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และแล้ว...เรื่องที่ผมไม่ต้องการจะให้เกิดที่สุดก็เกิดขึ้นจนได ้เวบไซต์ซึ่งผมได้ใช้
ความรักของผม ก่อร่างสร้างมา เว็บที่ผมสร้างดูแลรักษา พัฒนามาอย่างดีก็ถึง
จุดนี.้.. ต้องมาถึงจุดหักเห แทบจะแตกหัก และการเปลี่ยนแปลงที่ผลกระทบ
กระแทกออกไปเป็นวงกว้าง ด้วยความสัตย์จริง ซึ่งแน่นอนผมไม่อยากจะให้
เรื่องนี้เกิดขึ้น ผมคิดและผมเชื่อว่าแทบทั้งหมดที่โดนผลกระทบนี ้คิดว่าผมเป็น
คนผิด ... หลายต่อหลายกระแสที่มองผมในแง่ลบ แต่ผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ คิดดูสักนิดนะครับว่า ผมจะทำให้ผิดสัญญาข้อตกลง ทำให้ตัวเองถูกด่า ไม่มีใครอยากจะให้
คนกว่าครึ่งแสนเกลียดแบบนี้หรอกครับ ผมไม่โกรธครับ ถ้าใครจะโกรธผม ผมไม่เกลียดครับ ถ้า
ใครจะเกลียดผม เพราะผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมไม่เคยปริปากบอก
ความจริงอะไรให้สมาชิกทั้งหลายได้รับรู้ ผมไม่ได้แถลงการณ์ออกสักฉบับ เพราะผมคิดว่าจะทำ
ให้เว็บมันลุกเป็นไฟมากกว่าเดิม แต่วันนี้ผมคงต้องออกมาพูดบ้าง งานนี้ผมไม่ได้แถลงการณ์
โจมตีใครนะครับ ผมแค่อยากจะบอกความจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านมีวิจารณญาณ
ส่วนตัว และเหนืออื่นใด...ผมจะเปิดใจในครั้งนี้อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าเกิดมันไม่มีการเขียน
บิดเบือนความจริง ก็คงจะจบแต ่มันคงจะเป็นไปไม่ได้

มีการแถลงการณ์ต่างๆ ว่าปัญหาทีเกิดขึ้นนั้นมันเกิดมากจากผมเอง วันนี้ผมอยากจะขอ
แถลงการณ์บ้างกับสิ่งที่ไม่อยากพูด เพราะว่ามันจะกระทบกับสังคมที่มีความอบอุ่นแบบนี ้ต้องร้อน
กันไปตามๆ กัน แต่วันนี้ผมเห็นว่าทุกอย่างชัดเจน ผมจะออกมาพูดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ้าง ผม
ทราบดีครับว่าปัญหานี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน มันไม่ควรจะมากระทบต่อผู้ใช้บริการเพราะมัน
แสดงถึงความไม่รับผิดชอบอย่างแรง ตัวผมเองทำงานโปรแกรมมิ่ง และที่ปรึกษา มานานกว่า 4 ปี
แล้ว ความรับผิดชอบนั้นมันมาเป็นที่หนึ่งสำหรับงานบริการ และยิ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมา
ด้วยความรัก ฟูมฟักจนมาถึงปัจจุบัน ผมทรมานและปวดใจ ไม่น้อยไปกว่าพวกคุณเลยครับ

