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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การศึกษาวิจยัในหัวข้อ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตวัตนทางสังคมของกลุ่มเกยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่  กรณีศึกษา เฟสบุ๊ค เพจ ของนกัศึกษาสาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจาก
อาจารย์วสันต์ ปัญญาแก้ว ผูใ้ห้ความกรุณารับเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน า ข้อคิด และให้ความ
ช่วยเหลือดา้นขอ้มูล  แนวทางการท าวิจยัท่ีถูกตอ้งตามระเบียบวิธี จึงท าให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จสมบูรณ์
ไปดว้ยดี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนบุคลากร อาจารยใ์นสาขาส่ือ
ศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุกท่านท่ีได้ช่วยกรุณาให้
ความรู้ ประสานด าเนินงานรวมถึงแนะน าขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จนท าใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จได ้

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้องทุกท่านของผูศึ้กษา ท่ีคอยช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และเป็น
ก าลงัใจเสมอมาจนการศึกษาในคร้ังน้ี  ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

        ปราชญา  เทพเทวนิ 
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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบนัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ ำนวนมำกอินเทอร์เน็ตกลำยเป็นแหล่งแห่งกำรแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและท ำให้เกิดกำรเปล่ียนรูปแบบกำรส่ือสำรจำกยุคกำรส่ือสำร
แบบดั้งเดิมในโลกแห่งควำมเป็นจริงเช่นกำรพบปะพูดคุยสนทนำเห็นหนำ้พบเจอตวักนัของคู่สนทนำ
หรือกำรเขียนหรือส่งจดหมำยทำงไปรษณียเ์ป็นตน้มำสู่กำรใช้เทคโนโลยีกำรส่ือสำรในยุคดิจิตอล
แห่งโลกเสมือนจริง  (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งกำรส่ือสำรข้ำมชำติ ท ำให้คนจ ำนวนมำก             
ทัว่โลกมีกำรด ำเนินชีวติทั้งในสังคมของโลกแห่งควำมเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง 

 เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลำยเป็นปรำกฏกำรณ์ของกำรส่ือสำร
ระหวำ่งบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ตโดยมุ่งเนน้ไปท่ีกำรสร้ำงชุมชนออนไลน์ซ่ึงท ำให้ผูค้นสำมำรถท่ีจะ
แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลตำมประโยชน์กิจกรรมหรือควำมสนใจเฉพำะเร่ืองซ่ึงกนัและกันจนใน
ปัจจุบนันักกำรตลำดไดม้องเครือข่ำยสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงกำรส่ือสำรใหม่ประเภทหน่ึงโดย
พวกเขำเปล่ียนจำกกำรเรียกเครือข่ำยสังคมออนไลน์มำเป็น “ส่ือสังคม” (Social Media) ซ่ึงเป็นช่อง
ทำงกำรส่ือสำรผำ่นส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมำกจนกลำยเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบนัเพรำะเครือข่ำยสังคมออนไลน์  เป็นบริกำรพื้นฐำนของเวบ็ไซด์ ท่ีผูใ้ช้/ผูบ้ริโภคสำมำรถใช้
สร้ำงพื้นท่ีและแสดงตน  ตลอดจนส่ือสำรควำมคิดให้เป็นท่ีรับรู้  เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไปในพื้นท่ี
ส่วนตวั  ชุมชนเฉพำะกลุ่ม  รวมจนไปถึงในพื้นท่ีสำธำรณะดว้ยกำรสร้ำง “หนำ้ต่ำงทำงสังคม”  (Web 
Page)  ของตนเองและอนุญำตใหผู้อ่ื้นท่ีใชบ้ริกำรเครือข่ำยเดียวกนัเขำ้มำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์กบั
ผูใ้ชน้ั้นๆได ้

 ส่ือออนไลน์มีบทบำทอยำ่งส ำคญัต่อกำรด ำเนินชีวิตของชนชั้นกลำงในสังคมไทย  ผูค้นจ ำนวน
มำกไม่สำมำรถออกห่ำงจำกโทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตได ้กระทัง่บ่อยคร้ังน ำไปสู่พฤติกรรม
สังคมท่ี ไม่ค  ำนึงถึงมำรยำทสังคมและไม่อำจอยู่กบัตวัน่ิงๆ ไดน้ำน ไม่สนใจคนรอบขำ้ง ทว่ำสนใจ
ควำมสัมพนัธ์หรือส่ิงท่ีอยูบ่นโลกออนไลน์ จนกลำยเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกกนัวำ่ “สังคมกม้หนำ้” 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมำพร้อมกบัเทคโนโลยีกำรส่ือสำร มีควำมรู้สึก“เหงำ” และ
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“โดดเด่ียว”  อยำ่งรุนแรงหำกไม่สำมำรถติดต่อใครไดแ้มจ้ะเป็นเพียงช่วงเวลำสั้นๆ เม่ือไม่สำมำรถหำ
ควำมพอใจไดจ้ำกกำรอยูค่นเดียว “กำรเขำ้สังคม” ผำ่นส่ือออนไลน์นอกจำกจะสร้ำงควำม “สนุก” มำก
ข้ึน ดว้ยเพรำะนอกจำกจะติดตำมมิตรสหำยกลุ่มเก่ำไดอ้ย่ำงใกลชิ้ดยงัมีโอกำสง่ำยๆในกำรท ำควำม
รู้จกักบัคนใหม่ๆท่ีดูจำกพื้นฐำนดำ้นอำชีพกำรงำน หรือกำรด ำเนินชีวิตจริงแลว้อำจไม่มีโอกำสโคจร
มำพบกนั  นอกจำกน้ีส่ือสังคมออนไลน์ยงัเปิดโอกำสใหมี้กำรโตต้อบกนั  แลกเปล่ียนมุมมองควำมคิด
ต่ำงๆ  ทั้งในทำงกำรเมือง วงกำรบนัเทิง และเศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบนัมีผูใ้ช้หลำกหลำยกลุ่มท่ีหนัมำ
ใช้ส่ือสังคมเพื่อสร้ำงพื้นท่ีกลุ่ม หรือชุมชนออนไลน์ของตนเอง อำทิ ชุมชนเพื่อนร่วมงำน เพื่อนร่วม
สถำนศึกษำ เพื่อนร่วมสมำคม ชุมชนในเมือง ชุมชนคนรสนิยมเดียวกนั ชุมชนของแฟนบอล แฟน
คลบัดำรำ 

 จำกปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำว  ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรใชเ้ครือข่ำยสังคมออนไลน์ของ
ชุมชนชำวเกยใ์นเมืองใหญ่  (คือเมืองเชียงใหม่)  ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผูใ้ชส่ื้อสังคมอีกกลุ่มหน่ึง ท่ำมกลำง
กลุ่มต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำย ชุมชนชำวเกยใ์นบริบทสังคมไทยถือเป็น “คนนอก”  มีวฒันธรรมเครือข่ำย
ควำมสัมพนัธ์ของตวัเอง  ฉะนั้นส่ือสังคมออนไลน์จึงกลำยเป็นพื้นท่ีใหม่และมีบทบำทอยำ่งส ำคญัต่อ
ชีวติทำงสังคมของพวกเขำ ส ำหรับชุมชนชำวเกย ์ ส่ือออนไลน์ไม่เพียงเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงชุมชน
เส มือน  (Virtual Community) ซ่ึ งส ำม ำรถแลก เป ล่ี ยนข้อมู ลทั้ งตัวอักษรเสี ยงภำพ น่ิ งและ
ภำพเคล่ือนไหวไดอ้ยำ่งอิสระ  ทวำ่ยงักลำยเป็นพื้นท่ีทำงสังคมท่ีขยำยตวัไปในกลุ่มสังคมต่ำงๆ แตก
ยอ่ยออกไปอีกตำมควำมสนใจ  มีกำรสร้ำงวฒันธรรมเฉพำะกลุ่ม  สร้ำงอตัลกัษณ์ของกลุ่ม  ผำ่นกำร
ใชส้ัญญะและส่ือท่ีแสดงออกถึงรสนิยมทำงเพศไม่รักเพศหญิงแต่รักเพศเดียวกนั   

 ปัจจุบนัไดเ้กิดพื้นท่ีส่ือออนไลน์ทำงเวบ็ไซด์ท่ีเปิดข้ึนมำสนองต่อควำมตอ้งกำรของกลุ่มชำว
เกยจ์  ำนวนมำก  กำรแพร่กระจำยส่ือใหม่  ไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีส่ือปิดอีกต่อไป  แต่มีกำรเขำ้ถึงขอ้มูลง่ำยข้ึน  
มีกำรแสดงอตัลกัษณ์อย่ำงโดดเด่นผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์  (คือ Facebook)  และกลำยเป็นทำงเลือก
ของกลุ่มเกย ์ไม่มีกำรปกปิดแอบแฝงเหมือนในอดีต กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีตอ้งกำรจะท ำควำมเขำ้ใจและ
อธิบำยวำ่ ส่ือออนไลน์มีบทบำทส ำคญัท่ีท ำให้กลุ่มเกยส์ำมำรถสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมผำ่นส่ือออนไลน์
และใช้สร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมอย่ำงไร และแสดงออกซ่ึงควำมรู้สึกนึกคิด รสนิยม และกำรสร้ำง
ตวัตนทำงสังคมใหม่จนอำจส่งผลอย่ำงส ำคญัต่อกำรด ำเนินชีวิตจริงๆ ของพวกเขำในสังคมไทยยุค
ปัจจุบนั 
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  ค ำถำมของกำรศึกษำวจัิย 
 1.  ส่ือออนไลน์มีบทบำทส ำคญัท่ีท ำให้กลุ่มเกยส์ำมำรถสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมผำ่นส่ือออนไลน์
อยำ่งไร 
 2.   กลุ่มเกยใ์ชส้ร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมและแสดงออกซ่ึงควำมรู้สึกนึกคิด รสนิยมและกำรสร้ำง
ตวัตนทำงสังคมใหม่ของพวกเขำในสังคมไทยยคุปัจจุบนัอยำ่งไร 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษำกำรสร้ำงชุมชนชำวเกยผ์ำ่นกำรใชแ้ละกำรบริโภคส่ือในพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์  
(Facebook) วำ่ด ำเนินไปอยำ่งไร 
 2. เพื่อศึกษำว่ำกระบวนกำรสร้ำงชุมชนในพื้นท่ีส่ือออนไลน์ (Facebook) ดังกล่ำวข้ำงต้น 
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ไปกบัชีวติประจ ำวนัของเหล่ำชำวเกยอ์ยำ่งไร 
 3. เพื่อสังเครำะห์ไดแ้นวคิดในกำรออกแบบส่ือสะทอ้นกระบวนกำรต่อรองของชุมชนชำวเกย์
ผำ่นพื้นท่ีส่ืออนไลน์ (Facebook) ในสังคมไทย 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1.  ได้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักระบวนกำรสร้ำงชุมชนชำวเกยใ์นพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์  
(Facebook)  ผำ่นกำรใชแ้ละกำรบริโภคส่ือ   
       2.  ไดค้วำมเขำ้ใจใหม่  เก่ียวกบักำรสร้ำงอตัลกัษณ์และชีวติทำงวฒันธรรมของชำวเกยท่ี์ปรำกฏ
ผ่ำนภำพตัวแทนในพื้นท่ีส่ืออนไลน์ (Facebook) ควำมเข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงภำพแทนของส่ือ
ออนไลน์ต่อชุมชนเกย ์
         3.  ไดแ้นวคิดในกำรออกแบบส่ือท่ีสะทอ้นกระบวนกำรต่อรองระหวำ่งชุมชนเกยใ์นสังคมไทย 

1.4  นิยำมศัพท์ 

 เกย ์คือ ผูช้ำยท่ีมีรสนิยมทำงเพศชอบเพศชำยดว้ยกนั  แต่ยงัคงพอใจในเพศชำยของตนเอง  กำร
แต่งตวัยงัคงลกัษณะแบบผูช้ำย 
 ส่ือสังคมออนไลน์  คือ ส่ือท่ีผูส่้งสำรแบ่งปันสำร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่ำงๆ ไปยงัผูรั้บสำรผ่ำน
เครือข่ำยออนไลน์ โดยสำมำรถโตต้อบกนัระหวำ่งผูส่้งสำรและผูรั้บสำร หรือผูรั้บสำรดว้ยกนัเอง 
 แอปพลิเคชัน่ โปรแกรมประเภทหน่ึง  ท่ีรับรองกำรท ำงำนเฉพำะทำง ใชส้ ำหรับกำรใชง้ำนบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือคอมพิวเตอร์ท่ีมีกำรเช่ือมต่อส่ือสังคมออนไลน์ 
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 Like  ฟังกช์ัน่กำรกดเพื่อแสดงควำมช่ืนชอบต่อรูปภำพ  ขอ้ควำม หรือเพจในเครือข่ำยส่ือสังคม
ออนไลน์  รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle) รูปแบบกำรใชชี้วิตของบุคคลอยูใ่นโลกท่ีแสดงออกมำ
ในรูปของกิจกรรม (Activities) ควำมสนใจ (Interests) และควำมคิดเห็น (Opinions) ต่ำงๆ 
 ควำมหมำยตรง (Denotation) เป็นระดับควำมหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัควำมจริงระดับธรรมชำติ  
เป็นควำมหมำยท่ีเป็นท่ีรับรู้และเขำ้ใจไดส้ ำหรับผูรั้บสำรส่วนใหญ่  กำรอธิบำยควำมหมำยของศพัท์
ในพจนำนุกรมก็เป็นควำมหมำยโดยตรง 
 ควำมหมำยแฝง (Connotation) เป็นกำรตีควำมหมำยของสัญญะโดยเป็นระดบัท่ีพ่วงเอำปัจจยั
ทำงวฒันธรรมเขำ้มำเก่ียวขอ้งดว้ยซ่ึงเป็นกำรอธิบำยถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัอำรมณ์ควำมรู้สึกของ
ผูใ้ชแ้ละคุณค่ำทำง 
 มำยำคติ (Myth) วิธีคิดแต่ละสังคมวฒันธรรมท่ีมีต่อเร่ืองหน่ึงและเป็นวิธีกำรสรุปแนวคิด 
(Conceptualization) เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มำยำคติปรำกฏไดใ้นทุกสังคมรวมถึงสังคมสมยัใหม่
ดว้ย 
 ไทมไ์ลน์ (Timeline) แผนผงัแสดงกำรพฒันำหรือล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนตำมล ำดบัเวลำ  โดย
ข้ึนอยูก่บัหวัขอ้ท่ีน่ำสนใจ และช่วงเวลำท่ีสนใจ ไทมไ์ลน์ถูกใชใ้นกำรแสดงผลเพื่อง่ำยต่อกำรศึกษำ
ขอ้มูล โดยทัว่ไปจะใส่เฉพำะหวัขอ้ส ำคญัไม่ลงรำยละเอียดมำกนกั 

1.5  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำคน้ควำ้อิสระเร่ือง กำรใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตวัตนทำงสังคม
ของกลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษำ  Facebook page แยกออกเป็น บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั บทท่ี 4 ผลกำรศึกษำ บทท่ี 5 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ และกำรออกแบบ
ส่ือศิลปะท่ีจดัแสดงนิทรรศกำร 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยเร่ืองการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนทางสังคมของกลุ่มเกย์ในจังหวดั
เชียงใหม่  ผา่นการสร้างภาพตวัแทนใน  Facebook  Pages  “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ประยุกษ์
ใช้แนวคิดทฤษฎีส าคญัคือ 1. แนวคิดสัญวิทยา (semiology) และการวิเคราะห์ภาพตวัแทน (representation 
analysis) 2. แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ Identity 3. แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมย่อย (subculture) การน าเสนอ
ในบทน้ีแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 2.1 การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา และ  2.2 ทบทวนงาน
ศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.1.1 สัญวทิยา  (semiology) และการวเิคราะห์ภาพตัวแทน (representation analysis) 
 เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษยอ์นัถือเป็น
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัของเราสัญลกัษณ์อาจจะได้แก่ภาษารหัสสัญญาณเคร่ืองหมายฯลฯหรือ
หมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริงตวัจริงในตวับทและในบริบทหน่ึงๆใน
แง่ของการส่ือสารของสารสนเทศในส่ิงมีชีวิต Semiotics เป็นค าท่ีนักปรัชญาชาวอเมริกนั Charles 
Sanders Peirce (ค .ศ .1839 - 1914) เป็นผู ้ริเร่ิมใช้และท าให้ เป็นท่ี รู้จักอย่างแพร่หลายส่วนค าว่า 
Semilogy เป็นค าท่ีตั้งข้ึนโดยนกัภาษาศาสตร์ Ferdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-1913) นอกจากน้ียงั
มีนกัวิชาการอีกหลายคนน าเอาแนวคิดเร่ืองสัญวิทยาไปพฒันาต่อซ่ึงจะกล่าวถึงอีกคนไดแ้ก่ Roland 
Barthes (ค.ศ. 1915-1980) ในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสัญศาสตร์และสัญวิทยานั้นมีเน้ือหาและ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกนันัน่คือการศึกษาวิธีการส่ือความหมายขั้นตอน
และหลกัการในการส่ือความหมายตลอดจนเร่ืองการท าความเขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์ท่ี
ปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมหน่ึงๆ 

รูปสัญญะและความหมายสัญญะ 
 การศึกษาเก่ียวกบัสัญศาสตร์จะเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะและความหมาย
สัญญะเพื่อดูวา่ความหมายถูกสร้างและถูกถ่ายทอดอยา่งไรซ่ึง Saussure อธิบายวา่ในทุกๆ สัญญะตอ้ง
มีส่วนประกอบทั้ง 2อยา่งไดแ้ก่ 
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1.1.1 รูปสัญญะ (Signifier) คือส่ิงท่ีเราสามารถรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัเช่นการมองเห็น
ตวัอกัษรรูปภาพหรือการไดย้ินค าพดูท่ีเปล่งออกมาเป็นเสียง   (Acoustic-image) 

1.1.2 ความหมายสัญญะ (Signified) หมายถึงความหมายค านิยามหรือความคิดรวบยอด 
(Concept) ท่ีเกิดข้ึนในใจหรือในความคิดของผูรั้บสารความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะแต่ละตัวนั้น
เกิดข้ึนโดยตรรกะว่าดว้ยความแตกต่าง (The logic of difference)  หมายถึงความหมายของสัญญะแต่
ละตวัมาจากการเปรียบเทียบวา่ตวัมนัแตกต่างจากสัญญะตวัอ่ืนๆในระบบเดียวกนั ซ่ึงหากไม่มีความ
แตกต่างแลว้ความหมายก็เกิดข้ึนไม่ไดท้ั้งน้ีความต่างท่ีท าให้ค่าความหมายเด่นชดัท่ีสุดคือความต่าง
แบบคู่ตรงข้าม (Binary opposition)  เช่นขาว-ด าดี-เลวร้อน-เย็นหรืออธิบายอีกอย่างคือความหมาย
ของสัญญะหน่ึงเกิดจากความไม่มีหรือไม่เป็นของสัญญะอ่ืน (สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544) 

ความหมายตรงและความหมายแฝง 
 ในการท างานของขั้นตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปสัญญะและความหมายสัญญะตลอดเวลาซ่ึง Barthes ได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมาย  2 
ชนิดคือ 
 ความหมายตรง (Denotation) เป็นระดบัของความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงระดบัธรรมชาติ
เป็นความหมายท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดต้รงตามตวัอกัษรจดัอยูใ่นลกัษณะของการอธิบายหรือพรรณนา 
(Descriptive level) และเป็นความหมายท่ีเป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจไดส้ าหรับผูรั้บสารส่วนใหญ่ยกตวัอยา่ง
เช่นเม่ือเรากล่าวถึงช้างก็จะนึกถึงลักษณะของสัตวท่ี์มีรูปร่างใหญ่มีงาและงวง เป็นต้นการอธิบาย
ความหมายของค าศพัทใ์นพจนานุกรมก็เป็นความหมายโดยตรงเช่นกนั (ภคัพงศ ์อคัรเศรณี, 2548) 
 ความหมายแฝง (Connotation) เป็นการตีความหมายของสัญญะโดยเป็นระดบัท่ีพ่วงเอาปัจจยั
ทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยซ่ึงเป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูใ้ช้และคุณค่าทางวฒันธรรมของเขาความหมายแฝงหรือความหมาย ในระดบัท่ีสองน้ีสร้างข้ึนบน
พื้นฐานของความหมายตรงของสัญญะตวัเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการเกิดข้ึนของความหมายแฝงน้ี
เกิดข้ึนเม่ือ สัญญะ ในความหมายระดบัแรกถูกน าไปใช้เป็นรูปสัญญะ โดยมีการผูกโยงรวมเขา้กบั
ความหมายใหม่จึงเกิดเป็นความหมายแฝง ซ่ึงกระบวนการน้ีเองท่ี  Barthes ใช้อธิบายการเกิด Myth 
(มายาคติ) ซ่ึง Barthes ได้อธิบายเก่ียวกับกระบวนการดังกล่าวไว้ดังน้ี  “มายาคติเป็นระบบส่ือ
ความหมายซ่ึงมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีมนัก่อตวัข้ึนบนกระแสการส่ือความหมายท่ีมีอยูก่่อนแลว้จึงถือได้
ว่ามายาคติเป็นระบบสัญญะ ในระดับท่ีสองส่ิงท่ีเป็นหน่วยสัญญะ(ผลลัพธ์จากการประกอบของ
รูปสัญญะกบัความหมาย) ในระบบแรกกลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบท่ีสอง ขอย  ้าในท่ีน้ีวา่เป็น
วสัดุส าหรับสร้างวาทะแห่งมายาคติ  (เช่นภาษา  ภาพถ่าย  ภาพวาด  โปสเตอร์  พิธีกรรม  วตัถุ  ฯลฯ) 
ไม่วา่ในเบ้ืองตน้นั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตามแต่คร้ันเม่ือถูกจบัยึดโดยมายาคติแลว้
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ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ” (วรรณพิมล องัคศิริสรรพ , 2544) 
อย่างไรก็ดีการส่ือความหมายในระดับของความหมายแฝงน้ีมีแนวโน้มในการส่ือความหมายท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัของการส่ือความหมายโดยแบ่งออกเป็น  2  ระดบัไดแ้ก่ 
 ระดบัของปัจเจก   (Individual connotations)  
ในการท าความเขา้ใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการมองโลกและการท่ีบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัโลก 
 ระดบัของวฒันธรรม  (Cultural connotations) การส่ือความหมายในระดบัน้ีแสดงถึงการท่ีวตัถุ
ในวฒันธรรมไดพ้่วงเอาความสัมพนัธ์และการส่ือความหมายเขา้มาในตวัมนัและมีส่วนร่วมในการให้
ความหมายกับผูค้นในวฒันธรรมยกตวัอย่างเช่นการมอบดอกกุหลาบท่ีคนให้การยอมรับในเชิง
วฒันธรรมเขา้ใจร่วมกนัวา่เป็นการแสดงถึงความรัก (สมเกียรติ  ตั้งนโม,  2550) 
 

 
 

ภาพที ่2.1  แสดงการท างานของมายาคติ (วรรณพิมล  องัคศิริสรรพ,  2544 : 11) 
 

ผูศึ้กษาได้น าแนวคิดสัญวิทยามาใช้ในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ความหมายของสัญญะใน
ชุมชนเกยโ์ดยศึกษาทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงของกลุ่มสังคมเกยแ์นวคิดน้ีจะท าให้เขา้ใจ
ถึงความหมายแฝงในการส่ือสารของกลุ่มสังคมต่อสังคมเกยด์ว้ยกนัทั้งในระดบัปัจเจกรวมไปถึงระดบั
ของวฒันธรรมของชุมชนเกยใ์นสังคมไทย 

 

