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กำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีเป็นกำรศึกษำท่ีเทียบเคียงไดก้บังำนวิจยัเชิงคุณภำพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
อธิบำยวำ่เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของประชำชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่อยำ่งไร เพื่อศึกษำทศันคติของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของ cm108.com โดยกลุ่มตัวอย่ำงคือสมำชิกเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  cm108.com 
จ  ำนวน 400 คน ซ่ึงไดน้ ำขอ้มูลทั้งหมดมำวเิครำะห์โดยใชแ้บบสอบถำม กำรสัมภำษณ์และกำรสังเกต
เป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำ  

จำกกำรศึกษำเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของ
ประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยำ่งไรนั้น พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งไดน้ ำเร่ืองรำวข่ำวสำรท่ีพบเห็นในชุมชน
เสมือนจริงน้ีมำปรับใช้กบักำรด ำเนินชีวิตในโลกภำยนอกไดจ้ริง เป็นปฏิบติักำรของชีวิตประจ ำวนัท่ี
ถูกหยิบยกมำน ำเสนอผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีควำมเสมือนจริง เช่น เร่ืองอุบัติเหตุ 
อำชญำกรรม เร่ืองรำวร้องทุกข์จำกสมำชิกแฟนเพจ ควำมรู้รอบตวั วฒันธรรม ประเพณีในช่วง
เทศกำล เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ไดม้องวำ่เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คหนำ้
แฟนเพจของ cm108.com ไดเ้ป็นส่ือหน่ึงท่ีท ำให้พวกเขำไดท้รำบเร่ืองรำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งยงัมีพื้นท่ีท่ีเปิดโอกำสใหส้มำขิกสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแบ่งปันเน้ือหำ และ
แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นท่ีตนเองสนใจ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่ำงได้น ำเร่ืองรำวข่ำวสำรท่ีพบเห็นใน
หนำ้แฟนเพจมำปรับใชก้บักำรด ำเนินชีวิตในเร่ืองกำรระวงัภยัจำกมิจฉำชีพและกำรหลีกเล่ียงเส้นทำง
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กำรจรำจรท่ีติดขดัในช่วงของงำนเทศกำล อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน นอกจำกน้ีเน้ือหำข่ำวสำรในหน้ำ
แฟนเพจยงัมีควำมรู้รอบตวัท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นชีวติประจ ำวนัอีกดว้ย 

ส ำหรับทศันคติของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com     
ผูศึ้กษำแยกเป็นทศันคติเชิงสนบัสนุนและทศันคติเชิงช้ีแนะ ซ่ึงทศันคติเชิงสนบัสนุนหนำ้แฟนเพจใน
ฐำนะส่ือออนไลน์ทอ้งถ่ินท่ีมีกำรน ำเสนอข่ำวสำรของจงัหวดัเชียงใหม่และมีควำมคำดหวงัว่ำหน้ำ
แฟนเพจน้ีจะมีส่วนช่วยในกำรผลักดันให้เกิดกำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ี
ทศันคติเชิงช้ีแนะของกลุ่มตวัอย่ำงนั้นมองว่ำหน้ำแฟนเพจมีข้อควรปรับปรุงในด้ำนกำรน ำเสนอ
เน้ือหำท่ียงัขำดควำมเป็นกลำง มีกำรแทรกควำมคิดเห็นของผูน้ ำเสนอลงไป ขำดควำมควำมชดัเจน
ของแหล่งท่ีมำของข่ำวสำรซ่ึงอำจท ำให้ผูอ่้ำนเกิดกำรเขำ้ใจผิดจนน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ในภำยนอกได ้
อีกทั้งเน้ือหำท่ีสมำชิกโพสตล์งหนำ้แฟนเพจอำจมำจำกควำมรู้สึกท่ีไม่พอใจ ท่ีส ำคญัเม่ือมีรูปภำพหรือ
ภำพเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหำควรมีกำรเซ็นเซอร์ผูท่ี้ถูกกล่ำวถึงเพื่อค ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู ้
นั้น ด้ำนควำมเคล่ือนไหวของข่ำวสำรท่ีน ำเสนอในหน้ำแฟนเพจกลุ่มตวัอย่ำงแนะน ำให้มีกำรเพิ่ม
เน้ือหำให้มำกข้ึน มีเน้ือหำหลำกหลำยครอบคลุมพื้นท่ีอ ำเภออ่ืนซ่ึงในระยะหลงัมำน้ีหน้ำแฟนเพจมี
ควำมเคล่ือนไหวของข่ำวสำรลดลงไปมำก 

จำกผลกำรศึกษำทั้ งหมดน้ีสะท้อนให้เห็นว่ำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรในรูปแบบของเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไดท้  ำให้เกิดชุมชนเสมือนจริงข้ึนมำอนัเป็นปัจจยัท่ีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำรน ำเสนอ
ชีวิตประจ ำวนัของประชำชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีท ำให้พวกเขำมีเสรีภำพในกำร
แสดงออกถึงปัญหำท่ีก ำลงัเผชิญอยู่และได้ใช้เสรีภำพท่ีมีอยู่ในชุมชนเสมือนจริงน้ีในกำรหลีกหนี
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบักำรสร้ำงควำมจริงชุดใหม่ข้ึนมำเพื่อกลบเกล่ือนปัญหำเหล่ำนั้นจนน ำไปสู่
ประเด็นปัญหำท่ีก่อใหเ้กิดกำรถกเถียงและเผชิญหนำ้กนัต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ABSTRACT 

This independent study is comparable to qualitative research aimed to explain how cm108.com 
Facebook fan page affects daily life of Chiang Mai people and to comprehend the attitude of Chiang 
Mai people toward cm108.com Facebook fan page. The sample group was cm108.com Facebook 
fan page’s members, totaling 400 people. The data gained was analyzed by the descriptive 
technique under the scope of related theories.  

According to the study, how cm108.com Facebook fan page affects daily life of Chiang Mai people, 
it found that the sample group, having received this virtual news in the community, adapted it to the 
real world. It is a practice of daily life that were put forward were presented through storytelling in a 
virtual community, such as crime, accidents, complaints from fans page member, general 
knowledge, culture and traditions during the festival. Most of the sample group was people who live 
in Chiang Mai sees that the website cm108.com Facebook fan page is a media for them to know 
what is going on in Chiang Mai province. Consequently, there is a space for them to share their 
comments in the point of their interest to exchange the knowledge and experience between 
members. However, the sample group adopted the news in the fan page with their daily life as they 
could be aware of the cheaters and avoided the traffic during the festival. They also knew about 
accident and emergencies. Besides, the news in the fan page is mostly the kind of things 
surrounding them which can be adapted to their daily life. 
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In regard with attitude of Chiang Mai people toward cm108.com Facebook fan page, it found that 
the sample group had supportive attitude towards the fan page as a local online media which 
presents news and movement in Chiang Mai province. They expected that the fan page would take 
part in bringing about improvements in Chiang Mai province. As for the suggestive attitude of the 
sample group, they see that the fan page should be improved as the presented news lack of 
naturalization in which the presenter gave personal opinion. The news also lacks of clearness 
regarding the sources which might cause misunderstanding and lead to controversies. Moreover the 
contents posted in the fan page might be from the resentment feeling. More importantly, when a 
photo or video clip is posted with the contents and mentions any person in the clip or photo, such 
mentioned person should be censored in order to preserve the personal right. In an aspect of news 
movement in the fan page, the sample group suggested that more contents should be added. The 
contents should be more varied and cover other districts. Recently, the movement of news in the fan 
page was dramatically decreased.  

From the study, it reflects that communication technology in type of Internet network creates virtual 
community that takes part in changing the way of living of Chiang Mai people. It is also served as a 
space from them to express about the problems they are facing, and to use their freedom in this 
virtual community to avoid the problems and create the new set of fact to cover up those problems 
to the extent that it leads to the endless controversies and confrontation.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนัท าให้มนุษยมี์การคิดคน้และพฒันาส่ิง
ต่างๆ ข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีจึงไดเ้ขา้มาเสริม
ปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน เช่น ท าให้การสร้างท่ีพกัอาศยัมีคุณภาพมาตรฐานดว้ย
เคร่ืองมือการก่อสร้างท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมหาศาล 
โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนมากข้ึน  หรือการ
ให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ของธนาคารก็น าเอาระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว เป็นตน้ รวมไปถึงดา้นการติดต่อส่ือสารก็น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ดว้ยเช่นกนั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารใหส้ะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกบัผูรั้บสารในแต่ละกลุ่ม เช่น การติดต่อ
ถึงกันโดยใช้โทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ีแบบสมาร์ทโฟน  (Smartphone mobile) ผ่ านแอพพ ลิ เคชั่น 
(Application) ต่างๆ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงเพื่อนท่ีเรียนอยู่ต่างประเทศโดยใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Internet Access) และ
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนท่ีอยู่
ห่างไกล เป็นตน้ 
 

อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นอีกหน่ึงผลผลิตจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวติประจ าวนัขอมนุษยใ์นยคุหลงัสมยัใหม่ เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัภายใตม้าตรฐานการเช่ือมโยงดว้ยโปรโตคอล
เดียวกนั เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหวา่งกนัได ้ดงัภาพท่ี 1.1  
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ภาพ 1.1 แสดงการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

แหล่งท่ีมา http://tc.mengrai.ac.th/paisan/e-learning/internet/page21.htm (3 มิถุนายน 2557) 
 

ฉะนั้นมนุษยใ์นยุคหลงัสมยัใหม่จึงใช้อินเตอร์เน็ตเสมือนกบัว่าเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิต เช่น การ
ท างานท่ีมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนช์ (Video Conference) ท่ีผสมผสาน
ระหวา่งขอ้มูล ภาพและเสียงให้เปรียบเสมือนมีการประชุมในห้องเดียวกนั การสนทนากบัเพื่อนผา่น
โปรแกรมแชท (Chat) การซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ออนไลน์ (E-commerce) โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เดินทางไปท่ีห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้่าอินเตอร์เน็ตท าให้มนุษย์
ออกห่างจากโลกความเป็นจริงมากข้ึน มนุษยใ์ช้พื้นท่ีทางอินเตอร์เน็ตจ าลองสภาพแวดล้อมขอ้มูล
สารสนเทศในรูปแบบใหม่ข้ึนมา ท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองของอิสรภาพในการใช้งานโดยไม่มีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองของเวลาและสถานท่ี ส่งผลให้การมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันถูกลดความส าคัญลงไป 
กล่าวคือ อินเตอร์เน็ตไดส้ร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ท่ีขอ้มูลสารสนเทศ
ถูกจดัหมวดหมู่ในรูปแบบเวบ็ไซตต่์างๆ และโดยทั้งหมดไดท้  าให้สังคมมีประสบการณ์ใหม่ในโลก
แห่งความเสมือนจริง (Virtual Reality) 
 

อินเตอร์เน็ตมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปว่า ไซเบอร์สเปช (Cyberspace) หรือโลกไซ
เบอร์ แลว้แต่จะใชเ้รียกกนัในแต่ละบริบท ซ่ึงนกัประพนัธ์นิยายแนววิทยาศาสตร์ในยุคสมยัใหม่ชาว
อเมริกนั วิลเลียม กิบสัน (William Gibson) เป็นผูต้ ั้งช่ือไซเบอร์สเปชไวใ้นนิยายแนววิทยาศาสตร์ของ
ตนเองเร่ืองนิวโรแมนเซอร์ (Neuromancer) ในปี 1984 จากเน้ือหาในนิยายน้ีผูศึ้กษาพอสรุปตามความ
เขา้ใจไดว้่าไซเบอร์สเปชเป็นนัยยะหน่ึงท่ีไม่มีรูปร่าง ถูกสร้างข้ึนโดยระบบคอมพิวเตอร์ เน้ือหาใน
นิยายเป็นเร่ืองของโลกอนาคตท่ีถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงพระเอกของเร่ืองช่ือ “เตส” เป็นเด็กท่ี
ถูกว่าจา้งให้ไปเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการหรือแฮก (Hack) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence) ท่ีช่ือวา่นิวโรแมนเซอร์ เร่ืองน้ียิ่งซับซ้อนเขา้ไปอีกเม่ือเคส ตวัเอกของเร่ืองมา
รู้ความจริงว่าผูบ้งการค าสั่งแฮกคร้ังน้ีไม่ใช่คนแต่เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์อีกเคร่ือง
หน่ึงท่ีท างานร่วมกบันิวโรแมนเซอร์ช่ือว่าวินเทอร์มิวต์ (Wintermute) ท่ีฉลาดจนถึงขั้นมีความรู้สึก
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เป็นของตนเองไดเ้กิดความอิจฉาเพื่อนของตนท่ีคนยกยอ่งให้หนงัสือเร่ืองนิวโรแมนเซอร์เป็นเสมือน
คมัภีร์ไบเบิ้ลของเหล่าแฮกเกอร์ (Hacker) คือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งสูงและใช้
ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ด้วยเหตุน้ีค าว่าไซเบอร์สเปชจากนิยายเร่ืองน้ีจึงถูกน ามาใช้
ตีความหมายท่ีหมายถึงโลกคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ มาจนถึงทุกวนัน้ี 
 

พจนานุกรมระบบออนไลน์ www.dictionary.sanook.com (7 มิถุนายน 2557) ไดใ้ห้ความหมายของไซ
เบอร์สเปชวา่ หมายถึงพื้นท่ีวา่ง ในท่ีน้ีคือท่ีวา่ง หรืออวกาศ ท่ีสร้างข้ึนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้
เพื่อส่ือสารติดต่อกนั ซ่ึงสามารถติดต่อกนัไดท้ัว่โลกเหมือนท่องไปในอวกาศ เช่น การส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ในขณะท่ีมุมมองเร่ืองไซเบอร์สเปชของนกัวิชาการทัว่ไปนั้น พอจะสรุปไดว้า่
เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงไดแ้ต่ไม่อาจบอกไดช้ดัเจนวา่ตั้งอยู่ท่ีแห่งหนต าบลใด ไม่มีเส้น
แบ่งเขตแดนท่ีชดัเจนระหวา่งส่ิงต่างๆ กบัสถานท่ีและเวลา ทั้งหมดจึงถูกหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัจนไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้ดงันั้น พื้นท่ีในโลกไซเบอร์สเปชบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเป็นพื้นท่ีท่ี
ท าให้มีชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เกิดข้ึนมาเพื่อเป็นสภาพแวดล้อมจ าลองท่ีอาจให้
มนุษยป์ลดปล่อยแรงปรารถนา ท าอะไรก็ไดเ้หมือนโลกความเป็นจริงหรือท าไดม้ากกว่าโลกความ
เป็นจริงท่ีเผชิญอยู ่เพราะลกัษณะของโลกไซเบอร์ไม่มีอะไรมากไปกวา่การคลิกเมา้ส์ และกดปุ่มบน
คียบ์อร์ด คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบสร้างมาเป็นพิเศษท่ีมีการจ าลองรูปร่างเสมือนจริงไวใ้นนั้น ท าให้
ผูใ้ชรู้้สึกวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกไซเบอร์นั้นมีความเสมือนจริง  
 

ชุมชนเสมือนจริงหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วโลกในขณะน้ีคือ เว็บไซต์เฟสบุ๊ค 
(www.facebook.com) ซ่ึงไดเ้ขา้มามีบทบาทดา้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของผูค้นในยุคปัจจุบนั 
เป็นแหล่งท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัโดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองพื้นท่ีและเวลา ชุมชนเสมือนจริงน้ีมี
ลกัษณะท่ีเปรียบเสมือนกบัชุมชนในชีวิตจริงเน่ืองจากมีการเช่ือมต่อกนัท่ีเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
(Social network) คือเวบ็ไซต์ท่ีมีรูปแบบของการสร้างเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ส าหรับผูใ้ช้งาน
อินเตอร์เน็ต  เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คน้ีจึงท าใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
หรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ชเ้ฟสบุ๊คคนอ่ืนๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบ
ในเร่ืองท่ีสนใจ อพัโหลดรูปภาพ, คลิปวดีิโอ, เขียนบทความ, สนทนาทางวีดีโอ, เล่นเกม หรือรายการ
เสริมอ่ืนๆ ท่ีมีการพฒันาตอบสนองผูใ้ช้อย่างต่อเน่ือง เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค จึงกลายเป็นอีกหน่ึงเครือข่าย
หลกัท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งในโลกไซเบอร์สเปช ดว้ยระยะเวลาเพียงไม่นาน 
 

ส าหรับในประเทศไทย เวบ็ไซต์เฟสบุ๊คได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2550  และ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ จนกลายมาเป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด มีขอ้มูล
จากเวบ็ไซต์ www.socialbakers.com (9 มิถุนายน 2557) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีการกล่าวถึงขอ้คิดเห็น และ
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รวมไปถึงสถิติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดร้ะบุวา่ประเทศไทยมีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คประมาณ 
15.8 ลา้นคน ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 90.21 ของจ านวนประชากรออนไลน์ 
หรือเป็น 9 ใน 10 ของผูใ้ช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีบญัชีผูใ้ช้งานเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คเป็น
ของตนเอง นอกจากน้ีไม่เพียงแค่กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเท่านั้น อิทธิพลความนิยมในเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ยงั
ขยายวงกวา้งไปถึงส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รายการทางสถานีโทรทศัน์ รายการทางสถานีวิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพโ์ฆษณา เป็นตน้ ดงัท่ีเห็นไดจ้ากโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์บางช้ินท่ี
นอกจากจะประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ตวัสินคา้หรือบริการแลว้ยงัมีการประชาสัมพนัธ์หนา้แฟนเพจของ
สินคา้หรือบริการในเวบ็ไซต์เฟสบุ๊ครวมอยูด่ว้ย แมก้ระทัง่สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีผูใ้ช้คุน้เคยในเวบ็ไซต์
เฟสบุ๊คก็ถูกน ามาดดัแปลงเขา้กบัส่ืออ่ืนๆ ดว้ย เช่น รายการโทรทศัน์ “รายการก๊ิกดู๋ สงครามเพลงเงิน
ล้าน” ออกอากาศวนัองัคารทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีให้กรรมการตดัสินกด “ไล้” 
(Like) หมายถึงให้ผูแ้ข่งขนัคนใดคนหน่ึงผา่นเขา้รอบในช่วงการแสดงความสามารถของผูส้มคัรจาก
ทางบา้น ซ่ึงกราฟิกค าวา่ “ไล”้ พอ้งกบัปุ่ม Like (ถูกใจ) ในเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของเวบ็ไซตเ์ฟสบุก๊ท่ีมีต่อส่ือในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
 

 
 

ภาพ 1.2 ตวัอยา่งโปสเตอร์สินคา้ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์หนา้แฟนเพจเฟสบุค๊ 
แหล่งท่ีมา http://www.pinterest.com/pin/545005992377119491/ (9 มิถุนายน 2557) 
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ภาพ 1.3 รายการก๊ิกดู๋ สงครามเพลงเงินลา้น ท่ีน าเอาสัญลกัษณ์ “Like” มาปรับใช ้ในรายการ 
 
รายการก๊ิกดู๋ สงครามเพลงเงินลา้น ท่ีน าเอาสัญลกัษณ์ “Like” ในเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊มาปรับใช ้ในรายการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557 แหล่งท่ีมา http://tvshow.tlcthai.com/  
(9 มิถุนายน 2557) 
 

ทั้งน้ี หากเว็บไซต์เฟสบุ๊คเป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมของชุมชนใหม่ในรูปแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลนท่ี์ยงัคงไดรั้บความนิยมจากคนไทยเป็นอยา่งดี การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ีจึงตอ้งการศึกษา
เพื่ออธิบายว่าเหตุใดเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คท าให้ผูค้นเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเสมือนจริงแห่งน้ี  แลว้ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คน้ีท าให้การใช้ชีวิตประจ าวนัของผูใ้ช้เปล่ียนไปอย่างไร โดยผูศึ้กษาเลือก
ศึกษาเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คหนา้แฟนเพจของเวบ็ไซต์  www.cm108.com ท่ีเป็นเวบ็ไซต์ข่าวสาร มีเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่และพื้นท่ีใกล้เคียง มีกลุ่มเป้าหมายทั่วไป โดยลงทะเบียนเป็น
สมาชิกเว็บไซต์แล้วจึงสามารถตั้งกระทู ้แสดงความคิดเห็นได้ในเร่ืองท่ีสนใจ เม่ือเว็บไซต์เฟสบุ๊
คไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ทางทีมงานเวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดจึงไดส้ร้างเวบ็ไซต์
เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ www.cm 108.com ข้ึนมาเพื่อเพิ่มช่องทางให้สมาชิกและทีมงานเชียงใหม่
ร้อยแปดได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ได้ง่ายข้ึนกว่าการตั้งกระทู ้ในหน้า
เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดเพียงอยา่งเดียว 
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาและอธิบายเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊แฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งไร 

2. เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊แฟนเพจของ 
cm108.com  

3. เพื่อน าผลจากผลการวจิยัมาสร้างสรรคง์านส่ือศิลปะ  
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1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรค้นคว้ำอสิระ 
 

1. การคน้ควา้อิสระเป็นการศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสังคมในรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกวา่ชุมชน
เสมือนจริงอนัเกิดจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเขา้มาเป็นส่วนส าคญัใน
ชีวติประจ าวนัของคนไทยมากข้ึนเร่ือยๆ  

2. เป็นแนวทางในการศึกษาถึงผลลพัธ์หรือผลกระทบของชุมชนเสมือนจริงอนัน าไปสู่
ความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนไดต่้อไปในชีวติจริง 

 

1.4 กรอบในกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทศันคติ 

การรับรู้ / การส่ือสาร 

การด าเนินชีวติประจ าวนั? 

เฟสบุค๊แฟนเพจของ 

cm108.com 

ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม 
ชาติพนัธ์ุ การศึกษา ฯลฯ 

เน้ือหาในหนา้แฟนเพจ?  

การแสดงความคิดเห็น? 

กลุ่มสมาชิก / ผูดู้แลเพจ? 

การแบ่งปัน

ประสบการณ์ 

ประสบการณ์จริง 

ประสบการณ์เสมือนจริง 

ขอ้คน้พบท่ีไดน้ าไปสู่ส่ิงท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอะไร? 



 

7 

1.5  นิยำมศัพท์ 
 

ชุมชนเสมือนจริง (Virtual reality) หรือ ประชาคมเสมือน คือเครือข่ายสังคมประเภทหน่ึงส าหรับ
ปัจเจกบุคคลผูซ่ึ้งโตต้อบกันผ่านส่ือเฉพาะ โดยอาจส่ือสารขา้มพรมแดนทางภูมิประเทศหรือทาง
การเมืองเพื่อท่ีจะบรรลุความส าเร็จหรือส่ิงท่ีสนใจร่วมกนั ชุมชนเสมือนท่ีแพร่หลายท่ีสุดชนิดหน่ึงคือ
บริการเครือข่ายสังคมอันประกอบด้วยชุมชนออนไลน์ ท่ีหลากหลายซ่ึงเกิดมาจากการสร้าง
สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มของขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบใหม่ เช่น เวบ็ไซตพ์นัทิป  
(www.pantip.com) เป็นชุมชนเสมือนจริงท่ีให้บริการเวบ็บอร์ด มีห้องสนทนาท่ีครอบคลุมทุกหัวขอ้ 
เว็บไซต์เฟสบุ๊ค (www.facebook.com)  เป็นอีกหน่ึงชุมชนเสมือนจริงท่ีได้รับความนิยม มีจุดเด่นท่ี
ให้บริการดา้นการส่ือสารแบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงผูใ้ช้งานไวด้ว้ยกนัท าให้เกิดเป็นสังคมขนาดใหญ่
ข้ึนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

ชีวิตประจ ำวัน (Every day life) กระบวนการสร้างความรู้ ประสบการณ์ท่ีหยิบยกเอาแง่มุมหน่ึงจาก
การด าเนินชีวติประจ าวนัมาน าเสนอผา่นมาเล่าเร่ืองในชุมชนเสมือนจริง 

 

ไซเบอร์สเปช (Cyberspace) หรือโลกไซเบอร์ โดยทัว่ไปใชเ้รียกแทนค าวา่อินเตอร์เน็ต หมายถึงห้วง
แห่งจินตนาการท่ีกวา้งขวาง ไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นพื้นท่ีวา่งท่ีสร้างข้ึนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใชใ้น
การส่ือสาร ซ่ึงสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกเหมือนท่องไปในอวกาศ เช่น การส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 

ประสบกำรณ์จริง (Real experience) หมายถึง ความชดัเจนอนัเกิดจากการกระท าท่ีไดพ้บเห็นมาผา่น
ประสามสัมผสัทั้ง 5 โดยตรง ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน กาย  
 

ประสบกำรณ์เสมือนจริง (Virtual experience) การรับรู้หรือพบเห็นด้วยประสามสัมผสัทั้ง 5 ผ่าน
สภาวะเสมือนจริงท่ีจ าลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เช่น การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านทาง
เวบ็ไซต ์(E-commerce) แทนท่ีตอ้งเดินทางไปซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://www.pantip.com/
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ชุมชนเสมือนจริงในชีวิตประจ าวนั  กรณีศึกษา เว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
cm108.com ไดมี้การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตจนน าไปสู่การเกิดข้ึนของส่ิงท่ี
เรียกว่าชุมชนเสมือนจริงบนพื้นท่ีไซเบอร์สเปช  การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อ
ความเขา้ใจในการน าไปใชอ้ธิบายในบทต่อไป ดงัน้ี 

  2.1 การเกิดข้ึนของอินเตอร์เน็ตสู่ความเป็นชุมชนเสมือนจริง 
2.1.1 จุดเร่ิมตน้แนวความคิดการสร้างอินเตอร์เน็ตจาดอดีตสู่ปัจจุบนั                                       
2.1.2 ชุมชนเสมือนจริง สังคมในชีวติประจ าวนั  
2.1.3 ปฏิบติัการของชีวิตประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริง 

  2.2 ส่ือกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
    2.2.1 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)                                                                      

2.2.2 ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory)                                                        
2.2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory (DOI)                                                   

   2.3 ส่ือและอ านาจทางสังคม  
  2.4 การส่ือสารในชุมชนเสมือนจริง                                                                                                      

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  การเกดิขึน้ของอนิเตอร์เน็ตสู่ความเป็นชุมชนเสมือนจริง 

ชุมชนเสมือนจริงคืออะไร เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร การศึกษาคร้ังน้ีจะเร่ิมท าความเขา้ใจแนวความคิดจาก
จุดเร่ิมตน้ประวติัศาสตร์ของอินเตอร์เน็ตจนน าไปสู่ท่ีส่ิงเรียกวา่ชุมชนเสมือนจริง  

 

 



 

9 

 2.1.1  จุดเร่ิมต้นแนวความคิดการสร้างอนิเตอร์เน็ตจาดอดีตสู่ปัจจุบัน 

อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลายๆ 
เครือข่ายทัว่โลก จุดเร่ิมตน้ของอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นผลพวงจากการเมืองโลกในยคุ 

สงครามเยน็ระหวา่งค่ายคอมมิวนิสตแ์ละค่ายเสรีประชาธิปไตย คือในปี พ.ศ. 2500ประเทศ
รัสเซียดา้นผูน้ ากลุ่มคอมมิวนิสตส์ามารถส่งดาวเทียมข้ึนสู่อวกาศไดส้ าเร็จ ท าให้
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาดา้นผูน้ ากลุ่มเสรีประชาธิปไตยไดท้ราบวา่
เทคโนโลยชีั้นสูงของประเทศตนนั้นยงัลา้หลงัประเทศรัสเซีย  

ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดการต่ืนตวัท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีชั้นสูง ทาง
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงกลาโหมจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานวิจยัชั้ นสูงท่ีมีช่ือว่า 
Advanced Research Projects Agency ซ่ึงรู้จกักนัในนามของ อาร์พา (ARPA) 

ARPA ไดใ้ห้ทุนแก่มหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา เพื่อการท าวิจยัในหวัขอ้เร่ือง เครือข่าย
การท างานร่วมกันของคอมพิวเตอร์แบบแบ่งเวลางาน  (Cooperative net-work of Time-
Shared Computers) หลงัจากท าการศึกษาได ้3 ปี จึงมีโครงการวิจยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
ช่ือว่า อาร์พาเน็ต (ARPANET) เกิดข้ึน โดยโครงการ ARPANETไดเ้ช่ือมโยงคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 4 แห่ง เข้าด้วยกัน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2514 เครือข่าย 
ARPANET ไดข้ยายใหญ่ข้ึนจนสามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ไดถึ้ง 
23 เคร่ืองดว้ยกนั 

จากการศึกษาเร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผูพ้ฒันาเครือข่ายหลายคนเร่ิมเห็นปัญหาของการ
เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลากหลายชนิด และหลากหลายผลิตภณัฑ์ จนท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการเช่ือมโยง จากปัญหาดงักล่าว ผูพ้ฒันาจึงมีแนวความคิดสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระบบเปิดข้ึน คือ มีการก าหนดมาตรฐานกลางท่ีผลิตภณัฑ์ทุกยี่ห้อ
สามารถจะเช่ือมโยงเขา้สู่มาตรฐานน้ีได ้ในเม่ือแนวคิดในการเช่ือมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั
ในลักษณะวงกวา้งหรือเรียกว่าระบบเปิดเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ ดังนั้ น ในปี พ.ศ. 2515 
ผูพ้ฒันาเครือข่ายจึงสร้างโพรโทคอล (Protocol) ข้ึนใหม่ โพรโทคอล คือระเบียบวิธีหรือ
ขอ้ตกลงในการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลากหลายชนิด โพรโทคอลก็
เปรียบเหมือนภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารของมนุษย์ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
เป็นตน้ และในบางกรณีถา้คอมพิวเตอร์ส่ือสารกนัคนละภาษากนัแต่ตอ้งการน ามาเช่ือมต่อ
กนั จะต้องมีตวักลางในการแปลงโพรโทคอลกลับไปกลบัมา ซ่ึงนิยมเรียกว่า เกสท์เวย ์
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(Gateway) ถา้เปรียบเทียบกบัมนุษยก์็คือ ล่ามแปลภาษา ส าหรับโพรโทคอลท่ีนกัพฒันาได้
สร้างข้ึนมาใช้ใหม่ น้ี ช่ือว่า TCP/IP (Trans-mission Control Protocol / Internet Protocol) 
และใหช่ื้อเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงโดยใชโ้พรโทคอลน้ีวา่ “อินเทอร์เน็ต”  

