 
104 Happy Birthday to Patty :D 
105 สสวก สองเฟสเลยแลวกันนะมีความสุขมากๆนาาา^^ 
106 สุขสันตวันเกิดนราจรา 
107 HBD ครับบบ 
108 HBD KUB ^^ 
109 Patty Pat updated her cover photo. 
110 hbd na kub :) 
111 Patty Pat ชอบดมตด? 
112 หาก Jintana Pathee กําลังอานหนังสือพิมพ คอลัมภไหนท่ีจะถูกอานเปนประจํา 
113 ใครอยากไปกินไอติมกับJintana Pathee บาง?  
114 คุณคิดวาในทุกๆวัน Jintana Pathee ใชคอมพิวเตอรนานเทาไหร? 
115 ถา Jintana Pathee มีคทาวิเศษ คุณคิดวาเขา/เธออยากจะทําอะไรกับมันท่ีสุด? 

116 
Jintana Pathee จะทําอยางไรถามีใครบางคนพูดเสียงดังขณะในดูหนังอยูกับ
คุณ? 

117 Jintana Pathee ชอบหัวเราะคนเดียว? 
118 Happy New Year.  
119 คุณคิดวา Jintana Pathee อยากไดอะไรเปนของขวัญมากท่ีสุดในวันเกิดปนี้? 
120 คุณคิดวา Jintana Pathee อยากไดอะไรเปนของขวัญมากท่ีสุดในคริสมาสปนี้? 
121 จินๆๆๆ 
122 ถาเกิดวา Jintana Pathee ตองเกิดเปนสัตวในชาติหนาจะเปนสัตวอะไร?   
123 อยางเหงาของแท ตอง Jintana Pathee วาปะ 

124 
ถาคุณกําลังคุยอยูกับ Jintana Pathee ในลิฟทแลวทันใดนั้นลิฟทก็หยุด อะไรคือ
ส่ิงแรกที่เขา/เธอจะทํา? 

125 Jintana Pathee Believe JB updated her cover photo. 
126 Jintana Pathee แรง?? 
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ลําดับ ขอความ 

127 
ลักษณะของตัวการตูนตัวไหนท่ีสามารถอธิบายความเปน Jintana Pathee ได
มากท่ีสุด 

128 อะไรคือ ความลับของJintana Pathee? 
129 Jintana Pathee ชอบน่ังหลับน้ําลายไหล? 
130 คิดยังไงกะ Jintana Pathee 
131 ปวดทองมากกก !!!! 
132 แคอยากดูแลเทอ รักเธอก็แคเทานั้น ????? 
133 Faii Piyanun added 2 new photos. 
134 แวะซื้อของฝาก จะถึงบานกี่โมงคาาา 
135 แบบวาไมไดมารถกระบะ แตกอยังจะแวะดูเฟอนิเจอรไมอานะ เพื่อ ??? 
136 ตระเวนทําบุญขามป 
137 Faii Piyanun added 2 new photos. 
138 ถึงเวลานอนบนเขาบนดอย    Camping Times 
139 Faii Piyanun tagged herself in a photo. 
140 รอนดีแท "บอเกลือ" 
141 มาดูวิวมุมสูง จ.นาน 
142 มาไหวพระธาตุแชแหง จ.นาน 
143 ขอใหความรักราบรื่น..รื่นปล้ืดๆ  ภาพกระซิบรัก @วัดภูมินทร จ.นาน 
144 มาตามหาภาพกระซิบรัก 
145 มาไกลถึงนี่ ยังตองเดินมาอยูใกลกัน my lovely friend 
146 Faii Piyanun tagged herself in photos. 
147 Happy ตลอดป และ ตลอดไป 
148 16• องศาเบาๆ 
149 นั่งรถเมื่อยกนแทบตายย เพื่อมากินส่ิงนี้ 

150 
ตีต๋ัวนอนคะ ไปเทวครั้งนี้มีคนขับรถคูใจไปดวย?? สบายจัง อิอิ. เจอกัลแพร & 
นาน ยูฮู 