ไม่ใช่ว่าไม่มีการพูดคุยหรือปรับการทำงาน ผมได้ให้เวลาแล้วซึ่งตกลงไว้ว่าเป็นป ีว่าจะทำตาม แต่
ก็ไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้น ผมได้พยายามหาทางไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้งาน แต่เขาก็ไม่ตกลง ไม่
ยินยอม ไม่ดำเนินการณ์ใดๆ และพยายามดึงให้สาธารณะมารับรู้ปัญหาที่บอกว่าตัวเองไม่
สามารถทำได้ ตัวผมเองไม่เคยนำปัญหาที่ผมคับข้องใจนับปีออกมาให้สาธารณะทราบ เพราะมัน
เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่ใช่นิสัยของผม ไม่อยากให้สังคมนี้มีความวุ่นวาย ซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เคยเอา
เรื่องพวกนี้ไปเล่าให้เกิดปัญหาต่อสังคมรวมแต่อย่างใด ตัวผมก็ยังมีความรัก ความผูกพันที่ผูกผม
ไว้ไม่ให้ออกห่างไปไหน จนในสุดท้ายผมได้เสนอทางเลือกขึ้นมา ว่าในเมื่อทุกๆอย่างก็เป็นของ
เขาอยู่แล้ว ซื้อตรงนี้ไปบริหารดูแลเองเถิดแต่ขอให้ผมดูแลต่อ ขอเงินเดือนให้ผมเพียง 5 พันบาท
เพื่อแลกกับการใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาที่ผมว่าง ออกมาสู้รบตบมือกับผู้ประสงค์
ร้ายต่อเวบไซต ์แลกกับแบ็คอัพข้อมูลครั้งสุดท้ายของวันในช่วงประมาณตีสามของวันใหม่ในทุกๆ 
วัน... ก็ได ้ผมยินด ี...แต่หากเข้าไม่ต้องการรับภาระนี้ ผมจะขอซื้อเพื่อนำเวบไซต์กลับมาดูแลเอง 
แต่ถ้าผมซื้อเพื่อนำเว็บมาดูแลต่อน่าจะไม่มีผลกระทบต่อ user มากที่สุด แต่แล้วเขาบอกว่าไม่ซื้อ 
ให้ผมซื้อไปเลยดีกว่า ผมตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม ่ซึ่งท่านโกรธมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ท่าน
อยากให้ผมเลิกจากงานเหล่านี้ไป เพราะคิดว่าปัญหาลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ผม
โกหกท่านเพื่อจะให้ได้ทำงานต่อ แต่ด้วยความรักและผูกพันกับเวบ ผมพยายามใช้ตื๊อท่านอยู่พัก
ใหญ่ และในที่สุด ท่านก็อนุญาตให้ผมซื้อและดูแลตามที่ผมต้องการ แต่ในระหว่างดำเนินการ
ติดต่อขอซื้อ เขากลับก็ปฏิเสธไม่ขาย ทั้งๆที่บอกว่าให้ผมเอาไปในตอนแรก แต่มาให้เหตุผลว่าพวก
ที่ติดต่องานธุรกิจทั้งหมดมาโวยวายว่าต้องการติดต่องานกับเขาแต่ผู้เดียว ซึ่งผมทราบดีครับ ตัว
ผมต้อยต่ำไม่มีหน้ามีตาทางสังคม ที่พอจะไปคุยกับอะไรใครเขาได ้แต่ที่ติดต่องานอยู่นั้นผมก็รู้จัก
อยู่ไม่น้อย... และแม้เขาจะไม่ติดต่องานกับเรา ผมก็ไม่สนใจเพราะผมไม่อยากทำเว็บให้มันกลาย
พันธุ ์เอาสิ่งที่ถูกเรียกว่าครอบครัวมาทำธุรกิจ 



และในท่ีสุดเขาก็ไม่ขายให้ผม แต่บอกให้ผมขายให้เขาไป

มีการจะเอา/จะไม่เอา ว่าผมว่ากลับไปกลับมาทั้งที่จริงๆ ผมยืนยันตามคำพูดตั้งแต่ต้น และบอกผมว่าถ้าผม
ไม่ขาย ก็กลับมาทำงานด้วยกัน แต่ตามรูปแบบของเค้า การทำงานแบบนั้น การดูแลแบบนั้น (มันก็ไม่ต่าง
อะไรเลย เป็นหุ้นส่วนแต่ทุกๆอย่างก็เป็นของเขา) และอะไรที่เป็นสิทธิ์ของผม กลับไปเปลี่ยนยึดเป็นเจ้าของ
ในขณะที่ยังเป็นหุ้นส่วนกันอยู่

ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทำธุรกิจ ผมเข้าสู่การทำงานตั้งแต่อาย ุ12ป ีแต่กับไดอารีฮับนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจ
สำหรับผมเลยครับ ผมเคยโดนโกงมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็ไม่ใช่น้อย แต่สิ่งที่ยึดผมไม่ให้ทำอะไรแบบ
นั้น คงเป็นสิ่งที่คุณๆเรียกว่า ครอบครัว มันทำให้เหมือนผมเห็นแก่ตัว เอาปัญหาส่วนตัวมาทำให้คนอื่น
เดือดร้อน ... ผมยอม ยอมทุกๆอย่าง อย่างที่จะยอมได ้ผมคิดว่าเขาเป็นพี่ชาย ทำอะไรเคารพเกียรติเขา
ตลอด และวันนึงก็มาตัดพี่ตัดน้อง บอกว่าต่อไปนี้จะคุยอะไรกันในแบบธุรกิจล้วนๆ