ภาพตัวแทน (Representation) 
 การน าเสนอภาพแทน เป็นแนวทางการศึกษาดา้นวฒันธรรมของส านกัปรากฏการณ์นิยมซ่ึงให้
ความส าคญักับแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม ส านักวฒันธรรมศึกษาไทยได้
อธิบายเร่ือง “ภาพตวัแทน” (Representation) ว่ามิใช่ส่ิงหรือผลผลิตท่ีเคยเป็นอยู่หรือมีอยู่หากแต่เป็น
ผลผลิตท่ีมีการประกอบสร้างข้ึนมาใหม่อยู่ตลอดเวลา (Reproduce) ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อเขียน
หลักฐานซ่ึงภาพตวัแทนนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ย่อมแล้วแต่ว่าภาพตวัแทนนั้นจะถูกน าเสนอ
อยา่งไร นอกจากน้ีแนวความคิดเก่ียวกบัภาพตวัแทนยงัระบุวา่การน าเสนอภาพตวัแทนของส่ิงๆหน่ึง
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ในช่วงเวลาหน่ึงๆในกระบวนการประกอบสร้างความหมายนั้น จะไม่ได้มีเพียงหน่ึงเดียวแต่มีได้
หลากหลายและแต่ละภาพตวัแทนนั้นต่างแข่งขนักนัเพื่อให้ภาพของตนข้ึนมาอยู่เหนือกวา่หรือจริง
กว่าภาพอ่ืนๆ ดังนั้ นค าว่า  Representation ท่ีใช้ในท่ีน้ีมิได้มีความหมายเพียงแค่ภาพท่ีเรามองเห็น
เท่านั้น แต่ในทางปฏิบติัศพัท์เฉพาะค าน้ียงัครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ในการเสนอภาพออกมา
อีกด้วย ในท่ีน้ี จึงขอใช้ค  าว่า “การน าเสนอภาพตัวแทน” เม่ือกล่าวถึงค าว่า Representation ใน
ความหมายท่ีส่ือถึงกระบวนการน าเสนอและใชค้  าวา่ “ภาพตวัแทน” ในความหมายท่ีส่ือถึงภาพเพียง
อย่างเดียว (สุรเดช โชติอุดมพนัธ์ุ : วาทกรรมภาพแทนและอตัลกัษณ์) โดยในวิชาส่ือศึกษา (Media 
Studies) สามารถแปลความหมายในนยัต่างๆ ได ้3 ประการคือ 
  1.   มีลกัษณะคลา้ยคลึง (To look like or to resemble) 
  2.   เป็นตวัแทนของส่ิงของหรือบุคคล (To stand in for something or someone) 
  3.   น าเสนอคร้ังใหม่หรือน าเสนอซ ้ า (To present a second time or to re-present) 
 ทั้งสามนยัขา้งตน้นั้นสามารถสรุปความไดว้า่การน าเสนอภาพตวัแทนเป็นการน า “ความจริง” 
หรือภาพตน้แบบมาน าเสนอซ ้ าอีกคร้ังใหม่ภาพท่ีถูกน าเสนอจึงมิไดมี้คุณสมบติัเท่าเทียมกบัความจริง
ดั้งเดิมแต่เป็นเพียง “ตวัแทน” ท่ี “คล้ายคลึง” กบัความจริงต่อภาพตน้แบบเท่านั้นโดยนัยน้ีปรัชญา
ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) อธิบายว่า “ภาพตวัแทนมิใช่ส่ิงท่ีเคยเป็นอยู่หรือมีอยู่แต่เป็น
ผลผลิตของการประกอบสร้างข้ึนใหม่ตลอดเวลาภาพตวัแทนจะมีลกัษณะเป็นอยา่งไรจึงข้ึนอยูก่บัว่า
ภาพนั้นจะถูกน าเสนอออกมาอยา่งไรหรือกล่าวในแง่ภาษาคือภาพตวัแทนนั้นถูกนิยามหรือถูกเล่าเร่ือง
ในลกัษณะใด (กาญจนา แกว้เทพ, ส่ือและวฒันธรรมศึกษากบัสังคมไทย, 2555) อาจกล่าวไดว้า่สาเหตุ
ท่ีภาพตวัแทนแปรเปล่ียนไปจากภาพต้นแบบนั้น เพราะรูปลักษณ์และคุณสมบติับางประการถูก 
“ส่ือกลาง” ท่ีใช้น าเสนอบิดเบือนลักษณะของภาพต้นแบบไปในชีวิติประจ าวนั ส่ือกลางท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอภาพตวัแทนนั้น มิได้มีเพียงรูปภาพตามความหมายนัยตรงของค าว่า ภาพ 
เท่านั้ นแต่ยงัหมายรวมถึงส่ือชนิดอ่ืนๆทุกชนิดท่ีมีความสามารถในการน าเสนอได้ ทั้ งภาพวาด
ภาพถ่าย  โทรทศัน์  วทิย ุ ภาพยนตร์  ภาษา  รวมทั้ง 

วจันภาษาและอวจันภาษา  ล้วนแต่เป็นส่ือท่ีสามารถน าเสนอภาพตวัแทนได้ทั้ งส้ิน ไมเคิล  
โอชอจ์เนสซี  (Michael O’Shaughnessy) และเจนสเตดเอร์ (Jane Stadler) ได้เสนอแผนภูมิแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริงต่อภาพตน้แบบและภาพตวัแทนไวด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริงส่ือและภาพตวัแทน 

 

 จากแผนภูมิข้างต้นสรรพส่ิงและความจริงต่างๆล้วนแต่ถูกเสนอผ่านส่ือในกระบวนการ
น าเสนอน้ีส่ือย่อมมีบทบาทในการบิดเบือนภาพของสรรพส่ิงเหล่าน้ีด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การ
น าเสนอคือการให้ความหมายแก่ส่ิงต่างๆการประกอบสร้างคือการดึงเอาความหมายต่างๆใน
วฒันธรรมมาให้ความหมายแก่ส่ิงท่ีถูกน าเสนอไปในทิศทางท่ีผูส่้งสารเขา้ใจและในท่ีสุดก็จะไดภ้าพ
หรือตวับทซ่ึงมีลักษณะแปรเปล่ียนไปจากสรรพส่ิงท่ีเป็นต้นแบบเพราะผ่านกระบวนการทั้งสาม
ขา้งตน้มาแลว้ 
 นอกจากน้ีจะสังเกตได้ว่าลูกศรท่ีอยู่ระหว่างกรอบท่ี 1 สรรพส่ิง/ความจริงกบักรอบท่ี 2 การ
น าเสนอผา่นส่ือการประกอบสร้างผ่านส่ือและการตีความ โดยส่ือนั้นเป็นลูกศรสองดา้นเพราะมโน
ทศัน์เร่ืองภาพตวัแทนเช่ือว่ามนุษยไ์ม่อาจประจกัษถึ์งความจริงแท ้(Reality) ไดโ้ดยง่ายหากแต่ความ
จริงแทท่ี้เราเขา้ใจนั้นก็ถูกน าเสนอผา่นส่ือเช่นกนัจึงตอ้งมีหัวลูกศรชีกลบัเพื่อส่ือนยัวา่ตวัของ “ความ
จริง” เองก็มีท่ีมาจากการน าเสนอภาพตวัแทนดว้ย 
 อน่ึงการท่ีเราเรียกภาพท่ีถูกเสนอผ่านส่ือว่าเป็น “ตวับท” (Text) นั้นเพราะรูปลกัษณ์ของภาพ
นั้นไม่จ  าเป็นต้องเป็นภาพตวัอักษร หรือสัญลักษณ์เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ภาพตวัแทนนั้นมี
ความหมายกวา้งครอบคลุมถึงวตัถุทุกชนิดท่ีผูรั้บสารสามารถรับรู้ได้ทางโสตประสาทและเอ้ือต่อ
การศึกษาวิเคราะห์ดงัท่ี โอชอจ์ เนสซี และสเตดเลอร์ อธิบายว่าตวับทคือส่ือทุกชนิดเช่นภาพถ่าย
โฆษณา ภาพยนตร์  นิตยสาร  เวบ็ไซด์  รายการโทรทศัน์  บทความ  หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ทั้งน้ีตวับท
ตอ้งสามารถท่ีจะถูกผลิตซ ้ าไดแ้ละสามารถน ามาวเิคราะห์ได ้
 จากความหมายท่ีเสนอมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ประเด็นส าคญัของการน าเสนอภาพตวัแทนนั้น
คือความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างภาพตน้แบบกบัภาพตวัแทนอนัเน่ืองมาจากบทบาทของ “ส่ือ” ท่ีใช้
น าเสนอภาพตวัแทน สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) นกัวชิาการวฒันธรรมศึกษาไดเ้สนอวา่ส่ือท่ีมีบทบาท
ส าคญัท่ีสุดในการเสนอภาพตวัแทนนั้นคือ “ภาษา” เพราะมนุษยคิ์ดและเขา้ใจส่ิงต่างๆผา่นภาษาทั้งส้ิน

การน าเสนอผา่นส่ือ 

Media Representation 

การประกอบสร้างโดยส่ือ 

Media Construction 

การตีความโดยส่ือ 

Media Interpretation 

สรรพส่ิง/ 

ความเป็นจริง 

The World/Reality 

 

ภาพ/ตวับท 

Image/Text 
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เขาอธิบายวา่กระบวนการเสนอภาพตวัแทน  (System of Representation)  มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรก
มนุษยมี์ “มโนทศัน์” (ซ่ึงหมายถึงภาษาสามญัทัว่ไปท่ีมนุษยใ์ชแ้ปลความคิดออกมา) เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
อยู่ในสมองมโนทศัน์เหล่าน้ี หมายรวมถึงรูปธรรมเช่นแก้วน ้ าเกา้อ้ีตน้ไมแ้ละนามธรรมเช่นความดี
ความชัว่ความสุขความทุกข์มโนทศัน์ เหล่าน้ีจะมีอยู่ในสมองการน าเสนอผ่านส่ือของมนุษยอ์ยู่แลว้
เพราะได้ผ่านการเรียนรู้สั่งสมหรือจากประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลในสังคมจากนั้น ในขั้นตอน
ต่อมามนุษยจ์ะไดรั้บสารผา่นตวับทดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น ดู ฟัง พดู คุย อ่าน ฯลฯ ในขั้นตอนน้ีภาษาจะ
เขา้มามีบทบาทคือ เป็นรหัสท่ีช่วยให้มนุษยส์ามารถเช่ือมโยงสารดงักล่าวเขา้กบัมโนทศัน์ในสมอง
ของตนได้ ตัวอย่างเช่น เม่ือเราได้ยินค าว่าแก้วน ้ าเราก็จะสามารถเช่ือมโยงค าน้ีเข้ากับภาชนะ
ทรงกระบอกส าหรับใชบ้รรจุของเหลวท่ีใชด่ื้มไดท้นัทีเพราะเรามีขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เสียงของค าวา่แกว้น ้ ากบัวตัถุอนัไดแ้ก่ภาชนะดงักล่าวอยูใ่นสมอง (ฮอล์ เรียกวา่ “มโนทศัน์” เก่ียวกบั
แ ก้ ว น ้ า ) (Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, P16-22)
 ดว้ยเหตุท่ีภาษาเป็นส่ือส าคญัท่ีสุดในการน าเสนอภาพตวัแทนฮอลล์ จึงใหค้วามหมายของ “การ
น าเสนอภาพตวัแทน” ว่าหมายถึง “การใช้ภาษาเพื่อกล่าวถึงหรือน าเสนอสรรพส่ิง โดยมีการเน้นย  ้า
ความหมาย” หรือกล่าวโดยละเอียดคือ “การน าเสนอภาพตวัแทนเป็นกระบวนการผลิตความหมายจาก
มโนทศัน์ในความคิดของเราผา่นทางภาษาภาพตวัแทน เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงมโนทศัน์ในความคิดของเรา
ผ่านทางภาษาภาพตวัแทน เป็นส่ิงเช่ือมโยงมโนทศัน์กบัภาษาเขา้ดว้ยกนัเพื่อใช้อา้งอิงถึงโลกแห่ง
ความจริงหรือแม้แต่โลกจิตนาการในการให้ความหมายของภาพตวัแทนนั้น (นพพร ประชากุล) 
อธิบายว่าการน าเสนอภาพตวัแทน “เลือกเอาคุณลักษณะบางอย่างมาขบัเน้นแล้วน าเสนอออกมา
ประหน่ึงว่าเป็นตวัแทนของทั้งหมดตวัอย่างเช่น มนุษยค์นหน่ึงอาจจะมีทั้งข้อดีและขอ้เสียแต่การ
น าเสนอภาพตวัแทน มนุษยค์นดงักล่าวอาจจะเลือกเฉพาะดา้นดีมาน าเสนอให้เป็นวีรบุรุษหรือ อาจจะ
เลือกเฉพาะดา้นท่ีไม่ดีมาน าเสนอให้เป็นผูร้้ายก็ไดห้รือการรณรงคท์่องเท่ียวตลาดโบราณแนวตลาด
ร้อยปี อาจจะเลือกเน้นประชาสัมพนัธ์เฉพาะส่ิงท่ีมีคุณลกัษณะแบบโบราณ เช่น ของเล่น อาหารการ
กิน และการแต่งกายของคนในตลาดท่ีพน้สมยัไปแลว้ทั้งๆ ท่ีจริงๆ แลว้ในตลอดนั้นอาจจะมีสินคา้
และผูค้นท่ีทนัสมยัตามปกติรวมอยูด่ว้ยก็ได ้
 ค าว่า Representation ในภาษาองักฤษนั้นเสนอแนวคิดท่ีอาจจะไม่สามารถแปลได้ดว้ย “ภาพ
แทน” ทั้งหมดเน่ืองจากค าว่า “ภาพแทน” เป็นผลผลิตหรือวตัถุส าเร็จหากแต่ค าว่า Representation   
นั้นยงัหมายรวมถึงกระบวนการน าเสนอดว้ยดงันั้นจึงอาจจะแปลไดว้่า “การน าเสนอภาพแทน” อีก
ด้วยนอกจากนั้นค าว่า Representation ยงัมีแง่มุมของ “การน ามาเสนอใหม่” (Re-presentation) และ 
“การเป็นตวัแทน” ดังนั้ น“ภาพแทน” จึงเป็นเพียงแค่ความหมายนัยยะหน่ึงของค าท่ีซับซ้อนค าน้ี
เหมือนท่ีสจ๊วร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall) นักวฒันธรรมศึกษาได้นิยาม  Representation ว่าเป็นการผลิต
สร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ  (Hall, 1997: 15) เป็นการพยายามท่ีจะเช่ือมโยงแนวคิด 
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(Concepts) กับระบบสัญญะเข้าด้วยกันหรือเป็นการเสนอแนวคิดผ่านระบบสัญญะนั้ นเอง ฮอล ์ 
(1997: 17-19)  พิจารณาวา่ระบบการน าเสนอภาพแทนนั้นเกิดข้ึนในสองระดบัดว้ยกนัคือ 
 1.  ในระดับของการน าเสนอภาพแทนในใจ  (Mental representation) เป็นการตีความ
ความจริงรอบตวัมนุษยซ่ึ์งเป็นกระบวนการกลัน่กรองส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัให้เป็นความรู้หรือความคิด
หน่ึงๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 
 2.  ในระดบัของการน าเสนอภาพแทนภายนอกเป็นการส่ือสารความคิดหรือความรู้ท่ีอยู่
ในหวัสมองออกมาใหผู้อ่ื้นรับทราบโดยระบบสัญญะหน่ึงๆเช่น ภาษา เป็นตน้ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ 

การน าเสนอภาพแทนนั้ นมีขั้นตอนท่ีกลั่นกรอง“ความจริง” อย่างน้อยสองระดับคือการ
กลัน่กรองและจดัการเรียบเรียงความรู้ความคิดในหวัสมองมนุษยแ์ละการกลัน่กรองและจดัการเรียบ
เรียงภายนอกโดยผา่นระบบสัญญะ เช่น ภาษา 
 แนวคิดเร่ืองภาษาและวาทกรรมดังกล่าวท าให้ ฮอลล์ (1997 : 25) เสนอวิธีการศึกษาการ
น าเสนอภาพแทนในเชิงการ “สร้าง” ความหมาย (Constructionist approach) ซ่ึงตั้งอยู่บนความเช่ือ
พื้นฐานท่ีว่าการน าเสนอภาพแทนนั้นไม่ไดเ้ป็นกระบวนการท่ีโปร่งใสหรือเป็นเพียงการถ่ายทอดส่ิง
รอบขา้งโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการท่ีแอบแฝงการผลิตความหมาย
กล่าวคือในขณะท่ีส่ิงรอบขา้งไม่ไดมี้ความหมายในตวัของมนัเอง แต่นกัเขียนหรือผูน้ าเสนอภาพแทน
นั้นใส่ “ความหมาย” ลงไปในกระบวนการน าเสนอจากแง่มุมดงักล่าวผูเ้ขียนหรือผูน้ าเสนอนับว่ามี
ความส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผูก้  าหนดกรอบและให้ความหมายกับส่ิงรอบข้างท่ีไม่ได้มี
ความหมายในตวัของมนัเองตวัอยา่งท่ีน่าสนใจท่ี ฟูโกต ์ศึกษาท่ีเก่ียวพนักบัประเด็นน้ีคือประเด็นเพศ
สภานะโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นของรักร่วมเพศจะเห็นไดว้า่เร่ืองของรักร่วมเพศเป็นเร่ืองท่ีมีมานาน
ตั้งแต่สมยักรีกโรมนั  ซ่ึงมองเห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างชายกบัชายเป็นเร่ืองปกติ แนวคิดในการ
ก าหนดความเป็นรักร่วมเพศ  (Homosexuality) เพิ่งเกิดข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ีเร่ิมแบ่งแยก
รักร่วมเพศออกจากรักต่างเพศและให้ความหมายในเชิงคุณค่าวา่แบบแรกเป็นแบบท่ี “ผิดปกติ” และ
แบบหลงัเป็นแบบท่ี “ปกติ” ทั้งๆ ท่ีก่อนหน้านั้น สมยักรีกโรมนัรักร่วมเพศมกัจะถูกมองว่าเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์จากชายท่ีมีอายุมากกว่าสู่ชายท่ีมีอายุน้อยกว่า ดงันั้นจะเห็นได้ว่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนเพศเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมายในตวัของมนัเองหากแต่วาทกรรมของ
แต่ละยุคสมยัให้  “ค่า” และ “ความหมาย” กบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวแตกต่างกนัและความแตกต่างน้ี
เองสามารถพบได้ใน “ภาพแทน” ไม่ว่าจะเป็นในตวับทหรือเร่ืองเล่าต่างๆเช่นวรรณกรรมหรือบท
สนทนาในแต่ละยุคสมยัซ่ึงเป็นประจกัษ์พยานท่ีผลิตซ ้ าวาทกรรมไม่ว่าจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามการ
เช่ือมโยงระหวา่งวาทกรรมและการน าเสนอภาพแทน จึงน าไปสู่การศึกษาตวัตนของผูน้ าเสนอหรือ  
อตัลกัษณ์  (Identity) เน่ืองจากอตัลกัษณ์ของผูน้ าเสนอมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเขา้ใจเร่ืองการ
ยอมรับและการต่อรองกบัวาทกรรม  



 

12 

 นอกจากนั้นแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ก็มีการพฒันาเช่นเดียวกนัในช่วงหลงัจากเดิมท่ีอตัลกัษณ์
ของปัจเจกชนนั้นข้ึนอยูก่บักลุ่มหรือชนชั้น เช่น ก าหนดว่าตนเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นกรรมาชีพ
และตอ้งต่อสู้เพื่อชนชั้นของตนมาเป็น แนวคิดของอตัลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิตและลกัษณะทาง
กายภาพดา้นอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึนเช่น  ชาติพนัธ์ุ  เพศสถานะ  เพศสรีระ  อาย ุ ความพิการ   

อุดมการณ์เก่ียวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติแง่มุมต่างๆ เหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัวาทกรรมของความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและแนวคิดท่ีท าให้มนุษยเ์ร่ิมเปิดกวา้ง และยอมรับอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย
ซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน กระบวนการสร้างและน าเสนออตัลกัษณ์อาจจะเกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบแต่  
โดยรวมแลว้จะเกิดการสรรหาความแตกต่าง (Difference) ระหวา่ง “ความเป็นตวัตน” และ “ความเป็น
อ่ืน” (Hall 1997: 234-238) ยกตวัอยา่งเช่น  ในการก าหนดอตัลกัษณ์ในเชิงชาติพนัธ์ุอาจจะน าเอาแง่มุม
เก่ียวกบัประเด็นทางประวติัศาสตร์มาเช่ือมโยงกบัประเด็นทางกายภาพคือตวัเส้นพรมแดนบนแผน
ท่ีมาก าหนดความแตกต่างระหว่างชาติพันธ์ุ หรืออาจจะใช้ภาษา การแต่งกาย อาหาร มาเป็น
องคป์ระกอบในการสรรหาความแตกต่างอีกดว้ย ส่วนใหญ่แลว้ความแตกต่างมกัจะท าให้เกิดเป็นขั้ว
ตรงขา้ม (Binary opposition)  และพยายามจดัแบ่ง “ความเป็นตวัตน” และ “ความเป็นอ่ืน”  ให้เขา้ช่อง
ท่ีแตกต่างดงักล่าวตวัอย่างส าคญัในกรณีน้ีคือ อตัลกัษณ์ของความเป็นชายและความเป็นหญิงอารย
ธรรมตะวนัตกมกัจะแบ่งขั้วความแตกต่างระหวา่งชายหญิงไม่เพียงแค่ระดบักายภาพหรือ ทางสรีระ
เท่านั้น  แต่ยงัแบ่งแยกในระดบัของจิตใจภายในอีกด้วยกล่าวคือในขณะท่ีผูช้ายมกัจะเป็นฝ่ายท่ีใช้
เหตุผลและพละก าลงัผูห้ญิงมกัจะเป็นฝ่ายท่ีใชอ้ารมณ์ขาดเหตุผลและอ่อนแอ  การแบ่งขั้วตรงขา้มนั้น
มกัจะมีการให ้“คุณค่า” เช่นกนัในกรณีการแบ่งแยกชายหญิงจะเห็นไดช้ดัวา่อารยธรรมตะวนัตกใหค้่า
กับความเป็นชายสูงกว่าความเป็นหญิง (Cixous, 1989) นอกจากการสรรหาความแตกต่างแล้ว
กระบวนการสร้างและน าเสนออตัลกัษณ์ ยงัตอ้งพึ่งพาระบบการแบ่งแยก (Classificatory system) อีก
ดว้ย  (Woodword, 1997 : 29-35) เช่น ในกรณีของชนชั้นอาจจะใชเ้งินตราและสถานะทางสังคมเขา้มา
เป็นมาตรฐาน การแบ่งแยกและแบ่งชนชั้นออกเป็นชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นกรรมาชีพตามแต่
รายไดแ้ละสภานะทางสังคมของครัวเรือนหน่ึงๆ และมีการให้ “คุณค่า” อยา่งเบ็ดเสร็จในระบบการ
แบ่งแยกนั้นในฐานะท่ีอตัลกัษณ์ในแง่หน่ึงก็คือ “ภาพแทน” ของคนคนหน่ึงซ่ึงเก่ียวพนักนักบัการ
น าเสนอภาพแทน ซ่ึงมีการให้ความหมายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์  จึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาทกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีวาทกรรมเขา้มามีบทบาทในการสรรหาความแตกต่างและ
ระบบการแบ่งแยก  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีการแบ่งแยกชายหญิงซ่ึงใช้เหตุผลและก าลงัเป็นมาตรฐาน
และจากกรณีของชนชั้นซ่ึงใชเ้งินตราและสถานะทางสังคมเป็นมาตรฐาน ลว้นแลว้แต่เก่ียวพนักบัวาท
กรรมของระบบทุนนิยมท่ีเน้นให้คนใช้เหตุผลหรือพละก าลงัหรือตวัจกัรส าคญั ในการสร้างภาวะท่ี
ได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยท่ีผลส าเร็จจะวดัจากตวัเงินหรือวตัถุเป็นหลกัจากแนวโน้มและการ
ตระหนักถึงความเก่ียวพันกับวาทกรรม และกระบวนการน าเสนอภาพแทนกระบวนการสร้าง         
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อตัลกัษณ์ร่วมสมยั  จึงอาจจะมีลกัษณะของการพยายามก้าวขา้มและพยายามจะก าหนดอตัลกัษณ์ท่ี
ทอดขา้มระดบัชนชั้นของระบบการแบ่งแยก  เพื่อต่อตา้นการสรรหาความแตกต่างและระบบการ
แบ่งแยกซ่ึงเป็นการท าใหก้ระบวนการ  สร้างอตัลกัษณ์ดูเป็นเร่ืองง่ายดายและขาดพลวตั 
 จากแนวทางการศึกษาภาพตวัแทนท่ีกล่าวมาทั้งหมด  ผูศึ้กษาเห็นวา่มโนทศัน์เร่ืองภาพตวัแทน
นั้นเป็นมโนทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัในคร้ังน้ีเพราะมโนทศัน์ท่ีใช้วิพากษ์การเสนอ
ภาพตวัแทนของเกยใ์น ส่ือออนไลน์ ไม่ไดส้ะทอ้นความจริงของภาพตน้แบบอยา่งเต็มท่ีเช่นเดียวกบั
ภาพของเกยใ์นสังคมออฟไลน์  การใชแ้นวคิดน้ีจะท าใหเ้ห็นถึงการสร้างภาพแทนของส่ือออนไลน์ต่อ
ชุมชนเกยอ์ยา่งไร 