151 
นั่งจัดกระเปาอยูนาน 2 นาน จัดแลวจัดอีก รื้อแลวรื้ออีก เอาเขาเอาออก จน
สําเร็จภาระกิจการเก็บขาวของเสียยที พุงนี้เจอกัน>>>แพร & นาน เวลาของการ
พักผอนมาถึงแลว 

152 

จะเอ happy New year na ka มีความสุขมากๆนะคะ สุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไขเจบนาคะ สมด่ังปราถนานาฟริ้งง ขอบคุนนาท่ียุขางๆกันมา
ตลอดไมเคยท้ิงกัน ไมเคยท่ีจะวารายใสกันน ขอบคุนจิงๆๆ รักฟริ้งมากๆนะๆ 
เริ่มตนส่ิงใหมกับปนี้ละกันนา อะไรที่พลาดพล้ังไปแลววท้ิงงมันไวกับปเกานา  :)  
Ninee ^^ 
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ลําดับ ขอความ 
153 Happy new year 2014 มีความสุขมากมากนะ 
154 NU Frieng updated her cover photo. 
155 #เรนโบว 
156 เรียนพละ 
157 เบ่ือๆๆ 
158 พรงนี้สอบการงานอยาลืมงานกันนะ เพื่อนๆๆ 
159 เธอจะนานไปแลวนะ 
160 คิดถึงเธอ 
161 NU Frieng added a new photo. 
162 อานเคมีกันดวยนะเพื่อนๆๆ 
163 อยาลืมทําภาษาไทยและศัพทอังกฤษกันนะเพื่อนๆๆ    
164 NU Frieng added a new photo. 
165 มึงก็เปนไดแคอีกนกสองหัว 
166 วิ่งเทิดพระเกียรต ิ
167 ขอใหเธอโชคดีนะ B (: 

168 
เธออาจไมรูสึกตัว วาเธอทํารายหัวใจฉันเทาไหร ท่ีเธอลืมฉันคนนี้ท่ีเคยรักเคย
ขอใหฝากหัวใจ 

169 

สวัดดีวันพอแหงชาติ (หนูรักพอนะคะ)พอบอย Dad, A great many thanks for 
all you have done Without you my life would not have begun You 
have been there when I most needed you You have helped to 
guide me my whole life through We have shared both the good 
times and the bad But most of all, thank you for being my dad I 
love you 

170 เธอเลวไปปะ 
171 น้ําหนักขึ้นมา 1 กิโล:( 
172 เธอเคยทําอะไรเหมือนกับคนอ่ืนบางหรืปาว 
173 NU Frieng added a new photo. 
174 เขิล 555555555555 ฝนดีจุบบบบ 

175 
A:ตัวเองเคาลืมของไวบนหองนอนอะ B:ปะ ไปเอากัน A:บาาาา ทะล่ึง?? B:ทะล่ึง
อะไร?แคไปเอาของ?? 

176 Sheคนนั้นเซ็กซซี่เวอร???? 
177 ??การซอยผักท่ีดีตองซอยถี่ๆ?? 
178 เขาชวยตัวเองทํางานจนประสบความสําเร็จ 
179 รักของเราเปนแคความฝน ถึงอยางไรก็ตองจากกันฉันรูดี TT 
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180 เราขาดซึ่งการติดตอ 
181 ทุกคนตางมีอดีต TT 
182 เปนไรมากปะ 
183 โมโหวะ แมรงงงงงง 
184 http://www.youtube.com/watch?v=E_2yK2na1So&feature=endscreen 
185 http://www.youtube.com/watch?v=qAuUvtZe5C0 

186 
ถาไมคิดไรกับเรา หรือมีคนท่ีถูกใจแลว ไมตองบอกเราวาใหไปหาคนใหมหรือยังไง 
ใหหายไปเงียบๆ เรากลัวทําใจไมไดกับคํานั้น ^^ 