การพัฒนาเค รือข่ ายคอมพิ ว เตอ ร์ได้ด า เนินการต่อมาเร่ือยๆ  แม้ว่าใน ช่วงหลัง
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาไดย้กเลิกการสนับสนุน และหันกลบัไปท าวิจยัและ
พฒันาเอง เครือข่ายน้ีก็ยงัคงเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีการพฒันามาตรฐานต่างๆ 
เขา้มาใชป้ระกอบร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง จนในท่ีสุดไดก้ลายเป็นมาตรฐานการส่ือสารท่ีช่ือวา่ 
TCP/IP และใช้ช่ือเครือข่ายว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) ต่อมาการด าเนินงานเครือข่ายไดรั้บ
การสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือท่ีใช้ช่ือย่อว่า 
NSF (National Science Foundation) มีการตั้งคณะกรรมการเขา้มาบริหารเครือข่ายกลางท่ี
เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นเขา้มาเช่ือมโยง และได้ด าเนินการจนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ียิง่ใหญ่ของโลก 

ส าหรับประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีการติดต่อกนัโดยใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 ใน
ลักษณะการให้บริการจดหมายเล็กทรอนิกส์  (E-mail) โดยเร่ิมท่ีมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชียหรือสถาบนัเอไอที (AIT) ภายใตโ้ครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซ่ึงเป็นการติดต่อเช่ือมโยงโดยใช้สายโทรศพัท์มา
จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดย้ื่นขอท่ีอยู่
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยไดรั้บท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตน้ีว่า Sritrang.psu.th 
โดยท่ีค า “th” เป็นส่วนท่ีเรียกว่า โดเมน (Domain) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงโซนของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ยอ่มาจากค าวา่ Thailand 

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดเ้ร่ิมจดัตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและวจิยั
ข้ึน มีช่ือว่า "เอ็นดบัเบิลยูจี" (NWG : NECTEC E-mail Working Group) โดยการดูแลของ
ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีการใชใ้ยแกว้น า
แสงเป็นสายในการส่ือสาร ซ่ึงในเดือนสิงหาคม ปี พ .ศ. 2535 ทางส านักวิทยบริการ 
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ได้ เช่ าวงจรส่ื อส ารความ เร็ว  9600 บิ ต ต่อวิน าที  จาก
การส่ือสารแห่งประเทศไทยเพื่อเช่ือมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตท่ี "บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลย ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา" ภายใตข้อ้ตกลงกบั NECTEC ในการพฒันาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อร่วมใช้วงจรส่ือสารเดียวกนั ท าให้มีหน่วยงาน 6 แห่งสามารถ



 

11 

เช่ือมต่อแบบออนไลน์ (On-line)ได้สมบูรณ์ ได้แก่ NECTEC, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เครือข่ายท่ีก่อตั้งใหม่น้ีมีช่ือวา่ "ไทยสาร" (Thaisarn : Thai 
Social/ scientific, Academic and Research Network) หรือ "ไทยสารอินเทอร์เน็ต" 

ในปี พ.ศ. 2536 ทาง NECTEC ได้เช่าวงจรส่ือสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการ
ส่ือสาร แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งข้อมูลให้ดียิ่งข้ึน ท าให้
ประเทศไทยมีวงจรส่ือสารระดบัท่ีให้บริการแก่ผูใ้ชไ้ทยสารอินเทอร์เน็ต 2 วงจร นบัตั้งแต่
นั้นมาเครือข่ายไทยสารได้ขยายตวักวา้งข้ึน และมีหน่วยงานอ่ืนเช่ือมเขา้กบัไทยสารอีก
หลายแห่ง ในช่วงต่อมาทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญได้รวมตวักนัเพื่อแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายวงจรส่ือสารเพิ่มโดยเรียกช่ือ
กลุ่มว่า "ไทยเน็ต" (THAInet) ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ของไทยเน็ตคือสถาบนัอุดมศึกษา กบั
หน่วยงานราชการบางหน่วยงาน ทางด้านหน่วยงาน NECTEC ยงัได้เปิดโอกาสให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานราชการท่ียงัไม่มีเครือข่ายภายในเป็นของตวัเองมาขอใช้บริการได ้
แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอีกเป็นจ านวนมาก ทั้งบริษทั เอกชน
และบุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่สามารถใช้บริการจากไทยสารอินเทอร์เน็ตได ้ทั้งน้ีเพราะไทยสาร
เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจยัท่ีใชเ้งินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลภายใตข้อ้บงัคบั
ทางกฎหมายดา้นการส่ือสารจึงท าใหไ้ม่สามารถใหนิ้ติบุคคลอ่ืนร่วมใชเ้ครือข่ายได ้

การพัฒนาเครือข่ายได้มีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ืองให้เป็นไปตามกระแสการ
เช่ือมโยงเขา้สู่ระบบสากล เป็นมาตรฐานการเช่ือมโยงแบบโพรโทคอล TCP/IP ในปี พ.ศ. 
2538 ทางรัฐบาลไทยไดเ้ห็นความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารเป็นอยา่ง
มาก จึงไดเ้ปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชยข้ึ์นโดยความร่วมมือของรัฐวสิาหกิจ 3 แห่ง 
คือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนามบริษทั อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย (Internet Thailand) ซ่ึงถือเป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชยร์ายแรกของ
ประเทศไทย จนกระทัง่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  บริษทัอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยได้
พ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ จึงได้กระจายหุ้นส่วนใหญ่ ให้กับประชาชนผูส้นใจในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และมีองค์กรอิสระ
องค์กรหน่ึงมาท าหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมให้เกิดการแข่งขนัเสรีและบริหาร
ทรัพยากรโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กรอิสระน้ีคือ คณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจหน้าท่ีของ กทช. ท่ี พรบ. 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ไดบ้ญัญติัให ้กทช. ตอ้งด าเนินการเปิดการแข่งขนั
เสรีอยา่งเป็นธรรม จึงท าใหมี้ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถึง 59 รายภายในเวลา
สองปีตั้งแต่ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีมา เน่ืองจาก กทช. ได้ด าเนินนโยบายเปิดเสรีให้ผูท่ี้มี
ศกัยภาพเขา้สู่ตลาดมากข้ึน และผูป้ระกอบการเสียค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีถูกมาก ท าให้
ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทุกรายในประเทศสามารถพฒันาคุณภาพบริการของตนให้สูงท่ีสุด
ไดแ้ละมีราคาถูกท่ีสุดได ้ 

ในปัจจุบนัน้ี ปี พ.ศ.2556 การใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเขา้สู่ยุคอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยเร่ิมเปล่ียนแปลงเทคนิคการส่งขอ้มูลใหม่ท่ีเรียกวา่ Digital Subscriber Line หรือ DSL 
เป็น เทคโนโลยท่ีีพฒันาการรับส่งขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทล์วดทองแดงธรรมดาให้สามารถ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดท้ะลุขีดจ ากดั ดา้นคุณสมบติัทางไฟฟ้าของสายทองแดง 
DSL สามารถรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตั้ งแต่ 5 Mbps จนกระทั่งถึง 100 
Mbps อีกทั้ งยงัมีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีโมเด็มแบบเดิมตรงท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา (Always on) โดยไม่จ  าเป็นตอ้งโทรเรียกเขา้ศูนยผ์ูใ้ห้บริการทุก
คร้ังและไม่นับชั่วโมงอีกต่อไป ทั้ งยงัสามารถใช้โทรศัพท์บ้านไปพร้อมกับการใช้
อินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย  

นอกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ DSL แลว้ ยงัมีการส่งขอ้มูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช้งานมาก เรียกว่า เครือข่าย
ไร้สาย Wireless LAN หรือ WLAN ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเดินสายส่งสัญญาณ เหมาะส าหรับ
การติดตั้งในสถานท่ีท่ีไม่สะดวกในการเดินสาย ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวกสบาย
ตามจุดต่างๆ ของสถานท่ี โดยมีอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ
เรียกว่า Access Point มีตวั LAN card ส าหรับเช่ือมกบั access point โดยเฉพาะ การท างาน
ของเครือข่ายไร้สายน้ีจะใชค้ล่ืนวทิยใุนการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัน้ีไม่ไดมี้แต่เพียงคอมพิวเตอร์เพียง
อย่างเดียวแล้ว ผูพ้ฒันาเทคโนโลยีได้พฒันาโทศพัท์มือถือให้มีระบบปฏิบัติการคล้าย
คอมพิวเตอร์ สามารถเขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ในแบบเครือข่ายไร้สาย ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใชง้าน โทรศพัทมื์อถือท่ีมีระบบปฏิบติัการคลา้ยกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
น้ีเรียกวา่ สมาร์ทโฟน (Smartphone)  
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพฒันาความเร็วในการรับส่งขอ้มูล และใหค้วามสะดวกสบายใน
การเข้าถึง ท าให้มีผู ้เข้าใช้งานในจ านวนท่ีมากข้ึน ข้อมูลอ้างอิงสถิติการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจากส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
ระบุวา่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ระหวา่งปี 2551-2555 มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 
11 ลา้นคน ขยบัข้ึนมาเป็น 16.6 ลา้นคน กลุ่มผูใ้ชท่ี้มีอายรุะหวา่ง 15-24 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตมาท่ีสุดในปี พ .ศ. 2555 รองลงมาจะเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 6-14 ปี 
ส าหรับสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตนั้ น ส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน สถานศึกษาและท่ีท างาน 
กิจกรรมท่ีใช้อินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความบนัเทิง และ จะใช้โทรศพัท์มือถือ
เป็นอุปกรณ์ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 59.9  

ข้อมูลข่าวสารท่ีบรรจุในอินเทอร์เน็ตนั้นได้เปรียบเสมือนห้องสมุดท่ีกวา้งใหญ่ ไม่มี
ขอบเขต ในห้องสมุดท่ีกวา้งใหญ่น้ีจะมีการจดัขอ้มูลมากมายให้เป็นระบบระเบียบ เป็น
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน ขอ้มูลท่ีถูกน ามาจดัระเบียบใหม่อยู่ในแบบท่ีเรียกว่า 
เวบ็ไซต ์  

ในยุคเร่ิมแรกของเว็บไซต์ เรียกว่ายุค Web 1.0 ผู ้ใช ้ส ามารถอ่านได ้อย ่า ง เดียว  ไม่
สามารถมีส่วนร่วมกับเว็บดังกล่าวได้ผู ้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) จะเป็นผู ้แก้ไข
ข้อมูลเท่านั้ น  เวบ็ไซต์ยุค web 1.0 จึงเป็นเร่ืองการให้บริการน าเสนอขอ้มูลให้กบับุคคล
ทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบัหนังสือทัว่ไปท่ีผูอ่้านมีส่วนร่วมน้อยมากในการเติมแต่งขอ้มูล 
ยคุต่อมาเป็นยคุท่ีเรียกวา่ ยคุ web 2.0 พฒันามาอีกขั้นดว้ยกนัน าเทคโนโลยรีะบบฐานขอ้มูล
มาใช้ มีการเปิดให้ผูใ้ช้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เว็บไซต์ในยุคน้ีผูใ้ช้จะเป็น
ผูส้ร้างเน้ือหาเอง โดยสามารถอ่านและเขียนเติมแต่งข้อมูลในเว็บไซต์ได้ เช่น เว็บไซต์
สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) ท่ีท  าให้ความรู้ถูกต่อยอดไปตอดเวลา ขอ้มูล
ก็สามารถเติมแต่งไดอ้ย่างไม่มีท่ีส้ินสุด นอกจากน้ีผูใ้ช้เองยงัสามารถส่งขอ้มูลโตต้อบกนั
ในเว็บไซต์ได้ในลักษณะท่ีเป็นแบบส่วนตวัหรือสาธารณะก็ได้ เช่น เว็บไซต์ทวิตเตอร์ 
(www.twitter.com) เว็บไซต์เฟสบุ๊ค (www.facebook.com) เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัเว็บไซต์
ยงัอยู่ในช่วงของยุค web 2.0 ท่ีก าลังจะพฒันาก้าวเข้าสู่ยุค web 3.0 ในอนาคตอนัใกล้น้ี 
ส าหรับเวบ็ไซต์ยุค web 3.0 ผูใ้ช้สามารถปรับแต่งขอ้มูลหรือระบบได้เองอย่างอิสระมาก
ข้ึน เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในประเทศไทยจะไดแ้ก่ Artificial Intelligent (AI) เ รียกว่า 
ปัญ ญ าป ระ ดิษ ฐ ์ ห รื อ ส ม อ ง ก ล , Semantic Web and SOA (Service -oriented 
architecture)  เ ป็ น เ ร่ื อ ง ข องก ารแล ก เป ลี่ย น ข ้อ ม ูล ที ่ต ่า ง ระบบก ัน , 3D ห รือ 
Web3D Consortium เ ป็น เว ็บ รูปแบบ  3 มิติ , Composite Applications เ ป็นการ

http://www.twitter.com/
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ผสมบ ริการระหว่างก ัน  เช่น  การดึงบ ริการจาก เว ็บ รูปแบบหน่ึ งมาใช้งานใน
เว ็บ ไซต์รูปแบบ อื่น ๆ  ได ้ด ้ว ย เสมือน เป็น เว ็บ ไซต ์เดีย วก ัน , Scalable Vector 
Graphic (SVG) เ ป็น เทคโนโลยีที ่ เ มื ่อ เราจะย่อห รือขยาย รูปภาพก็ไม่แตก เป็น
เม็ดๆ , Semantic Wiki เป็นการค้นหาข้อมูลซ้อนข้อมูลโดยใช้คีย ์เวิร์ด , Metadata 
(Data about Data) เป็นการอธิบายข้อมูลด้วยข้อมูลในเชิงสัมพันธ์กัน  

ในยุคของ Web 2.0 น้ี เว็บไซต์มีหลายประเภท ถ้าแยกประเภทตามเน้ือหาแล้วจะ
แบ่งได้ 8 ประเภท คือ   

 1.  เวบ็ท่า (Portal site) เว็บท่านั้นอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่าเว็บวาไรต้ี (variety web) เป็น
เวบ็ท่ีให้บริการต่างๆ ไวม้ากมาย มกัประกอบไปดว้ยบริการเคร่ืองมือคน้หา ท่ีรวบรวม
ลิงคข์องเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจไวม้ากมายให้ไดค้น้หา รวมถึงบริการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีมี
สาระและบันเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูดวง ท่องเท่ียว IT เกม 
สุขภาพ หรืออ่ืนๆ นอกจากนั้นแล้วเวบ็ท่ายงัมีลกัษณะในการเป็นแหล่งแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของผู ้คนในสังคมในเร่ืองเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ซ่ึ งเรียกว่าเว็บ
ชุมชน (community web) คือเป็นเวบ็ท่ีให้บริการพื้นท่ีแก่กลุ่มคนผูท่ี้มีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกนัไดเ้ขา้มาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นกนั 

 2.  เว็บข่าว (News site) เว็บข่าวมกัเป็นเว็บไซต์ท่ีสร้างข้ึนโดยองค์กรข่าวหรือสถาบัน
ส่ือสารมวลชนต่างๆ เช่น สถานีโทรทศัน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร 
หรือแมก้ระทัง่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แต่องค์กรเหล่าน้ีได้น าเวบ็ไซต์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อน าเสนอข่าวสารขององค์กรให้ประชาชน
ไดรั้บทราบ    