เวลาผ่านไปสักระยะผมก็พยายามจะให้ปัญหานี้จบ โดยการให้เขาเอาเงินกองกลางที่มีอยู่มาซื้อผมไป และ
ให้ผ่อนชำระอีกสองแสนบาท เดือนละ หมื่นห้าพันบาท อีกหนึ่งป ี-"- รายได้เดือนนึงๆ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสน
บาทครับ ตัวผมเองไม่มองเป็นธุรกิจเลย แต่ใครที่มอง ผมเห็นว่าการจัดการที่ไม่โปร่งใส แค่ปรับเปลี่ยนมันก็
ไม่น่ามีปัญหาใดๆ น่าจะส่งผลดีต่อเราทั้งคู ่ถ้าผมอยากได้เงินจากเว็บนี้จริง ผมควรจะไม่ขาย ยอมกินน้ำใต้
ศอกเขา ได้เงินมากกว่านี้อีกมาก อย่างน้อยก็ยังไม่มีปัญหา ไม่โดนคนต่อว่าขนาดนี ้แม้ว่าผมจะไม่มีราย
ได้จากตรงนี ้ผมก็มีงานอื่นที่ทำอีกมากมาย ซึ่งเป็นงานสาธารณะ หรือรับงานพิเศษ เท่านี้ก็สุขใจแล้ว แม้ว่า
จะไม่มีรายได้เลย ผมก็ยังมีครอบครัวที่ห้ามปราม ไม่อยากให้ทำงานอยากให้เรียนจบก่อนอยู่ดี

แต่ในการขายนี้ด้วยการท่ีผมไม่อยากให้เขานำเว็บไซต์ท่ีผมทำมาด้วยความรักของผม ไปขายทอดตลาด
เก็งกำไรเป็นล้านๆ ซ้ือผมไปแสนกับเงินผ่อนเดือนละหม่ืน แถมยังทำลายเว็บนี้ไปคนละแนวทาง ผมเลย
อยากให้มีเช่าโปรแกรมของผม อย่างน้อยผมก็ได้ดูแล ปกป้องข้อมูล ปกป้องโปรแกรม หลายๆคนพูดกับผม
ว่า ถ้าไม่มีผมแล้วมันจะดำเนินงานแก้ปัญหา ระบบจะ้ราบรื่นได้อย่างไร ตรงนี้ผมยังได้ดูแลในส่วนของผม
รับผิดชอบอยู่

จากปัญหาทั้งหมด ผมได้แสดงความรับผิดชอบ พยายามหาทางออก ได้ใช้เวลา และมีการพูดคุยแล้วจริงๆ 
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี ้โดยอ้างบอกว่าผม อยากจะเลิกให้เช่า ซึ่งได้มีการสนทนากันทางโทรศัพท์แล้ว โดยเนื้อหา
สำคัญของการสนทนาครั้งนั้นคือ ทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ บอกว่าตั้งแต่ซื้อมาเค้ายังไม่ได้อะไร มีแต่ผม
ได้เงินไปแล้วทิ้งความรับผิดชอบ เขาอยากได้ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดไปเก็บไว ้(ข้อมูลนี้คือไดอารีสมาชิก 
รวมที่มีข้อความ private อยู่ด้วย) ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลนี้ก็อยู่ในเครื่องของเค้าและระบบก็ทำงานเป็นปกต ิ
โดยต่อรองว่าถ้าไม่ให้ข้อมูล เขาก็จะไม่แถลงการณ์แก้สิ่งที่ต่อเคยต่อว่าผมแบบผิดๆ ที่ได้พูดออกไป จะ
เอาการ discredit ผมมาเป็นเครื่องต่อรอง ผมเลยยืนยันว่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็แถลงการณ์แก้บอกความจริง สิ่ง
เท็จที่ได้พูดๆกันปากต่อปากออกไปนั้นก่อน และถ้าพี่อยากได้ข้อมูลตรงนี้นักค่อยว่ากัน ซึ่งเป็นโชคดีของ
ผมที่ในโทรศัพท์การสนทนานั้นได้มีพยานอยู่หลายท่าน ไม่ได้มีอยู่คนเดียวอย่างที่เขาคิด ซึ่งพยานก็ได้ยิน
แต่เสียงเรียกร้องว่า "ตั้งแต่ซื้อไปยังไม่เห็นได้อะไรเลย" "พี่ได้อะไร พี่ได้อะไร" อยู่ตลอด และได้บอกว่า
อย่างงี้ก็โกงกัน ด่าว่าเสียๆหายๆ ว่าผมไม่รับผิดชอบสมาชิก ผมเลยได้บอกไปว่า เอาแบบนี้มั้ยให้ผมดูแล
สมาชิกมาเอง ไม่มีการเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องมาจ้างผมผมทำให้ฟรีๆ เลยเอามั้ย ? กลับไม่มีเสียงตอบ
ใดๆ การคุยดำเนินต่อไปและบอกว่างั้นเขาเลิกเช่าโปรแกรมดีกว่านั้น คือสิ่งที่ผมได้ยินจากเขา เขาบอกไม่
สบายใจที่จะใช้แล้วแบบนี ้ซึ่งผมยังคิดอยู่ในใจเลยว่าสงสัยเขาจะมีโปรแกรมใหม่มาเรียบร้อยแล้ว เพราะใน
การสนทนาครั้งนั้น เค้าไม่สนใจโปรแกรม เขาสนใจแต่ข้อมูลสมาชิก ซึ่งผมยินดีตั้งแต่การซื้อแล้ว ว่าถ้ามี
คนมาทำต่อผมจะถ่ายทอดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให ้ข้อให้มีคนมารับช่วงต่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ user ก็
พอ