 
2.1.2   แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ Identity 

 อตัลักษณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า "เราเป็นใคร" ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค์
ระหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืนโดยผา่นการมองตวัเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้นและในขณะเดียวกนัมโน
ทศัน์อตัลกัษณ์จะถูกกล่าวควบคู่ไปกบัเร่ืองของอ านาจนิยามความหมายหรือ  การสร้างภาพแทนความ
จริง  (Representation) เม่ืออตัลกัษณ์ไปสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ดูจะมีความหมายท่ี
แตกต่างจากความหมายท่ีเขา้ท่ีเขา้ใจกนัโดยสามญัส านึกมาก อตัลกัษณ์แตกต่างจากบุคลิกภาพใน
ประเด็นท่ีส าคญัหลายประการเราอาจมีบุคลิกภาพร่วมกบับุคคลอ่ืนแต่การมีอตัลกัษณ์ร่วมมีนัยของ
การเก่ียวพันกับการต่ืนตัว (Active) บางอย่างในตัวของเราเช่นเราเลือกท่ีจะแสดงตัวตนกับกลุ่ม
หรืออัตลักษณ์ท่ีเฉพาะ ซ่ึงบางคร้ังเราอาจมีตวัเลือกมากกว่าคนอ่ืนและอัตลักษณ์ต้องการความ
ตระหนัก  (Awareness) บางอย่างท่ีเก่ียงข้องกับส่วนท่ีเป็นของเราบุคลิกภาพอธิบายลักษณะต่างท่ี
บุคคลทั่วไปน่าจะมี เช่น การเข้าสังคมเก่งหรืออาจเป็นคุณลักษณะภายใน  แต่อตัลักษณ์ต้องการ
พื้นฐานบางอยา่ง  อาจถูกจดัประเภทดว้ยการมีลกัษณะบุคลิกภาพ  แต่เราตอ้งแสดงตนเอง (นัน่คือการ
ยอมรับอย่างตั้ งใจ) กับอตัลักษณ์ความส าคัญของการแสดงตัวตน (Marking oneself) คือการมีอัต
ลกัษณ์เหมือนกบักลุ่มหน่ึงและมีความแตกต่างกบัอีกกลุ่มอ่ืนหากลองคิดถึงสถานการณ์ท่ีเราพบกบั
ใครสักคนในคร้ังแรกและเราก าลงัพยายามคน้หาวา่เขาคือใครดว้ยการตั้งค  าถามวา่เขามาจากไหนและ
เขาท าอะไรในสถานการณ์ต่างๆส่ิงเหล่าน้ีเป็นการก าลงัพยายามคน้หาส่ิงท่ีเก่ียวกบัตวัของบุคคลน้ีและ
ส่ิงท่ีท าให้เขาเหมือนกบัเราด้วย (ส่ิงท่ีเรามีร่วมกบัเขา) และส่ิงท่ีท าให้เขาแตกต่างจากเราหรือ การ
พิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล สถานท่ีท่ีคุณจะไปคุณไดย้ินเสียงคนกลุ่มหน่ึง ก าลงัสนทนา
แล้วพูดภาษาเดียวกับคุณ คุณจะรับรู้ด้วยความรู้สึกของการระลึกรู้  (Recognition)  และความเป็น
เจา้ของร่วมกบักลุ่มนั้น การท่ีคุณมีบางอยา่งร่วมน้ี ไดน้ าเสนอช่วงของการระลึกรู้และการมีบางอยา่ง
ร่วมกบัผูอ่ื้น ผูท่ี้มีอตัลกัษณ์ร่วมกบัคุณ อตัลกัษณ์ถูกแสดงออกให้เห็นดว้ยการคลา้ยกนั  นั่นคือมนั
เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมือนเราและความแตกต่างของบุคคลท่ีไม่เหมือนกบัเรา 
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ลกัษณะส าคญัอตัลกัษณ์ยงัเป็นเร่ืองของการใช้สัญลกัษณ์  (Symbol) เพราะการแสดงออกซ่ึง
ความสัมพนัธ์ต่างๆ จะกระท าโดยผา่นระบบสัญลกัษณ์ท่ีหลายรูปแบบ  ในอีกดา้นหน่ึงอตัลกัษณ์ก็ยงั
เก่ียวขอ้งกบัมิติ "ภายใน" ของความเป็นตวัเราอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ความรู้สึกเรา เพราะ
มนุษยใ์ห้ความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเก่ียวกบัตนเอง ในกระบวนการท่ีเขาสัมพนัธ์กบั
โลกและปริมณฑลของอตัลกัษณ์และตวัตนท่ีมนัซอ้นทบักนัอยู ่จึงมีการจดัแบ่งประเภทของอตัลกัษณ์
เป็น 2 ระดับคือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม  (Social 
identity) ท่ีจะใชแ้สดงตนเช่นการท่ีสังคมก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและระบบคุณค่าท่ีติดตวัมาความเป็น
พ่อ ความเป็นเพื่อน  ความเป็นสามีภรรยา  เข็มโรงเรียน  ผา้ท่ีพนัคอของทีม  ภาษาหรือบางท่ีอาจเห็น
ไดจ้ากเส้ือผา้ท่ีใส่  สัญลกัษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง  (Representation)  เป็นส่ิงส าคญัในการ
แสดงให้เห็นแนวทางหรือท่ีเรามีอตัลกัษณ์ร่วมกบับุคคลบางคนและการแยกแยะตวัเราดว้ยการสร้าง
ความต่างจากคนอ่ืนในความเขา้ใจน้ีเองแมว้า่ในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอตัลกัษณ์ต่างๆ
อยา่งตั้งใจอตัลกัษณ์เหล่านั้นยงัเป็นผลผลิตท่ีส าคญัของสังคมท่ีเราอาศยัอยูแ่ละความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตัวเรากับคนอ่ืนอัตลักษณ์ จึงได้จัดเตรียมการเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับโลกท่ี เขาอาศัยอยู่
นอกจากน้ีอตัลกัษณ์ยงัรวมถึงเร่ืองวา่ "ฉนัมองตวัฉนัเองอยา่งไรและคนอ่ืนมองฉนัอยา่งไร" มนัเขา้ไป
เก่ียวกนัตวัตน  ( Self )   และส่ิงท่ีอยูภ่ายในมนัเป็นการก าหนดต าแหน่งท่ีระลึกรู้จากสังคมซ่ึงเกิดข้ึน
จากการท่ีคนอ่ืนรับรู้ดว้ยไม่ใช่แค่เรารับรู้เท่านั้นอยา่งไรก็ตามการท่ีเรามองตวัเราอย่างไรและคนอ่ืน
มองเราอยา่งไรมนัอาจไม่สอดคลอ้งกนัเสมอไป 
 อตัลกัษณ์ถูกสร้างข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัถูกก่อตวัข้ึนมาโดยผา่นการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล
ในบุคคลหน่ึงๆ ก็จะมีอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายและเม่ือบุคคลยอมรับในอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หน่ึง  
ในขณะเวลานั้นมนัมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนัในการแทนท่ี ในขณะท่ีบุคคลท าการก าหนดต าแหน่ง
ของตนเองและถูกก าหนดต าแหน่งในทางสังคม กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีได้ค  านึงถึงจุดเน้นท่ีความ
แตกต่างความหลากหลายหลายในการสร้างอัตลักษณ์ท่ีเท่าเทียมกับการตั้ งค  าถามว่า  อัตลักษณ์
ทั้งหลายน้ีได้เช่ืองโยงกับสังคมได้อย่างไร การมุ่งเป้าหมายไปท่ีความส าคญัต่อมุมมองทางสังคม
ของอตัลกัษณ์จะน าเราไปส ารวจโครงสร้างต่างๆ โดยผา่นชีวิตของเราท่ีถูกจดัการอตัลกัษณ์ต่างๆ ของ
เราท่ีถูกจดัเก็บไวเ้ขา้ท่ีดว้ยโครงสร้างต่างๆ ทางสังคมและเราก็มีส่วนร่วมในการก่อตวัของอตัลกัษณ์
ของตวัเราเองดว้ยเช่นกนั 
 การเปล่ียนแปลงความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏข้ึนมา มีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัการท า
ความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในปัจจุบนั ในบริบทของปัจจุบนัมิติเวลาท่ีเร่งเร็วข้ึนและมิติ
พื้นท่ีท่ีดูหดแคบเขา้มาเพราะการปฏิวติัเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้การเคล่ือนไหวทางวฒันธรรม
เป็นไปอย่างหลากหลายและซับซ้อนและรวดเร็วการเปล่ียนแปลง ประสบการณ์เก่ียวกบัเวลาพื้นท่ี
และแบบแผนการให้คุณค่าการใช้ชีวิตประจ าวนัมีผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึก ท่ีเรามีเก่ียวกบัตนเองส่ิงท่ี
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เคยเป็นมาตรฐานของระบบคุณค่าและการนิยามอตัลกัษณ์ ไม่วา่จะเป็นคุณค่าทางศาสนาค่านิยมเร่ือง
เพศ  คุณค่าประเพณี  วฒันธรรมเก่าๆ หรือค่านิยมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  ล้วนแล้วกระทบกระทัง่ใน
รูปแบบต่างๆ จากพลังของโลกาภิวตัน์ การปรับเปล่ียนน้ีแสดงออกได้หลายลกัษณะทั้งในระดับ
จุลภาค ในแง่แบบแผนชีวิตประจ าวนัของปัจเจกชน ในแง่การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจนถึงระดบัท่ี
กลายไปเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม เราจะเห็นได้จากขบวนการทางศาสนาชาติพนัธ์ุและ
วฒันธรรมใหม่ไดเ้กินข้ึนมาราวกบัดอกเห็ดในประเทศต่างๆ มนัเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีท าให้
ตอ้งมีการทบทวนค าว่า  "วฒันธรรม" หรือ "ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม" กันใหม่ขบวนการ
เหล่าน้ีต้องการเสนอความหมายและทิศทางใหม่ในเชิงสังคมวฒันธรรมกระบวนการสร้างตวัตน
และอตัลกัษณ์ของกลุ่มเกิดจากการผสมผสานองคป์ระกอบทางวฒัธรรมท่ีซบัซอ้น 
 

อตัลกัษณ์กบัการสร้างตัวตนในบริบทโลกาภิวตัน์ 
 โลกาภิวตัน์ไม่เพียงเป็นบริบทเท่านั้น แต่มนัยงัเป็นหัวใจหลกัของการเกิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวมันเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน การปฏิวติัวติัของระบบการส่ือสาร
คมนาคม ไดท้  าลายความต่างในเร่ืองของมิติพื้นท่ีและมิติเวลา ท าให้การติดต่อสัมพนัธ์กนัถ่ีข้ึนและ
เข้มข้นข้ึน ท าให้โลกดูหดแคบเข้า ท าให้การหยิบยืมผสมผสานทางวฒันธรรมซับซ้อนและ
หลากหลาย  ส่ิงเหล่าน้ีกระทบต่อจิตส านึกท าให้เกิดการทบทวนคน้หาต าแหน่งของตนเองในอีกดา้น
หน่ึงการทบทวนและการสร้างความหมายใหม่ๆ แก่อตัลกัษณ์ น าไปสู่การเสนอค่านิยมและแบบแผน
ชีวติแบบใหม่ข้ึนมา ท าใหก้ารสร้างภาพอตัลกัษณ์กลายเป็นส่วนส าคญัของระบบบริโภคนิยมและการ
เปล่ียนแปลงของจิตส านึก  และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองโดยมุ่งศึกษากรณี ตวัอยา่งของการ
สร้างอตัลกัษณ์ในส่ือออนไลน์  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการจ าลองโลกท่ีมีลกัษณะ ก่ึงนามธรรมท่ีขนาน
กบัโลกของความเป็นจริง ส าหรับ Baudrillard ส่ือทุกวนัน้ีประกอบดว้ยโลก (ทศัน์) ท่ีลอกเลียนความ
จริง, ความจริงท่ีเหนือจริง (Hyper-real), เช่นการน าเสนอความลามกอนาจาร (ในความหมายเชิง
เทคนิคของเขา), และวิธีการวิภาษวิธีอนัหน่ึงเก่ียวกับส่ือและสังคมท่ีได้รับการหดให้สั้ นลง  ใน
เร่ืองราวใหม่อนัหน่ึงซ่ึงเป็นการการก าหนดโดยเทคโนโลยี David Harvey (1995) ไดช้ี้ให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตของระบบทุนนิยมในปัจจุบนัมนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงประสบการณ์
เร่ืองของเวลาและสถานท่ีอยา่งไร โดยระบบทุนมนัมีผลในการบีบมิติพื้นท่ีใหห้ดแคบเขา้มาซ่ึงเกิดข้ึน  
โดยสัมพนัธ์กบัการเร่งมิติเวลาให้หมุนเร็วข้ึนและเขม้ขน้ข้ึนตรรกะของของทุนน าไปสู่การลดการกีด
ขวางของระยะทางและพื้นท่ี  เพื่อให้ทุนเคล่ือนยา้ยและมีอตัราการหมุนท่ีเร็วข้ึน  มีผลในการบีบเวลา
และบีบพื้นท่ีโลกให้แคบลงหรืออีกนยัหน่ึงคือ  น าไปสู่การละลายทั้งเวลาและพื้นท่ี  (Annihilation of 
space and time) Stuart Hall (1993) โดยเขาไดช้ี้ให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของคนในยุคโลกาภิวตัน์มนัถูก
สลายและสั่นคลอนอยา่งรุนแรงและในอยา่งเร็วใน 2 ระดบัดว้ยกนั (Double displacement) กล่าวคือ
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ในระดบัของพื้นท่ีและระดบัของตวัตนในระดบัของพื้นท่ีโลกาภิวตัน์ ท าใหก้ารโยกยา้ยถ่ินไปมาของ
ผูค้นอยา่งสะดวกรวดเร็วและการกระท าไดท้  าในปริมาณท่ีมากอนัเป็นผลมาจากการคมนาคมส่ือสารท่ี
สะดวกรวดเร็วและราคาถูกจนน าไปสู่บุคคลประเภทใหม่ อตัลกัษณ์ใหม่ท่ีเรียกว่า Diaspora หรือ
บรรดาผูท่ี้อพยพยา้ยไปอยู่ต่างถ่ินแต่ยงัมีความผูกพนัเหนียวแน่นกบัวฒันธรรมสังคมบา้นเกิดของ
ตวัเอง แทนท่ีจะยอมกลืนกลายเขา้กบัวฒันธรรมและสังคมท่ีตนเองเขา้ไปอยู่ แต่ในขณะก็มิได้ฝัน
หวานท่ีจะกลบัไปหวนหาอดีตของตนเพราะรู้วา่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่กลบัอยูใ่นวฒัธรรมใหม่โดย
ไม่ยอมสูญเสียอตัลกัษณ์เดิมของตวัเองกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจเรียกไดว้า่ "หลายบา้น" "หลายอตัลกัษณ์"  
"อตัลกัษณ์ชอ้น" หรืออตัลกัษณ์ลูกผสมคนกลุ่มน้ีถือเป็นอตัลกัษณ์แบบใหม่ท่ีเกิดในโลกโลกาภิวฒัน์
ยุค  ยิ่งไปกวา่นั้นโลกาภิวฒัน์ยงัไดส้ร้างพื้นท่ีชนิดใหม่ข้ึนมาเรียกวา่  Electronic space อยา่ง Internet 
ท่ีกา้วขา้มพรมแดนรัฐ ชาติ โดยกลายเป็นชุมชนแบบใหม่ ท่ีไม่ข้ึนกบัพื้นท่ีวิธีคิดกบัชุมชนแบบเก่า  
ส่วนในระดบัของตวัตนนั้น Hall เห็นวา่คนในโลกยุคโลกาภิวตัน์ แทบไม่รู้เลยวา่ตวัเองเป็นใครหรือ
เป็นอะไร  เน่ืองจากโลกสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้คนต้องด้ินรนต่อสู้ไขว่ควา้
แสวงหาเพื่อสร้างหรือไม่เพื่อตรึงอตัลกัษณ์ตวัตนของตวัเองเอาไวแ้ละน่ีคือการเมืองอตัลกัษณ์ เป็น
การเมืองของยุคโลกาภิวตัน์ ในประเด็นการต่อสู้เคล่ือนไหวและเรียกร้องทางการเมืองจะวนเวียนอยู่
กบัเร่ืองของอตัลกัษณ์เป็นส าคญัไม่วา่จะเป็นการสร้าง การผลิต การเสพย ์การตอกย  ้า การผลิตซ ้ าหรือ
การท าให้อตัลกัษณ์ของตวัเองบริสุทธ์ิ  ทั้งในระดบัของทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัโลกหรือแมแ้ต่ใน
สังคมท่ีไม่มีพื้นท่ีทางการเมืองก็ตาม (ในทศันะของผูศึ้กษา) นัยน้ีอตัลกัษณ์จึงมิใช่ส่ิงหยุดน่ิงแน่น
นอนตายตวัแต่เป็นเวทีของการต่อสู้ท่ีแหลมคมเพื่อช่วงชิงความเป็นเจา้ในการสร้างค านิยามหรือเป็น
ผูใ้ห้ความหมายกบัส่ิงต่างๆท่ีประกอบข้ึน  เป็นตวัเราและของผูอ่ื้นเม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้  Hall จึงสรุปไว้
ว่า " เอกลกัษณ์เผยปรากฏตวัข้ึนในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีและเป็นเวทีท่ียงัหาขอ้ยุติลงตวัไม่ได้หรือเป็น
ประเด็นปัญหาท่ียงัตกลงกนัไม่ไดใ้นพื้นท่ีหรือในเวทีแห่งน้ี Baudrillard เขาอา้งวา่การมีลกัษณะท่ีเป็น
ภายในเก่ียวกบัการถ่ายทอดส่ือในจอภาพภายในจิตใจของเรา  ไดไ้ปขจดัความแตกต่างระหวา่งพื้นท่ี
สาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวัทิ้งไปรวมทั้งไดไ้ปลบพื้นท่ีภายในและพื้นท่ีภายนอกออกไปดว้ย-พื้นท่ี
เหล่าน้ีไดถู้กแทนท่ีโดยพื้นท่ีส่ือ  (Media space) 
 ส าหรับเร่ืองของประสบการณ์เวลาและพื้นท่ีท่ีหดแน่นนั้น เป็นปรากฏอย่างเขม้เด่นชัดเป็น
อยา่งมากและเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือ การมีการปฏิวติัระบบการส่ือสารโลก ทั้งโลกถูกท าให้รู้สึกวา่
เล็กหรือแคบลงในมิติของเวลาและสถานท่ี   "หมู่บ้านโลก" (Global village) เราสามารถเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนจากจอโทรทศัน์ระบบดาวเทียม Internet เป็นต้นมนัท าให้คนท่ีอยู่คนละมุมโลก
สามารถรับรู้ขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั เช่น การถ่ายทอดโอลิมปิก การถ่ายทอดฟุตบอลโลก
การรสนทนาผ่าน Internet ส่ง e-mail เป็นต้น เทคโนโลยีสามารถเอาชนะความต่างของเวลาและ
สถานท่ีการปฏิวติัการส่ือสารท าให้กลายเป็น Cyberspace ความหมายของสถานท่ีแบบเก่าท่ีเรารับรู้ได้
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โดยการมีประสบการณ์ตรงคือ ไดเ้ห็นอยูท่ี่นัน่ไดค้วามหมายโดยสถานท่ีกลายมามีลกัษณะนามธรรม
มากข้ึน เราติดต่อกบัใครสักคนท่ีไม่เคยรู้จกัไม่เคยพบเห็นมาก่อนบนจอคอมพิวเตอร์แต่ "พื้นท่ี" ในจอ
แคบๆน้ีกลบัไม่มีขอบเขตจ ากดัพื้นท่ี  โลกท่ีเป็นรูปธรรมกบัมีขอ้จ ากดัมากมาย  พื้นท่ีบนจอเป็นพื้นท่ี
ท่ีอยู่นอกเหนือความสามรถของเราท่ีจะวาดภาพองค์รวมและเขา้หรือ ครอบคลุมความเป็นไปของ
ระบบอนัซบัซอ้นของระบบทั้งหมดน้ีได ้

อาณาจกัรออนไลน์เป็นชุมชนนามธรรม  (Abstract community) มนัแทนท่ีการพบปะส่ือสาร
แบบซ่ึงๆ หน้าหรือแบบเดิมเป็นการส่ือสารแบบขยายซ่ึงมนัไม่ข้ึนกบัการติดต่อทางกายภาพ ความ
เป็นนามธรรมน้ี มนัรวมไปถึงการดึงปัจเจกออกจากการผูกติดอยู่กบัส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั
ของอตัลกัษณ์  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองตวัแปรทางเพศ  ชนชั้น ชาติพนัธ์ุ  ในโลกของออนไลน์คุณสามารถ
ลบตวัตนเก่าๆ และสร้างตวัตนใหม่ในช่ือใหม่ท่ีไม่มีใครรู้จกัไดพ้บหรือไดเ้ห็นเป็นตวัตนในจิตนาการ
ล้วนๆ (Disembodied self) ความรู้สึกของปัจเจกชนในระบบน้ี อาจมีลกัษณะท่ีขดัแยง้ในด้านหน่ึง
อาณาจกัรออนไลน์สร้างมนุษยท่ี์คิดแบบคอมพิวเตอร์ พูดและติดต่อส่ือสารกนัด้วยภาษาออนไลน์
สร้างวธีิคิดและการใชเ้หตุผลแบบกลไก เป็นระบบท่ีมีความเหมือนๆ กนัมีแก่สมาชิกของกลุ่มสามารถ
เพิ่มความมัน่ใจ ความรู้สึกเชิงอ านาจแก่ปัจเจกท่ีอยู่หน้าจอ ซ่ึงเขารู้สึกว่ามีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค ์คิดคน้เลียนแบบและควบคุมปัจจุบนั รวมทั้งเอาชนะส่ิงต่างๆหรือมิติท่ี
มองไม่เห็นท่ีอยูน่อกจอได ้น่ีคือจุดท่ีโลกของคอมพิวเตอร์ต่างจากระบบส่ือสารท่ีผา่นมา มนัเพิ่มพลงั
จิตนาการและความเป็นผูส้ร้างแก่ปัจเจก ยงัมีงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นถึงการท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ผ่านระบบ
ออนไลน์  มิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือบริโภคส่ือเท่านั้นแต่ยงัส่งเสริมให้มีความตอ้งการ
รวมกลุ่มและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีอีกดว้ย 
 แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าระบบส่ือสารดงักล่าว อยู่ภายใตก้ารควบคุมและแข่งขนัภายใน
กลุ่มทุนขา้มชาติยกัใหญ่เพียงไม่ก่ีบริษทัเท่านั้น กลุ่มบริษทัดงักล่าวผลิตส่ิงท่ีท่ีเรียกวา่ Hardware ใน
รูปของโปรแกรมต่างๆ แต่ส่ิงท่ีมนัสร้างข้ึนโดยตวัของมนัเอง  อาการอยา่งหน่ึงท่ีโลกคอมพิวเตอร์มนั
สร้างคือ การเสพยติ์ดกบั  เกมส์และโปรแกรมใหม่  ท่ีมีไม่รู้จบมีผลท าให้ปัจเจกชนขาดความซบัซ้อน
ของโลกขา้งนอกท่ีเป็นจริง นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยงัไดเ้ปล่ียนแปลงประสบการณ์เก่ียวกบัร่างกาย
ของตวัเราเองในดา้นหน่ึง รู้สึกเหมือนว่าร่างกายเรามีอิสระเพิ่มมากข้ึนการสร้างภาพบนจอท าให้เรา
บินได ้ เดินทะลุก าแพงทะลุมิติอยู่ในท่ีท่ีเราฝันและเราสามารถสร้างมนัข้ึนมาได ้ แต่ในอีกดา้นหน่ึง
คอมพิวเตอร์ไดล้ดหรือท าลายความรู้สึกและสัมผสัแทจ้ริงของร่างกายลง มิไดใ้ห้ประสบการณ์ทาง
กายในบริบททางกายภาพจริงๆ ความรู้สึกสัมผสัทางกายมนัไม่สามารถซึมเขา้มาในกาย (Internalized) 
แต่ได้ถูกแปรรูปให้เป็นการสัมผสัภายนอก  (Externalized) ผ่านจอท่ีมองเห็นแทน (Simon Cooper, 
1997 : 96 - 98) ในแง่น้ีคอมพิวเตอร์ท าให้สัมผสัทางกายลดลงและเลือนหายแต่คอมพิวเตอร์ไดช้ดเชย
ส่ิงน้ีด้วยการท าให้ปัจเจกชนรู้สึกถึงการมีอ านาจมากข้ึน เม่ือสามารถเพิ่มและควบคุม "ความเร็ว"  
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อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์หยิบยื่นให้นั้ นมันคือ  เสรีภาพแต่มันเป็นเสรีภาพในพื้นท่ีท่ีเป็น
นามธรรม  เม่ือประสบการณ์ในเชิงพื้นท่ีมนัเลือนหายกลายเป็นนามธรรมพื้นฐานของมนุษยใ์นฐานะ
ประสบการณ์ยิ่งคอยๆ ถูกท าให้เลือนรางลง  โดยผา่นกาลเวลาและเสรีภาพในคอมพิวเตอร์โดยท่ีถูก
หยบิยืน่ใหจึ้งเป็นแค่เพียงภาพลวงตา 
 นอกจากน้ีขณะท่ี  "ความเป็นสมยัใหม่" อาจได้รับการสร้างอตัลักษณ์ข้ึนมาในฐานะท่ีเป็น
กระบวนการเก่ียวกบัความแตกต่างเพิ่มมากข้ึนของอาณาจกัรของชีวิต  (Max Weber ถูกตีความโดย 
Habermas), "ความเป็นหลงัสมยัใหม่"  อาจไดรั้บการตีความในฐานะท่ีเป็นกระบวนการหน่ึงของการ
ต่อตา้นความแตกต่าง (De-differentiation)  และการระเบิดหรือปะทุข้ึนภายในของผลท่ีตามมาการมี
ลกัษณะท่ีเป็นภายในเก่ียวกบัการถ่ายทอดส่ือในจอภาพภายในจิตใจของเรา ไดไ้ปขจดัความแตกต่าง
ระหวา่งพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวัทิ้งไปรวมทั้งไดไ้ปลบพื้นท่ีภายในและพื้นท่ีภายนอกออกไป
ดว้ย - พื้นท่ีเหล่าน้ีไดถู้กแทนท่ีโดยพื้นท่ีส่ือ (Media space) 
 