 3.  เว็บข้อมูล (Information site) เว็บข้อมูลนั้ นเป็นเว็บท่ีให้บริการเก่ียวกับการสืบค้น
ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีตนเองสร้างข้ึนมา เพื่อเป็นช่องทางใหป้ระชาชนหรือกลุ่มบุคคล
ท่ีสนใจ ไดเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รของตนได ้อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างโอกาสในการประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีให้เกิดแก่ประชาชนใน
สังคมอีกดว้ย 

 4.   เวบ็ธุรกิจหรือการตลาด (Business/ Marketing site) เวบ็ธุรกิจหรือการตลาด เป็น
เวบ็ไซตท่ี์มกัสร้างข้ึนโดยองคก์รธุรกิจต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลกัในการประชาสัมพนัธ์
องคก์รและเพิ่มผลก าไรทางการคา้   

 5.  เว็บการศึกษา  (Education site) เว็บการศึกษามักเป็นเว็บ ท่ีสร้างข้ึนโดยสถาบัน 
การศึกษาหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้
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โอกาสในการค้นควา้หาข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึง
ประชาชนทัว่ไป  

 6.  เว็บบันเทิง (Entertainment site) เว็บบันเทิงนั้ นมุ่งเสนอและให้บริการต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความบนัเทิง โดยน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการบนัเทิงทัว่ไป เช่น ดนตรี 
ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เร่ืองข าขัน เว็บประเภทน้ีอาจมี
รูปแบบท่ีเป็นอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ท่ีต่ืนตาต่ืนใจ หรือใชเ้ทคโนโลยีมลัติมิเดีย
ไดม้ากกวา่เวบ็ประเภทอ่ืน  

 7.  เวบ็องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (None-profit organization site) เวบ็ประเภทน้ีมกัจะ
เป็นเว็บท่ีสร้างข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ท่ีมีนโยบายในการสร้างสรรค์ท่ี
ช่วยเหลือสังคมโดยท่ีไม่หวงัผลก าไรหรือค่าตอบแทน โดยมีจุดประสงค์เฉพาะท่ี
แตกต่างกัน เช่น เพื่อท าความดี สร้างสรรค์สังคม พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน รณรงคไ์ม่ให้สูบบุหร่ี หรืออาจรวมตวักนัเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก
ในกลุ่ม เป็นตน้ 

 8.  เว็บส่วนตัว (Personal site) เว็บส่วนตัวอาจเป็นเว็บของคนๆ เดียว เพื่อนฝูง หรือ
ครอบครัวก็ได ้โดยอาจจดัท าข้ึนดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น แนะน ากลุ่มเพื่อน โชว์
รูปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอาร่ีประจ าว ัน  น าเสนอผลงาน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ เก่ียวกบัส่ิงท่ีเช่ียวชาญหรือสนใจ โดยทั้งหมดน้ีอาจท าเป็นเวบ็ไซตห์รือ
เป็นเพียงเวบ็เพจหนา้เดียวก็ได ้

จากเน้ือหาท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ น ท าให้ได้ทราบว่าอินเตอร์เน็ตท่ีมนุษย์ใช้งานเพื่อความ
สะดวกสบายทุกวนัน้ีเป็นปัญญาประดิษฐ์จากผลลพัธ์ทางการเมืองระดบัประเทศในยุคสงคราม
เยน็ สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการส่ือสารในกองทพั ส่ือถึงความเป็นมหาอ านาจ และแสนยานุภาพท่ี
เหนือกวา่ฝ่ายตรงขา้ม ในขณะเดียวกนันั้นก็เป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศของตนเองให้
เจริญกา้วหน้าไปอีกขั้นหน่ึง โดยเฉพาะในเร่ืองของการส่ือสารท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก
ในการท่ีจะสร้างความเขา้ใจ ความเป็นเอกภาพในการปกครองผูค้นจ านวนมาก ส่วนประเทศไทย
เองได้เร่ิมใช้อินเตอร์เน็ตเม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลีย เป็น
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา จากนั้นก็มีการพฒันาต่อยอดมาเร่ือยๆ จนในปี พ.ศ. 253ข คณะรัฐบาล
ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยี เน่ืองด้วยเห็นความส าคัญของการติดต่อส่ือสารท่ีน า
ผลประโยชน์มาสู่มนุษยชาติมากมาย อีกทั้งยงัมีการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชยอี์กดว้ย 
ส่งผลให้ประชาชนไดใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึง จนกระทัง่ทุกวนัน้ีอินเตอร์เน็ตไดรั้บ
ความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งมาก มีการพฒันาความเร็วในการส่งสัญญาณแบบไร้ขีดจ ากดั 
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การเช่ือมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์ส าหรับเขา้ใช้งานอินเตอร์เน็ตก็ไม่ไดมี้แต่เฉพาะคอมพิวเตอร์
เท่านั้น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนก็สามารถเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั 

ทางดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์ยงัคงไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชอ้ยา่งต่อเน่ืองจะเป็นเวบ็ไซตป์ระเภท
บนัเทิง ขอ้มูลผลการส ารวจน้ีมาจากบริษทัศูนยว์จิยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากดั บริษทัร่วม
ทุนส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผูใ้ห้บริการตรวจสอบและ
ประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ประเทศไทย ปี 2554 ดงันั้น การศึกษาเร่ืองชุมชนเสมือน
จริงในชีวิตประจ าวนัผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษาเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค (www.facebook.com) เป็นเวบ็ไซต์ท่ี
จดัอยูใ่นประเภทบนัเทิงท่ียงัคงไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะน้ีวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั
ของเราอยา่งไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และความเป็นชุมชนเสมือนจริงนั้นคืออะไร กลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติอยา่งไรกบัส่ิงท่ีเรียกวา่เป็นชุมชนเสมือนจริง 

 2.1.2  ชุมชนเสมือนจริง สังคมใหม่ในชีวติประจ าวนั 

ขณะน้ีโลกของเราถือได้ว่าอยู่ในยุคของสภาพความเสมือนจริงเพราะถนนหนทางใน
ชีวิตประจ าวนัตลอดจนถึงการท ากิจกรรมต่างๆ ล้วนข้องเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีเป็น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทบทั้งส้ิน อินเตอร์เน็ตท าใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนมากมายผา่น
อุปกรณ์ท่ีเป็นระบบปฏิบัติการแบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มีการจัด
หมวดหมู่ในอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ซ่ึงการจดัหมวดหมู่ของในรูปแบบของเวบ็ไซต์น้ี
ได้ส่งผลให้ผูใ้ช้มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงได้ตรงจุด เช่น การติดตามข่าวจาก
เวบ็ไซต์ของหนังสือพิมพ์  หรือการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมการแต่งกายของชาว
ล้านนาไทยก็ใช้บริการเว็บไซต์สารานุกรม เป็นตน้ นอกจากน้ีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยงั
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัด้านอ่ืนๆ อีก เช่น การซ้ือสินค้าและบริการจาก
ร้านคา้ออนไลน์ (e-commerce) โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปท่ีห้างสรรพสินคา้ การซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินดว้ยตนเองผา่นบริการทางอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบความเคล่ือนไหวของบญัชี
และท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ตช่วยในการบนัทึกขอ้มูล แมแ้ต่
การประชุมก็มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอเรนช์ (video conference) ท่ีส่ง
สัญญาณทั้งภาพและเสียงโดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งประชุมเดียวกนั  

ทั้งน้ี หากพิจารณาดูว่าในชีวิตประจ าวนัเราได้เข้าไปเก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ตมากน้อย
เพียงใด ในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นว่าอินเตอร์เน็ตท า
ให้มนุษยอ์อกห่างจากโลกความเป็นจริงมากข้ึน  เน่ืองจากท ากิจกรรมต่างๆ ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท าให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็วกวา่การท ากิจกรรมในรูปแบบเดิม กิจกรรม
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ท่ีเกิดข้ึนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ี ก็เปรียบเสมือนเป้าหมายในความเป็นจริงของมนุษย ์
มนุษยไ์ดใ้ช้พื้นท่ีทางอินเตอร์เน็ตจ าลองสภาพแวดลอ้มขอ้มูลสารสนเทศ ในรูปแบบใหม่
ข้ึนมา ท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองของอิสรภาพในการใช้งานโดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาและ
สถานท่ี อินเตอร์เน็ตนั้นได้สร้างส่ิงท่ีเรียกว่า “ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual community) 
ข้ึนมา ท าใหม้นุษยไ์ดมี้ประสบการณ์ใหม่ในโลกแห่งความเสมือนจริง (virtual reality)  

ส าหรับค าจ ากดัความ ของค าว่าชุมชนเสมือนจริงนั้น ไม่ไดมี้ความหมายก ากบัไวโ้ดยตรง
ในพจนานุกรม แต่มีความหมายใกลเ้คียงจากค าท่ีเรียกคลา้ยๆ กนั เช่น ระบบเสมือน ความ
เสมือนจริง ความจริงเสมือน เป็นตน้ ซ่ึงพอจะพิจารณาได ้ดงัน้ี 

ความจริงเสมือน ค าน้ีถูกก าหนดข้ึนในปี ค.ศ. 1970 โดยไมรอน ครูเกอร์ (Myron Krueger) 
หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกบัฮาร์ดแวร์พิเศษท่ีจะท าให้ผูใ้ชรู้้สึกเหมือนเขา้ไปอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มสามมิติท่ีถูกสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ ให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นไดย้นิ หรือรู้สึก ดงันั้น ส่ิง
ท่ีผูใ้ชรั้บรู้ผา่นอุปกรณ์ท่ีป้อนต่อประสานสัมผสัจึงเป็น "ความจริงเสมือน (virtual reality - 
VR)" (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 25: ความจริงเสมือน) 

มากาเร็จ รูท (Margaret Rouse) ผู ้เช่ียวชาญด้านเทคนิคของเว็บไซต์สารานุกรมไอที 
WhatIs.com (Explainer at WhatIs.com) ในนิวยอร์กได้ให้ค  าจ  ากดัความ ความจริงเสมือน
วา่เป็นสภาพแวดลอ้มเทียมท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยซอฟแวร์ท่ีท าให้ผูใ้ชเ้กิดความเช่ือและยอมรับ
วา่มนัเป็นสภาพแวดลอ้มจริงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผสัทั้ งสองคือสายตาด้านการมองเห็นและเสียงท่ีได้ยิน อีกทั้ งเรายงัมีส่วน
เก่ียวกบัความเป็นจริงน้ีกบัรูปแบบท่ีคลา้ยกนัของเทคโนโลยซ่ึีงในสายจะเบลอระหวา่งโลก
จริงและคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ เช่น วีดีโอ เสียงวิดีโอหรือภาพท่ีถูกวางทบัลงบน
สภาพแวดลอ้มท่ีโลกแห่งความจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใชง้านในโลกของความเป็น
จริงเสมือน (whatis.techtarget.com: 5 พฤษภาคม 2558) 

ชุมชนเสมือน หรือ ประชาคมเสมือน คือเครือข่ายสังคมประเภทหน่ึงส าหรับปัจเจกบุคคล 
ผูซ่ึ้งโต้ตอบกันผ่านส่ือเฉพาะ โดยอาจส่ือสารข้ามพรมแดนทางภูมิประเทศหรือทาง
การเมืองเพื่อท่ีจะบรรลุความส าเร็จหรือส่ิงท่ีสนใจร่วมกนั ชุมชนเสมือนท่ีแพร่หลายท่ีสุด
ชนิดหน่ึงคือบริการเครือข่ายสังคมอันประกอบด้วยชุมชนออนไลน์ ท่ีหลากหลาย 
(wikipedia.org/wiki/ชุมชนเสมือน: 5 พฤษภาคม 2558) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ท่ีกลุ่มคนอาจจะไดพ้บกนัโดยตรงหรือไม่ก็
ตาม แต่มีโอกาสส่ือสารกนัดว้ยถอ้ยค าภาษาและความคิดผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชุมชน
แบบ น้ี มีข้อ ดีกว่าชุมชนแบบ อ่ืนตรงท่ี ว่าไม่ มี อคติ เก่ี ยวกับ เพศ  อายุ  เช้ื อชาติ  สี
ผวิ เผา่พนัธ์ุ รูปร่างหนา้ตา เสียงพูด อากปักิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเช่ือมโยงผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนัเขา้ดว้ยกนั ในชุมชนแบบเดิมเราจะรู้จกัผูค้นต่อเม่ือได้
พบปะหนา้ค่าตาและตอ้งคบหาสมาคมกบัผูค้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ท่ีจะพบผูท่ี้มีความสนใจ
ในเร่ืองบางเร่ืองเหมือนกบัเรา แต่ในชุมชนประเภทน้ีเราสามารถเขา้ถึงแหล่งท่ีเราสนใจได้
อยา่งทนัที  นอกจากน้ี ยงัช่วยคดัสรรกลัน่กรองขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและทนัสมยัโดยไม่ตอ้งเก็บ
รวบรวมไวม้ากมายเช่นแต่ก่อน (Rheingold: 1998) 

ระบบเสมือนจริง คือ ระบบส าหรับผูใ้ชค้นเดียวหรือหลายคนท่ีเคล่ือนยา้ยหรือ โตต้อบใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าจองมาโดยคอมพิวเตอร์ ระบบเสมือนจริงจะตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีพิเศษในการ
มอง การไดย้นิ การสัมผสัจากโลกท่ีจ าลองข้ึน และอุปกรณ์ท่ีใชจ้ะตอ้งสามารถท่ีจะบนัทึก 
และส่ง พูด หรือเคล่ือนไหวไดใ้นโปรแกรมท่ีท าให้เกิดการจ าลอง (นภาพร อินทรีย ์และ 
พ.ท.รศ.ดร. เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ, 2551) 

ในความหมายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ความจริงเสมือน (virtual reality) จะ
เรียกกนัย่อๆ ว่า “วีอาร์” (VR) หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเชิงโตต้อบท่ีผลกัดนัให้ผูใ้ช้เกิด
ความรู้สึกอยากเขา้ร่วมภายในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ไดมี้อยู่จริงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ 
พฒันาการของความเป็นจริงเสมือนไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวความคิดง่ายๆ แต่มีอ านาจใน
การท่ีจะเสนอสารสนเทศอยา่งไรให้ดีท่ีสุด คือ ผูอ้อกแบบสามารถให้ประสารทสัมผสัของ
มนุษยค์่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพนัธ์กบัโลกทางกายภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัเรา  
แลว้มนุษยก์็จะสามารถรับและเขา้ใจสารสนเทศไดง่้ายข้ึนถา้สารสนเทศนั้นกระตุน้การรับรู้
สัมผสัของผูรั้บ  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถเลียนแบบการรับรู้การสัมผสัของ
โลกทางกายภาพได้โดยการสร้างการรับรู้หลายทางในส่ิงแวดล้อมใหม่  ความเป็นจริง
เสมือนไดส้ร้างเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีแสดงให้เห็นโดยการรับรู้ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการเคล่ือนไหวทางกายภาพของผูใ้ชท่ี้สืบหาดว้ยเคร่ืองมือการ
รับรู้ของคอมพิวเตอร์ 