187 เคยบางหรือปาว 
188 http://www.youtube.com/watch?v=dAW-k7OkqI0 
189 ฉันจะไมเอาชีวิตฉันไปท้ิงอยูในบวงความทุกขเพราะความรักอีกแลว ^^ 
190 ใหตัวฉันไดพิสูจนใหเขาใจ วาฉันนั้นรักเธอเทาไร 

191 
แคชอบคิดถึงทุกๆคืนกอนนอน....อยางนี้เรียกวารกัหรือปาว?????? 
...................................... ...................................... ฉันกลัวใจแอบรักเธอไปคนเดียว 

192 แคนี้เอง 

193 
รอมาเกือบสองวัน แตไดคุยกันแคประมาณ 10 ประโยค เหอๆๆๆๆ เศราเลยยยย
เรา ^^ 

194 รูปาววาเรารักเธอ 
195 ขอบคุณท่ีเธอกลับมา ทําใหเรามีความสุขอีกครั้ง 
196 Fri Eng updated her cover photo. 
197 Fri Eng added a new photo. 
198 # เราสองคนเปนไรกันวะ 
199 เก็บคํานันไวบอกกับพวงมงึเองเถอะ 
200 HBD naja 
201 Happy Birthday! and many happy returns! Hahahaha ?????? 
202 สุขสันวันเกิดนะจร 
203 HBD 

204 
Happy Birth Day Ja^^ มีความสุขมากๆนะคะ คิดส่ิงใดกอขอใหไดส่ิงนั้น 
สุขภาพแข็งแรงๆนะคะ ขอใหหลอๆ รวยๆ สวยๆ แบบนี้ ตลอดไปนะคะ ^^ 

205 Fri Eng updated her cover photo. 
206 แตงแอดกาบ^^ 
207 Fri Eng added 6 new photos. 
208 Fri Eng updated her cover photo. 
209 Fri Eng added a new photo. 
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ลําดับ ขอความ 
210 Fri Eng added a new photo. 
211 โทรไปก่ีครั้งก็ "รอสาย"  T__T 
212 Fri Eng updated her cover photo. 
213 Fri Eng updated her cover photo. 
214 เงี่ยนละ จะชักวาว 
215 ดึกแลว ตองการเลียหีโวย 
216 มืงไมตองมายุงกับกุ ไอควย... 
217 ในท่ีสุดก็ผานไปดวยดี 
218 ไปนอนใหมันเอากันจนหีแหก น้ําแตก คารู มันเบยยย 
219 ไปสวิงกิ้งกับพวกพี่ไหม 55555555 
220 ทําไมไมพูดคระ  ปากอมควยอยูรึไง 
221 มันคงอยากโดนนนนนนนนนนนนนนนเย็ดมากสินะ 
222 โองฆาตัวตายคารู??? 
223 ไอหํานั่งชักวาวอยูท่ีบาน 
224 ถาอยากน้ําแตกก็ตองซอยถี่ๆๆ 
225 ดางแมรงชอบชวยตัวเอง>> 
226 สังคมไทยขณะนี้มีปญหาเรื่องเซ็กสในวัยเรียน 
227 นางแบบสมัยนี้ตองสวยและเซ็กซ 
228 แปงรีบกาวเทาโดยซอยถ่ีดวยความเรงรีบ 
229 พลอยถือนมรอนมาใหแม แตสะดุดลมเลยนํานมหกท่ีพื้น 
230 มีเซ็กสอะ บางทีก็เบาๆบางอะไรบางงงงงง 
231 ชวยตัวเองบางทีก็เงียบๆไวนะอิอิ ไมตองบอกก็รู 
232 ตายๆๆๆ นมหกอะทําไงดี ทําไรไมถูก 
233 อยาลืมเลียนมดวยนะ 
234 มานั่งดูดปากกันหนาช้ันนี่คิดวาแนหราหะ 
235 น้ําแตกแลวแยกกันนนนนนน 
236 ช้ันเห็นแกชักวาวอะ เก็บหนอย 
237 อยาลืมเอาหอยไปลางดวยนะแก 
238 มันเสียวนะแก พอแรวววว 