2.1.3   แนวคิดวฒันธรรมย่อย Subculture 
 “วฒันธรรมยอ่ย” (Subculture) ก่อนค าวา่ “วฒันธรรมยอ่ย” หากพิจารณาจากค าในภาษาองักฤษ  
“subculture” หมายถึง “วฒันธรรมภายในวฒันธรรม” (Culture within a culture)  (M O’Brien and M 
Yar,Criminology ) โดยอธิบายให้ละเอียดมากข้ึน “วฒันธรรม” หมายถึง แบบอย่างการด าเนินชีวิต
ของชนหมู่ใดหมู่หน่ึง (พฤทธิสาณ ชุมพล. ระบบการเมือง, หนา้ 93) “วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) คือ
แบบแผนการด าเนินชีวติท่ีใหค้วามส าคญักบัคุณค่าท่ีแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากแบบแผนการด าเนิน
ชีวติของคนส่วนใหญ่ในสังคม (E McLaughlin and J Muncie, The SAGE Dictionary of Criminology) 
 สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนสมาชิกไม่ต ่ากวา่หม่ืนแสนลา้นๆคนข้ึนไปและ
พลเมืองในแต่ละสังคมมกัแบ่งออกเป็นคนหลายกลุ่มท่ีแตกต่างกนัท าให้กลายเป็นสังคมท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปในหมู่สมาชิกของสังคมสังคมดงักล่าวจึงมกัจะมีวฒันธรรมใน 2 ระดบัคือวฒันธรรม
ทัว่ไปและวฒันธรรมยอ่ยข้ึนอยูก่บัจ  านวนของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมในวฒันธรรมนั้นๆ 
 วฒันธรรมทั่วไปท่ี  Linton (งามพิศ สัตย์สงวน , 2543, หน้า 30) เรียกว่าวฒันธรรมทั่วไป 
(General culture) และท่ี Redfield  (งามพิศ สัตยส์งวน, 2543, หนา้ 30) เรียกวา่วฒันธรรมใหญ่ (Great 
tradition) นั้นหมายถึงวฒันธรรมท่ีเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตทัว่ไปของสมาชิกจ านวนมากของสังคม
หรือเป็นวฒันธรรมท่ีคนจ านวนมากในสังคมมีอยูร่่วมกนัส่วนต่างๆ ของวฒันธรรมดงักล่าวจะรวมตวั
กนัท าให้เกิดระเบียบในสังคมแต่ละคนจะรู้วา่สามารถหวงัอะไรจากผูอ่ื้นและผูอ่ื้นจะปฏิบติัตวักบัเขา
อยา่งไรบา้งเช่น ในสังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธพูดภาษาไทยภาคกลางเขา้เรียนใน
ระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการจดัโดยรัฐบาลไทยมีระบบการปกครองท่ีแบ่งออกเป็นส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคส่วนท้องถ่ินท่ีเหมือนกันทั้ งประเทศมีกฎหมายออกมาบังคบัใช้กับทุกคนไม่มีข้อยกเวน้  
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นอกจากนั้นคนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมในการนับถือผูใ้หญ่เคารพผูอ้าวุโสเชิดชูพระมหากษตัริย ์คน
ไทยส่วนใหญ่ปฏิบติัตามประเพณีต่างๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ สงกรานต ์ ลอยกระทง งานวนัส าคญัทาง
ศาสนาและงานศพ เป็นตน้ ส่วนต่างๆ ของวฒันธรรมเหล่าน้ีรวมกนัอยู ่
 ความหมายของวฒันธรรมย่อยยงัคงอยู่ในช่วงของการโต้เถียงกันเสมอและรูปแบบของ
วฒันธรรมย่อยก็ยงัมีขอ้ขดัแยง้กบัการให้ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในงานเขียนของ Dick Hebige 
(1994) มีหลายส่วนท่ีได้กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการโดยการอธิบายว่าวตัถุ ถูกท าให้มี
ความหมายและมีความหมายอีกคร้ังในแง่ “รูปแบบหรือลีลา” ในวฒันธรรมย่อย Genet (1967) ได้
อธิบายวา่กระบวนการน้ี เร่ิมตน้ข้ึนกบัคดีอาชญากรรมซ่ึงต่อตา้นกบัธรรมชาติ  ในกรณีน้ีการเบ่ียงเบน
ท่ีแทจ้ริงอาจจะดูไม่รุนแรงมากนกัดงัตวัอยา่งเช่น การบิดขมวดผมปอยขา้งหนา้ของผูช้าย (ในยุคของ  
Elvis Presly) ความรู้ท่ีไดรั้บมาภายหลงัของการใชร้ถมอเตอร์ไซด์ทรงเต้ียของผูใ้หญ่และเด็กหรือการ
ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงและการจ าแนกประเภทของชุดท่ีสวมใส่  แต่ในทา้ยท่ีสุดของกระบวนการสร้าง
สมส่ิงดงักล่าวให้เป็นรูปแบบหรือ  ลีลาในการแสดงทีท่าขดัขืนหรือ ความรู้สึกดูถูกในรอยยิ้มหรือ  
การยิ้มเยาะส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญญาณของการปฏิเสธ Genet คิดว่าค าปฏิเสธเหล่าน้ีคือ การท าให้มัน
เลวร้ายลง การแสดงออกเหล่าน้ีมีความหมายท่ีซ่ึงรอยยิ้มและการยิ้มเยาะ มีการใช้บางคุณค่า ซ่ึงตรง
ขา้มกบัความเป็นจริงในตอนทา้ย  การวเิคราะห์ Genet  กล่าววา่พวกเขาเหล่านั้นเหมือนกบัพวกนกัเลง
ท่ีติดรูปผูห้ญิงสวยไวท่ี้ขา้งฝาหรือพวกนกัโทษท่ีวาดรูปหรือเขียนขอ้ความบนฝาผนงั  กลุ่มคนเหล่าน้ี
ถูกบีบคั้นจากคนในสังคม ไม่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากคนทั่วไปในสังคม ดังนั้ นการ
แสดงออกดงักล่าวจึงเหมือนกบัการแสดงอ านาจในการต่อตา้นกฏระเบียบหรือบรรทดัฐานของสังคม  
(Dick Hebidge, 1994,  pp. 3-4) 
 ส่วนมุมมองในการให้ความหมายของวฒันธรรมย่อยของ Robert Prus (1996 pp. 85-86) ได้
กล่าวถึงวฒันธรรมยอ่ยเอาไวว้า่ เป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มหน่ึงในชุมชนหน่ึงภายในของเขตของชุมชน
หน่ึงวฒันธรรมย่อย ไดถู้กแสดงลกัษณะพิเศษต่างๆ โดยการปฏิรังสรรค์ความต่อเน่ืองกนัและความ
เป็นลกัษณะเฉพาะของคนในและคนนอกสมาชิกในชุมชน  แต่ละคนอาจจะยืดยาวในการมีส่วนร่วม
ของตวัเอง โดยเฉพาะในวฒันธรรมย่อยทั้งแบบช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว การมองวฒันธรรม
ย่อยด้วยทศันคติท่ีดีและด้วยความเคารพต่อการอธิบายลกัษณะของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์  คนท่ีมีความเหมือนกนัจะประสบความส าเร็จในฐานะของผูมี้ส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ถูก
เขา้ใจวา่มีผลกระทบต่อบริบทโดยรวม ขอ้ผูกมดัต่างๆ ของผูมี้ส่วนร่วมไดพ้ฒันาจากคนหน่ึงกบัอีก
หลายๆ คนและชนิดของขอ้ผกูมดักลุ่มคนไดร้วมถึงการท าใหส้มาชิกมีความเคารพและเช่ือฟัง 
 ตามท่ี Simon (1969 อ้างใน Robert Prus, 1996, pp. 85) ได้ท าการส ารวจพลวตัรแนวทางการ
ปฏิบติัและธรรมชาติของการปฏิสังสรรคข์องวฒันธรรมยอ่ยท่ีรวมอยูด่ว้ยกนันั้นพบวา่วฒันธรรมยอ่ย
มีความส าคญัมากท่ีตอ้งคิดถึงความก ากวมการเปล่ียนแปลงแนวทางและธรรมชาติของการน าไปสู่
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วฒันธรรมยอ่ยการท างาน ในท่ีน้ีสามารถท าให้การมีความสัมพนัธ์กนัของการเบ่ียงเบนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน มนุษยจ์ะแสวงหาวฒันธรรมยอ่ยแต่พวกเขาอาจจะกระตือรือร้นหาสมาชิกใหม่หรือ
คัดเลือกและปฏิเสธโดยสมาชิกในกลุ่มวฒันธรรมย่อยถ้าหากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับงานท่ี
ยากล าบากและหมดความสนใจกบัส่ิงเหล่านั้นหากหมดเวลา  ดงันั้นภาวะของผูท่ี้มาพกัพิง การปฏิเสธ
และการก่อให้เกิดการกีดกนัโดยควบคุมตวัแทนอาจจะส่งเสริมให้การเบ่ียงเบนขั้นท่ีสอง(Lermert, 
1951, 1957 อา้งใน Robert Prus, 1996, pp. 86) 
 นอกจากนั้นยงัมีผูใ้ห้ความหมายวฒันธรรมยอ่ยคนอ่ืนๆ ในงานเขียนของ  (งามพิศสัตย ์ สงวน,  
2543 หน้า 30-31)  มีนักคิดหลายคนให้ความหมายของวฒันธรรมย่อยไวห้ลากลาย เช่น ลินตั้นและ
นดัดา (Linton and Nadda) เรียกว่าวฒันธรรมเฉพาะ (Culture specialities) เรดฟิลด์ (Redfild) เรียกว่า
วฒันธรรมเล็ก (Little tradition)  และแกมส์ (Gamst) และนอร์แบ็ค (Norbeck) เรียกวา่วฒันธรรมยอ่ย 
(Subspecific) คือ ส่วนต่างๆของวฒันธรรมท่ีใชก้นัในกลุ่มของคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ไดใ้ชก้นัในทุก
กลุ่มคนหรือ โดยคนจ านวนมากในสังคมวฒันธรรมยอ่ยมกั  เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมทัว่ไปดว้ย  
วฒันธรรมย่อยจะเด่นชัดในสังคมท่ีมีความแตกต่างในหมู่ประชากร ดงันั้นในสังคมจึงมกัจะไม่มี
วฒันธรรมทัว่ไปแต่เพียงประการเดียว แต่จะมีแกนกลางท่ีเป็นวฒันธรรมทัว่ไปและมีวฒันธรรมยอ่ย
อยู่จ  านวนหน่ึงในสังคมนั้น ด้วยแบบแผนวฒันธรรมบางอย่างมีอยู่ร่วมกันเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมี
สถานภาพทางสังคมบางอย่างเท่านั้ น  กลุ่มคนดังกล่าวนอกจากจะปฏิบัติตามวฒันธรรมทั่วไป
บางอย่างแลว้  ยงัปฏิบติัตามวฒันธรรมย่อยเฉพาะกลุ่มตวั ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ของตวัเองดว้ยวฒันธรรม
ยอ่ยดงักล่าวแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดห้ลายประเภทตามสถานภาพทางสังคมประเภทต่างๆดงัน้ีคือ  
สถานภาพทางเพศ  อาย ุ อาชีพ สถานภาพทางชนชั้น เป็นตน้ 
 จากการให้ค  านิยามหรือความหมายของค าว่าวฒันธรรมยอ่ยจะพบว่า วฒันธรรมย่อยเป็นการ
หยิบยกเอาความหมายหลากหลายแห่งวฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม ท่ีมีอยู่ในสังคมข้ึนมาพิจารณา ซ่ึง
วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มแต่ละชนชาตินั้น ในพฤติกรรมท่ีเป็นจริงหาไดแ้ยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง
ไม่  แต่มีการปะทะติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งวฒันธรรมอยูเ่สมอ  ดงันั้นวฒันธรรมยอ่ยจึงมกัแทรกอยู่
ในวฒันธรรมเกือบทุกวฒันธรรม 
 จากแนวทางการศึกษาแนวคิดวฒันธรรมยอ่ยทั้งหมดไดน้ าแนวคิดวฒันธรรมยอ่ย ผูศึ้กษาเห็น
ว่าการน ามาแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมย่อยสอดคล้องกบัชุมชนเกย ์ ซ่ึงกลายเป็นวฒันธรรมย่อยโดย
แบ่งแยกประเภทจากวฒันธรรมหลกั  ตามแนวคิดวฒันธรรมย่อยและประยุกษ์แนวคิดน้ี เพื่อใช้ใน
การศึกษาถึงกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลต่อชุมชนทางเลือก (ชุมชนเกย)์ ในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งไร 
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2.2  ทบทวนงานศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 

 เกย์ (gay)หมายถึง บุคคลท่ี มีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน  เดิมค าว่า “เกย์” ใน
ภาษาอังกฤษมีความหมายว่า "ไร้กังวล" "มีความสุข" "ความส าราญใจ" "เฉียบแหลมและน่า
ประทบัใจ"แต่ในทุกวนัน้ีค าว่า“เกย”์ มีความหมายทางวฒันธรรมย่อยของกลุ่มรักร่วมเพศและอาจมี
ความหมายร่วมกระบวนทัศน์ความเป็นเกย์เช่นเพลงเกย์, หนังเกยห์รืออาจหมายถึงภาพรวมของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเดียวกนัแมค้  าว่าเกยไ์ม่ไดจ้  ากดัความทางเพศแต่มกัใชเ้ฉพาะกบักลุ่มผูช้าย
รักเพศเดียวกนัในขณะท่ีค าจ ากดัความทางเพศอยา่งเลสเบ้ียนก็ใชเ้ฉพาะกลุ่มผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั 

 เร่ืองเพศในสังคมไทยปัจจุบนัมีการถกเถียงกนัมากข้ึน ทั้งเร่ืองความแตกต่างอนัหลากหลายท่ี
คนไทยตอ้งเรียนรู้และยอมรับ ไม่วา่จะเป็นหญิงรักหญิง หรือชายรักชาย หน่ึงในรสนิยมทางเพศท่ีใช้
เรียก "ชายรักชาย" คือค าว่า "เกย์" เร่ิมเป็นท่ีรู้จักตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2500 (ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ : การ
บรรยายวิชาการในชุดพหุวฒันธรรมกบัความหลากหลายทางเพศเร่ือง "5 ทศวรรษของวฒันธรรมเกย์
ไทย เราเรียนรู้อะไรบา้ง") กล่าววา่ ในทศวรรษ 2500 คนไทยไดรู้้จกักบัค าวา่ "เกย"์ ผา่นคดีฆาตกรรม 
"ดาร์เรล เบอร์ริแกน" เจา้ของและบรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกเวิลด์ ในปี 2508 โดยเช่ือว่าเป็น
ฝีมือของคู่ขา ส่ือน าเสนอวา่ "เกย"์ หมายถึงโสเภณีชาย และ "โฮโมเซ็กช่วล" คือผูช้ายท่ีสมสู่กบัผูช้าย 
ชอบสมสู่กบักะเทยและเด็กหนุ่ม 

 ผูศึ้กษาตั้งขอ้สันนิษฐานว่า “เกย”์ คือผูช้ายท่ีมีการสมสู่กบัโสเภณีชายโดยไม่ไดมี้นยัความรัก
ทางเพศท่ีสวยงามเหมือนภาพท่ีเห็นผา่นทางส่ือในปัจจุบนัมีลกัษณะของอ านาจคือเป็นผูซ้ื้อกบัผูถู้กซ้ือ
ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองความรักโรแมนติคแต่อยา่งใดการหลอกลวงการฆาตกรรมซ่ึงในสังคมวฒันธรรมไทย
สมยันั้น“เกย”์ ไม่สามารถยอมรับไดส้ังคมไทยจึงเขา้ใจวา่“เกย”์ เป็นผูช้ายขายตวัและเป็นวฒันธรรม
ตะวนัตกท่ีไม่ดีจากการรับส่ือผ่านข่าวฆาตกรรมชาวต่างชาติดงักล่าวกลายเป็นมายาคติสร้างการรับรู้
วา่เกยใ์นสายตาของวฒันธรรมสังคมไทยนั้นเป็นเป็นส่ิงท่ีผิดและยอมรับไม่ไดจ้ากงานดงักล่าวท าให้
เห็นถึงการพฒันาและบทบาทของส่ือท่ีมีผลต่อพื้นท่ีทางสังคมของเกยโ์ดยในช่วงปีพ.ศ. 2510  “เกย”์ 
ถูกนิยามให้เป็นส่ิงท่ีมาพร้อมกับความทุกข์การเป็นเกย์เกิดจากความขัดแยง้ทางสังคมพื้นฐาน
ส่ิงแวดลอ้มการเล้ียงดูจากครอบครัวอ่ืนๆท าให้เกิดคอลมัมใ์ห้ค  าปรึกษาและหนงัสือชีวิตเศร้าชาวเกย์
รวมไปถึงความเช่ือวา่ถา้แต่งงานกบัผูห้ญิงจะท าใหห้ายเป็นเกย ์

 ดงันั้นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือท่ีมีบทบาทต่อกลุ่มผูรั้กร่วมเพศอยา่งมากในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา จากยุค
เร่ิมต้นของความเป็นเกย์ การส่ือสารระหว่างกลุ่มผูรั้กร่วมเพศด้วยกัน แลกเปล่ียนข้อมูลกันนั้ น
กลายเป็นเร่ืองท่ีลา้หลงัและไม่ใช่การส่ือสารหลกัของสังคมเกยอี์กแลว้ ส่ือส่ิงพิมพห์นงัสือนิตยสาร
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เฉพาะกลุ่มผูรั้กร่วมเพศ เกย ์ไดส้ร้างพื้นท่ีสัญญะในการส่ือสาร สร้างอุดมคติทางสังคมวฒันธรรม
กลุ่มเกย ์บรรทดัฐานความเช่ือ ฯลฯ ในสังคมเกย ์

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญัมากต่อกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย โดยการ
ส่ือสารระหวา่งกนัจะประกอบไปดว้ยผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ซ่ึงสารจะถูกส่งผา่นส่ือ (ตวักลาง) เพือ่ให้
ผูรั้บสารสามารถรับสารได้ กล่าวคือ ตั้งแต่โบราณกาลมาส่ือท่ีใชส่ื้อสารกนันั้นมกัเพื่อติดต่อระหว่าง
คนไม่ก่ีคน โดยมากเป็นการส่ือสารด้วยรูปภาพ หรือตวัอกัษร เม่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการส่ือสารมีมากข้ึน การส่ือสารจึงพฒันามาเป็นรูปแบบของการส่ือสารด้วยเสี ยง เช่น วิทย ุ
โทรทัศน์ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการส่ือสารแบบมัลติมีเดีย หรือการส่ือสารทั้ งภาพและเสียง เช่น 
โทรทศัน์ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการส่ือสารทางเดียวคือจากผูส่้งสารถึงผูรั้บสารเท่านั้น อีกทั้ งความ
แพร่หลายของส่ือเหล่าน้ี มกัจะอยูแ่ค่พื้นท่ีภายในประเทศเป็นหลกั เพราะการส่ือสารระหวา่งประเทศ
ท าไดย้ากล าบากตอ้งใชเ้วลามาก  การแพร่หลายของข่าวสารระหวา่งประเทศจึงมกัเป็นข่าวท่ีล่าชา้มาก  
แต่เม่ือเทคโนโลยีผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในด้านการส่ือสารมากข้ึน การ
เผยแพร่ของข่าวสารจึงเป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัสถานการณ์  คนท่ีอยูมุ่มโลกหน่ึงสามารถทราบความ
เป็นไปของอีกมุมโลกหน่ึงได้ภายในเวลาไม่ ก่ีวินาที  ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นว่าการส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วเพียงใดเม่ือเทียบกบัการส่ือสารด้วยวิธีอ่ืน ความรวดเร็วและ
ความสามารถในการเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากปัจจุบนัเราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตแบบเคล่ือนท่ีหรือ
พกพาได้ทั้ งในรูปแบบอินเทอร์เน็ตแบบพกพาและอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือท าให้ ส่ือหันมาให้
ความส าคญักบัการเผยแพร่ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน 

 จากบทความ “ความผิดปกติ การเมืองและส่ือ” โดย สจ๊วต ฮอล์ ได้กล่าวว่าใน “รูปแบบ” 
หลายๆ อยา่งของความผิดปกติทางสังคม  อาจจะเกิดการขดัแยง้กนัของส่วนต่างๆ หรือต าแหน่งต่างๆ 
ท่ีอาจจะไม่ไดมี้การขดัแยง้กนัตั้งแต่แรก แต่ไม่มีใครพยายามตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากระบบ
ของล าดบัขั้นทางอ านาจ  จากแนวความคิดดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า “รูปแบบ” ของการกระท าท่ี
ผิดปกตินั้น เกิดข้ึนมาจากกระบวนการท่ีท าให้ “รูปแบบ” ของการกระท าเหล่านั้นเป็น “ปัญหาของ
สังคม” ผ่านระบบการตีตราให้คุณค่า และก่อให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากนัระหว่างการกระท าและ
การควบคุม  ซ่ึงท่ีแทจ้ริงแลว้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบทางการเมืองทั้งส้ิน 

 ดงันั้น “ส่ือเกย”์ ถูกเขา้ใจว่าเป็น “ส่ิงท่ีผิดปกติ” ตามความหมายของ สจ๊วต ฮฮอล์ แล้วส่ิงท่ี
ผิดปกติน้ีเป็นผลผลิตทางการเมือง เกิดข้ึนจากความขดัแยง้ทางความคิด อุดมการณ์และความเช่ือ  
ส่งผลให้เกิดการควบคุมและก าหนดคุณค่าของมนั แน่นอนว่าส่ิงท่ีฮอล์พูดถึงไม่ได้มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงไปท่ี “ส่ือเกย”์ แต่ส่ิงนั้นสามารถเปิดประเด็นใหคิ้ดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั “ส่ือเกย”์ กบั 
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“ความผิดปกติ” ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงแค่ในระดบัปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั แต่ทว่าการตีตรายงักา้ว
ขา้มไปยงัระดบัของการบนัทึก การส่งต่อ การกระจายข่าว หรือมนัคือ “รูปแบบความจริง” เพราะส่ือ
นอกจากจะเป็นการน าเสนอแลว้ยงัเป็นการตอกย  ้าถึงความเป็นไป มนัเป็นตน้ก าเนิดของการเกิดข้ึน
ของวาทกรรมท่ีสร้างการแบ่งแยกระหว่างอะไรคือความปกติและอะไรคือความผิดปกติ ส่ือใดท่ี
น าเสนอความปกติและส่ือใดท่ีน าเสนอความผิดปกติ ดงันั้นในมุมมองจากวาทกรรมกระแสหลกัแลว้ 
“ส่ือเกย”์ จึงกลายเป็น “ผลผลิตท่ีสร้างการตอกย  ้าถึงรูปแบบความจริงท่ีผิดปกติ” ส าหรับเกยห์ลายๆ 
คน มุมหน่ึง “ส่ือสังคมออนไลน์เกย”์ ท าหนา้ท่ี เปิดเผย ต่อชุมชนเกยถึ์งรูปแบบความจริงของชีวิตเกย ์
รูปแบบของการใชชี้วติ  น าเสนอภาพสังคมเกย ์สถานท่ีท่ีควรจะไป การแต่งตวัท่ีควรจะเป็น ในอีกมุม
หน่ึง “ส่ือสังคมออนไลน์เกย”์ ท าหนา้ท่ีปิดบงัต่อชุมชนท่ีไม่ใช่เกย ์ เพื่อป้องกน้การถูกรุกรานจากคน
ท่ีมองวา่เป็นรูปแบบความจริงท่ีผิดปกติ ซ่อนเร้นจากสายตาท่ีต าหนิ ตีตรา มองวา่รูปแบบการใชชี้วิต
แบบน้ีเป็นส่ิงท่ีผดิ ดงันั้นส่ือเกยจึ์งท าหนา้ท่ีทั้งเปิดเผยและปิดบงัในเวลาเดียวกนั  ท าหนา้ท่ีปกป้องต่อ
ความจริงท่ีเป็นสาระของชีวิตเกยแ์ละท าหน้าท่ีส่ือสารความจริงท่ีสังคมมอบให้ในรูปแบบท่ีตอ้งการ
ให้เกยเ์ป็น ส่ือหรือช่องทางในการติดต่อในลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทางผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นส่ือรูปแบบใหม่ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารได้ดว้ย
ตนเองออกสู่สาธารณะ โดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารประเภทต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
แหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ในท่ีน้ี
ยกตัวอย่างเวปไซด์ facebook ท่ีเปิดบริการสามารถ file sharing, video sharing, กระดานข่าว web 
board เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นช่องทางใหม่ให้กับชุมชนเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีในการ
ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูล มีการใช้พื้นท่ีในส่ือออนไลน์ในการติดต่อ สร้างสัมพนัธ์ร่วมถึงมี
บทบาทในการด ารงชีวติของเกยใ์นจงัหวเัชียงใหม่จนถึงส่งผลต่อชีวติในโลกออฟไลน์ 