ทางทนายของผมก็ส่งหนังสือไปยืนยันบอกเลิกของเขาครับ จะได้ไม่มีผลกระทบใดๆ แต่ไม่เห็นตรงอย่าง
คำแถลงการณ์ที่ออกมาเลย ผมยังอยากทำหน้าที่นี้อยู ่แต่ตอนตกลงกันในโพยสิ่งที่ต้องทำ หนึ่งในนั้นมีการ
เอาผมออกจากหน้าแรก เลยทำให้ผมได้ประกาศลา แต่ก็ยังตามดูแลปัญหาให้ได้มากที่สุด แต่ปัญหาก็มีมา
เรื่อยๆ ผมได้ทำงานกับทีมงานใหม ่จากเงินค่าเช่านั้นไปจ้างพี่อีกคนมาดูแล server เพิ่ม เพื่อป้องกันระบบ
ให้ดียิ่งขึ้น แต่ปัญนั้นก็มีมากขึ้นๆ ผมพยายามแก้ไขอยู่ตลอด ผมเสียใจครับ ผมขอโทษที่ผมไม่สามารถจะ
ทำหน้าที่นี้ได้ด ีทำให้ทุกๆคนเดือนร้อน และทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน ในวันที่เว็บนั้นมีปัญหาเปิดไม่ได ้ที่
หลายๆคนโทรไปถามว่าเว็บเป็นอะไรแล้วได้คำตอบว่า "กำลังสำรองข้อมูลอยู"่ แต่จากแถลงการณ์ซึ่งขัด
กัน ผมไม่ได้เป็นคนถอดถอนโปรแกรมออกไป แต่ผมโดนตัดสิทธิ์ในการจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงตัว
ทีมงานผมด้วย เลยทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ผมขอโทษทุกๆคนจริงๆครับ ผมไม่สามารถ



จะทำอะไรได้เลยในเมื่อทุกๆอย่างเขาเป็นเจ้าของ และครอบครองทั้งหมด อย่าว่าแต่ตอนนี้เลยครับ ที่ผ่าน
มาก็เป็นเช่นนั้น ผมขอโทษจริงๆครับ ย้ำจริงๆครับว่าเหตุการณ์ที่ล้มนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผม เป็นการ
ดำเนินงานทั้งหมดของทีมใหม่ของเขา ผมไม่ได้มีส่วนทำให้มันเกิดความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