239 
เมื่อเดินมาสงเพื่อนท่ีบาน... ฉัน : โห ซอยแถวบานแกนี่เยอะจังซอยถี่มากเลยอะ 
เพื่อน : อออ งี้แหละ แถวนี้คนอยูเยอะ - -* 

240 การจะระบุวาคุณเปนเพศใดใหกรอดขอมูลลงในชองท่ีเขียนคําวา เซ็กส 
241 มีคนกลาวไววา... อะไรที่เราชวยตัวเองไดเราก็ควรชวยตัวเองไปกอน 0.0 
242 ทางไปบานเพ่ือน เดินไมกี่กาวก็เจอซอย ไมกี่กาวกเ็จอซอย ซอยถี่ไปปะ 
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ลําดับ ขอความ 
243 คนเราควรชวยตัวเอง กอนจะใหคนอื่นชวย ( สาธุ ) 
244 นองทํานมหกเลอะพ้ืนหมดเลย ใครเช็ด??? เราไง!!! (เซ็ง) =3= 
245 วันพุธสอบเสียวตกจังเลย T3T 
246 มีคนแจกขนมฟรีไปเอากันนราาาาา 
247 วันนี้เลนลูกโปงน้ําแตกหมดเลย!!! 
248 สุนัขของฉันมา"เลียนม"ท่ีฉันทําหกไว 
249 ฉันไมชอบท่ีสูงมัน"เสียว" 
250 เมื่อเชาเดิมมาเห็นหมามัน"สวิงกิ้ง"กันดวยแระ 
251 เซ็กซคือการมีเพศสัมพันธ 
252 หมาตัวเมียชอบ"เลียหี"ตัวเองเพื่อทําความสะอาด 
253 หัด"ชวยตัวเอง"บางดิ 
254 เทอมนี้คงไมมีใครชวยเร่ืองการทําขอสอบได คงตองชวยตัวเองส่ินะ 
255 นองคนนัน้นะ  >< ปนจักรยานสะซอยถี่เชียววว  55555 
256 เสารของอาทิตยไหนไมรู รูสึกจะมีการเเขงชักวาวเเหงป 
257 ปดเทอมนี้จะไปเลนไวกิ้ง คงจะเสียวนาดู 
258 พวกเธอคิดวาการท่ีเราเอาเบอรรี่ผสมกันกับนมจืดจะอรอยยมั้ยย!! >+< 

259 
ชวยตัวเองกันเถอะคร  . . . . . . . . . . . . . . เหนนิ่งๆไมพูด แตเด็ดนคร ซอยสะถ่ี
เลย 

