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บทคดัย่อ 

 
 การค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีมุ่งศึกษาบทบาทส่ือสังคมออนไลน์กับวิถีชีวิตเกยใ์นจงัหวดั
เชียงใหม ่โดยวเิคราะห์ผา่นกรณีศึกษา เฟซบุค๊เพจชุมชนเกยอ์อนไลน์ ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
(1) ศึกษาชุมชนเกย์ในสังคมออนไลน์และออฟไลน์ (2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพแทน
ส่ือมวลชนไทยต่อชุมชนเกยเ์ชียงใหม่ (3) เพื่อสังเคราะห์ให้ได้แนวคิดในการออกแบบส่ือสะทอ้น
กระบวนการต่อรองระหวา่งชุมชนเกยใ์นสังคมไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเพื่อติดตามบริโภคข่าวสารหรือการ
คน้ควา้หาความสนใจต่างๆท่ีแตกต่างออกไปจากการน าเสนอของส่ือกระแสหลกัและการแสวงหา
พื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่ือสารความคิดเห็นของตนเองการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของชุมชนเกยใ์นจงัหวดั
เชียงใหม่ มักท่ีจะน าเสนอเร่ืองเพศ การหาคู่นอนความสนใจทางเพศและการค้นหาข้อมูลแห่ง
ท่องเท่ียว สถานบนัเทิง การกินการใช้ชีวิต การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ไม่สามารถแสดงออกได้ในชีวิตประจ าวนัแต่สามารถแลกเปล่ียนพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเพจสร้าง
เคร่ือข่ายวฒันธรรมย่อยของกลุ่มเกย์เชียงใหม่ให้กระจายออกไปจนท าให้เกิด “ชุมชน” ในโลก
ออนไลน์  เพื่อเป็นพื้นท่ีใหม่ในการแสดงออกซ่ึงรสนิยม/ตวัตนตลอดจนทศันคติทางสังคม ชุมชน
แบบใหม่ท่ีก าลงัถูกประกอบสร้างข้ึนอยา่งสร้างสรรคผ์่านการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และการบริโภค
ข่าวสารของชาวเกยส์ะทอ้นเห็นถึงความหมายของกลุ่มท่ีแตกต่างหลากหลายมากข้ึน  โดยมีส่ือใหม่
เป็นตวัช่วยสร้างช่องทาง/กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมใหม่น้ี 
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ABSTRACT 

 
 This independent study is aimed to study the using of social media to present their social 
identity among the gay groups in Chiang Mai, by focusing on a case study of Facebook Page. The 
objectives of study are (1) to study the gay community in online and offline (2) to study the process 
of creating a visual representation of the gay community in Chiang Mai Press Thailand (3) to 
synthesize the design concept reflects the bargaining process between the gay communities in 
Thailand. 

 The study found the use of social media among gay groups reflects the movement in the field 
of media in Thailand. By exploring this online media, the users are interested in news and general 
learning, which is quite different from the mainstream media structural where people seek to 
communicate their opinions under the control of the state.The use of social media by gay groups in 
Chiang Mai is a place for, sexual orientation, finding partners, and searching of tourist attractions, 
entertainment, eating and living.These groups are able to exchange experiences and opinions on the 
subject that they cannot express in the real life.In this online space, they can communicate with 
members of the group page to create gay subcultures This social has become a place for their  new 
social movement that allow to express their opinions and create a new channel for communication 
there in society. 