ส่วนสภาพแวดลอ้มความเสมือนจริงมีค าจ  ากดัความวา่เล็กกวา่อะตอมหรือมากกวา่จกัรวาล
ท่ีสามารถเดินยอ้นเวลาได้ไปวนัเกิดของดวงดาวในกาแล็กซ่ี การสร้างโลก สร้างเมือง 
สุเหร่า พีระมิด หรือฟังเสียงละหมาดของชาวมุสลิม ทั้งหมดน้ีเป็นไปไดใ้นสภาพแวดลอ้ม
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แห่งการมองเห็น ประสบการณ์ของการเขา้ดูในคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างโลกเสมือนจริง ในการ
สัมผสันั้นมีหลายส่ิงเกิดข้ึนในความจริงเสมือนผา่นอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลถูกเปล่ียนรูปใน
แบบท่ีไม่เพียงแค่เห็นและไดย้นิ แต่ยงัสัมผสัไดท้างความรู้สึกท่ีเสมือนกบัความจริง 

ด้านแนวคิดเชิงปรัชญา ถ้ายอ้นกลับไปช่วงปลายปี ค.ศ.1980 แนวคิดหลังสมัยใหม่ 
(Postmodernism) ไดเ้กิดข้ึนจากความล่มสลายของศรัทธาท่ีมีการบรรยายส่ิงต่างๆ ในแบบ
อภิปรัชญา (Metanarrative) แนวความคิดหลงัสมยัใหม่ไดป้ฏิเสธความเช่ืออนัตายตวัท่ีมีต่อ
ส่ิงต่างๆ และเช่ือว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่ค าตอบของมนุษยอี์กต่อไป กรอบทฤษฎีท่ีเคย
อธิบายชีวิตประจ าว ันสังคมโดยรวม  เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี นิยม (Structural 
Functionalism) หรือมาร์กซิสม์ (Marxiam) ไม่อาจน ามาใช้ได้อีก เพราะตามแนวคิดหลัง
สมยัใหม่ไม่มีความจริงใดท่ีจริงแทแ้ละคาดการณ์ไดอี้กต่อไป เกิดการพร่าเลือนทุกส่ิง ไม่มี
เส้นแบ่งเขตแดนท่ีแน่นอนและชดัเจนระหว่างส่ิงต่างๆ อีกต่อไป โลกเกิดการหลอมรวม
เป็นโลกยุคโลกาภิวฒัน์ วฒันธรรมต่างๆ มากมายในโลกถูกหลอมหลวมผสมผสานกนัจน
ยากท่ีจะแยกออกวา่เป็นวฒันธรรมใดบา้ง ศิลปะชั้นสูงและชั้นต ่าต่างก็ถูกน ามาผสมผสาน
กนั วฒันธรรมรากหญา้ถูกเชิดชูข้ึนเป็นหนทางใหม่ท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีดีกว่าแก่จิตวิญญาณ
ของมนุษย ์

จีน บลูดิลาด (Jean Baudrillard) นกัปรัชญาหลงัสมยัใหม่ชาวฝร่ังเศสไดม้องประเด็นเร่ือง
ของส่ือ (Media) ท่ีเป็นเทคโนโลยีบนขอ้สันนิษฐานส าคญัท่ีวา่ "ส่ือ" คือการลอกเลียนแบบ
ส่ิงท่ีปรากฏ (Simulation) เรียกวา่ "สงครามไซเบอร์” (Cyberblitz) เป็นส่ิงท่ีสร้างอาณาเขต
แห่งหน่ึงข้ึนมาใหม่เก่ียวกบัประสบการณ์ และก้าวย่างใหม่ของประวติัศาสตร์และแบบ
ฉบบัของสังคมในขอบเขตท่ีกวา้งใหญ่ แล้วส่ือก็ไดป้ระดิษฐ์ การไม่ส่ือสารข้ึนมา (Non-
communicate) หมายถึง สามารถติดต่อกนัโดยไม่ตอ้งเห็นหนา้ หรือรู้จกักนัมาก่อน อนัน้ีคือ
ส่ิงท่ีสร้างอตัลกัษณ์ในตวัมนัเอง และวฒันธรรมเมืองหรือสังคมหลงัสมยัใหม่เป็นยุคสมยั
หน่ึงของการลอกเลียนแบบท่ีถูกครอบง าโดยเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์  รหัสต่างๆ และ
แบบจ าลองอนัหลายหลาก ดงันั้น ความเป็นสมยัใหม่จึงมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีการผลิตและการ
พฒันาส่ิงต่างๆ นัน่คือ ความเป็นหลงัสมยัใหม่ไดส้ร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมาเรียกวา่ “ปฏิบติัการ
ของเคร่ืองหมายหรือสัญญะ” อยา่งสุดขั้ว (Radical semiurgy) โดยมีการแพร่ขยายหรือเพิ่ม
ทวีข้ึนของเคร่ืองหมายต่างๆ ความเป็นสมยัใหม่จึงถือว่าเป็นกระบวนการอนัหน่ึงของ
กระบวนการการท าให้เป็นสินคา้ การท าให้เป็นกลไก เทคโนโลยี มีการเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กนัจนน าไปสู่ส่ิงท่ีเป็นความเสมือนจริง ซ่ึงความเสมือนจริงนั้นก็เป็นเหมือนการจ าลอง
เหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ใกล้เคียงกับความจริง หรือการเลียนแบบต้นก าเนิดโดยอาศัย
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อิทธิพลหลายอย่างประกอบกัน เป็นการแก้ปัญหาจุดบกพร่องของโลกความจริงท่ีไม่
สมบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริงท าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้นเวลาน้ีให้เป็นไปไดข้ึ้นมา 

องค์ประกอบท่ีจะท าให้มีพื้นท่ีของความเสมือนจริงเกิดข้ึนได้นั้ น มาแชล แมคลูแฮน 
(Marshall McLuhan) นักปรัชญาชาวแคนาดายุคสมัยใหม่เรียกพื้นท่ีน้ีว่าไซเบอร์สเปช 
(Cyberspace) หรือท่ีรู้จกักนัวา่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น แมคลูแฮนมองยุคน้ีว่าเป็นโลกยุค
ดิจิตอล เพราะเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบัมนุษยม์ากยิง่ข้ึน แมคลูแฮนกล่าววา่ยคุดิจิตอล
มีอยู่ 4 องค์ประกอบองค์ด้วยกัน องค์ประกอบแรกคือ Virtual community เป็นสังคม
เสมือนจริง บุคคล กลุ่มบุคลเฉพาะหลายๆ กลุ่ม กระท าการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัเกิด
เป็นสังคมในพื้นท่ีไซเบอร์ข้ึนมา 

องค์ประกอบท่ีสองคือ Virtual Reality สภาวะเสมือนจริง เป็นการสร้างตวัตน สร้างสังคม
ใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นท่ีไซเบอร์ ให้เหมือนหรือทดแทนสภาวะในความเป็นจริง 
องค์ประกอบท่ีสามคือ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์  คือการรวมมนุษย์กับ
เคร่ืองจกัรไวด้ว้ยกนั เปรียบจิตใจมนุษยเ์หมือนกบัเคร่ืองจกัรหรือซอฟแวร์ ส่วนฮาร์ทแวร์
นั้น ท าหน้าท่ีคล้ายกบัสมองของมนุษย ์ซ่ึงสามารถท าซ ้ า กระตุน้ในส่วนของความจ าใน
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบสุดทา้ย คือ Artificial Life ชีวิตประดิษฐ์ การด าเนินชีวิตท่ีตอ้ง
อาศยัคอมพิวเตอร์อนัเป็นผลจากปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ ทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีจะเกิดข้ึน
ไดก้็ต่อเม่ือมีสถานท่ี สถานะ เวลา หรือเง่ือนไข ซ่ึงทั้งหมดน้ีรวมเป็นหน่ึงเดียวก็จะเกิดส่ิงท่ี
เรียกวา่พื้นท่ีไซเบอร์ ผูท่ี้เขา้มาในพื้นท่ีน้ีจะมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั ทุกอยา่งสามารถ
เกิดข้ึนไดใ้นท่ีน้ี 

พื้นท่ีไซเบอร์น้ีท าให้มีชุมชนเสมือนเฟสบุ๊ค (www.facebook.com) เกิดข้ึนมา เป็นชุมชนท่ี
ผูศึ้กษาเลือกใช้เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี ดว้ยเหตุผลท่ีว่าเฟสบุ๊คเป็นชุมชนเสมือนจริงท่ีท า
ให้ผูค้นในสังคมไดรั้บประสบการณ์มากมายจนน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในการด าเนิน
ชีวิต เช่น การใช้เฟสบุ๊คสร้างเครือข่ายผูท่ี้มีเป้าหมายเดียวกนัเพื่อช่วยกนัท างานให้ส าเร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากเดิมท่ีตอ้งใช้เวลาในการเดินทางเพื่อนดัหมายการท างาน การ
ใชเ้ฟสบุค๊ช่วยในการติดต่อกบัญาติพี่นอ้ง คนใกลชิ้ด ท าให้มีโอกาสติดตามสารทุกขสุ์กดิบ
ไดง่้ายข้ึนเสมือนว่าไดอ้ยู่ดว้ยกนั การใช้เฟสบุ๊คในการสร้างเครือข่ายความเห็นอกเห็นใจ 
ใหก้ าลงัใจแก่ผูอ่ื้น อยา่งการกด Like สถานะท่ีให้ก าลงัใจทหารในการปฏิบติัหนา้ท่ีปกป้อง
ประเทศชาติจากสงครามทางการเมือง เป็นตน้ 
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เวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ไดเ้ปิดใหบ้ริการมาแลว้ประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) แลว้แพร่เขา้มาใน
ประเทศไทยในช่วงปี  พ .ศ . 2550 เป็นต้นมา ซ่ึงมีกระแสการตอบรับจากกลุ่มผู ้ใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี เฟสบุ๊คเป็นสถานท่ีบนัทึกความทรงจ า เป็นสถานท่ีท่ีน าเร่ืองราว 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มาสร้างเป็นเร่ืองใหม่ให้เป็นปัจจุบนั เช่นเดียวกบัการเล่าเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองให้เพื่อนฟัง แต่การเล่าเร่ืองให้เพื่อนฟังในเฟสบุ๊คเป็นการเล่าผ่าน
ตวัอกัษรให้ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนการพูดออกเสียง และแทนท่ีจะไดฟั้งกลบั
ตอ้งใช้วิธีการอ่านเพื่อให้รับรู้ในส่ิงท่ีเพื่อนเล่าผ่านตวัอกัษร การส่ือสารในชุมชนเสมือน
จริงเฟสบุค๊น้ีจึงน าไปสู่การส่ือสารแบบท่ีไม่จ  าเป็นไม่ตอ้งเห็นหนา้กนั 

การติดต่อส่ือสารกันผ่านทางเว็บไซต์เฟสบุ๊คถูกน ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ยคุณสมบติัในการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ฉับไว สามารถแก้ไขอุปสรรคด้าน
สถานท่ี และเวลาไปไดม้าก ทั้งในดา้นการท างาน การเรียน หรือการช่วยเหลือสังคม ข้ึนอยู่
กบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนั หากสังเกตดูแลว้แทบทุกสถาบนัในสังคมไทย
จะมีเว็บไซต์เฟสบุ๊คเข้ามาเก่ียวขอ้งด้วยเสมอ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมจะใช้
เฟสบุ๊คร่วมกบัส่ือกระแสหลกัอยา่งโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพใ์นการส่ือสารกบัมวลชน 
เพื่อเป็นช่องทางท่ีจะแสดงผลการตอบรับ (Feedback) จากกลุ่มเป้าหมายในการปรับปรุง
ธุรกิจต่อไป หรือเพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารหลกัเลยก็มี ส าหรับการใช้เฟสบุ๊คในแบบท่ี
เป็นส่วนตวั โดยทัว่ไปแลว้มกัใชใ้นการติดต่อกบัคนใกลชิ้ด เพื่อนสนิทมิตรสหาย ส่ือสาร
กันในเร่ืองทั่วๆ ไป และเน่ืองจากเฟสบุ๊คเป็นเครือข่ายสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ (Social 
Network) ท าให้สามารถพบเจอผูค้นมากมายในโลกใบน้ี จากท่ีเคยรู้จกักนัมาก่อนในชีวิต
จริงแต่อาจกลบัไม่รู้จกัในชีวติเสมือนจริง จากท่ีเคยรู้จกักนัในชีวิตเสมือนจริงพอมาในโลก
ชีวิตจริงกลับไม่มีใครท่ีรู้จกัเลย หรือบางทีได้รู้จกักันในชีวิตเสมือนแล้วสานสัมพนัธ์
ออกมาสู่ในโลกของชีวิตจริง ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเสมือนจริงเฟสบุ๊คลว้นมาจากการ
หลีกหนีโครงส ร้างของสถาบันสั งคมในชีวิตจริงอันสลับสับซ้อน  กลายมาเป็น
ความสัมพนัธ์อนัยุง่เหยงิในสังคมเสมือนจริง ทั้งหมดน้ีจึงท าใหส้ังคมชีวติจริงและสังคมใน
ความเสมือนจริงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

ทั้งน้ี เฟสบุ๊คมีกระแสการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต และก็มีกระแสการต่อตา้น
เกิดข้ึนด้วยเช่นกนั นักวิชาการสาขาต่างๆ ได้มองถึงผลกระทบท่ีมาจากเฟสบุ๊คอยู่หลาย
ประการ คือ 
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ประการแรก เม่ือมีการขยายเครือข่ายความเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คมากข้ึน ทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั
ดีพอ อาจท าให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล การประมวลผลขอ้มูล หรือการแฝงตวัของ
ขบวนการมิจฉาชีพส าหรับการหลอกลวงในแง่ต่างๆ 

ประการท่ีสอง การแสดงความเห็นต่างๆ ในเฟสบุ๊คอาจเป็นขอ้ความท่ีเป็นความลบั หรือ
การใส่ร้ายป้ายสี แฝงดว้ยการย ัว่ยุให้เกิดอารมณ์ต่างๆ  ท าให้ผูอ่้านท่ีไม่ทราบขอ้มูลท่ีเป็น
ความจริงเกิดการเขา้ใจผิด หลงเช่ือ เกิดความเกลียดชงั ความขดัแยง้ในกลุ่ม ในองคก์ร และ
ปัญหาต่างๆ ตามมาในระยะยาว 

ประการท่ีสาม เฟสบุ๊คอาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการซุบซิบนินทา หรือการยุง่
เร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้นทั้ งท่ีไม่ทราบเร่ืองต้นสายปลายเหตุท่ีแท้จริง เพราะส่ือในสังคม
ออนไลน์ไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงตอ้งใชดุ้ลพินิจไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

ประการท่ีส่ี การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในเฟสบุ๊ค  เช่น การลงรูปภาพส่วนตวั ขอ้มูลท่ีพกั
อาศยั อาจน ามาสู่ปัญหาเร่ืองการปลอมตวั หรือการหลอกลวงอ่ืนๆ ท่ีคาดไม่ถึงได ้

ประการท่ีห้า ผูท่ี้หลงอยูใ่นชุมชนเสมือนจริงมากเกินไป ท าให้มีปัญหาเร่ืองการปรับตวัเขา้
สังคมในโลกของความเป็นจริง  มีปัญหาสภาวะทางจิตบกพร่อง กลัวการพูดคุยแบบ
เผชิญหนา้ 