ส่วนเรื่องที่มีการบอกว่าผมเข้ารหัสไดอารีไว ้เพื่อพยายามสร้างความเดือดร้อน อันนี้เกิดจากความไม่รู้ใน
ด้านระบบโปรแกรมของเขา และยังมายึดไปดูแลเองให้ผลกระทบมันเพิ่มขึ้นอีก ถ้าจะต้องการทีมงานมา
ดูแลต่อนั้นพูดคุยบอกกันดีๆก็ได้ไม่ควรปล่อยให้มีผลกระทบแบบนี ้การดูแลซึ่งควรปล่อยให้ผมทำงานใน
หน้าที่ของผมต่อไป แต่พอเกิดปัญหาควบคุมดูแลไม่ได้แล้วก็ส่งความผิดมาให้ผมรับตามแบบฉบับเขา 
เหตุผลในการเข้ารหัสไดอารีนั้นไม่มีเหตุผลใดๆอื่นเลย นอกจากการปกป้องข้อมูลของ user ทุกคนซึ่งมี
การใช้ private มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ยิ่งในลักษณะเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดมีการเข้ามาครอบครองระบบ
ไป ผมก็ยังปกป้องข้อมูลสมาชิกของคุณอยู่ครับ ผมว่าตรงนี้มันสำคัญ การทวงความครอบครองแบบที่เขา
พยายามอยู่ อยากได้ฐานข้อมูลของสมาชิกทุกคน ไม่รู้ต้องการเพื่ออะไรครับ เพราะผมก็ดูแลอยู่แต่กลับ
อยากจะไปดูแลเองและ ผลก็เป็นอย่างที่เห็น จะให้ผมทำอย่างไรครับเมื่อผมไม่สามารถทำอะไรได ้ทั้งหมด
เป็นที่คุณได้รับข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริง ผมไม่ได้กล่าวร้ายหรือใดๆใคร ไม่ได้ขอความเห็นใจ แต่
อยากให้รับฟังข้อเท็จจริงบ้าง ผมทำตรงนี้มา 3ป ีจนนี้จะปีที ่4 แล้วสมาชิกที่ใช้บริการผมคงทราบดีว่าผม
เป็นอย่างไร ที่ผ่านมาคงพิสูจน์การกระทำของปัจจุบันได ้โปรดลืมข้อมูลที่ผิดๆ บิดเบือนบ้างครับเปิดใจสัก
นิดให้ได้มองดูผม

หลายๆท่านได้บอกผมว่าไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบใดๆ ผมขอโทษครับที่ไม่แสดงความรับผิดชอบนั้นได้
เร็วนัก เนื่องจากผมคิดถึงผลกระทบต่อสังคมนี ้ที่เราเรียกมันว่าครอบครัว ครับ การที่ผมแสดงความรับผิด
ชอบ จะก่อให้เกิดการแบ่งแยกครอบครัว แบ่งข้าง มีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องให้ทะเลาะกัน ไม่มีผลดีอันดีเกิดขึ้น 
ผมขออยู่เงียบๆเสียดีกว่า แต่เมื่อมาถึง ณ เวลาปัจจุบันนี ้เมื่อทุกอย่างมันชัดเจน และทุกคนก็อยากให้ผม
ออกมาบอกอะไรบ้าง

ที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ความผิดทั้งหมดมาตกที่ผม ยังไม่พอโปรแกรมของผมก็อยู่ในครอบ
ครองของเขาอีก ไปทำเงินอีกเดือนละแสนเป็นอย่างน้อย หลังจากนี้ถ้าเกิดโปรแกรมหายไปผมก็คงโดนอีก
ว่า ลบโปรแกรมยึดโปรแกรมทำให ้user เดือดร้อนอีก มีทางออกอะไรให้ผมบ้างครับ จะให้ผมทำอย่างไร 

ผมเสียใจ ที่มีปัญหาอย่างในทุกวันนี ้ผมเสียใจ ที่การตัดสินใจ หรือไม่ตัดสินใจของผมเกิดผลกระทบกับทุก
ๆคน ผมเสียใจ ผมเสียสิ่งที่ผมรัก ที่มันไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้

ผมเสียใจจริงๆครับ

ปล. ขอย้ำอีกครั้งว่าการที่ทำให้เว็บล่มน้ำไม่ได้เกิดจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผม ซึ่งต้องนี้มีหลักฐาน 
การเข้าไปจัดการเซอร์เวอร์ที่ datacenter ของ ISSP ได้อยู่แล้วครับ

ปล2. ผมได้ชี้แจงข้อมูลในอีกมุมแล้ว สุดท้ายเหลือแต่สมาชิกที่จะพิจารณาครับ
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