สุญาณี เยน็ใจ (2554) ภาพแทนความเป็นชายในนิตยสารเอสไควร์ Representation of masculinity 
in the Esguire magazine. โดยศึกษาหลกัสองประการดว้ยกนัประการแรกเพื่อศึกษาภาพในการสร้าง
ความเป็นชายในนิตยสารเอสไควร์และประการท่ีสอง เพื่อการศึกษาภาษาในการสร้างความเป็นชาย
ในนิตยสารเอสไควร์ในบริบทสังคมไทย ผลจากการศึกษาพบวา่ประการท่ีหน่ึงกระบวนการในการ
สร้างความเป็นชายจากส่ือนิตยสารเอสไควร์ พบว่าส่ือไดน้ าเสนอภาพตวัแทนความเป็นชาย  โดยให้
ความสนใจต่อการจดัการร่างกายของตนเอง โดยส่วนหน่ึงเพื่อความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีเปล่ียนตนเอง
เพื่อหนา้ท่ีการงานท่ีดีข้ึนและมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงขา้ม ประเด็นท่ีสองคือภาพและภาษาโฆษณาท่ีถูก
น าเสนอจากส่ือนิตยสารเอสไควร์ สะทอ้นให้เห็นการหยิบยมืค าและพฤติกรรมท่ีแสดงความเป็นหญิง
ในเชิงเพศทางวฒันธรรมมาเป็นตวัประกอบสร้างความเป็นชายท าให้เส้นแบ่งพรมแดนทางเพศท่ีเคย
แบ่งความเป็นเพศไวอ้ยา่งชดัเจน เกิดการล่ืนไหลและกา้วขา้มความเป็นเพศไดอ้ยา่งอิสระ 
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 ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ Naked Man: Pornography and the Sexual Life of Thai Gay Male โดย
การเก็บขอ้มูลการพฒันาของนิตยสารเกยข์องไทยท่ีตีพิมพ์ตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2523 (1980) เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการวิเคราะห์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเกยไ์ทย โดยมองนิตยสารเกยใ์นฐานะท่ีเป็น
ภาพสะทอ้นของการพฒันาเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีนบัวนัตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเกย ์เช่น นิตยสาร ก็ยิ่ง
จะใหญ่และกวา้งข้ึนเพื่อรองรับความหลากหลายท่ีจะเกิดข้ึน และท่ีส าคัญภาพสะท้อนท่ีได้จาก
นิตยสารเกยเ์หล่าน้ีสามารถท าให้เขา้ใจไดถึ้งการปรับเปล่ียนของอตัลกัษณ์ทางเพศของเกยไ์ทยท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงต่อโครงสร้างทางชนชั้น ทางวฒันธรรมทางสังคม โดยแบ่งกลุ่มของนิตยสาร
เกยอ์อกเป็นสองช่วง ช่วงแรกคือกลุ่มของนิตยสารเกยท่ี์ตีพิมพใ์นช่วงปี 2523 (1980) ทีมีความตอ้งการ
ในการน าเสนอความเป็นเกยแ์ละวฒันธรรมเกยใ์นสังคมเมือง และในช่วงท่ีสองคือกลุ่มของนิตยสาร
เกยท่ี์ตีพิมพ์ในช่วงปี 2523 (1980) ไปจนถึง 2533 (1990) ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะตอกย  ้าความเป็นเกย ์
ตอ้งการสร้างและน าเสนอความแตกต่างระหวา่งชนชั้นสูงและชนชั้นล่างภายในกลุ่มสังคมเกยไ์ทย 

 งาวิจัยท่ีท าเก่ียวกับ “ส่ือเกย์” ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตสร้าง หรือสะท้อน
ความสัมพันธ์ทางสังคม  Dear Uncle Go: A Go Paknam: Male Homosexuality in Thailand ของ ปี
เตอร์ แจ๊คสัน (Peter Jackson) เป็นงานวิจยัช้ินแรกๆ ท่ีท าความเขา้ใจความเป็นเกยอ์ตัลกัษณ์ทางเพศ
วิถีของชุมชนเกยใ์นสังคมไทยท่ีศึกษาผ่าน “ส่ือ” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นความท้าทายในช่วงเวลาอดีต 
เพราะเวลานั้น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเกยอ์ตัลกัษณ์ทางเพศ และวาทกรรมท่ีเก่ียวกบัเกยใ์นสังคมไทยมีอยู่
นอ้ยมาก ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัจุดหน่ึงท่ีแจค๊สันพบเป็นนิตยสารท่ีถูกเขา้ใจวา่เป็น  “ประวติัศาสตร์ท่ี
เรียนรู้นอกกระแส” นัน่คือ ขอ้มูลจากคอลมัน์ตอบปัญหาของ โก๋ปากน ้ า ท่ีเขียนลงในนิตยสาร แปลก 
ตั้งแต่ในปี  2518 (1975) ซ่ึงในคอลมัน์น้ีมีคนท่ีเป็นเกยอ์ยูจ่  านวนมากท่ีส่งจดหมายเขา้ไปถามปัญหา
ต่อ “ความเป็นเกย”์ ของตวัเองท่ีก าลงัประสบอยู ่แน่นอนวา่ แปลก ไม่ใช่นิตยสารเกย ์แต่ส่ิงท่ีปรากฏ
จากค าถามและค าตอบท่ีเกิดข้ึนจากคอลมัน์น้ีท าให้สามารถเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น 
ความเช่ือและอคติท่ีมีต่ออตัลักษณ์ความเป็นเกย์ และส าหรับคนท่ีเป็นเกย ์แปลก และคอลัมน์โก๋
ปากน ้ า ถือไดว้า่เป็นคร้ังแรกท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกนัได ้ ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนข้ึน  
ส าหรับปีเตอร์แลว้วตัถุดิบท่ีได้จากจดหมายท่ีเขียนถามตอบกนัน้ี กลายเป็นวตัถุดิบทางการวิจยัท่ีมี
คุณค่า  เพราะสามารถท าให้เขา้ใจถึงวาทกรรมเร่ืองอตัลกัษณ์ทางเพศและวาทกรรมเร่ืองพฤติกรรม
ทางเพศในสังคมชุมชนเกยใ์นเวลานั้น หรือในอีกความหมายหน่ึงคือสามารถใช้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจาก
การเก็บรวบรวมน้ีใชใ้นการ “ตีความอตัลกัษณ์และความเป็นเกยใ์นสังคมไทย” ในช่วงเวลาดงักล่าว 
 จากการส ารวจองค์ความรู้ทั้งทางดา้นแนวคิดทฤษฎีส าคญัและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งปรากฏว่า  
ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการสร้างวฒันธรรมยอ่ย ซ่ึงในกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ี
คือ  ชุมชนชาวเกย ์(ในเมืองเชียงใหม่) ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  Facebook วา่ด าเนินไปอยา่งไรผา่นการ
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ใช้ส่ือและการบริโภคส่ือ และกระบวนการสร้างชุมชนในพื้นท่ีส่ือออนไลน์ Facebook ดังกล่าว
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการใช้ชีวิตประจ าวนัของชาวเกยอ์ย่างไร การแสดงหรือการประกอบสร้างอตั
ลกัษณ์กลุ่มชาวเกย ์(ในเมืองเชียงใหม่) ผา่นพื้นท่ีส่ือออนไลน์ดงักล่าวด าเนินไปอยา่งไรในบริบทของ
การโตต้อบการสร้างภาพแทนเก่ียวกบัเกยพ์ื้นท่ีส่ือกระแสหลกัในสังคมไทยและน าผลการศึกษาน ามา
วิเคราะห์ให้ไดแ้นวคิดในการออกแบบส่ือท่ีสะทอ้นกระบวนการต่อรองของชุมชนชาวเกยผ์า่นพื้นท่ี
ส่ือออนไลน์ Facebook ในสังคมไทย   
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 จากบทท่ี 2 ซ่ึงได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไปในบทน้ีจะได้
น าเสนอกรอบแนวคิดท่ีสร้างข้ึนและระเบียบวิธีการวิจยัต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะตอบ
ด าเนินรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การตีความวิเคราะห์และตอบค าถามของการวิจยั ในการวิจยัเร่ือง
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนของชาวเกยแ์ละแสดงอตัลกัษณ์ทางสังคมของกลุ่มเกยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษา Facebook Pages เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai  การน าเสนอในบทน้ีแยก
ออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 3.1  การก าหนดกรอบความคิด 
 3.2  ขอบเขตการศึกษา 
 3.3  ระเบียบวธีิการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  แนวทางการวิเคราห์ตีความ   

3.1  การก าหนดกรอบแนวคิด 

ปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์   (Online Social Network)  ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์ของการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูค้น
สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลตามประโยชน์กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกนัและ
กนัจนในปัจจุบนันกัการตลาดไดม้องเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารใหม่ประเภท
หน่ึงโดยพวกเขาเปล่ียนจากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็น  “ส่ือสังคม”  (Social Media)   ซ่ึง
เป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นบริการพื้นฐานของเว็บไซด์ ท่ีผูใ้ช้/
ผูบ้ริโภคสามารถใชส้ร้างพื้นท่ีและแสดงตน  ตลอดจนส่ือสารความคิดใหเ้ป็นท่ีรับรู้  เป็นท่ีรู้จกัแก่คน
ทัว่ไปในพื้นท่ีส่วนตวั  ชุมชนเฉพาะกลุ่ม  รวมจนไปถึงในพื้นท่ีสาธารณะดว้ยการสร้าง “หนา้ต่างทาง
สังคม”   (Web Page)   ของตนเองและอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเดียวกนัเขา้มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้นๆได ้
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ส่ือออนไลน์มีบทบาทอยา่งส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของชนชั้นกลางในสังคมไทย  ผูค้นจ านวน
มากไม่สามารถออกห่างจากโทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตได ้กระทัง่บ่อยคร้ังน าไปสู่พฤติกรรม
สังคมท่ี ไม่ค  านึงถึงมารยาทสังคมและไม่อาจอยูก่บัตวัน่ิง ๆ ไดน้าน ไม่สนใจคนรอบขา้ง ทวา่สนใจ
ความสัมพนัธ์หรือส่ิงท่ีอยูบ่นโลกออนไลน์ จนกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกกนัวา่ “สังคมกม้หนา้” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยีการส่ือสาร  มีความรู้สึก “เหงา”  และ
“โดดเด่ียว”  อยา่งรุนแรงหากไม่สามารถติดต่อใครไดแ้มจ้ะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ   เม่ือไม่สามารถหา
ความพอใจไดจ้ากการอยูค่นเดียว “การเขา้สังคม” ผา่นส่ือออนไลน์นอกจากจะสร้างความ “สนุก” มาก
ข้ึน ดว้ยเพราะนอกจากจะติดตามมิตรสหายกลุ่มเก่าไดอ้ย่างใกลชิ้ดยงัมีโอกาสง่ายๆ ในการท าความ
รู้จกักบัคนใหม่ๆท่ีดูจากพื้นฐานดา้นอาชีพการงาน หรือการด าเนินชีวิตจริงแลว้อาจไม่มีโอกาสโคจร
มาพบกนั  นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ยงัเปิดโอกาสใหมี้การโตต้อบกนั  แลกเปล่ียนมุมมองความคิด
ต่างๆ  ทั้งในทางการเมือง วงการบนัเทิง และเศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบนัมีผูใ้ช้หลากหลายกลุ่มท่ีหนัมา
ใช้ส่ือสังคมเพื่อสร้างพื้นท่ีกลุ่ม หรือชุมชนออนไลน์ของตนเอง อาทิ ชุมชนเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วม
สถานศึกษา เพื่อนร่วมสมาคม ชุมชนในเมือง ชุมชนคนรสนิยมเดียวกนั ชุมชนของแฟนบอล แฟน
คลบัดารา 

 จากปรากฏการณ์ดงักล่าว  การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัจึงใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ของชุมชนชาวเกยใ์นเมืองใหญ่  (คือเมืองเชียงใหม่)  ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผูใ้ชส่ื้อสังคมอีก
กลุ่มหน่ึง ท่ามกลางกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลาย ชุมชนชาวเกยใ์นบริบทสังคมไทยถือเป็น “คนนอก”  มี
วฒันธรรมเครือข่ายความสัมพนัธ์ของตวัเอง  ฉะนั้นส่ือสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นพื้นท่ีใหม่และมี
บทบาทอย่างส าคญัต่อชีวิตทางสังคมของพวกเขา ส าหรับชุมชนชาวเกย ์ส่ือออนไลน์ไม่เพียงเป็น
ช่องทางในการสร้างชุมชนเสมือน (Virtual Community) ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งตวัอกัษร
เสียงภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ทวา่ยงักลายเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีขยายตวัไปในกลุ่ม
สังคมต่างๆ แตกยอ่ยออกไปอีกตามความสนใจ มีการสร้างวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม  สร้างอตัลกัษณ์ของ
กลุ่มผา่นการใชส้ัญญะและส่ือท่ีแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศไม่รักเพศหญิงแต่รักเพศเดียวกนั   

 วฒันธรรมดงักล่าวในสังคมปัจจุบนัท าให้เกิดพื้นท่ีส่ือออนไลน์ทางเวบ็ไซด์ท่ีเปิดข้ึนมาสนอง
ต่อความตอ้งการของกลุ่มชาวเกยจ์  านวนมาก การแพร่กระจายส่ือใหม่  ไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีส่ือปิดอีกต่อไป  
แต่มีการเข้าถึงข้อมูลง่ายข้ึน  มีการแสดงอัตลักษณ์อย่างโดดเด่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (คือ 
Facebook) และกลายเป็นทางเลือกของกลุ่มเกย ์ไม่มีการปกปิดแอบแฝงเหมือนในอดีต ผูว้ิจยัจึงตั้ง
ข้อสังเกตว่า ส่ือออนไลน์มีบทบาทส าคัญท่ีท าให้กลุ่มเกย ์ สามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมผ่านส่ือ
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ออนไลน์และใช้สร้างเครือข่ายทางสังคมและแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด  รสนิยม  และการสร้าง
ตวัตนทางสังคมใหม่จนอาจส่งผลอยา่งส าคญัต่อการด าเนินชีวติจริงๆ ในสังคมไทยยคุปัจจุบนั 

 การศึกษาเร่ือง  “ส่ือสังคมออนไลน์”  ในสังคมไทยปัจจุบนั  กรณีศึกษา : เฟสบุค๊แฟนเพจ  “เกย์
เชียงใหม่ Gay Chiang Mai” มุ่งท่ีจะศึกษาบทบาทและความส าคญัของ “ส่ือสังคมออนไลน์”  ในการ
สร้างพื้นท่ีสาธารณะ  โดยมุ่งประเด็นการศึกษาถึงช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2556 เน่ืองจาก
เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ  านวนเพิ่มของสมาชิกเพจ หรือผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก และมีน าเสนอข้อมูล 
ข่าวสารร่วมถึงกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองบนกระดานข่าวสนทนาของเวบ็เพจ  ช่วงเวลาดงักล่าวท าให้เห็น
ถึงกิจกรรมการส่ือสาร  และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มหรือผูบ้ริโภค เฟสบุ๊คแฟนเพจ  “เกย์
เชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ดังกล่าวผ่านการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์การใช้ส่ือใหม่ คือ Facebook Fanpage ของ กลุ่มเกยเ์มือง
ใหญ่ (กลุ่มเกยเ์ชียงใหม่) โดยมองวา่ปัจจุบนัส่ือใหม่โลกอินเตอร์เน็ต  ไดเ้พิ่มบทบาทความส าคญั  ถูก
ใช้เป็นเคร่ืองมือ  หรือช่องทางการส่ือสารของกลุ่มคน  โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง  กระทัง่น าไปสู่
การสร้างพื้นท่ีทางการส่ือสารเก่ียวกบัวฒันธรรมยอ่ยแบบใหม่ (บนโลกอินเตอร์เน็ต)  ท่ีน่าสนใจและ
มีความส าคญัต่อกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย  พื้นท่ีทางการส่ือสารแบบใหม่ดงักล่าว  อาจตีความไดว้า่คือพื้นท่ี
ทางสังคม  หรือพื้นท่ีสาธารณะแบบใหม่  ท่ีกลายเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิด ข่าวสารข้อมูล 
กิจกรรม  และการแสดงออกทางเพศภาพของวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกย)์ ในช่วงเวลานั้นๆ กล่าวคือ  
การใชส่ื้อใหม่ทั้งของผูผ้ลิตส่ือ (เจา้ของ Fanpage)  และผูใ้ช้/ ผูบ้ริโภค ผูติ้ดตามข่าวสาร ไดก่้อให้เกิด
ชุดต่างๆ ของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมผา่นการส่ือสารในโลกอินเตอร์เน็ต  กระทั้งน าไปสู่กระบวนการ
ประกอบสร้างพื้นท่ีทางสังคมแบบใหม่  เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสในผูค้น  กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย 
(กลุ่มเกย)์ ในสังคมไทยยคุปัจจุบนั 
 

 ดงัท่ีไดเ้สนอไปในบทท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ี มีค  าถามการวจิยั 2 ขอ้ดว้ยกนัคือ  
 1.   ส่ือออนไลน์มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้กลุ่มเกยส์ามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมผา่นส่ือออนไลน์
และ 
 2.  กลุ่มเกยใ์ชส้ร้างเครือข่ายทางสังคมและแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด  รสนิยมและการสร้าง
ตวัตนทางสังคมใหม่จนอาจส่งผลอยา่งส าคญัต่อการด าเนินชีวติจริงๆ ในสังคมไทยยคุปัจจุบนั 

3.2  ขอบเขตและพืน้ทีก่ารศึกษา 

เฟสบุ๊คแฟนเพจ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2555  
จากขอ้มูลทางเฟสบุ๊คเพจน้ี  กลุ่มเป้าหมายมีอายุตั้งแต่  18 - 24  ปี  และความนิยมของผูท่ี้เขา้ชมหน้า 
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เฟจน้ีอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงรวมถึงกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีจ านวนผูก้ดไลท์  (Like) เป็นสมาชิก
แฟนเพจ  11,973  คน  มีการน าเสนอการประชาสัมพนัธ์  ให้ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา การโพสคลิป 
วดีิโอต่างๆ เพื่อสร้างการติดตามของสมาชิกแฟนเพจ  (Fan page)  มีการฝาก Link  เพื่อประชาสัมพนัธ์
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก มีการลงภาพสร้างของนายแบบชายในลกัษณะเปลือย
ร่างกายส่วนบนหรือเส้ือผา้น้อยช้ินเพื่อสร้างการติดตามและเพิ่มจ านวนสมาชิก มีการสร้างภาพแทน
ของสัญญะ “กลุ่มเกย”์ เพื่อสร้างสังคมเกยใ์นโลกออนไลน์มีการแลกเปล่ียนติดต่อสนทนาระหว่าง
สมาชิกและเพิ่มช่องทางจากส่ือใหม่ในโลกออนไลน์ให้สมาชิกแฟนเพจ  (Fan page) คาดหวงัการพบ
เจอในโลกออฟไลน์   

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ก าหนดช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ  
“เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ในการสังเกตคือ  19.00 - 23.00 น. ของทุกวนั (จากการเก็บขอ้มูล
เบ้ืองตน้พบวา่เป็นเวลาท่ีคนใชง้านมากท่ีสุด) เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ในส่วนของขอบเขตเน้ือหาหรือ
พื้นท่ีการศึกษา งานศึกษาน้ีมุ่งก าหนดความสนใจไปท่ีการวิเคราะห์ศึกษา การน าเสนอกิจกรรม
ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆ ผา่น Facebook (http://www.facebook.com) และการปฏิสัมพนัธ์ หรือโตต้อบ
ของกลุ่ม Fanpage ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเฟสเพจส่ือใหม่น้ี  โดยมุ่งพิจารณากิจกรรมท่ีสนใจ และการ
แสดงความคิดเห็น  ผา่นขอ้ความ  ผา่นการสนทนาบนกระดานข่าว  หรือการแสดงออกผา่นส่ือสัญญะ
ต่างๆ ของตวัโปรแกรม เช่น กด Like หรือสร้าง Link ใหม่ ไปยงัเพจหรือกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ประเด็นหรือกิจกรรมเดิม (เร่ืองตั้งตน้) นั้นๆ  

3.3  ระเบียบวธีิวจัิยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงการตีความ ผา่นกิจกรรมการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในโลก
อินเทอร์เน็ต  กล่าวคือเป็นวิธีการศึกษาท่ีนกัสังคมวิทยาเรียกวา่  การวิเคราะห์ตีความตวับท  (Textual 
analysis)  โดยก าหนด “พื้นท่ีของการวิจยั”  (Research site) คือเวบ็ไซด์เฟซบุ๊ค Facebook  ท่ีเปิดพื้นท่ี
ข้ึนมาในโลกของการส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ขอ้มูลส่วนใหญ่จึงไดม้าจาก  ขอ้มูลปฐมภูมิ  
(Primary Data) ได้แ ก่  ข่ าวสารต่างๆ  ท่ี ส่ื อสารผ่าน เฟซบุ๊ค เพจ Facebook pages ของก ลุ่ม เกย ์ 
โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เพื่อสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรืผูรั้บสาร 
(หรือกลุ่ม Fan pages) โดยผูศึ้กษาท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์  รวบรวมประเด็นต่างๆ ท่ีน าเสนอ  และ
ท าการบนัทึกการสนทนาระหวา่งผูส่ื้อสารบนกระดานสนทนาของเวบ็ไซด์  โดยก าหนดการสังเกต
รวบรวมขอ้มูลคือ  ช่วงเวลา  6  เดือน  ขอ้มูลน้ียงัรวมไปถึง  การน าเสนอขอ้มูล กิจกรรม การประกอบ
สร้างอตัลกัษณ์  โดยยกตวัอย่างศึกษาจากเฟซบุ๊คเพจส่วนตวัของผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภค (กลุ่ม Fan 
pages) ท่ีแสดงตวัเป็นเกย ์ถึงความเหมือนและแต่ต่างในการน าเสนอของขอ้มูลส่ือ  โดยมีการรวบรวม
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ถึงจ านวนผูท่ี้แสดงความคิดเห็นและกดถูกใจในประเด็นท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจแสดงความคิดมาโดยจดั
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของส่ือออนไลน์กลุ่มเกย์  รวมถึงสถานะทางสังคมของผูใ้ช้กลุ่ม Fan pages  
ภูมิล าเนา  เพศ การศึกษา และทศันะในการแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ของจ านวนผูท่ี้ติดตามมากท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาดงักล่าว  เพื่อท่ีจะไดน้ ามาประกอบ
วิเคราะห์ตีความการแสดงออก การแลกเปล่ียนข่าวสารทางการเมืองของพวกเขาในพื้นท่ีสังคม  ซ่ึง
กลายมาเป็นพื้นท่ีสาธารณะดงักล่าว 

 นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากเว็บไซด์ดังกล่าว การศึกษาคร้ังน้ียงัต้องให้
ความส าคญักบั  2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  อนัไดแ้ก่  ขอ้มูลซ่ึงรวบรวมมาจากบทความ  บท
สัมภาษณ์  ข่าว  รายการทีวีออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมไปถึง  เอกสาร หนงัสือ  งานศึกษา  วิทยานิพนธ์
หรือรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และเวบ็ไซด์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อจะใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตีความ  
เพื่อตอบค าถามการวจิยัท่ีตั้งไว ้