ประการท่ีหก เฟสบุ๊คท าให้การพบปะผูค้นในสังคม และท ากิจกรรมร่วมกนัในชีวิตความ
เป็นจริงลดน้อยลง การทราบความเคล่ือนไหวของผูท่ี้อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนัตลอดเวลาจึง
ไม่ตอ้งท าอะไรไปมากกว่านั้น การสร้างกิจกรรมทางเฟสบุ๊คท่ีเบ็ดเสร็จ แสดงผลไดเ้ร็วก็
เป็นเพียงแค่การรับรู้ขอ้มูลแต่ไม่ไดล้งมือปฏิบติัจริง 

ประการท่ีเจด็ การเล่นเฟสบุ๊คมากเกินไปท าให้เสียการเรียน การงาน มีผลกระทบต่อสมอง 
และอาจมีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวได ้

นอกจากน้ีเฟสบุ๊คยงัเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ท่ีมีอิทธิพลต่ออารมณ์มาก
ท่ีสุดอีกด้วย ผลการส ารวจของ Rebtel ผูใ้ห้บริการ Voice over IP ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการรายงานของส านักข่าวต่างประเทศเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 (ข้อมูลจาก 
http://fbguide.kapook.com/view57448.html สืบคน้วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557) พบวา่โซเชียล
เน็ตเวิร์คท่ีส่งผลให้ชาวอเมริกนัมีอารมณ์เสีย และมีอารมณ์ดีมากท่ีสุดก็คือเฟสบุ๊ค หากวนั
ไหนท่ีมีการใช้งานโซเน็ตเวิร์กมากกว่าปกติ คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเบ่ือ หากใช้งานน้อย
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เกินไปก็จะรู้สึกเหมือนพลาดอะไรไปบางอยา่ง ทั้งน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เฟสบุ๊คตีพิมพใ์นวารสารวิจยัทางวิทยาศาสตร์ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2557 เร่ือง News Feed มี
ผลให้อารมณ์ของผูใ้ช้เฟซบุ๊คเปล่ียนแปลงได้ (http://fbguide. kapook.com/view92056. 
html สืบคน้วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557) พบวา่ เม่ือระบบลดการแสดงสถานะท่ีเป็นเชิงบวกบน 
News Feed ของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างจะมีการแสดงสถานะในเชิงบวกท่ีน้อยลง และ
แสดงสถานะในเชิงลบมากข้ึน แต่ในทางกลบักนั เม่ือระบบลดการแสดงสถานะท่ีเป็นเชิง
ลบบน News Feed กลุ่มตัวอย่างน้ีจะมีการแสดงสถานะในเชิงลบท่ีน้อยลง และแสดง
สถานะในเชิงบวกมากข้ึน ท าให้งานวิจยัน้ีสรุปวา่สถานะท่ีแสดงบน News Feed โดยรวม
สามารถส่งผลให้อารมณ์ของผูท่ี้ได้อ่านเปล่ียนแปลงไปตามสถานะเหล่านั้น และท าให้
ผูค้นเกิดการคลอ้ยตามกนัได ้

สิงห์ สิงห์ขจร อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา แสดงความคิดเห็นเร่ืองอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิร์กในประเทศไทยผา่นบล็อก
โอเคเนชั่นเม่ือเดือนกันยายน 2553 (http://www.oknation.net/blog/print.php?id= 644105 
สืบคน้วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557) ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอยา่งเฟสบุ๊คยิ่งมีกลุ่มผูใ้ชง้านเพิ่มมาก
ข้ึนอย่างรวดเร็ว ยิ่งท าให้เกิดปัญหากบัสังคมมากข้ึนตามจ านวนของผูใ้ช้งาน เฟสบุ๊คได้
กลายเป็นท่ีมาของการเกลียดชงั การทะเลาะเบาะแวง้กนัจนน าไปสู่การสูญเสีย เช่น ข่าวท่ี
เกิดข้ึนในบา้นเรา ผวัยิงเมียเสียชีวิต เพราะเฟสบุ๊คเป็นเหตุ ผวัหึงโหดเห็นเมียนัง่แชทหน้า
คอมพิวเตอร์กบัชายอ่ืน ระแวงกลวัเมียปันใจ ย่องเขา้บา้นแม่ยายขโมยปืนยิงหัวดบัทั้งคู่ 
(หนงัสือพิมพค์มชดัลึก ฉบบัวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2553) เป็นตน้ เพราะภาพ ขอ้ความต่างๆ ท่ี
อยู่ในเฟสบุ๊คไม่ได้มีความเป็นส่วนตัว การแสดงสถานะในเฟสบุ๊คจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวงัอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด ส าหรับข่าวท่ีถูกน ามาลงในเฟสบุ๊คจะ
แตกต่างจากส านักข่าวต่างๆ ตรงท่ีส านักข่าวจะมีกองบรรณาธิการ หรือผู ้กรองข่าว 
(Gatekeeper) ท  าหนา้ท่ีคดักรองเน้ือหาข่าวก่อนเผยแพร่สู่มวลชน แต่ข่าวท่ีอยูบ่นเฟสบุ๊คไม่
มีผูก้รองข่าว ผูอ่้านจึงตอ้งใชว้จิารณญาณอยา่งมากในการเปิดรับสาร 

ดงันั้น เฟสบุ๊คจึงเปรียบเหมือนกบัเหรียญท่ีมีอยู่สองด้าน ทั้งด้านท่ีดีและด้านท่ีไม่ดี อยู่ท่ีการ
น ามาใชข้องบุคคลนั้น ส่ิงท่ีคนในสังคมยคุปัจจุบนัขาดหายไปไม่ใช่ความรู้ เงินทอง แต่ส่ิงท่ีขาด
อยา่งยิง่ คือสติ การยบัย ั้งชัง่ใจ ความมีเหตุผล พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี จึงแนะน าวิธีปฏิบติัเพื่อให้
มีสติส าหรับประชาชนทัว่ไปว่าควรยึดหลกั 3 ประการ คือ 1. เสพส่ือหลายช่องทาง เพื่อสร้าง
ความยบัย ั้งชั่งใจและใช้ปัญญารอบด้านจะได้ไม่ตกเป็นทาสขยะข้อมูล ปฏิกูลข่าวสาร หรือ
โฆษณาชวนเช่ือต่างๆ 2. เม่ือติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แลว้ตอ้งสังเกตตวัเองวา่ตกไปสู่อารมณ์

http://fbguide/
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โกรธ เกลียด อาฆาตพยาบาท ฟุ้งซ่านจนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของความรุนแรงหรือไม่ 3. เวลา
แสดงออกทางสังคม ถา้เป็นไปในทางท่ีสันติก็ถูกตอ้ง แต่หากเป็นไปในทิศทางท่ีเบียดเบียนคน
อ่ืนแสดงวา่เป็นความผดิพลาดขาดสติ น าไปสู่การสร้างปัญหาใหกี้บสังคมไม่รู้จกัจบส้ิน 

จากประเด็นทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเสมือนจริงดงักล่าวท่ีผูศึ้กษาได้น าเสนอนั้น ท าให้
เขา้ใจไดว้า่ความเสมือนจริงเป็นการลอกเลียนแบบตน้ฉบบัท่ีปรากฏอยูซ่ึ่งเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา 
และลกัษณะของชุมชนในรูปแบบใหม่ท่ีผูศึ้กษาเรียกวา่ชุมชนเสมือนจริงนั้น เป็นสภาพแวดลอ้ม
ชุมชนจ าลองท่ีมีความแตกต่างจากลักษณะชุมชนในชีวิตจริงตรงท่ีพื้นท่ีและเวลา กล่าวคือ 
ลกัษณะความเป็นชุมชนในชีวติจริงตอ้งใชเ้วลาเดินทางในการไปมาหาสู่กนั พบปะผูค้นโดยเห็น
หน้าค่าตากนั หากจะพบคนท่ีมีความสนใจร่วมกันก็ต้องรู้จกัผูค้นมากมาย แต่ส าหรับชุมชน
เสมือนจริงนั้นการเดินทางไปมาหาสู่กนัท าไดเ้พียงแค่คลิกเมาส์เท่านั้นก็สามารถไปพบเจอผูค้น
ไดท้ัว่โลกโดยระยะเวลาเพียงสั้นๆ ผา่นเครือข่ายออนไลน์ การพูดคุยกนัเกิดข้ึนผา่นตวัอกัษรบน
หนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีการกดแป้นคีบอร์ดท าหน้าท่ีเสมือนปากพูดโดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งเห็น
หน้า เห็นอากัปกิริยาซ่ึงกันและกันโดยตรง อีกทั้ งชุมชนเสมือนจริงน้ียงัมีลักษณะของการ
เช่ือมโยงความสนใจของผูค้นไวร่้วมกนัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งพบปะรู้จกัผูค้นมากมายเช่นชุมชนใน
ชีวติจริง 

 2.1.3  ปฏิบัติการของชีวติประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริง 

ชีวิตประจ าวนั เป็นค าท่ีมีความหมายสมบูรณ์ในตวัเอง ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือวา่ผูค้นส่วนใหญ่จะ
มีความเขา้ใจคล้ายๆ กนั ชีวิตประจ าวนั คือ วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลโดยท่ีลกัษณะ
ของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตแต่ละแบบ เช่น 
พฤติกรรมในการเขา้สังคม พฤติกรรมการบริโภค การหาความบนัเทิง  การพกัผอ่นหยอ่น
ใจ การใชเ้วลาวา่งและการแต่งตวั เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนประกอบของการด าเนิน
ชีวิตท่ีถูกด าเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจ าท่ีกระท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงในสังคมยุคสมยัใหม่เส้น
แบ่งระหวา่งอตัลกัษณ์ของบุคคลกบัการท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวนันั้นเลือนลางไปมาก
จากกระแสสังคมในยุคโลกาภิวฒัน์ เช่น ชีวิตประจ าวนัของการเป็นนกัศึกษาท่ีตอ้งเรียน
หนงัสือในขณะเดียวกนัก็เป็นนกัธุรกิจขายสินคา้ทางออนไลน์ (E-commerce) ดว้ยเช่นกนั 
เป็นต้น ประเด็นท่ีส าคัญของรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวนัจึงอยู่ท่ีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีให้โอกาสในการสร้างและพฒันาความเป็นตวัเองจากการบริโภคหรือ ใชบ้ริการ
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองท่ีเป็นตวับ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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มิเชล เดอ แซร์โต (Michel de Certeau) นกัวิชาการชาวฝร่ังเศส ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง The 
Practice of Everyday Life (1984) งานเขียนช้ินน้ีได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัซ่ึงมอบให้แก่ “คนธรรมดา” ในยุคสมยัของจ านวนตวัเลขท่ีมา
พร้อมกับประชาธิปไตยเมืองใหญ่ การบริหารจดัการและระบบการติดต่อส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเครือข่ายทัว่โลก ส่ิงเหล่าน้ียดืหยุน่และมีความส าคญัถกัทอกนัอยา่งแนบ
แน่นจนคนธรรมดาถูกกล่าวถึงอยา่งเหมารวมในการวิเคราะห์สังคม ระบบเศรษฐกิจการ
ผลิตท่ีให้ความส าคญักบักลไกการผลิต แต่ส่ิงท่ี เดอ แซร์โต สนใจคือกระบวนการผลิตท่ี
เกิดข้ึนในขั้นตอนท่ีคนธรรมดาในฐานะผูบ้ริโภคใช้ส่ิงของหรือระบบสัญญะต่างๆ ท่ี
ก าหนดข้ึนมานอกเหนือจากการควบคุมของตวัเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความ
สนใจกบัชีวิตประจ าวนัเป็นพิเศษ เน่ืองจากการด าเนินชีวติประจ าวนัเป็นเร่ืองของการแยง่
ชิงและต่อรองความสัมพนัธ์ของอ านาจ (Power relation) ระหวา่ง “ผูก้  าหนด” กบั “ผูใ้ช้” 
(Users) ซ่ึงไม่ใช่ความสัมพนัธ์ทางเดียวแต่เป็นวงจรของอ านาจท่ีหมุนเวียนอยา่งไม่ส้ินสุด
ในชีวติประจ าวนั เดอ แซร์โต เห็นวา่ชีวติประจ าวนัมีมิติทางการเมืองท่ีผูศึ้กษาจะกล่าวถึง
ใน 2 ประเด็น คือ 

ชีวิตประจ าวนักับเคร่ืองมือวิเคราะห์กลไกของอ านาจ เม่ือ เดอ แซร์โต ให้ความ ส าคญักบั
ระบบเศรษฐกิจการผลิตโดยพิจารณาท่ีกระบวนการผลิตไม่ใช่ท่ีกลไกการผลิตอยา่งท่ีผา่น
มา เขาเห็นวา่การบริโภคเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัเร่ืองราวของ
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในการศึกษาวฒันธรรมประชานิยม (Popular culture) หาก
พิจารณาความส าคญัของกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เช่น การอ่าน การพูด การเดิน ท่ีอยู่
อาศยั การท ากบัขา้ว ฯลฯ จะเห็นความส าคญัของการบริโภคท่ีผูบ้ริโภคไม่ใช่ผูถู้กกระท า 
(Object) แต่มีวิธีการท่ีมีความสัมพันธ์กับอ านาจ เดอ แซร์โต ตั้ งค  าถามการศึกษาว่า 
ชีวิตประจ าวนัเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมี
ขอ้สรุปล่วงหน้า จากมุมมองดงักล่าวท าให้แนวคิดเร่ืองชีวิตประจ าวนัของ เดอ แซร์โต 
ไดรั้บการตอบรับในแวดวงวฒันธรรมศึกษาแนวหลงัโครงสร้างนิยม กลไกของอ านาจใน
ภาวะสมยัใหม่ ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองของการแยง่ชิงและต่อรองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ 
รวมถึงความพยายามของนกัวิชาการท่ีน าชีวิตประจ าวนัไปใส่กรอบทางทฤษฎี งานเขียน
และโครงการวิจยัของ เดอ แซร์โต ต้องการน าเสนอความเป็นไปในชีวิตประจ าวนัท่ี 
“ชีวติประจ าวนั” ไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรม 

ส่ิงท่ี เดอ แซร์โต เสนอนั้น เปรียบเสมือนอีกดา้นหน่ึงของงานของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel 
Foucault) ท่ีอธิบายถึง “อ านาจ” ว่ามีกลไกอย่างไรในการแทรกซึมเข้าไปครอบง า
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ชีวติประจ าวนัโดยไม่รู้ตวั และไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวธีิคิด จิตใจ ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการควบคุมไม่ให้เกิดการต่อตา้นขดัขืน แต่ เดอ แซร์โต มีจุดมุ่งหมายท่ีจะช้ีให้เห็นวา่
อ านาจไม่อาจครอบครองชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์อยา่งท่ีฟูโกต์อธิบาย เดอ แซร์โต 
สนใจวิธีการของฝ่ายท่ีอ่อนแอหรือถูกครอบง าใช้จงัหวะเวลาและโอกาสท่ีมีอยู่ฉวย
ประโยชน์จากฝ่ายท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ เขาเห็นว่าการด าเนินชีวิตประจ าวนั เป็นเร่ืองของ
การแย่งชิงและต่อรองความสัมพนัธ์ของอ านาจระหว่าง “ผูก้  าหนด” กับ “ผูใ้ช้” ไม่ใช่
ความสัมพัน ธ์ทางเดียวแต่ เป็นวงจรของอ านาจท่ีห มุน เวียนอย่างไม่ ส้ิ น สุดใน
ชีวติประจ าวนั  