260 ใครทํานมหก . . . . . . . . . . . . .  มาเลียนมเลย ! 
261 เทอชักวาว เอาช้ันเสียว 
262 แรวเราจรเอากัลมั๊ย ? 
263 วันนี้ฉัน ดู ด ป า กทุกวัน . . . . . . . . . . . . . . . ขวดนร !!!!! 
264 น้ําแตรกเต็มพื้นเลยอะเธอ ทัมงัยดีคร ชวยแนะนําหนอยคร 
265 ครู ลา..........คา รู . 
266 เงินนัยบันชีกมียุแคลานเจ็ด "เย็ดกับเปด... 
267 Rapeepan Rapapes updated her cover photo. 
268 ซอย ถ่ีๆหนอยก็ไดหอมอะ 
269 เจอหนูตายคารูเลยนาสงสารมาก 
270 เห็นรุนนองดูดปากกันคืออะไร!!! 
271 ทําเองก็ตองชวยตัวเองแกปญหาสิจะไดไมตองพึ่งคนอ่ืน 
272 คือทําน้ําแตกเปยกหมดเลย 
273 เมื่อเชาเอาหอยลายไปผัดไมกลากินเลย555 
274 ไมนาลืมของท่ีรรเลยไปเอากัล// 
275 วันนี้เพื่อนทํา นม หก อดกินเลยเซ็งจราง!! 
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ลําดับ ขอความ 
276 Bababa babanana^^ 
277 Minion Jubu updated her cover photo. 
278 Supatida Pouk-im updated her cover photo. 
279 เพื่อนแขงกัน"ชักวาว"จุฬาท่ีสนามบอล 
280 เอาหอยแมลงภูไปแชตูเย็นใหแมหนอยสิ 
281 หมามา"เลียนม"ท่ีเพื่อนฉันทําหกเมื่อกี้นี้ 
282 เมื่อเชาซื้อนมมา ทํา"นมหก"อดกินเลย 
283 วันหลังหัด"ชวยตัวเอง"บางนะ ไมใชใชแตคนอื่น 
284 ไป"เอากัลย"ไดแลว สมุดหนะจะไปเอาเม่ือไหรฮาาาาา 
285 สามทุมละ !! -0- 
286 ปวดข้ีจนเสียวตูด เชรดดดดดด !! #ไมไหวลาาาาาาาา !!! 
287 ไมหลอไมเฟยว แตกระเจ๊ียวนารัก >_<  
288 แมเอาหอยมาทํากับขาวอีกละ เบ่ือออออออออออ !! 
289 เพื่อนถามวา "อยากรูวา ดูดปากกับกระเทยมันจะเปนไงวะ อารมณจะเกิดมั้ย !? " 

290 
คนเราตองหัดทําอะไรดวยตัวเอง หัดชวยตัวเองบาง กอนท่ีจะพึ่งพาคนอ่ืน !! #จํา
ไว :P 

291 เย็ดเข !!! เจอฝรั่งมีเซ็กสกันใตสะพานลอย !!! o_O 
292 โอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย !!! #ทดสอบๆ 5555555 
293 Color Full updated his cover photo. 
294  สุนัขประเภทใดท่ีจะไดเปนสัตวเล้ียงของ Jintana Pathee 
295 NU Frieng added a new photo. 
296 #คิดถึง 
297 รับ @ จรา 
298 ..... 

299 
ถาจะกินลูกอมส้ินเปลืองขนาดนี้นะ ชอบอมควย เอย! อมคาย อมไมหมดสักที -_-
" 

300 โอโหหหห เจงงงงง เย็ดเข เฟดเฟเลยนะครัช -0- 
301 ทําไมผูหญิงสมัยนี้ชอบทํานมหก ตองการอะไร? วอนชะ? -.,- 
302 Kuma Marry updated her cover photo. 
303 ทําแกวน้ําหลนพื้น น้ําแตกกระจายหมดเลย - - 
304 ถามีคนพูดวา ชักวาว เราจะมองเคายังไง=.= 
305 แฟนหาย แฟนท้ิง TT  Spamp Hapong 
306 พรุงนี้จะสอบ แลวตั้งใจอานหนังสือนะทักรี่~ <3  Spamp Hapong 
307 คือผมเปนผูชายนะครับ จะทําจะโพสอะไรก็ไดปะครับ ;) 
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ลําดับ ขอความ 
308 จะชวยคนอ่ืนไดไง ยงัชวยตัวเองไมไดเลย -3- 
309 เหยๆๆๆพวกแกนั่นขนมแจกฟรีอะ ปะไปเอากัน 
310 Jintana Pathee เปนสาวสกอย 
311 ปวดเฮดดดดด 
312 ต้ังใจสอบนะฟริ้งง สูๆ ^^ 
313 จะสอบทีไร จะตองทําใหเสียใจทุกที 
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ขอความที่ไมเหมาะสมจากการโพสตขอความของผูใชบัญชีเฟซบุค จํานวน 65 ขอความ 

 