3.4  แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเก็บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาวเิคราะห์ โดยใชผู้ศึ้กษาเป็นผูว้เิคราะห์  
บางส่วนเร่ิมวิเคราะห์พร้อมกบัการเก็บขอ้มูล  และรวบรวมน าขอ้มูลมาอภิปรายกบัผูเ้ชียวชาญในการ
รายงานผลการศึกษาและ 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์  น าขอ้มูลประเภท ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์ กลุ่ม  รูปภาพท่ีเก็บ
มาทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้ตวัผูศึ้กษาเป็นผูว้ิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ ประเภท และตีความการส่ือ
ความหมาย  แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเร่ิมจาก การจดัหมวดหมู่ให้กบัขอ้มูลเพื่อพยายามตอบ
ค าถามการวจิยั 2 ขอ้คือ 
 1.  ส่ือออนไลน์มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้กลุ่มเกยส์ามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมผ่านส่ือ
ออนไลน์  ในส่วนน้ีจะพยายามรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์  แนวคิด  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของ
การส่ือสาร  หรือการเผยแพร่ของผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคข่าวสารกลุ่มเป้าหมาย  วา่มีประวติัความเป็นมา
อยา่งไรและมีการด าเนินกิจการต่างๆ อยา่งไร 
 2.  กลุ่มเกยใ์ช้สร้างเครือข่ายทางสังคมและแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด  รสนิยมและ
การสร้างตวัตนทางสังคมใหม่จนอาจส่งผลอย่างส าคญัต่อการด าเนินชีวิตจริงๆ ในสังคมไทยยุค
ปัจจุบนั ในการน าเสนอขอ้มูลรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสนอโดยเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง จากการน าเสนอขอ้มูลกบัส่ือกระแสหลกั  และจากนั้นจึงจะพยายามจดัล าดบัประเด็นต่างๆ  
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ตามความนิยมของ Fan pages ผูบ้ริโภคใช้ส่ือออนไลน์เพื่อท่ีจะได้น าไปวิเคราะห์ตีความในระดับ
ต่อไปคือ 
 3.  การวิเคราะห์แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ และแบบแผนของ
การบริโภคข่าวสารของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์  (ผ่าน Facebook fan pages) ว่าน าไปสู่การปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมบนพื้นท่ีสาธารณะในรูปแบบใหม่ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่  ส่ือออนไลน์นั้นมีบทบาทส าคญัท่ีท า
ให้กลุ่มเกยส์ามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมในส่ือออนไลน์จนอาจส่งผลรวมถึงชีวิตจริงได้หรือไม่ มี
ปัจจยัทางสังคม การศึกษา และเพศ  เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือมิติทางสังคมวิทยาของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์
เหล่าน้ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจถึงบทบาท  ความส าคญัของส่ือออนไลน์นั้นมีผลต่อวถีิชีวติเกยอ์ยา่งไร 
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บทที ่4 

ผลการศึกษาวจิยั 

 การน าเสนอในบทน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าคญั  การน าเสนอผลการศึกษาจะมุ่งตอบค าถามการ
วจิยัและเรียงล าดบัตามแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดอ้ภิปรายในบทท่ี  3  ก่อนหนา้น้ี  โดยเร่ิมจาก 
 (1)    แนวคิดและความเป็นมาการใชส่ื้อของเกย์  น าเสนอตวัเองต่อสาธารณะและการใช้
ส่ือออนไลน์ในการส่ือสารเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคข่าวสาร (กลุ่มเกยเ์ชียงใหม่) 
 (2)  การน าเสนอ “ข่าวสาร” เก่ียวกบัความสนใจของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ Facebook Fan 
page 
 (3) แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ และพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
สังคมออนไลน์ของผูใ้ช้ส่ือใหม่ (ผา่น Facebook Fan page) วา่ทา้ยท่ีสุดก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางการ
ส่ือสารและกลายเป็น “พื้นท่ีสาธารณะ” ในโลกออนไลน์หรือไม่อยา่งไร เพื่อท่ีจะพยายามตีความท า
ความเข้าใจบทบาทความส าคญัของส่ือออนไลน์การใช้ “ส่ือออนไลน์” ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ใน
สังคมไทยยคุปัจจุบนั 

4.1  แนวคิดและความเป็นมาของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มเกย์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 จากบทความ “ความผิดปกติ การเมืองและส่ือ” โดย สจ๊วต ฮอล์ ได้กล่าวว่า ใน “รูปแบบ” 
หลายๆ อยา่งของความผิดปกติทางสังคม อาจจะเกิดการขดัแยง้กนัของส่วนต่างๆ หรือต าแหน่งต่างๆ 
ท่ีอาจจะไม่ไดมี้การขดัแยง้กนัตั้งแต่แรก แต่ไม่มีใครพยายามตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากระบบ
ของล าดบัขั้นทางอ านาจ จากแนวความคิดดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า “รูปแบบ” ของการกระท าท่ี
ผิดปกตินั้น เกิดข้ึนมาจากกระบวนการท่ีท าให้ “รูปแบบ” ของการกระท าเหล่านั้นเป็น “ปัญหาของ
สังคม” ผ่านระบบการตีตราให้คุณค่า  และก่อให้เกิดการปะทะเผชิญหนา้กนัระหวา่งการกระท าและ
การควบคุม  ซ่ึงท่ีแทจ้ริงแลว้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบทางการเมืองทั้งส้ิน 
 ดงันั้น “ส่ือเกย์” ถูกเข้าใจว่าเป็น “ส่ิงท่ีผิดปกติ” ตามความหมายของ สจ๊วต ฮอล์ แล้วส่ิงท่ี
ผิดปกติน้ีเป็นผลผลิตทางการเมือง เกิดข้ึนจากความขดัแยง้ทางความคิด  อุดมการณ์และความเช่ือ  
ส่งผลให้เกิดการควบคุมและก าหนดคุณค่าของมนั แน่นอนว่าส่ิงท่ีฮอล์พูดถึงไม่ได้มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงไปท่ี “ส่ือเกย”์ แต่ส่ิงนั้นสามารถเปิดประเด็นให้คิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั  “ส่ือเกย”์ กบั 
“ความผิดปกติ”  ไม่ได้จ  ากัดอยู่เพียงแค่ในระดับปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั  แต่ทว่าการตีตรายงั
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กา้วขา้มไปยงัระดบัของการบนัทึก การส่งต่อ การกระจายข่าว  หรือมนัคือ “รูปแบบความจริง”  เพราะ
ส่ือนอกจากจะเป็นการน าเสนอแลว้ยงัเป็นการตอกย  ้าถึงความเป็นไป มนัเป็นตน้ก าเนิดของการเกิดข้ึน
ของวาทกรรมท่ีสร้างการแบ่งแยกระหว่างอะไรคือความปกติและอะไรคือความผิดปกติ  ส่ือใดท่ี
น าเสนอความปกติและส่ือใดท่ีน าเสนอความผดิปกติ  ดงันั้นในมุมมองจากวาทกรรมกระแสหลกัแลว้  
“ส่ือเกย”์  จึงกลายเป็น  “ผลผลิตท่ีสร้างการตอกย  ้าถึงรูปแบบความจริงท่ีผดิปกติ” 
 ส าหรับเกยเ์ชียงใหม่หลายๆ คน มุมหน่ึง “ส่ือสังคมออนไลน์เกย”์ ท าหนา้ท่ี เปิดเผย  ต่อชุมชน
เกยถึ์งรูปแบบความจริงของชีวติเกย ์ รูปแบบของการใชชี้วิต น าเสนอภาพสังคมเกย ์ สถานท่ีท่ีควรจะ
ไป  การแต่งตวัท่ีควรจะเป็น ในอีกมุมหน่ึง “ส่ือสังคมออนไลน์เกย”์ ท าหนา้ท่ีปิดบงัต่อชุมชนท่ีไม่ใช่
เกย ์ เพื่อป้องกน้การถูกรุกรานจากคนท่ีมองวา่เป็นรูปแบบความจริงท่ีผิดปกติ ซ่อนเร้นจากสายตาท่ี
ต าหนิ  ตีตรา  มองวา่รูปแบบการใชชี้วิตแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีผิด  ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์เกย ์ จึงท าหนา้ท่ี
ทั้งเปิดเผยและปิดบงัในเวลาเดียวกนั  ท าหน้าท่ีปกป้องต่อความจริงท่ีเป็นสาระของชีวิตเกยแ์ละท า
หนา้ท่ีส่ือสารความจริงท่ีสังคมมอบใหใ้นรูปแบบท่ีตอ้งการใหเ้กยเ์ป็น 
 ส่ือออนไลน์หรือช่องทางในการติดต่อในลักษณะของการส่ือสารแบบสองทางผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นส่ือรูปแบบใหม่ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ไดด้ว้ยตนเองออกสู่สาธารณะ โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารประเภทต่างๆ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีแหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ใน
ท่ีน้ียกตัวอย่างเว็บไซด์  Facebook ท่ีเปิดบริการสามารถ File sharing, Video sharing, กระดานข่าว 
Web board เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นช่องทางใหม่ให้กบัชุมชนเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีใน
การติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูล มีการใชพ้ื้นท่ีในส่ือออนไลน์ในการติดต่อ  สร้างสัมพนัธ์ร่วมถึงมี
บทบาทในการด ารงชีวติของเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จนถึงส่งผลต่อชีวติในโลกออฟไลน์ 

4.2   การน าเสนอ “ข้อมูล” เกีย่วกบัความสนใจของกลุ่มเกย์เชียงใหม่ทาง Facebook Fan page 

 จากการสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลการนาเสนอประเด็นต่างๆ ผ่านการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์  ผลการศึกษาผูศึ้กษาได้น าเสนอเฟซบุ๊คเพจสังคมหรือชุมชนเกย์ ท่ีกลุ่มเกย์ในจงัหวดั
เชียงใหม่ให้ความสนใจและเขา้ใช้บริการโดยมีจ านวนผูใ้ช้ผูบ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan pages) จ  านวน
มากกว่า 10,000 คน คือเฟซบุ๊คเพจ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับกลุ่มเกย์และความสนใจต่างๆ ของสังคมเกย์ เข้าถึงได้ท่ี  (www.facebook.com/pages/เกย์
เชียงใหม่-Gay-Chiangmai) พบวา่  มีการน าเสนอประเด็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีเหมือนกบัส่ือกระแสหลกัและ
แตกต่างกบัส่ือกระแสหลกั ดว้ยการเพิ่มความสนใจของกลุ่มเกย ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มวฒันธรรมย่อย  มีการ
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ฝาก Link เพื่อประชาสัมพนัธ์ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan pages)  
มีการแบ่งปันภาพเปลือยและคลิปวดีิโอของเพศชายกบัชายอยา่งแพร่หลาย   
 รูปแบบของการน าเสนอของเฟซบุค๊เพจสังคมเกย ์  เก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ในเฟซบุค๊
เพจ  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
  1.  ประวติัโดยยอ่   Profile ขอ้มูลส่วนตวัของเฟซบุ๊คเพจ Facebook Pagesประกอบดว้ย
รูปภาพประวติั จ านวนผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan pages) ท่ีให้ความสนใจหรือติดตามเพจ ซ่ึงในท่ีน้ี
หมายถึง กลุ่มประชากรเกย ์ 
  2. ไทม์ไลน์ Timeline แผนผงัแสดงการพฒันาหรือล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบั
เวลา โดยข้ึนอยูก่บัหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ  และช่วงเวลาท่ีสนใจ ไทม์ไลน์ถูกใช้ในการแสดงผลเพื่อง่ายต่อ
การศึกษาขอ้มูล โดยทัว่ไปจะใส่เฉพาะหวัขอ้ส าคญัไม่ลงรายละเอียดมากนกั  
 3. เก่ียวข้องกับ About แสดงข้อมูลเก่ียวกับประวติัหรือเว็บไซด์ เช่น ประวติัความ
เป็นมา เป็นตน้ 
 4. รูปภาพ  Photo ฟังก์ชัน่เพื่อใชจ้ดัเก็บการอพัโหลดไฟล์ภาพลงในเฟซบุ๊คเพจส่วนตวั  
สามารถสร้างจดัหมวดหมู่ของไฟลภ์าพไดเ้พื่อใหก้ลุ่มผูใ้ช ้ผูบ้ริโภค (หรือกลุ่ม fan pages) สามารถเขา้
ชมและสามารถท่ีจะคลิกเพื่อน าไปแบ่งปันหรือเผยแพร่ใหก้บัคนอ่ืนต่อ 
 5.   ไลท์ Likes ฟังก์ชัน่การกดเพื่อแสดงความช่ืนชอบต่อรูปภาพ ขอ้ความ  หรือเพจใน
เครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลอยู่ใน
โลกท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) ต่างๆ 
 6.   วิดีโอ Videos ฟังก์ชั่นเพื่อใช้จัดเก็บการอัพโหลดไฟล์หรือคลิปไฟล์วิดีโอลง
ในเฟซบุ๊คเพจส่วนตวั สามารถสร้างจดัหมวดหมู่ของไฟล์วิดีโอได้เพื่อให้กลุ่มผูใ้ช้ ผูบ้ริโภค (หรือ
กลุ่ม fan pages) สามารถเข้าชมและสามารถท่ีจะคลิกเพื่อน าไปแบ่งปันหรือเผยแพร่ให้กับคนอ่ืน
ต่อไปได ้  

7.  ขอ้ความ Notes การเขียนบทความส่วนตวั คล้ายกบัการเขียนบนกระดานขอ้ความ
ส่วนตวัทัว่ไป อาจเป็นเร่ืองท่ีคุณตอ้งการให้คนอ่ืนๆ ทราบความคิดเห็นหรืออาจเป็นเร่ืองท่ีประทบัใจ 
นอกจากน้ียงัสามารถก าหนดใหบุ้คคลใดอ่านไดบ้า้ง โดยการก าหนดตั้งค่าภายใน Facebook 
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ตารางที ่4.1 แสดงการจดักลุ่มกิจกรรมหลกัของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ Facebook page 
 

ประวตัิโดย
ย่อ (Profile) 

ไทม์ไลน์  
(Timeline) 

เกีย่วข้องกบั 
(About) 

รูปภาพ 
(Photo) 

ไลท์ 
(Likes) 

วดิีโอ 
(Videos) 

ข้อความ
(Notes) 

รูปประวติั 
profile 
picture 

 
รูปภาพ 

 
ปีท่ีจดัตั้ง 

 
อลับั้ม
ภาพ 

ประชากรผูใ้ช้
ผูบ้ริโภค (หรือ
กลุ่ม fan pages) 

คลิป
วดีิโอ 

บทความ 

ประชากร 
people 

คลิปวดีิโอ สถานท่ี  เพจท่ีสนใจ   

ผูติ้ดตาม 
following 

บทความ เพศ  กลุ่มอาย ุ   

ข่าวสาร, 
ขอ้ความ 
message 

ข่าว เบอร์โทร
ติดต่อ 

 สถานท่ีจดัตั้ง   

เก็บรักษา 
save 

ขอ้ความ อีเมล     

เตือนแกไ้ข 
suggest edit 

ลิงค ์link      

รายงานเพจ 
report pages 

      

บล็อกเพจ 
block pages 

      

แบ่งปัน 
share 

      

 

4.2.1  Facebook  page  เกย์เชียงใหม่ Gay Chiangmai 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2555  

จากขอ้มูลทางเฟสบุ๊คเพจน้ี  กลุ่มเป้าหมายมีอายุตั้งแต่  18-24  ปี  และความนิยมของผูท่ี้เขา้ชมหนา้เฟ
จน้ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงท่ีมีจ  านวนผูก้ดไลท์ (like)  สูงสุด
จากความนิยมของผูเ้ป็นสมาชิก และปัจจุบนัมีจ านวนผูก้ดไลท์  (Like)  เป็นสมาชิกแฟนเพจ  11,970  
คน  มีการน าเสนอการประชาสัมพนัธ์  ให้ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา การโพสคลิปวิดีโอต่างๆ เพื่อ
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สร้างการติดตามของสมาชิกแฟนเพจ  (Fan page)  มีการฝาก Link  เพื่อประชาสัมพนัธ์ช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก  มีการลงภาพสร้างของนายแบบชายในลกัษณะเปลือยร่างกายส่วนบน
หรือเส้ือผา้นอ้ยช้ินเพื่อสร้างการติดตามและเพิ่มจ านวนสมาชิก มีการสร้างภาพแทนของสัญญะ “กลุ่ม
เกย”์  เพื่อสร้างสังคมเกยใ์นโลกออนไลน์มีการแลกเปล่ียนติดต่อสนทนาระหว่างสมาชิกและเพิ่ม
ช่องทางจากส่ือใหม่ในโลกออนไลน์ให้สมาชิกแฟนเพจ (Fan page) คาดหวงัการพบเจอในโลก
ออฟไลน์ 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงการกิจกรรมของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ  Facebook pages ท่ีกลุ่มเกยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ใหค้วามสนใจและเขา้ใช ้คือ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai”  
 

เดือน/ปี กระดานข่าวเฟซบุ๊คเพจ  “เกย์เชียงใหม่ Gay Chiang mai”  
พฤษภาคม 2556 -  แบ่งปันล้ิงคก์ลุ่มเฟซบุค๊เพจอ่ืน 

-  แบ่งปันล้ิงคก์ลุ่มเฟซบุค๊สัตวเ์ล้ียงแสนรัก 
   http://www.facebook.com/groups/228397593126 
-  ภาพการ์ตูนตลกภาษาพื้นถ่ินภาคเหนือ 
-  เร่ืองตลกจากผูจ้ดัตั้งเฟซบุค๊เพจ 
-  ภาพเพศชายเปลือย 
-  คลิปวดีิโอ 
-  โฆษณาภาพยนตร์  ล้ิงคดู์หนงัออนไลน์ 
-  ภาพแบ่งปันจากเฟซบุค๊เพจอ่ืน 
-  ประชาสัมพนัธ์ประเพณีเตียวข้ึนดอย 23 พ.ค. 2556 แจง้ผูใ้ชเ้ร่ืองการจราจร 
-  บทความใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์ HIV 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) แสดงการกิจกรรมของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ  Facebook pages ท่ีกลุ่มเกยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ใหค้วามสนใจและเขา้ใช ้คือ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai” 
 

เดือน/ปี กระดานข่าวเฟซบุ๊คเพจ  “เกย์เชียงใหม่ Gay Chiang mai” 
มิถุนายน 2556 -  คลิปวดีิโอภาพยนตร์เกย ์Gthaimovie พี่ล  ้าพระโขนง  

-  ภาพเพศชายเปลือย 
-  ภาพศิลปินดาราชาย 
-  บทความใหค้วามรู้เร่ืองเบ่ียงเบนทางเพศมีก่ีประเภท 

กรกฎาคม 2556 -  เชิญชวนและแบ่งปันสถานท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
-  ลงขอ้ความท่ีอยูติ่ดต่อเพื่อสามารถคุยกนัไดน้อกส่ือสังคมออนไลน์ 
-  ลงขอ้ความเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีเพื่อนดัพบมี    
   เพศสัมพนัธ์ 

สิงหาคม 2556 -  ลงขอ้ความเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีเพื่อนดัพบมี 
    เพศสัมพนัธ์ 

  

 จากขอ้มูลท่ีน าเสนอในตารางขา้งตน้จะเห็นว่า  การน าเสนอขอ้มูลของเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เกย์
เชียงใหม่ Gay Chiang Mai” ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2556 นั้นมีทั้งส่วนท่ีน าเสนอ
ประเด็นต่างๆ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะเป็นลกัษณะผิวเผิน ไม่มีการเจาะลึก หรือน าประเด็นเหล่านั้นมา
วเิคราะห์ถึงเบ้ืองลึกเป็นเพียงการติดตามสถานการณ์รายวนั โดยส่วนใหญ่ประเด็นลกัษณะทัว่ไปของ
เฟซบุ๊คเพจเกย ์จะน าเสนอภาพเพศชายท่ีแสดงให้เห็นท่ีชั้นในชายหรือภาพเปลือยของเพศชาย เพื่อ
สร้างการติดตามและความสนใจของผูใ้ช้ การลงขอ้ความและลิงคเ์ฟซบุ๊คเพจอ่ืนตามความสนใจของ
แต่ละกลุ่ม รวมถึงคลิปวดีิโอซ่ึงเม่ือดูจากขอ้มูลในตารางเฟซบุค๊เพจ 
 ส่วนในกรณีของการน าเสนอประเด็นท่ีเจาะลึก  พบว่าในประเด็นการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fanpage)  การน าเสนอของขอ้มูลของเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เกยเ์ชียงใหม่ 
Gay Chiang Mai” นั้นในช่วงเวลาท าการศึกษาในประเด็นท่ีแตกต่างนั้น  เฟซบุ๊คเพจ “เกยเ์ชียงใหม่ 
Gay Chiang Mai”  มีการลงขอ้ความและท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทส่์วนตวัของผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan 
pages) พร้อมภาพส่วนตวั  เพื่อเป็นการแสดงหรือเชิญชวนให้ผูใ้ช้คนอ่ืนสามารถท าความรู้จกัและ
ติดต่อไดน้อกจากส่ือสังคมออนไลน์  มีการให้ผูใ้ชแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองการนดัพบหรือสถานท่ีเพื่อ
นดัพบและสร้างสัมพนัธ์กิจกรรมทางเพศต่อนอกส่ือสังคมออนไลน์ สร้างความตอ้งการของผูใ้ช้ให้



 

38 

เกิดการติดตามเพจต่อ  และมีจ านวนผูใ้ช้ผูบ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan pages) เป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.3   แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเกย์เชียงใหม่และพฤติกรรมการบริโภคส่ือสังคมออนไลน์ 

 จากการศึกษาแนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่และพฤติกรรมการบริโภค
ข่าวสารของผูใ้ชส่ื้อใหม่  (ผา่น Facebook Fan page) วา่ทา้ยท่ีสุดก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสาร
และกลายเป็น “พื้นท่ีสาธารณะแบบใหม่” ในโลกออนไลน์หรือไม่อยา่งไรเพื่อท่ีจะพยายามตีความท า
ความเขา้ใจบทบาทความส าคญัของส่ือใหม่การใช้ “ส่ือสังคมออนไลน์” ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ใน
สังคมเมืองไทยยคุปัจจุบนั 
  

ตารางที่ 4.3 แสดงการการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ  Facebook pages ของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภคกลุ่ม
เกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ คือ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai” 
 

เดือน/ปี กระดานข่าวผู้ใช้/ผู้บริโภคเฟซบุ๊คเพจ  “เกย์เชียงใหม่ Gay Chiang mai” 
พฤษภาคม  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

-  โฆษณาร้านนวดสปาพร้อมน าเสนอโปรโมชัน่ประจ าเดือน  ภาพเพศชาย 
    เปลือย, ล้ิงเวบ็ไซดอ์งคก์ร, เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
-  ลงขอ้ความแสดงสถานทางเพศเกยข์องตน 
-  ล้ิงเฟซบุค๊เพจ  “สมาคมเกยโ์สดหารักแท”้ 
-  ภาพส่วนตวัของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค 
-  โฆษณาร้านนวดสปาพร้อมน าเสนอโปรโมชัน่ประจ าเดือน  ภาพเพศชาย 
 

มิถุนายน  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  
   แสดงสถานทางเพศเกยข์องตน 
-  ภาพเพศชายเปลือย 
    เปลือย, ล้ิงเวบ็ไซดอ์งคก์ร, เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
-  ลงขอ้ความแสดงสถานทางเพศเกยข์องตน 
-  ล้ิงเฟซบุค๊เพจ  “สะพานขาว  น ้าตกหว้ยแกว้” 
-  ภาพส่วนตวัของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค 
-  ผูใ้ช/้ผูบ้ริโภคชาวต่างประเทศ  ลงขอ้ความหาคู่และนดัพบเพื่อมีเพศสัมพนัธ์ 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  แสดงการการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ  Facebook pages ของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ คือ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai” 
 

เดือน/ปี กระดานข่าวผู้ใช้/ผู้บริโภคเฟซบุ๊คเพจ  “เกย์เชียงใหม่ Gay Chiang mai” 
กรกฎาคม  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  

-  ลงขอ้ความแสดงสถานทางเพศเกยข์องตน 
-  ผูใ้ช/้ผูบ้ริโภคชาวต่างประเทศ  ลงขอ้ความหาคู่และนดัพบเพื่อมีเพศสัมพนัธ์ 
-  ล้ิงเชิญชวนร่วมกลุ่ม  “ซ้ือ ขาย ใหเ้ช่าเชียงใหม่”  
-  ลงภาพส่วนตวั  พร้อมขอ้ความหาคู่ต่างสถานะเพศเกยข์องตน  วยัท างาน 
-  ภาพส่วนตวั 

สิงหาคม  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  
-  ลงขอ้ความแสดงสถานทางเพศเกยข์องตน 
-  บทความ, ขอ้ความใหก้ าลงัใจ 
-  ล้ิงเชิญชวนร่วมกลุ่ม  “ซ้ือ ขาย ใหเ้ช่าเชียงใหม่”  
-  ลงขอ้ความตอ้งการความช่วยเหลือ  หาท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจากยา้ยเขา้มาท างาน 
   ในเชียงใหม่ 
-  ภาพส่วนตวั 
-  โฆษณาร้านนวดสปาพร้อมน าเสนอโปรโมชัน่ประจ าเดือน  ภาพเพศชาย 
    ร้านวนาลีสปา  ถนนศิริมงัคลาจารย ์ ซอย7  กรรไกรทอง  เชียงใหม ่
-  โพสภาพส่วนตวัชายเปลือยร่างกายท่อนบน 
-  ประชาสัมพนัธ์  “กรมการพฒันาชุมชน  เปิดสอบอาสาพฒันา (อสพ.)  จ  านวน   
   200  อตัราพร้อมล้ิงรายละเอียดส าหรับผูท่ี้สนใจ  รายไดต่้อเดือน  15,000  บาท 
-  ลงขอ้ความพร้อมแบ่งปันสถานท่ีแสดงสถานท่ีอยูข่องตนใหผู้ใ้ช/้ผูบ้ริโภคคน 
    อ่ืนทราบ  และเชิญชวนให้เกิดการนดัพบและมีเพศสัมพนัธ์ร่วมกนั 