ชีวติประจ าวนักับปฏิบัติการของเร่ืองเล่า จุดมุ่งหมายของ เดอ แซร์โต ในการน าเสนอเร่ือง
ของชีวิตประจ าวนัคือ การหาวิธีท่ีจะน าเสนอชีวิตประจ าวนัอย่างท่ีมนัเป็นหรือใกลเ้คียง
กับท่ีมันเป็น เขาตั้ งค  าถามยอ้นกลับมาท่ีนักวิชาการรวมถึงตัวเองว่าการศึกษา การ
วิเคราะห์ และทฤษฎีถือวา่เป็นกลวิธีอย่างหน่ึงของอ านาจท่ีจดัวางค าอธิบายในสังคม ใน
สังคมวิชาการท่ีผ่านมาการให้ความส าคญักบัชีวิตประจ าวนัจึงไม่อาจหลุดพน้จากปัญหา
เป็นเพียง “วาทกรรม” (Discourse) หรือ “ภาพตัวแทน” (Representation) ท่ีตายตัวจาก
มุมมองในป้อมปราการของนกัวชิาการ ยกตวัอยา่งเช่น งานของฟูโกตเ์ร่ือง Discipline and 
Punish: the Birth of Prison (1975) โดยวิเคราะห์วิธีการปฏิบติัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนประจ าวนัใน
คุกจากการสันนิษฐานโดยแบ่งแผนกตามความเช่ือหรือการช้ีน าของบุคคลเพื่อศึกษากลไก
ของอ านาจ (Effects of power) โดยเฉพาะตรรกะการเช่ือฟังตามโครงสร้างหน้าท่ีด้วย
กรอบของประวติัศาสตร์นิพนธ์ 

เดอ แซร์โต อธิบายวา่ทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นการผลิตวาทกรรมข้ึนมาซ้อนทบัวาทกรรมท่ีมี
อยูแ่ลว้ เม่ือใดก็ตามท่ีทฤษฎีกา้วขา้มอาณาบริเวณท่ีไม่อยู่ภายใตว้าทกรรม เม่ือนั้นทฤษฎี
จะพบปัญหาท่ีท้าทาย เพราะการท่ีเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณท่ีปราศจากภาษาท่ีคุ้นเคย
เปรียบไดก้บัการขบัรถไปสุดทางท่ีหน้าผา แลว้คา้งเต่ิงอยู่ระหว่างแผ่นดินท่ีรองรับวาท
กรรมกับความเร้นลับของท้องทะเลเบ้ืองล่าง อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีพยายามท่ีจะเปิด
พรมแดนความรู้ไปจนสุดทางโดยพยายามสร้างวาทกรรมท่ีจะอธิบายอาณาบริเวณท่ีอยู่
นอกเหนือการท างานของตรรกะ ซ่ึง เดอ แซร์โต เห็นว่านักวิชาการจ านวนมากไม่มีใคร
พยายามฟังเสียงท่ียงัไม่ไดพู้ดออกมาหรือเปิดโอกาสให้ชีวิตประจ าวนัส่ือสารดว้ยวิธีของ
มนัเอง ชีวิตประจ าวนัเป็นความรู้ท่ีไม่ตระหนักในตวัเอง กล่าวคือ เป็นผูก้ระท าและเป็น
ความรู้เพื่อการอา้งอิง เป็นเพียงเง่ือนไขหน่ึงท่ีจะท าใหก้ระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนได ้
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ส่ิงท่ี  เดอ แซร์โต พยายามค้นหา คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสังเกตความเป็นไปใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีลึกซ้ึงกวา่กรอบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบบเดิม วิธีการท่ีละเอียดอ่อนเพียง
พอท่ีจะสะทอ้นความหลากหลายท่ีไม่ปะติดปะต่อกนัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมี
รูปแบบเดียวอาจจะมาจากการผสมผสานวิธีการหลายอยา่งก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี เดอ แซร์โต จึง
ใหค้วามส าคญักบัการเล่าเร่ืองเพื่อน าเสนอ “ปฏิบติัการของชีวติประจ าวนั” โดยเห็นวา่การ
เล่าเร่ืองแตกต่างจากการอธิบายโดยเฉพาะวรรณกรรมซ่ึงเป็นตวับทท่ีน าเสนอในรูปแบบ
ของเร่ืองเล่า นิทาน และต านาน การเล่าเร่ืองไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีจะให้รายละเอียดเพื่อให้
เห็นความจริง แต่ตอ้งการท่ีจะสร้างพื้นท่ีสมมติท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของวาทกรรม
เก่ียวกับความจริงเพื่อโน้มน าให้เกิดกระบวนการท่ีจะเข้าใจความจริงเฉพาะช่วงเวลา 
เฉพาะบริบท ซ่ึงถือว่าการเล่าเร่ืองเป็นอุบายอย่างหน่ึงในการน าเสนอชีวิตประจ าวนั ท่ีผู ้
เล่าไม่ไดผ้กูขาดการเล่าเร่ืองหรือแยกตวัเองออกมาจากส่ิงท่ีพรรณนาถึง ในขณะเดียวกนัก็
เปิดโอกาสให้เสียงอ่ืนๆ เล่าเร่ืองดว้ย การพยายามเล่าเร่ืองของชีวิตประจ าวนัเป็นแค่การ
เทียบเคียงหรือการคาดเดา ส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีเน้ือเร่ืองแต่อยู่ท่ีวิธีการเล่าเร่ือง ซ่ึงไม่ใช่
กระบวนการท่ีตอ้งการขอ้สรุปตายตวัวา่ชีวิตประจ าวนัคืออะไร แต่ตอ้งการตั้งค  าถามกบั
กระบวนการผลิตความรู้เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั จึงอาจกล่าวไดว้า่ เดอ แซร์โต ใชแ้นวคิด
ว่าด้วยชีวิตประจ าวนัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการถกเถียงเก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยม เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปในสังคมร่วมสมยัท่ีเขามอง
วา่วิธีการวิเคราะห์ทางสังคมภายใตข้นบแบบเดิมยงัคบัแคบภายใตข้อ้จ ากดัทางทฤษฎี ไม่
เปิดกวา้งพอท่ีจะรองรับความหลากหลายของชีวติประจ าวนัได ้ 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของ เดอ แซร์โต จึงเป็นการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามถึง
วิธีการสร้างความรู้เก่ียวกับเร่ืองราวของชีวิตประจ าว ันท่ีไม่ใช่การหาข้อสรุปว่า
ชีวติประจ าวนัคืออะไร แต่พยายามเปิดโอกาสให้ชีวติประจ าวนัส่ือสารดว้ยวธีิการเล่าเร่ือง
เพื่อสร้างเง่ือนไขให้เกิดกระบวนการผลิตความรู้ต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงความรู้เป็นเร่ืองเฉพาะ
สถานการณ์  เป็นผลผลิตของวงจรหรือเครือข่ายความสัมพันธ์เฉพาะหน้า เฉพาะ
สถานการณ์ การวิเคราะห์จึงไม่ไดจ้  ากดัอยูท่ี่ผูก้ระท าและหลีกเล่ียงการมองความสัมพนัธ์
ของอ านาจแบบคู่ตรงข้าม แต่ในการอธิบายความสัมพันธ์ของอ านาจในพื้นท่ีเมือง
สมัยใหม่  เดอ แซร์โต พูดถึงการผลิต (Production) กับการบริโภค (Consumption) 
ความสัมพันธ์ของอ านาจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) กับอุบาย (Tactic) การใช้ความ
แตกต่างระหว่างพื้นท่ี (Space) กับสถานท่ี (Place) ในประเด็นน้ีท าให้ เดอ แซร์โต ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าน าเสนอส่ิงท่ีขดัแยง้กนัเองและไม่อาจกา้วขา้มการแบ่งแยกคู่ตรงขา้มท่ี
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ตายตวัระหวา่งอ านาจกบัการต่อตา้นได ้ซ่ึงขอ้วจิารณ์น้ีหมายรวมไปถึงงานดา้นวฒันธรรม
ศึกษาท่ีน าแนวคิดเร่ืองชีวติประจ าวนัของ เดอ แซร์โต ไปใชว้เิคราะห์ความเป็นอ่ืนดว้ย 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ชีวิตประจ าวนัตามแนวคิดของ เดอ แซร์โต พยายามท่ีจะ
เช่ือมโยงความหมายของชีวิตประจ าวนัเขา้กบัสถานการณ์เฉพาะช่วงเวลา เฉพาะบริบท
เพื่ อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอ านาจได้หลากหลายข้ึน ซ่ึงเป็นวงจร
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ี เช่ือมโยงและมีส่วนก าหนดความหมายซ่ึงกันและกัน
เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตกบัการบริโภค พื้นท่ีกบัสถานท่ี และค าคู่อ่ืนๆ 
ในความหมายของ เดอ แซร์โต อ านาจและการต่อตา้นไม่ได้แยกออกจากกนั อีกทั้งยงั
ปฏิเสธความคิดเร่ืองความแปลกแยกและความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามแนวทางของ
มาร์กซ์ แต่เขาเช่ือว่าชีวิตประจ าวนัจะคงความเป็นอ่ืนท่ีอยู่เหนือกลไกการควบคุมของ
เหตุผลหรือการนิยามของวาทกรรม “ความเป็นอ่ืน” ไม่ไดถู้กก าหนดตายตวั ส่ิงท่ีส าคญัคือ
การท าให้ความเป็นอ่ืนน้ีมีเสียงหรือมีท่ีทางในการศึกษาวฒันธรรม เม่ือนั้นการต่อรอง
ความสัมพนัธ์ทางอ านาจจึงจะเกิดข้ึนได้ มิติทางการเมืองท่ีเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัใน
มุมมองของ เดอ แซร์โต คือการเปิดโอกาสให้ชีวิตประจ าวนัได้แสดงศักยภาพท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ยตวัเอง 

ตามความคิดของ เดอ แซร์โต ชีวิตประจ าวนัยงัเป็นเคร่ืองมือเก่ียวกบักระบวนการสร้าง
ความรู้ในการศึกษาวฒันธรรมประชานิยมท่ีส่ือสารดว้ยวิธีการเล่าเร่ือง เป็นวิธีการสร้าง
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของชีวิตประจ าวนัเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปในสังคมร่วมสมยั
และสร้างกระบวนการผลิตความรู้ท่ีต่อเน่ืองต่อไป 

ดงันั้น หากผูศึ้กษาเอาลกัษณะของความเป็นชุมชนเสมือนจริงมาเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์
ตามแนวคิดเร่ืองชีวิตประจ าวนัของ เดอ แซร์โต แลว้จะเห็นวา่ชุมชนเสมือนจริงเป็นการน าเสนอ
ชีวิตประจ าวนัผา่นการเล่าเร่ือง เพราะการแชร์ประสบการณ์ของสมาชิกในหนา้แฟนเพจหรือการ
โพสต์เร่ืองราวจากแอดมินเป็นการสร้างพื้นท่ีสมมุติอยูเ่หนือการควบคุมของวาทกรรมเก่ียวกบั
ความจริงบนเครือข่ายออนไลน์  อีกทั้งในชุมชนเสมือนจริงยงัเปิด โอกาสให้คนอ่ืนๆ ไดเ้ล่าเร่ือง
ดว้ย จะเป็นเร่ืองท่ีน ามาเล่าใหม่หรือเป็นเร่ืองท่ีน าไปเล่าต่อก็สามารถท าได ้เน่ืองจากเน้ือหานั้น
ไม่ไดผ้กูขาดท่ีเจา้ของประสบการณ์อีกต่อไปหากไดป้รากฏในชุมชนเสมือนจริงน้ี เป็นการสร้าง
เง่ือนไขให้เกิดกระบวนการผลิตความรู้ต่อไปเร่ือยๆ ลกัษณะของความเป็นชุมชนเสมือนจริงท่ี
เกิดข้ึน เช่น การสร้างประเด็นใหม่หรือแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท่ีพบเจอเพื่อเป้าหมาย
ใดเป้าหมายหน่ึงจนน าไปสู่การเคล่ือนไหวให้เกิดข้ึนต่อในภายนอกนั้น จุดน้ีคือการต่อรอง
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ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ี เดอ แซร์โต กล่าว ผูอ่้อนแอจะฉวยโอกาสท่ีมีในชุมชนเสมือนจริง
หาทางออกหรือผลประโยชน์จากฝ่ายท่ีมีอ านาจเหนือกว่า การเล่าเร่ืองจึงกลายเป็นอุบายอย่าง
หน่ึงของการน าเสนอชีวิตประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริง โดยทั้งหมดเป็นวงจรของอ านาจท่ี
หมุนเวยีนอยา่งไม่ส้ินสุด อ านาจจึงไม่ไดค้รอบครองชีวติประจ าวนัของมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
2.2  ส่ือกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบนัเป็นผลลพัธ์ท่ีมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
เช่น การเปล่ียนพฤติกรรมของคนชนบทให้เป็นเหมือนคนในเมืองผา่นช่องทางการส่ือสาร อยา่งเช่น 
การเปล่ียนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีใชง้านแบบธรรมดาเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนท่ีช่วยใน
การติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายวิธี เป็นตน้ ซ่ึงตวัแปรส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดน้ั้นไม่ได้
ข้ึนอยูท่ี่อุปกรณ์การส่งสาร หรือเน้ือหาท่ีถูกส่งไปเท่านั้น แต่ข้ึนอยูป่ระสบการณ์ในการรับรู้ของผูรั้บ
สารดว้ย 

 2.2.1  ทฤษฎกีารรับรู้ (Perception Theory) 

การรับรู้นั้นไม่ใช่เร่ืองของการเกิดปัญญาหรือเร่ืองของการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม  
การรับรู้นั้นจะเก่ียวกบัเร่ืองของความคิด การเรียกขาน เป็นเร่ืองของมโนภาพ และการ
จดัการให้เป็นส่วนๆ ในการเช่ือมโยงความคิดเขา้ดว้ยกนั ความหมายของการรับรู้จึงไม่ได้
หมายถึงเร่ืองทางระบบประสาทหรือเร่ืองของพฤติกรรมทางจิตวิทยาแต่เป็นเร่ือง
ประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีถูกเช่ือมเข้ากับโลกผ่านการรับรู้ การรับรู้จึงเป็นเหมือนส่ิง
ส าคญัในการเช่ือมโยงมนุษยซ่ึ์งเป็นผูรั้บสาร รูปแบบการส่งสาร และเน้ือหาของสารท่ีจะ
ไดรั้บ ระบบเหล่าน้ีเกิดข้ึนในหลายๆ จุด ท าใหโ้ลกหมุนไปขา้งหนา้เสมอ กระบวนการส่ง
สารจะรวมคนใหม้าอยูใ่นฐานะผูรั้บสาร ซ่ึงผลลพัธ์ต่อผูรั้บสารจะเกิดข้ึนกบัคนในโลกทั้ง
โลก การรับรู้จึงเป็นการสะทอ้นผลท่ีทุกคนไดรั้บจากผูส่้งสาร กระบวนการส่งสาร และ
เน้ือหาของสาร 