 
ท่ี 
 

 
ขอความ 

1 สราดดดด เอากระเจ๊ียวไปตบปากมันซะทีซิ!! 
2 กระเจ๊ียวเด็กไมอรอยหรอกนะ สูของผูใหญไมไดหรอกเธอ 
3 นิ้วแข็งทือๆ หรือจะสูแทงกระเจ๊ียวอุนๆ ไดจะ 
4 มืงไปเอากันท่ีอื่นเลย อยามาเลอะเทอะแถวนี้ สัด รําคานนนนน 
5 เอากันปะ คืนนี้ เจอกัน ซอย2 

6 
ดูคลิบเอากันแบบมันๆ ไดท่ีนี้ 
http://sumgun.clip.com/5gfdgysfnm,dgfsdfsyujd8d92g64=12? 

7 ไปนอนใหมันเอากันจนหีแหก น้ําแตก คารู มันเบยยย 
8 มึงมาเอากะผัวกรูแลวบอกวาไมไดคิดอะไรหรอ #อีดอก 
9 อิปุย กรูวามืงไปเอากันเลย ของท่ีฝากอะนะ จะไดไมเสียเวลา 
10 เด็กนักเรียนยกพวกตีกันโดยเอากันถึงตาย 
11 มีคนแจกขนมฟรีไปเอากันนราาาาา 
12 มันเสียวนะแก พอแรวววว 
13 วันพุธสอบเสียวตกจังเลย T3T 
14 เทอชักวาว เอาช้ันเสียว 
15 ปวดข้ีจนเสียวตูด เชรดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด !! #ไมไหวลาาาาาาาา !!! 
16 วันนี้ไปเท่ียวมา เจอสาวแมง นาเย็ดแสรดด เห็นแลวเงี่ยนเลย 
17 มันคงอยากโดนนนนนนนนนนนนนนนเย็ดมากสินะ 
18 โอโหหหห เจงงงงง เย็ดเข เฟดเฟเลยนะครัช -0- 
19 เงินนัยบันชีกมียุแคลานเจ็ด "เย็ดกับเปด... 
20 เย็ดเข !!! เจอฝรั่งมีเซ็กสกันใตสะพานลอย !!! o_O 
21 ดึกแลว ตองการเลียหีโวย 
22 ไปนอนใหมันเอากันจนหีแหก น้ําแตก คารู มันเบยยย 
23 ไปสวิงกิ้งกับพวกพี่ไหม 55555555 
24 เมื่อเชาเดิมมาเห็นหมามัน"สวิงกิ้ง"กันดวยแระ 
25 หาเพิ่ลสวิงกิ้งคืนนี้ ดวน ๕๕๕ 
26 ท่ีสนามหลวงเคาชักวาวกันเต็มเลยอะ อยากดูจัง *0* 
27 เงี่ยนละ จะชักวาว 
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ท่ี 
 