กนัยายน  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  
-  ลงขอ้ความตอ้งการความช่วยเหลือ  ตอ้งการหางานในจงัหวดัเชียงใหม่ท า   
    เน่ืองจากยา้ยท่ีอยูต่ามครอบครัว  พร้อมใหเ้บอร์โทรศพัทติ์ดต่อและแสดง 
    สถานะเพศเกยข์องตน 
-  ประชาสัมพนัธ์ชกัชวนเขา้กลุ่ม  Gay love exercise  ส าหรับผูท่ี้สนใจออก 
   ก าลงักายและไม่อยากเสียคา่เขา้สถานออกก าลงักายในราคาแพง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  แสดงการการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊เพจ  Facebook pages ของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ คือ “เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai” 
 

เดือน/ปี กระดานข่าวผู้ใช้/ผู้บริโภคเฟซบุ๊คเพจ  “เกย์เชียงใหม่ Gay Chiang mai” 
กนัยายน  2556 -  คลิปวดีิโอพร้อมล้ิง  15  Weeks Body  Transformation  Freeletics   

-  ลงขอ้ความ  “พยายามตั้งนานจะหาเฟซบุค๊เพจน้ีเจอ”  พร้อมเชิญชวนใหเ้ขา้มา 
   คุยกบัตนผา่นเฟซบุจ๊เพจน้ี  พร้อมให้เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
-  แสดงสถานะเพศเกยข์องตน  พร้อมขอ้ความตอ้งการหาผูเ้ล้ียงดูอุปการะ 
-  ประชาสัมพนัธ์  เส้นทางการเดินรถโดยสารใหม่  เชียงใหม่ –กาญจนบุรี   
    ของบริษทัเดินรถเอกชน 
-  ภาพคู่รักชายรักชายแสดงความรักดว้ยการจูบและเปล่ือยร่างกายท่อนบน 
-  โฆษณาสินคา้น ้าหอม  พร้อมเชิญรวมกิจกรรมเพียงแบ่งปันภาพในเพจ    
    ส่วนตวัของผูใ้ชเ้พื่อลุน้รางวลัจากทางเฟซบุค๊เพจท่ีฝากประชาสัมพนัธ์ 
    กิจกรรม 
-  ลงล้ิงกลุ่ม  “HIV Chiang Mai”  ส าหรับผูท่ี้ติดเช้ือ  HIV  ในเชียงใหม่เพื่อร่วม 
    คุยแลกเปล่ียนใหก้ าลงัใจกนั 

ตุลาคม  2556 -  การลงขอ้ความหาคู่  ระบุขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  
-  ภาพส่วนตวั 
-  ภาพส่วนตวัแสดงสถานะเพศเกยข์องตน 
-  ประชาสัมพนัธ์  รถเช่า  VIP  รุ่นล่าสุด  รถบสั  รถตู ้ พร้อมคนขบัสุภาพ 
   “Best Thai Travel”  และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
-  ผูใ้ช ้(นกัศึกษาปริญญาโท)  ตอ้งการนดัหมายผูใ้ชเ้พื่อขออาสาสมคัรท่ีเป็น
กลุ่มชายรักชายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

 
 การท่ีเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยมากข้ึนในปัจจุบนั  มีผลมาจาก
การพฒันาของระบบเทคโนโลยีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารหรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆเกิดเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลช่องทางใหม่ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเร่ิมพฒันามาตั้งแต่ไม่รู้จกักนัมาก่อนจนพฒันากลายมาเป็นเพื่อนกนัในเวลาต่อมาดงันั้นการใช้
บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเพื่อแสดงตวัตนทางสังคมให้เป็นท่ียอมรับนั้นกลุ่มท่ีนบัวา่เป็น
ผูบ้ริโภคอยา่งเด่นชดัก็คือกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นกลุ่มเกย ์
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 ลกัษณะการใชอิ้นเตอร์เน็ตของกลุ่มเกยใ์นปัจจุบนัการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ิม
มีความรุนแรง  ก่อให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวติแบบใหม่  ท่ีมีแนวโนม้หลีกเล่ียงความสัมพนัธ์กบัคน
ในครอบครัว  และจะให้ความสนใจกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์มากกว่า ซ่ึงมีผลท าให้เกิด
ช่องวา่งระหวา่งคนในครอบครัว  ความรักและความผกูพนัลดนอ้ยลง  แต่ในขณะเดียวกนัการท่ีมีการ
ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซดต่์าง ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยตอบสนองความตอ้งการความเพลิดเพลิน 
ความสนุกสนานจากเว็บไซด์นั้นๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูล  การส่ือสารกับกลุ่มคนรู้จกั  การ
แสดงออกไดอ้ยา่งอิสรเสรีไร้ขีดจ ากดั  การแสดงฐานะตวัตนท่ีแทจ้ริง  และยงัช่วยส่งเสริมเพิ่มความรู้
ทางการศึกษาดว้ยการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 ระบบอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีมีทั้งผลดีและผลเสียต่อผูท่ี้ใช้บริการ และดว้ย
เหตุท่ีไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างท่ีเกิดข้ึนบนระบบอินเตอร์เน็ตไดน้ั้น  จึงท าให้เกิดความเส่ียง
ข้ึนต่อผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ีก็มีผลเน่ืองมาจากการท่ีผูใ้ช้บริการมีการใช้บริการมากจนเกินไป หรือจาก
อิทธิพลทางสังคมท่ีท าให้ต้องเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคมออนไลน์  มีการแสดงออกซ่ึงตวัตน
รวมถึงขอ้มูลในเร่ืองส่วนตวัอาจมีการถูกละเมิดความเป็นส่วนตวัการโจรกรรมขอ้มูลหรือรูปภาพ  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีปราศจากการกลัน่กรองซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงต่างๆ หรือบุคคลท่ีอา้งถึง หรือมี
ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บความเสียหาย  ดงันั้นในฐานะผูบ้ริโภคจึงตอ้งมีการแบ่งเร่ืองราวท่ีเป็นจริงหรือเท็จ
ออกได ้ ซ่ึงส่ิงเหลา้น้ีเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชต่้างทราบดีกวา่  การท่ีเขา้ไปใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แลว้
นั้นย่อมมีผลกระทบอย่างไร ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขอ้มูลส่วนตวั  
การแสดงออก  การน าเสนอสินคา้  ขอ้มูลดา้นการบริการ  เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถเลือกรับ
ได ้ โดยอาจจะไดท้ั้งความเป็นจริงและขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ  จึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อผูท่ี้ใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์จะสามารถรับรู้ได ้
 การใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเพจเกย์  ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่  โดยเกิดข้ึนจากการท่ีผูจ้ดัหรือ
ผูผ้ลิตมองเห็นแนวโนม้การเติบโตอยา่งรวดเร็วของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลก  และการเห็นความส าคญั
ของการใชส่ื้อออนไลน์และพฤติกรรมการบริโภคของขอ้มูลข่าวสารท่ีเปล่ียนไปอยา่งมากของคนรุ่น
ใหม่ในสังคมไทย  โดยเฉพาะกลุ่มเกยใ์นเขตเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีกลายเป็นกลุ่มผูใ้ชส่ื้อออนไลน์
กลุ่มใหญ่ในโลกอินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัส่ือออนไลน์ในโลกอินเตอร์เน็ต ไดเ้พิ่มบทบาทความส าคญั  ถูก
ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางการส่ือสารของผูค้นกลุ่มต่างๆ กระทัง่น าไปสู่การสร้างพื้นท่ีทางการ
ส่ือสารเก่ียวกบักลุ่มเกยแ์บบใหม่  (บนโลกอินเทอร์เน็ต)  มีความส าคญัมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะ ความ
เป็นพื้นท่ีทางสังคม  หรือพื้นท่ีสาธารณะแบบใหม่  ท่ีกลายเป็นเวทีแลกเปล่ียนความตอ้งการ  ขอ้มูล
ข่าวสาร  และการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลานั้นๆ  ท่ีได้ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมผา่นการส่ือสารในโลกอินเทอร์เน็ต กระทัง่น าไปสู่กระบวนการประกอบสร้าง
พื้นท่ีทางสังคมแบบใหม่   
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 เกยใ์นสังคมไทยในปัจจุบนัไดมี้กระบวนการน าเสนอเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใหม่ๆ เขา้มาใชเ้ช่น  
การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารและการหาคู่ของสังคมเกยเ์ป็นเร่ืองท่ีเปิดกวา้งและสะดวกมากข้ึน  โดยการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองในการสร้างอตัลกัษณ์ทางสังคมเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กบัอีกฝ่าย  โดย
ต่างฝ่ายต่างน าเสนอภาพลกัษณ์ทางสังคมของตนเพื่อเป็นการสนบัสนุนและน าเสนอฝ่ายตรงขา้ม  และ
ใช้สังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเพจเกย์เป็นตัวกลาง โดยจากกระแสสังคมออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอ  
เหตุการณ์ชายรักชายคู่หน่ึงประกาศขอแต่งงานหลงัจากจบพิธีการแต่งงานของคู่หญิงชายแท้ๆ   โดย
สังคมออนไลน์ไดก้ล่าวถึงกระแสดงักล่าวดว้ยการใชห้วัขอ้  พอร์ชอาร์ม  ซ่ึงเป็นช่ือของคู่รักดงักล่าว  
ซ่ึงจากเหตุการณ์น้ีเม่ือมองในกระดานข่าวของเวบ็ไซดเ์ฟซบุค๊เพจเกยแ์ลว้  อาจดูเหมือนเป็นฉากละคร
หรือแค่เร่ืองสนุกกันในหมู่เพื่อนฝูง  แต่ไม่ใช่เลยทั้งกมดกลบัเป็นเร่ืองจริง โดยผูแ้ชร์ให้ข้อมูลว่า  
หลงัจากท่ีบ่าวสาว  (ชายจริงหญิงแท)้  แต่งงานกนัเสร็จเรียบร้อย  ช่างภาพก็เดินเก็บภาพแขกเพื่อน
ร่วมงานรวมถึงเพื่อนๆ คู่บ่าวสาว  ทนัใดนั้นเองเหตุการณ์โรแมนติกก็เกิดข้ึน  มีการขอแต่งงานเกิดข้ึน
อีกคู่  โดยฝ่ายชายไดคุ้กเข่าขอแต่งงานจากผูช้ายคนท่ีอยูต่รงหนา้ขอเขา  เพื่อนๆ ในพิธีต่างร่วมแสดง
ความยินดีและเซอร์ไพร์สกันใหญ่เพราะไม่เคยเห็นผูช้ายนั่งคุกเข่าขอผูช้ายแต่งงานแบบน้ีเลย  
กลายเป็นกระแสสังคมในหมู่ชาวเกย ์ สร้างความฝันของกลุ่มเกยใ์นสังคมไทยให้มีความหวงักนัข้ึนมา
อยา่งฉับพลนั  ไม่เวน้แมแ้ต่หมู่คนในวงการบนัเทิงท่ีเปิดเผยและแสดงตนวา่ตวัเองเป็นเกย ์ เน่ืองจาก
เฟซบุ๊คเพจ  เป็นพื้นท่ีสาธารณะและต่างมีแนวคิดหรือวตัถุประสงคท่ี์เหมือนกนั  โดยการรวมตวักนั
ในชุมชนออนไลน์  จึงปรากฏมิติทางสังคมเกยใ์นปัจจุบนั  มีการเปล่ียนแปลงสู่เครือข่ายทางสังคมใน
รูปแบบใหม่  New Social Network  กระแสสังคมปัจจุบนัท าให้ส่ือออนไลน์  ท่ีมีลกัษณะเป็นกระแส
ใหม่สังคมไทยท่ีตอบสนองคนรุ่นใหม่ในโลกออนไลน์   
 เม่ือท าการศึกษาขอ้มูลเร่ืองการหาคู่ของชาวเกยใ์นสังคมไทยปัจจุบนั  จากบทความของส านกั
ข่าวรอยเตอร์ส 21 สิงหาคม 2556 ไดร้ะบุว่า  “ประเทศไทยฉายแววเป็นสวรรค์ของนกัท่องเท่ียวชาว
รักร่วมเพศ  หากรัฐประกาศใหเ้พศเดียวกนัสามารถแต่งงานได ้ ช้ีทุกวนัน้ีนกัท่องเท่ียวเอเชียจากหลาย
ชาติรู้สึกสบายใจกบัการไดม้าเท่ียวประเทศไทย  เพราะสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเปิดเผย”  รายงานยงั
ระบุอีกว่าในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  อย่างพม่า  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และ
บรูไน  ต่อตา้นการมีความสัมพนัธ์แบบชายรักชาย  หญิงรักหญิง  แต่ประเทศไทยกลบัเปิดกวา้งเร่ือง
ความรักไม่จดักดัเพศ  จนกลายเป็นสวรรค์ของบรรดาคู่รักร่วมเพศทั้งหลายในเอเชีย  ท่ีจะเดินทางมา
พกัผอ่น  โดยไม่ตอ้งอึดอดักบัการแสดงออกกบัคู่รักร่วมเพศเหมือนกบัท่ีอยูใ่นประเทศของตน 
 ถึงแมก้ารศึกษาน้ีจะสามารถช้ีให้เห็นถึงการเปิดกวา้งมากข้ึนของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีพื้นท่ี
ในกลุ่มเกยไ์ดส้ามารถใชชี้วิตในสังคมไทยไดต้ามตอ้งการ  แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นไปไม่ไดแ้ละอาจตอ้งใช้
เวลาอีกนานคือเร่ืองการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมายส าหรับกลุ่มรักร่วมเพศในประเทศไทย  
ตามพระราชบัญญัติ  ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับท่ี 10 พุทธศกัราช 2553 หมวดท่ี 2  
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เง่ือนไขแห่งการสมรส มาตรา 1448 ได้ระบุว่า การสมรสจะท าได้ก็ต่อเม่ือ ชายและหญิงเท่านั้ น  
เหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นอิทธิพลท าให้เร่ิมเห็นกระแสสังคมเกยใ์นประเทศไทยบางคู่ ปรับเปล่ียน
มุมมองเร่ืองสิทธิทางกฎหมายนั้นไม่จ  าเป็นต่อกลุ่มสังคมเกยอี์กต่อไป  หลงัจากนั้นเกิดการลงคลิป
วดีิโอขอแต่งงานของคู่รักชายรักชายคู่หน่ึง  และกลายเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ต  ถึงความถูกตอ้ง  
กาลเทศะ อ่ืนๆ ร่วมถึงสิทธิทางสังคม 
 จากเหตุการณ์ดงักล่าวอาจสามารถวิเคราะห์ตีความไดว้่าส่ือออนไลน์มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้
กลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่  สามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมในส่ือออนไลน์และส่งผลรวมถึงชีวติจริงได ้  
กรณียกตวัอยา่งดงัน้ี 
 

แสดงกรณีตวัอยา่งประเด็นการน าเสนอการหาคู่ของกลุ่มเกยใ์นเฟซบุค๊เพจ เกย์เชียงใหม่ Gay 
Chiang Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1  กรณีตวัอยา่งการน าเสนอขอ้ความหาคู่บนกระดานข่าว 
เฟซบุค๊เพจเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
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 แสดงกรณีตวัอยา่งประเด็นการน าเสนอการหาคู่ของกลุ่มเกยใ์นเฟซบุ๊คเพจ เกย์เชียงใหม่ Gay 
Chiang Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2  กรณีตวัอยา่งการน าเสนอภาพส่วนตวัและหาคู่ 
บนกระดานข่าวเฟซบุค๊เพจเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
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แสดงกรณีตวัอยา่งประเด็นการน าเสนอการหาคู่ของกลุ่มเกยใ์นเฟซบุค๊เพจ เกย์เชียงใหม่ Gay 
Chiang Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.3  กรณีตวัอยา่งการน าเสนอขอ้ความหาคู่จากผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fan pages) 

บนกระดานข่าวเฟซบุค๊เพจเกยเ์ชียงใหม่  Gay Chiang Mai 
 

ความหมายของการแสดงตัวตนทางสังคมของกลุ่มเกย์ผ่านส่ืออนไลน์ 
การติดตามบุคคลทางสังคมบนโลกออนไลน์  เน่ืองจากเวบ็ไซด์ส่ือสังคมออนไลน์มีช่องทาง

มากข้ึนอย่างท่ีเป็นนิยมใน ขณะน้ีคือ Facebook, Twitter, Youtube การสร้างความมีตวัตนบนโลก
ออนไลน์จึงเพิ่มมากข้ึน 

การสร้างตวัตนบนโลกออนไลน์คือการสร้างตวัเองให้เป็นท่ีนิยมในหมู่แวดวงสังคม นั้นโดยใช้
อินเตอร์เน็ตมีช่องทางท่ีหลากหลายยกตวัอยา่งเช่น การลงขอ้ความ การลงคลิปวิดีโอของตนเองท่ีมี
เน้ือหาน่าสนใจ ให้ความบนัเทิง หรือ บางคร้ังอาจสะทอ้นความรุนแรงดว้ยการด่าดว้ยวาจาหยาบคาย
หรือการแสดงพฤติกรรม ท่ีไม่เหมาะสม อนาจารหรือการท าร้ายตบตี ในช่วงปีท่ีผ่านมาคนดงัท่ีเกิด
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จากการสร้างตวัตนบนโลกออนไลน์มีมากมาย ยกตวัอยา่งของกรณี พอร์ซและอาร์ม คู่ชายรักชายขอ
แต่งงานท่ีดงัจากการลงคลิปวดีิโอเลียนแบบศิลปินดารานกัร้องในส่ือสังคมออนไลน์ การ สร้างตวัตน  
เร่ิมมีมากข้ึนใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างไม่ เหมาะสม จากนั้นเม่ือมีเกิดการ
แบ่งปันส่งต่อไปอยา่งกวา้งขวาง รวดเร็ว บุคคลเหล่านั้นก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและโด่งดงัถึง แต่ความนิยมใน
ความฉาวก็ไม่เป็นท่ีส้ินสุดเม่ือส่ือมวลชนเร่ิมมีการให้ความ ส าคญั ให้ความสนใจ จนถึงขั้นออก
รายการทางโทรทศัน์อีกหลายรายการ เพิ่มความเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

จากกรณีการสร้างตวัตนบนโลกออนไลน์แลว้ ส่ือสังคมออนไลน์ยงัเป็นส่วนหน่ึงในการตีแผ่
ความจริงของสังคมในหลายหลายเร่ืองราว  น าความอิทธิพลบทบาทของส่ือและส่ือสังคมออนไลน์
นั้นมีการแบ่งปันให้กนัไดเ้ห็น อยา่งตลอดเวลา อยา่งท่ีผา่นมาไม่นานกบักรณีของลงคลิปการแต่งงาน
ของคู่เกย ์ พอร์ซและอาร์ม  อาจถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของประเด็นข่าวน้ีอยูท่ี่การลงคลิปเพียงคร้ังเดียวและ
คลิปถูก ส่งต่ออยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาชัว่ขา้มคืน เชา้วนัรุ่งข้ึนคลิปวดีิโอดงักล่าวก็กลายเป็นข่าว
หนา้ 1 ของหนา้หนงัสือพิมพแ์ละเป็นประเด็นข่าวในรายการเล่าข่าวทางโทรทศัน์  การสร้างตวัตนบน
สังคมออนไลน์ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิดแต่การเลือกใชช่้องทางวิธีการใน การสร้างตวัตนนั้นควรจะเป็นไปอยา่ง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เน่ืองจากการเปิดกวา้งของส่ือและการแพร่กระจายท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การกระท าทุกส่ิงบนโลกออนไลน์เสมือนมีการจับตาดูอยู่อย่าง
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นก่อนลงบนกระดานข่าวเฟซบุ๊คเพจกลุ่มนั้นๆ หรือกระท าการใดๆ ควรคิดให้
รอบคอบ ไตร่ตรองให้ดีว่ามีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมหรือไม่ ซ ้ าร้ายหากกระท าดว้ยความคึก
คะนองอาจจะผดิ พรบ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายหม่ินประมาทและ อ่ืนๆ 
 

ภาษาวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกย์)  
 จากการสังเกตการศึกษากระดานข่าวบน เฟซบุ๊คเพจ เกย์เชียงใหม่  Gay Chiang Mai นอกจาก
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นท่ีสนใจของผูใ้ชผู้บ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fanpage) แลว้
นั้น จากพฤติกรรมการใช้ของสมาชิกเฟสบุ๊คเพจดงักล่าว ยงัท าให้ทราบถึงการแสดงออกพฤติกรรม
ทางเพศของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย (กลุ่มเกย)์  มีหลากหลายถูกถ่ายทอดผา่นค าท่ีบ่งบอกถึงรูปแบบเพศ
ตรงขา้มซ่ึงใช้ในเพศหญิงและชาย แต่กลบัใช้เพื่อแสดงสภาวะเพศในกลุ่มเกย ์โดยค าท่ีพบแยกเป็น
กลุ่มใหญ่ได ้2กลุ่มคือ  
  เกย์คิง (เกย์รุก, รุก) หมายถึง ชายท่ีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน Homosexual ใน
รูปแบบท่ีเป็นฝ่ายชาย เป็นฝ่ายกระท าหรือผูรุ้ก 
  เกยค์วีน (เกยรั์บ,รับ) หมายถึง ชายท่ีรสนิยมทางเพศในเพศเดียวกัน Homosexual ใน
รูปแบบท่ีเป็นฝ่ายหญิง เป็นฝ่ายถูกกระท าหรือผูรั้บ   
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 ซ่ึงท าให้เกิดพฤติกรรมการติดตาม แลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนตวั ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ส่วนตวั เพื่อ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ช้ผูบ้ริโภค (หรือกลุ่ม Fanpage) และส่งผลต่อการติดต่อส่ือสารกนันอกส่ือ
สังคมออนไลน์ได ้

บทสรุปท้ายบท 

 จากการศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจ เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang mai  ส่ือใหม่อินเตอร์เน็ต  สามารถ
สร้างพื้นท่ีสาธารณะและสังคมใหม่ข้ึน  เกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึนภายใตก้ารแสดงตวัตน  และการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเสรีมากข้ึน  โดยมีส่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาเป็นส่ือกลาง  ในดา้นหน่ึงของการส่ือสารแบบ
เสมือนจริงน้ี (Cyber Space)  แตกต่างไปจากการส่ือสารอยา่งเดิม  ท่ีผูช้ม/ผูฟั้งสามารถเป็นเพียงผูรั้บ
สารไดอ้ยา่งเดียว ซ่ึงกรณีการศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจ เกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiang mai  เป็นการเผชิญหน้า
ในรูปแบบการส่ือสารสองทาง ท่ีผูติ้ดตามสามารถตอบโต ้แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลอ่ืนได ้ อาจก่อให้เกิดการเขา้มามีส่วนร่วมของกลุ่มวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกย)์  
มากข้ึน เครือข่ายสังคมออนไลน์ของชุมชนชาวเกยใ์นเมืองใหญ่  (คือเมืองเชียงใหม่)  ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม
ผูใ้ช้ส่ือสังคมอีกกลุ่มหน่ึง ท่ามกลางกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลาย ชุมชนชาวเกยใ์นบริบทสังคมไทยถือ
เป็น “คนนอก” มีวฒันธรรมเครือข่ายความสัมพนัธ์ของตวัเอง  ฉะนั้นส่ือสังคมออนไลน์จึงกลายเป็น
พื้นท่ีใหม่และมีบทบาทอยา่งส าคญัต่อชีวิตทางสังคมของพวกเขา  ส าหรับชุมชนชาวเกย ์ ส่ือออนไลน์
ไม่เพียงเป็นช่องทางในการสร้างชุมชนเสมือน (Virtual Community) ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้ง
ตวัอกัษรเสียงภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ทวา่ยงักลายเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีขยายตวัไป
ในกลุ่มสังคมต่างๆ แตกยอ่ยออกไปอีกตามความสนใจ  มีการสร้างวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม  สร้างอตั
ลกัษณ์ของกลุ่ม  ผ่านการใช้สัญญะและส่ือท่ีแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศไม่รักเพศหญิงแต่รักเพศ
เดียวกนั   
 

 



 

48 

บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 กลุ่มเกย์เชียงใหม่  ในสังคมออนไลน์นอกจากจะถือเป็นปรากฏการณ์ ท่ีสะท้อนความ
เคล่ือนไหวในแวดวงส่ือในสังคมไทย  ยงัสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของผู ้ใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของกลุ่มเกยใ์นเชียงใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่คือชนชั้นกลาง
ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะการใชส่ื้อใหม่เพื่อติดตามบริโภคข่าวสารหรือการคน้ควา้หาความสนใจต่างๆ 
ท่ีแตกต่างออกไปจากการน าเสนอของส่ือกระแสหลกัและการแสวงหาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่ือสาร
ความคิดเห็นของตน้เองในเง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีส่ือส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นการก ากบัควบคุมของรัฐ  