 
ขอความ 

28 ไอหํานั่งชักวาวอยูท่ีบาน 
29 ช้ันเห็นแกชักวาวอะ เก็บหนอย 
30 เทอชักวาว เอาช้ันเสียว 
31 ถามีคนพูดวา ชักวาว เราจะมองเคายังไง=.= 
32 ดึกแลว ตองการเลียหีโวย 
33 หมาตัวเมียชอบ"เลียหี"ตัวเองเพื่อทําความสะอาด 
34 เอาหอยกระเจ้ียวไรมึง ?//// 
35 เมื่อเชาเอาหอยลายไปผัดไมกลากินเลย555 
36 ทารวมเพศมีหลายทา โอนองยาเชิญเลือกไดเลย อิอิ 
37 รวมเพศกันไหม ไอมีหลายทานะจุ 
38 มีเซ็กสอะ บางทีก็เบาๆบางอะไรบางงงงงง 
39 เย็ดเข !!! เจอฝรั่งมีเซ็กสกันใตสะพานลอย !!! o_O 
40 เซ็กส แปลวา เพศ ...ตามนั้น 
41 Sheคนนั้นเซ็กซซี่เวอร???? 
42 นางแบบสมัยนี้ตองสวยและเซ็กซ 
43 เซ็กซคือการมีเพศสัมพันธ 
44 เทอขอเลียนมหนอยนะ ใหญจุง 
45 เลียนมกันเถอะ หื่นๆๆๆๆๆ 
46 น้ําแตกแลวแยกทาง 
47 ไปนอนใหมันเอากันจนหีแหก น้ําแตก คารู มันเบยยย 
48 ถาอยากน้ําแตกก็ตองซอยถี่ๆๆ 
49 น้ําแตกแลวแยกกันนนนนนน 
50 วันนั้นเดินไปซื้อนําอัดลมมาหนึ่งถุงแตมีคนเดินมาชนถุงน้ําแตกหมดเลย -..- 
51 น้ําแตกใสหนาทองนะเวยยย 
52 ทําไมไมพูดคระ  ปากอมควยอยูรึไง 
53 ถาจะกินลูกอมส้ินเปลืองขนาดนี้นะ ชอบอมควย เอย! อมคาย อมไมหมดสักที -_-" 
54 แปงรีบกาวเทาโดยซอยถ่ีดวยความเรงรีบ 
55 พลอยถือนมรอนมาใหแม แตสะดุดลมเลยนํานมหกท่ีพื้น 
56 ตายๆๆๆ นมหกอะทําไงดี ทําไรไมถูก 
57 ทําไมผูหญิงสมัยนี้ชอบทํานมหก ตองการอะไร? วอนชะ? -.,- 
58 เขาชวยตัวเองทํางานจนประสบความสําเร็จ 
59 ดางแมรงชอบดูรูปผูหญิงชวยตัวเอง>> 
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ท่ี 
 

 
ขอความ 

60 ชวยตัวเองบางทีก็เงียบๆไวนะอิอิ ไมตองบอกก็รู 
61 มีคนกลาวไววา... อะไรที่เราชวยตัวเองไดเราก็ควรชวยตัวเองไปกอน 0.0 
62 ชวยตัวเองกันเถอะคร  . . . . . . . . . . . . . . เหนนิ่งๆไมพูด แตเด็ดนคร ซอยสะถ่ีเลย 
63 ดูรูปโปะแลวชวยตัวเองมันดีจริงๆ 
64 เพื่อนถามวา "อยากรูวา ดูดปากกับกระเทยมันจะเปนไงวะ อารมณจะเกิดมั้ย !? " 
65 ไปนอนใหมันเอากันจนหีแหก น้ําแตก คารู มันเบยยย 
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ตัวอยางกลุมคําพิเศษ (คําลามกอนาจาร) ที่ใชในการวิจัย จํานวน 20 คํา 
 

 
กลุมคําพิเศษ 

 

 
คํา 

คําอนาจารท่ี 1 กระเจ้ียว 
คําอนาจารท่ี 2 เอากัน 
คําอนาจารท่ี 3 เสียว 
คําอนาจารท่ี 4 เย็ด 
คําอนาจารท่ี 5 หี 
คําอนาจารท่ี 6 สวิงกิ้ง 
คําอนาจารท่ี 7 ชักวาว 
คําอนาจารท่ี 8 เลียหี 
คําอนาจารท่ี 9 เอาหอย 
คําอนาจารท่ี 10 ทารวมเพศ 
คําอนาจารท่ี 11 เซ็กส 
คําอนาจารท่ี 12 เซ็กซ 
คําอนาจารท่ี 13 เลียนม 
คําอนาจารท่ี 14 น้ําแตก 
คําอนาจารท่ี 15 อมควย 
คําอนาจารท่ี 16 ซอยถี ่
คําอนาจารท่ี 17 นมหก 
คําอนาจารท่ี 18 ชวยตัวเอง 
คําอนาจารท่ี 19 ดูดปาก 
คําอนาจารท่ี 20 คารู 
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