 ในเชิงของการวเิคราะห์ งานศึกษาช้ินน้ีมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีการพิจารณาการใชส่ื้อออนไลน์ 
(คือ เฟซบุ๊คเพจ ของกลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่) กบัการประกอบสร้างพื้นท่ีสาธารณะในสังคมไทย 
จากการศึกษาพบวา่ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวโนม้ท่ีจะน าเสนอ
เร่ืองเพศ การหาคู่นอน ความสนใจทางเพศ และการคน้หาขอ้มูลแห่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง การกิน
การใชชี้วติ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไม่สามารถแสดงออกไดใ้นสังคม
ออฟไลน์แต่สามารถแลกเปล่ียนพูดคุยกบัสมาชิกกลุ่มเพจสร้างเคร่ือข่ายวฒันธรรมยอ่ยของกลุ่มเกย์
เชียงใหม่ใหก้ระจายออกไป ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่คือผูใ้ช้
ส่ือสังคมออนไลน์  (กรณีศึกษา กลุ่มผู ้ติดตาม เฟซบุ๊คเพจเกย์เชียงใหม่และเกย์เชียงใหม่  Gay 
Chiangmai) พบวา่ ปัจจุบนัการแพร่กระจายของเทคโนโลยีและเครือข่ายการส่ือสารในโลกออนไลน์ 
สอดคลอ้งสัมพนัธ์ไปกบัการต่ืนตวัและมีส่วนร่วมทางสังคมของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่ท่ีตอ้งการสร้าง
ชุมชนการส่ือสารในท่ีพื้น ท่ีสาธารณะในกลุ่มเฉพาะ เพื่ อแสดงออกในความเห็นในสังคม
ประชาธิปไตย และการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ผา่นการมีส่วนร่วมในพื้นท่ีสาธารณะ หรือ
ชุมชนแบบใหม่ ท่ีก าลงัถูกประสร้างสร้างข้ึนอยา่งสร้างสรรค์ผา่นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และการ
บริโภคข่าวสารของพวกเขาจนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตออฟไลน์ของชุมชนเกย์ในสังคมไทยยุค
ปัจจุบนั  

 กล่าวได้ว่า เฟซบุ๊คเพจเกย์เชียงใหม่  พยายามท่ีจะน าเสนอและใช้ “ส่ือออนไลน์” ในการ
ทางดา้นการเอ้ือต่อกลุ่มสังคมวฒันธรรมยอ่ย “กลุ่มเกย”์ ดว้ยแนวคิดการน าเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีเป็น 
“ทางเลือก” ท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเพศสภาวะในสังคมไทย จากยคุสมยัท่ีความตอ้งการพื้นท่ีทางสังคมท่ี
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มีต่อกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย “กลุ่มเกย”์ มีน้อยและไม่อาจถูกยอมรับจากในสังคมไทยส่วนใหญ่  สังคม
ออนไลน์และส่ืออินเตอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีต่างจากส่ือกระแสหลกัและสามารถบริโภคขอ้มูล
ข่าวสารทั้งกระแสหลกัความส่ือทางเลือกไปได้พร้อมๆกนั  ตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง  
และอาจไม่มีความตอ้งการพื้นท่ีในโลกออฟไลน์อีกต่อไป  เพราะเฟสบุ๊คแฟนเพจกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย
สามารถสร้างความคาดหวงัและสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มเกย์ให้ด าเนินต่อยงัโลกออฟไลน์ได ้ 
ด าเนินการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบริบทของสังคมการเมืองไทยยุคปัจจุบนั จึงถือเป็นตวัสะทอ้น
ความเคล่ือนไหวของกลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ในสังคมไทยยุคสมยัท่ีแนวโน้มการเติบโตของผูใ้ช้
ส่ืออินเทอร์เน็ต 

 พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผูค้นมีการเปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเกย์ท่ีอาศยัในเขตเมือง (กลุ่มเป้าหมายของ เฟสบุ๊คแฟนเพจเกย์
เชียงใหม่) ซ่ึงกลายเป็นผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ของชุมชนเกยเ์ชียงใหม่กลุ่มใหญ่ในโลกอินเตอร์เน็ต การ
น าเสนอประเด็นต่างๆเพื่อสนองความตอ้งการของ กลุ่มเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งท่ีท่ีเป็นไปในทาง
เดียวกนักบัการน าเสนอขอ้มูลของส่ือกระแสหลกั และท่ีน่าสนใจยิ่งคือการน าเสนอขอ้มูล ของเฟสบุ๊
คแฟนเพจเกยเ์ชียงใหม่และเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai ในเน้ือหาและท่าทีท่ีแตกต่างออกไป กระทัง่
กลายเป็นตวัดึงดูดความนิยมจากผูใ้ชส่ื้อออนไลน์กลุ่มหน่ึง ในส่วนท่ีน าเสนอขอ้มูลไปในทางเดียวกนั
นั้ นพบว่า ข้อมูลท่ีเสนอมักจะเป็นไปในลักษณะผิวเผิน  ไม่มีการเจาะลึก เป็นเพียงการติดตาม
สถานการณ์รายวนั ส่วนในกรณีของการน าเสนอขอ้มูล ภาพ หรือข้อความในประเด็นท่ีแตกต่าง
ออกไปหรือเป็นความสนใจเฉพาะกลุ่มนั้น พบวา่ในขณะท่ีการน าเสนอขอ้มูลของส่ือกระแสหลกัใน
ประเด็นเดียวกนันั้นมกัจะนาเสนอข่าวในลกัษณะติดตามรายวนั ไม่มีการเจาะลึก วิพากษว์ิจารณ์ ใน
ส่วนของเฟสบุ๊คแฟนเพจเกยเ์ชียงใหม่และเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai นั้น กลบัมีความพยายามท่ีจะ
น าเสนอ ช่องทางท่ีตอบสนองต่อกลุ่มวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกย์) ให้กับผูใ้ช้ผูบ้ริโภค (หรือกลุ่ม 
Fanpage)  มีการเลือกส่ือหรือข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเกยแ์ละขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
ในบางประเด็น ในขณะเดียวกนัก็พบวา่ เฟสบุค๊แฟนเพจ เกยเ์ชียงใหม่  Gay Chiangmai มีการน าเสนอ
ขอ้มูลเฉพาะท่ีต้องการส่ือสารเฉพาะสมาชิกภายในกลุ่มเฟสบุ๊คแฟนเพจดังกล่าวเท่านั้ น และผูท่ี้
ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลตอ้งท าการขอและไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของหรือผูส้ร้างเฟสบุค๊แฟนเพจน้ีก่อน  
จึงจะเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ หรือมีการตั้งระบบการป้องกนัหรือระบบการสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เฟสบุค๊แฟนเพจดงักล่าวก่อนจึงจึงจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้นๆ ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคลิปวิดิโอหรือส่ือ
ภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะกิจกรรมทางเพศชายรักชาย 
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ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค (กลุ่มเกยใ์นจงัหวดั
เชียงใหม่) งานศึกษาน้ีพบข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มผูใ้ช้ เฟซบุ๊คแฟนเพจเกยเ์ชียงใหม่และเกย์
เชียงใหม่ Gay Chiangmai ส่วนใหญ่นอกจากจะเป็น กลุ่มท่ีติดตามให้การสนับสนุนในเร่ืองเพศ
สภาวะในจงัหวดัเชียงใหม่ (จึงเป็นกลุ่ม Fanpage กลุ่มใหญ่ของเกยเ์ชียงใหม่) พวกเขาใชส่ื้อออนไลน์
เพื่อเข้ามาติดตามบริโภคข้อมูลในแฟนเพจดังกล่าว ส่วนหน่ึงเพื่อแสวงหาช่องทางการส่ือสารท่ี
แตกต่างออกไปจากการน าเสนอของส่ือกระแสหลกั  โดยเฉพาะในเง่ือนไขท่ี พื้นท่ีสาธารณะในการ
แสดงออกในเร่ืองเพศสภาวะ หรือเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเกยใ์นสังคมไทยยงัคงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ส่ือกระแส
หลกัก็อยูใ่นการควบคุมของรัฐ การใชส่ื้อออนไลน์ของกลุ่มเกยเ์ชียงใหม่กลุ่มน้ีซ่ึงส่วนใหญ่คือชนชั้น
กลาง จึงมีแนวโน้มท่ีด าเนินไปในลกัษณะการแสวงหาขอ้มูล และความสนใจท่ีแตกต่างจากกระแส
สังคมหลกั ขอ้มูลเก่ียวกบัทางอุดมการณ์ของกลุ่มวฒันธรรมย่อย ซ่ึงทา้ยท่ีสุดอาจจะไปสู่การก่อเกิด
ส านึกและความตระหนกัทางความตอ้งการพื้นท่ีทางสังคมในโลกออฟไลน์นั้นควบคู่กนัมากข้ึน  

 กลุ่มผูใ้ชส่ื้อออนไลน์เหล่าน้ี ส่วนใหญ่ (ผา่นระบุสถานะตวัเอง) มีสัดส่วนเป็นกลุ่มเพศชายท่ีรัก
ชอบในเพศชายดว้ยกนั ในดา้นการศึกษาหรืออาชีพ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชส่ื้อ ส่วนมากก าลงัอยูใ่นวยัศึกษา
เล่าเรียนและ/หรือจบการศึกษา (ซ่ึงอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป) และท างานในภาคธุรกิจเอกชน 
ขณะท่ีสัดส่วนของผูใ้ชส่ื้อท่ีประกอบอาชีพในภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ก็มีนอ้ยกวา่มาก น่าสนใจเป็น
อยา่งยิ่งวา่ภูมิล าเนาของผูใ้ชส่ื้อใหม่มีแบบแผนท่ีแสดงความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน กล่าวคือผูใ้ชส่ื้อ
ออนไลน์กลุ่มน้ีส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเมืองเชียงใหม่ และเขตภาคเหนือตอนบน น้ีอาจตีความไดว้า่ 
บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตเกยน์ั้นส่วนใหญ่ผูใ้ชอ้าศยัอยูใ่นเขตเมือง  เช่นอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นคือกลุ่มชนชั้นกลางท่ีมีความต่ืนตวัความตอ้งการขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อตัวเองนั้นสูงกว่า ดังสะท้อนผ่านการใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางแสวงหาข้อมูลท่ี
แตกต่างจากการน าเสนอส่ือกระแสหลกั และข่าวสารต่างๆ  เช่น ข่าวบนัเทิงส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภค
ข่าวสารกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ในล าดบัต่อๆ มาก็เป็นเร่ืองราวของการแฟชัน่ ธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเมือง และการศึกษาตามล าดบั (หากตีความว่ากลุ่มผูใ้ช้ส่ือใหม่ท่ีเป็น Fan page ของกลุ่มเกยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ มีอุดมการณ์สนบัสนุนเฟสบุค๊แฟนเพจส่ือน้ี)  

 การท่ีเฟซบุ๊คเกยเ์ชียงใหม่และเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai  น าเสนอข้อมูลต่างๆ ท่ีติดตาม
สถานการณ์รายวนัเช่นเดียวกนักบัส่ือกระแสหลกั ขณะเดียวกนัก็มีการน าเสนอประเด็นท่ีแตกต่าง  ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกยเ์ชียงใหม่)  ท าให้กลุ่มผูท่ี้ติดตามบริโภค
ข่าวสารขอ้มูล  ท่ีเป็น Fan page สามารถรับขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียน และแสดงความคิดเห็น บน
กระดานสนทนาได ้น่ีคือคุณลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่ เช่น เฟซบุ๊คเกยเ์ชียงใหม่  Gay Chiangmai ซ่ึง
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เป็นพื้นท่ีของการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบส่ือสองทิศทาง (two-way) ท่ีผูผ้ลิตส่ือและผูใ้ชส่ื้อ
บริโภคขอ้มูลสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัได้ มากไปกว่านั้น  ในกรณีของส่ือสังคมออนไลน์น้ี 
ผูใ้ช้ส่ือบริโภคขอ้มูลยงัเป็นไดท้ั้งผูใ้ช้และผูผ้ลิตส่ือ หรือส่งสารไดไ้ปในเวลาเดียวกนั โดยนัยน้ีอาจ
กล่าวไดว้่า ปัจจุบนั วฒันธรรมการใช้ส่ือ ผา่นส่ือใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ต นอกจากเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความตอ้งการหรือขอ้มูลเพื่อสนองผูบ้ริโภค การส่ือสารความเห็นต่างๆ ยงัอาจเป็น
เร่ืองของการต่อสู้เคล่ือนไหวทางพื้นท่ีสังคมของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย (กลุ่มเกยเ์ชียงใหม่)  

 เฟซบุ๊คแฟนเพจเกยเ์ชียงใหม่และเกยเ์ชียงใหม่ Gay Chiangmai เป็นส่ือทางเลือกรูปแบบสอง
ทางสามารถสะทอ้นให้เห็นวา่ ส่ือใหม่อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างพื้นท่ี ระเบียบสังคม และสังคมแบบ
ใหม่ ข้ึน เกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึนภายใตก้ารแสดงตวัตน และการแสดงความคิดเห็นท่ีเสรีมากข้ึนใน
ลกัษณะของการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
เพื่อเป็นการสร้างพื้นท่ีในการใชต่้อรองกบัอ านาจรัฐ ท่ีอาจน าไปสู่การเคล่ือนไหวทางสังคมต่างๆ ซ่ึง
สอดคล้องไปกับแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง (Citizenship) ซ่ึงเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ี
ทัดเทียมกันและเข้าสู่การเป็นประชาสังคมท่ีผูค้นมีความต่ืนตัวทางการสร้างอัตลักษณ์บนพื้น
สาธารณะให้มีตวัตนในสังคมหลกั อยากรับรู้และมีส่วนร่วมทางสังคม ผา่นการเคล่ือนไหวในสังคม
ออนไลน์ เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองพื้นท่ีทางสังคมออฟไลน์หรือสังคมหลกั  ในการก าหนดการ
เปล่ียนแปลง (ท่ีแต่เดิมมกัก าหนดโดยรัฐเพียงดา้นเดียว) และแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคมไปพร้อมๆ กนั  

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัแบบแผนการใช้ส่ือเพื่อบริโภคข่าวสารในสังคมไทย ยุคโลกาภิ
วตัน์ เช่นงานศึกษาของ ธีรภทัธ วรรณฤมล และวสันต ์ปัญญาแกว้ เร่ือง “Good morning Chiang Mai 
การบริโภคข่าวสารของชาวเชียงใหม่ในยุคโลกาภิวตัน์”  ซ่ึงพบว่า ในกรณีของการติดตามรับฟัง
รายการวิทยุซ่ึงเนน้เสนอรายการข่าวสารระดบัขา้มชาติ (จากกรุงวอชิงตนัถึงเมืองเชียงใหม่ ผา่น เสียง
อเมริกาภาคภาษาไทย) และข่าวสารดา้นเทคโนโลยีและความทนัสมยัดา้นอ่ืนๆ แก่คนเชียงใหม่ (เม่ือ
ราวๆ 10 ปีท่ีแล้ว) การติดตามข่าวสารของผูบ้ริโภค (ในท่ีน้ีคือกลุ่มผูฟั้งแฟนรายการวิทยุ) ไม่ได้มี
ความหมายแค่เพียงการบริโภคข่าวสารในเชิงประโยชน์ใช้สอย และการบริโภคในเชิงสังคม (social 
uses) หรือการใช้ข่าวสาร/ส่ือกลางนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต แต่ยงัเป็นการบริโภค
ข่าวสารเชิงสัญญา ในแง่ท่ีว่า รายการวิทยุท่ีรับฟังนั้นสะท้อนอตัลักษณ์ ภาพลกัษณ์ความเป็นคน
ทันสมัยทันโลกของพวกเขา  งานศึกษาน้ีพบว่า ในกรณีของการบริโภคข่าวสารผ่านส่ือใหม่ใน
สังคมไทยท่ีปัจจุบันการแพร่กระจายของตัวเทคโนโลยีและเครือข่ายการส่ือสารไร้สายในโลก
อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ การบริโภคข่าวสารของผูใ้ช้ส่ือใหม่ 
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นอกจากจะเป็นไปในท านองเดียวกนั คือเป็นการบริโภคข่าวสารในเชิงประโยชน์ใช้สอย และการ
บริโภคในเชิงสังคม การบริโภคข่าวสารของผูค้นผา่นการใชส่ื้อใหม่ 

 ในกรณีน้ีสะทอ้นให้เห็นแนวโน้มถึงการต่ืนตวัและมีส่วนร่วมทางสร้างตวัตนบนพื้นท่ีสังคม
หลกัและการใช้ส่ือออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนการส่ือสารในท่ีสาธารณะ หรือการ
สร้างพื้นท่ีทางสังคมแบบใหม่ข้ึนมาอีกด้วย การใช้ส่ือออนไลน์  ของกลุ่มผู ้บริโภคข่าวสารใน
สังคมไทยยุคปัจจุบนั จึงสะทอ้นถึงบทบาทและความส าคญัของส่ือใหม่อินเทอร์เน็ตสามารถสร้าง
พื้นท่ีทางสังคมแบบใหม่ ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกนัข้ึนมาของกลุ่มวฒันธรรมย่อยซ่ึงส่วนใหญ่คือชน
ชั้นกลางในเขตเมือง ภายใต้การแสดงตัวตน และการแสดงความคิดเห็นท่ีเสรีมากข้ึน โดยมีส่ือ
อินเตอร์เน็ตเขา้มาเป็นส่ือกลาง ในด้านหน่ึงของการส่ือสารใน “โลกเสมือนจริง” น้ีแตกต่างไปจาก
การส่ือสารผ่านส่ือประเพณีแบบเดิม (คือ โทรทศัน์และวิทยุ) ท่ีผูช้ม/ผูฟั้ง มีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็น
เพียงผูรั้บสารอย่างเดียว ในกรณีของการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ต จะเห็นว่า เป็นการ
เผชิญหน้าในรูปแบบการส่ือสารสองทาง ท่ีผูบ้ริโภคข่าวสารสามารถโตต้อบแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูผ้ลิตส่ือ หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคลอ่ืนๆ ได ้ส่งผลให้ผูบ้ริโภคข่าวสารไดรั้บรู้และ
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ กล่าวไดว้่า “ส่ือออนไลน์” (Online media) เป็นส่ือระหวา่งบุคคลผ่านโลก
ของการส่ือสารไร้สาย หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบของการส่ือสารหลายระดบัท่ีรวมอยูใ่น
ส่ือเดียว เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคส่ือไม่เพียงแต่จะมีสถานะเป็นผูรั้บข่าวสารเพียงดา้นเดียว 
แต่ทวา่สามารถแสดงความเห็นโตต้อบไดอ้ยา่ง “เสรี” ไม่ปิดกั้น เน่ืองจากความรวดเร็วของการส่ือสาร
ท่ีตดัขา้มพื้นท่ีและเวลา กระบวนการเหล่าน้ี สะทอ้นให้เห็นว่า การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ มีส่วนอย่าง
ส าคญัต่อแบบผา่นการบริโภคขอ้มูลข่าวสารของผูค้นในเง่ือนไขใหม่ เป็นการสร้างจิตสานึกทางการมี
ตวัตนของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย ท่ีสามารถน าไปสู่ขบวนการเคล่ือนไหวและต่อรองอ านาจรัฐ  ผา่นการ
รวมกลุ่มเพื่อขยายพื้นท่ีสาธารณะส าหรับการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มวฒันธรรมย่อย (กลุ่มเกย)์ 
กระทัง่เกิดการเคล่ือนไหวต่อสู้ทางสังคม กลายเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหวของ
กลุ่มสังคมวฒันธรรมยอ่ย (กลุ่มเกย)์  ในสังคมเมืองไทยปัจจุบนั  

5.1  การออกแบบส่ือศิลปะที่จัดแสดงนิทรรศการ 

 งานนิทรรศการน้ีจดัข้ึนท่ีแกลอร่ีแสดงผลงาน มินิมอล ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13  จงัหวดั
เชียงใหม ่ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ช่ือผลงาน  พื้นท่ีปกปิดและเปิดเผย (Conceal and Reveal Space) 
เป็นงานลกัษณะ ภาพยนตร์สั้ น (Shot Flim)  ซ่ึงตวังานมีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงส่ือใหม่อยา่งอินเทอร์เน็ตท่ี
สะทอ้นถึงภาวะท่ีเป็นปัญหาของการส่ือสารในสังคมไทยคือ พื้นท่ีสาธารณะทางสังคมและเสรีภาพใน
การส่ือสาร  แม้ส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตได้เปล่ียนรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของคนใน
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สังคมไทย  ผูค้นมีพื้นท่ีท่ีสามารถแสดงออกไดม้ากข้ึน  การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย 
(กลุ่มเกย์ในเมืองใหญ่) จังหวดัเชียงใหม่  ในพื้นท่ีสังคมออนไลน์จึงเป็นการเพิ่มโอกาศในการ
ติดต่อส่ือสารของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย (กลุ่มเกย)์ มากข้ึนดว้ย เพศสภาพเป็นท่ียอมรับและเปิดกวา้งมาก
ข้ึนในสังคมไทย สามารถเขา้ชมผลงานไดท่ี้ http://youtu.be/CjTSQzgoUko  
 

 

ภาพที ่ 5.1  ช่ือผลงาน  พื้นท่ีปกปิดและเปิดเผย (Conceal and Reveal Space)  
เป็นงานลกัษณะ ภาพยนตร์สั้น (Shot Flim) 
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ภาพที ่5.2  การจ าลองพื้นท่ีปกปิดและเปิดเผยของเร่ืองราวในภาพยนตร์สั้น 
น าเสนอเร่ืองราวของชายท่ีมีเพศสภาพเกยใ์นหอ้งท่ีมือสลวั เสมือนการหลบซ่อน ปกปิด ปลีกตวัออก

จากสังคมหลกั ใชชี้วติอยูภ่ายในหอ้งโดยจ าลองความรู้สึกนึกคิดในโลกท่ีตนสร้าง 
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ภาพที ่5.3  การสลบัสถานะภาพทางเพศของตวัละครในภาพยนตร์สั้น 
น าเสนอการใชต้วัละครสลบับทบาทของเพศชายและหญิง  โดยตวัละครหญิงแสดงบทบาทชาย (เกย)์ 

และตวัละครชายแสดงบทบาทของเพศหญิง (แม่)  เพื่อสร้างมิติใหม่ของเพศสภาพ  
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ภาพที ่5.4  การแสดงช่องทางการส่ือสารบนพื้นท่ีใหม่ (สังคมออนไลน์)ในภาพยนตร์สั้น 
น าเสนอมิติการส่ือสารของเกยใ์นสังคมเมืองใหญ่ (จงัหวดัเชียงใหม่) บนพื้นท่ีสังคมออนไลน์   
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ภาพที ่5.5  บทสรุปของเร่ืองราวในภาพยนตร์สั้น 
แสดงการพนัเปล่ียน ช้ีใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวในตอนตน้ก่อนท่ีด าเนินมาถึงทา้ยเร่ืองนั้น เป็นมโนภาพท่ีไม่

เป็นจริง  การกลบัมาของบทบาทเพศสภาพในการใชชี้วติจริงท่ีอยูใ่นสังคม 
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ภาคผนวก ก 
 

การเกบ็ข้อมูลสังเกตการณ์ 
 
1. ข้อมูลของการน าเสนอข่าวสารและข้อความของการใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ตของเฟสบุ๊คแฟนเพจเกย์

เชียงใหม่ Gay Chiang Mai ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2556 
1.1 ข้อมูลกระดานข่าวสนทนาเฟซบุ๊คเฟสบุ๊คแฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 

 

 
 

ภาพที ่ก.1 ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอการแบ่งปันลิง้ค์กลุ่มเฟซบุ๊คเพจอืน่ 
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ภาพที ่ก.2 ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอภาพเพศชายเปลือย 
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ภาพที ่ก.3 ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai น าเสนอความรู้ 

ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ (สมาชิก Fanpage) ลงบทความให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ HIV 
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ภาพที ่ก.4  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai น าเสนอ 
คลปิวดิีโอภาพยนตร์เกย์Gthaimovieพีล่ า้พระโขนง 
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ภาพที ่ก.5  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
 น าเสนอการแบ่งปันจากเฟซบุ๊คเพจอืน่ 

 

ภาพที ่ก.6  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอการลงข้อความทีอ่ยู่ติดต่อเพือ่สามารถคุยกนัได้นอกส่ือสังคมออนไลน์ 
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ภาพที ่ก.7  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอข้อความเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานทีเ่พือ่นัดพบมีเพศสัมพนัธ์ 
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ภาพที ่ก.8  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอบทความให้ความรู้เร่ืองเบี่ยงเบนทางเพศมีกีป่ระเภท 

 

ภาพที ่ก.9  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอบทความประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ (กลุ่ม Fanpage)  
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ภาพที ่ก.10  ภาพกระดานสนทนา แฟนเพจเกย์เชียงใหม่ Gay Chiang Mai 
น าเสนอภาพดาราศิลปินชาย ให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ (กลุ่ม Fanpage)  
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