การรับรู้เน้ือหาสารของมนุษยจ์ะรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การได้เห็น ไดย้ิน ได้
กล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส การรับรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 น้ี จะเป็นการตอกย  ้าว่า
ส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้สึกของมนุษยอ์ยา่งไร ดงันั้น อาจถือไดว้า่การรับรู้
เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงจะมีอยู่ทุกพื้นท่ีในเน้ือหาของ
ความคิด การรับรู้น้ีจะถูกจ ากัดโดยกลไก 3 ตัว คือ 1. การส่ือสารท่ีท าให้ง่ายข้ึนด้วย
กระบวนการส่งสาร 2. สายใยของความรู้สึก เช่น รูป กล่ิน เสียง สัมผสั ท่ีมีอยูใ่นร่างกาย
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ของผูรั้บสาร 3. จินตนาการท่ีเกิดเน้ือหาสู่การรับรู้ ทั้งสามส่ิงน้ีมีความสัมพนัธ์กนัท าให้
องคค์วามรู้เฉพาะดา้นมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีแลว้วิวฒันาการในการส่ือสาร
ยงัท าให้การรับรู้ได้ถูกปรับเปล่ียนมาเร่ือยๆ นับตั้งแต่ยุคแห่งวฒันธรรมการพูด (Oral 
Culture) เห็นเด่นชัดได้ในยุคกรีกท่ีใช้วิธีการพูดในท่ีสาธารณะเป็นเคร่ืองมือในการ
แพร่กระจายอ านาจไปสู่มวลชน และเม่ือโรมนัเร่ิมเขา้ยึดครองกรีกก็ไดน้ าเอาวฒันธรรม
การเขียน (Written Culture) มาด้วยท าให้สามารถเผยแพร่แนวความคิด อุดมการณ์ ให้
กระจายออกไป จากการเขียนใส่กระดาษส่งสารโดยอาศยัการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลดว้ยมา้เร็ว 

ในวฒันธรรมการพูดเร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ 30,000 ปีก่อน ไม่มีภาษาเขียนจึงไม่มีการบนัทึก 
ไม่มีต ารา การพดูจึงมีหนา้ท่ีหลายๆ อยา่งในตวัเอง วฒันธรรมการพดูจึงเป็นแค่การส่ือสาร
ไม่สามารถเก็บเป็นองคค์วามรู้ไดเ้หมือนวฒันธรรมการเขียนหรือการพิมพ ์ซ่ึงความรู้อาจ
ถูกเปล่ียนแปลงโดยไม่ไดต้ั้งใจหากเก็บไวโ้ดยการพูด ไม่เพียงเท่าน้ีในวฒันธรรมการพูด
ยงัมีศิลปะการจดจ าท่ีอยูใ่นรูปแบบของสูตรการจ า เช่น ศิลปะดา้นดนตรี นาฏศิลป์ เป็นตน้ 
การรับรู้ในวฒันธรรมการพูดจึงสัมผสัไดจ้ากการไดย้ินในส่ิงผูพู้ดไดส้ัมผสั ไดม้องเห็น
มาแลว้แปลความหมายจากจิตใตส้ านึก จิตวญิญาณ หรือจินตนาการ 

จากวฒันธรรมการพูดก็เร่ิมมีการเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารดว้ยภาพ อกัขระในช่วงศตวรรษท่ี 14 
เป็นรูปแบบของการสร้างตน้ฉบบัดว้ยลายมือในวฒันธรรมการเขียน เร่ิมเม่ือ 6,000 ปีก่อน 
ซ่ึงการเขียนใช้เวลานานในการแยกความรู้ออกจากการพูดและการจ า การเขียนจะเก็บ
ความรู้หลงัจากการพดูและขยายขีดความสามารถของการจ าใหเ้พิ่มข้ึนได ้คนอ่ืนก็สามารถ
ศึกษา วิจารณ์ ใน ส่ิงท่ี เขียนได้ ในขณะท่ีว ัฒนธรรมการพูดความ รู้จะ ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูพู้ดเพียงคนเดียว ไม่เฉพาะในดา้นการส่ือสารเท่านั้นการเขียนยงัท าให้
เกิดความคิด ช่ือเรียก กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในสังคม ท าให้สังคมเกิดความเป็นปึกแผ่นในการ
ปกครอง แต่ในวฒันธรรมการเขียนน้ีจะผกูขาดเฉพาะคนชนชั้นสูงเท่านั้น เน่ืองจากคนชน
ชั้นสูงเป็นชนชั้นท่ีมีสิทธิและไดรั้บโอกาสดา้นการศึกษามากกวา่กลุ่มชั้นท่ีต ่าลงมา ทั้งน้ี
วฒันธรรมการเขียนก็ไม่ไดแ้ทนท่ีวฒันธรรมการพูดทั้งหมด เพียงแค่เขา้มาอยูเ่หนือส่ิงท่ี
เก่ากว่าและค่อยๆ ลดต ่าลงมา การรับรู้ในวฒันธรรมการเขียนจึงเป็นหน้าท่ีหลักของ
ประสาทสัมผสัทางด้านการมองเห็น จึงถือว่าการเขียนเป็นตัวแทนขององค์ความรู้ท่ี
สามารถถ่ายทอดต่อไดด้ว้ยลายลกัษณ์อกัษร 

การเร่ิมตน้ของวฒันธรรมการพิมพ์อยู่ในช่วงกลางของศตวรรษท่ี 15 เป็นผลมาจากช่วง
การเปล่ียนผ่านระหวา่งวฒันธรรมการพูดสู่การเขียน ซ่ึงวฒันธรรมการพิมพน้ี์เกิดข้ึนเร็ว
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กวา่การพูดสู่การเขียน อลิซาเบธ็ แอลเซนไตน์ (Elizabeth Eisenstein) ไดร้วบรวมประเด็น
การเปล่ียนผ่านน้ีไวใ้นหนังสือ The Printing Press as an Agent of change บางส่วนได้
กล่าววา่ วฒันธรรมการพิมพน้ี์ไดก้ระจายไปสู่แต่ละประเทศในแต่ละช่วงเวลาท่ีต่างกนั ท า
ให้ตอ้งมีการตระหนักถึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนน้ีเพื่อน ามาก าหนดให้เป็นมาตรฐานท่ี
สามารถเขา้ใจร่วมกนัได ้ไม่เฉพาะท่ีเป็นตวัหนงัสือเท่านั้น  แต่รวมไปถึง ปฏิทิน แผนท่ี 
แผนภาพ แผนผงั สัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ตวัเลข เคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นตน้ มาตรฐานท่ี
ก าหนดร่วมกนัน้ีจะช่วยแกปั้ญหาในดา้นการจดจ าได ้

ในช่วงการเกิดวฒันธรรมการเขียนนั้น ได้มีกฎเกณฑ์ในการแยกการพูดออกจากการจ า 
และน ามาใชใ้นวฒันธรรมการพิมพด์ว้ย ในเม่ือการเขียนไม่สามารถเขา้มาแทนท่ีระหวา่งผู ้
พูดกับองค์ความรู้ได้ การพิมพ์จึงเป็นมาตรฐานสุดท้ายของการส่ือองค์ความรู้ซ่ึงไม่
เก่ียวกบัผูพู้ดหรือตน้ฉบบั การพิมพ์จึงถูกยกให้เป็นมาตรฐานในการเขา้ถึงองค์ความรู้
ทั้งหมด นัน่หมายความวา่ความรู้ไดถู้กแยกออกจากผูรู้้แลว้ทั้งท่ีก่อนหนา้น้ีเป็นเร่ืองยากท่ี
จะแยก 2 ส่ิงน้ีออกจากกนั เพราะองค์ความรู้จะตอ้งถูกถ่ายทอดโดยผูรู้้เท่านั้น แต่ตอนน้ี
ความรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่ตวับุคคล เน้ือหาความรู้สามารถเขา้ถึงโดยอาศยัความพยายามจากการ
อ่าน ฉะนั้น การพิมพจึ์งเป็นเง่ือนไขส าคญัในการคน้พบองคค์วามรู้ 

พอมาถึงศตวรรษท่ี 20 วฒันธรรมการพิมพ์ยงัคงมีความส าคัญในการส่ือสารในส่ือ
หลากหลายรูปแบบ เช่น ต าราเรียน ใบประกาศ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
วฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขยายขอบเขตการใช้งานท่ีกวา้งขวางมากข้ึนด้วย ซ่ึงมี
รากฐานมาจากการส่ือสารแบบดั้งเดิม เช่น การส่งขอ้ความ ภาพ เสียง ผา่นวิทยุ โทรทศัน์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัเขา้มาแทนท่ีวฒันธรรมการพิมพท่ี์ก าลงัอยูใ่นยุตการ
เปล่ียนผ่านเข้าสู่วฒันธรรมใหม่ของการส่ือสาร วฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นการ
ส่ือสารท่ีน าเอาความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์มาใช้ในการขบัเคล่ือน คล็อด แชนนอน 
(Claude Shannon) บิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) กล่าวว่า เน้ือหาใน
รูปของภาษาหรือภาพจะถูกเขา้รหัสเป็น 1 และ 0 เพื่อใช้ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธี
ส่งไปตามสายเคเบิลแล้วแปลงข้อมูลกลับโดยตวัรับข้อมูล ข้อมูลท่ีส่งได้จะข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลา และประสิทธิภาพในการรับส่งก็ข้ึนอยูก่บัส่ือแต่ละชนิด 

การเปล่ียนผา่นจากวฒันธรรมการพิมพไ์ปสู่วฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเปล่ียนง่ายๆ 
จากความหมายของอกัขระไปสู่ความหมายของบิท (Bit) ถา้อกัขระถูกสร้างโดยความรู้จาก
การเขียนแล้ว ท าอย่างไรท่ีบิทจะถูกแปลงความรู้ได้จากการพิมพ์ บิทเป็นรหัสทาง
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คณิตศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใชก้บัอกัขระหรือภาพไดโ้ดยวธีิตรรกะศาสตร์ เช่น  เหตุการณ์
หน่ึงสามารถแยกรหัสจากจริง เท็จ เป็น 1 และ 0 ตรรกะจะถูกแทนท่ีด้วยตรรกะศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น บิทจึงเขา้ไปแทนท่ีในทุกระดบัของโครงสร้าง ระบบการพิมพ์
ก าลงัถูกท าลายโดยความรู้ใหม่ในเร่ืองสถิติ และความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ ความรู้
ในยคุวฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์น้ีจึงเป็นความรู้ท่ีเท่ากนั เน่ืองจากความรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวั
ปัจเจกแลว้ ความรู้ถูกท าให้เป็นสูตรส าเร็จ เต็มไปดว้ยรหัสต่างๆ และการตีความจากการ
รับรู้นั้นๆ 

วิวฒันาการจากการส่ือสารด้วยการพูดมาจนถึงปัจจุบันท่ีมีการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเต็มไปดว้ยความสะดวกสบาย อุปสรรคดา้นพื้นท่ีและเวลาหมด
ลงไป ท าให้มนุษยเ์กิดความเฉ่ือยชาในการท่ีจะลุกข้ึนมาส่ือสารดว้ยการพูดในท่ีสาธารณะ 
และการรับสารด้วยการฟัง เพราะการส่ือสารผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้มนุษยมี์
โอกาสรับรู้สาระไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั เม่ือใดก็ได ้ซ ้ าก่ีหนก็ได ้แต่โอกาสท่ีจะเขา้ใจสาระ
ตรงกนัทุกคนนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการตีความ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 2.2.2  ทฤษฎกีารส่ือสาร (Communication Theory) 

ปัจจุบนัส่ือกลางในการส่ือสารท่ีน าไปสู่การรับรู้ต่างไดถู้กพฒันาเพื่อให้มาแทนท่ีส่ือ เก่าๆ 
เช่น ฟิลม์ไดพ้ฒันาสู่ศาสตร์การถ่ายภาพแบบดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ถูกพฒันามาจากพิมพดี์ด 
โทรศพัทมื์อถือธรรมดาท่ีใชโ้ทรเพียงอยา่งเดียวไดพ้ฒันาให้สามารถใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบั
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ มนุษยเ์องต่างให้ความส าคญักบัส่ือใหม่ๆ เหล่าน้ีมากข้ึน ไม่เฉพาะ
เน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดออกมาเท่านั้น ยงัรวมไปถึงการกลัน่กรองเน้ือหาสารนั้นด้วย  การ
เปล่ียนแปลงน้ีจึงมีความหมาย เช่น การใช้ภาพในการอธิบายความหมายในนิทาน การเล่า
นิทานโดยใชร้ะบบสัญลกัษณ์ทางภาษา หรือการใชภ้าพท่ีไม่ต่อเน่ือง การเคล่ือนท่ีของภาพ
ในภาพยนตร์สามารถท่ีจะเป็นการเร่ิมตน้การเขา้ฉากได ้เป็นตน้ ดงันั้น ส่ือกลางอาจไม่ใช่
ตวัส่ือความหมายก็เป็นได ้การศึกษาเร่ืองการส่ือสารน้ีจึงเป็นการศึกษาการส่ือสารในแง่
ของปัจจยัในการรับรู้ดว้ย 

ทฤษฏีท่ีใช้อธิบายการส่ือสารในด้านท่ีเป็นปัจจยัในการรับรู้นั้นมีอยู่หลายทฤษฏี อย่าง
ทฤษฎีของวอลเตอร์ เจองค์ (Walter J.Ong) ใน The Presence of the word ปี  ค .ศ 2000 
โดยเฉพาะทฤษฏี Ramean Logic ซ่ึงแพร่หลายมาก มีประเด็นหน่ึงท่ีกล่าวว่า วฒันธรรม
สามารถต่อยอดได้โดยการพูด การเขียน การพิมพ์ หรือโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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เช่นเดียวกนักบัการส่ือสารท่ีสามารถท าให้คงอยูไ่ด ้ส่ือท่ีมาจดัการวฒันธรรมและยกระดบั
ความรู้นั้นไดรั้บความนิยมแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา เหมือนกบัการท่ีส่ิงใหม่ๆ มา
แทนท่ีส่ิงเก่า แต่ส่ิงท่ีวา่เก่านั้นก็ยงัคงมีผลต่อส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ 

ส าหรับทฤษฎีการส่ือสารในยุคปัจจุบนัจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกประมาณปี ค.ศ. 
1980 ถึงปี ค.ศ. 1995 และช่วงท่ีสองประมาณปี ค.ศ. 1996 จนถึงปัจจุบนั ทฤษฎีการส่ือสาร
ในช่วงแรก มีแนวโน้มใน 2 ทิศทาง คือ การวิพากษ์เชิงองค์รวม (holistic approach 
criticism) ท่ีน าโลกการส่ือสารเข้าสู่ยุคหลังสมัยนิยม และการปฏิรูปแนวคิดและแนว
ทางการพฒันาการส่ือสารในสังคมใหม่ 

การวิพากษ์เชิงองค์รวม คือการท่ีนกัคิด นกัวิจยั จากสาขาวิชาต่างๆ หันมาใช้ความคิดเชิง
องค์รวม วิเคราะห์และวิพากษ์การส่ือสารในระบบทุนนิยมเสรีของสังคมเศรษฐกิจใน เชิง
เศรษฐกิจการเมืองนั้น ไดเ้กิดกลุ่มทฤษฎีการครอบง าก าหนด (Determinism) ท่ีวิพากษ์ว่า
เทคโนโลยีลทัธิสมยันิยม และลทัธิการแพร่กระจายของโรเจอร์ส (Rogers’s Diffusionism) 
มีอ านาจในการก าหนดชะตากรรมของประเทศ เทคโนโลยีสร้างส่ือให้เป็นพระเจ้า 
(Deiexmachina) และเปิดโอกาสให้ชนชั้นน ามีอ านาจเหนือความรู้และการตดัสินใจของ
ประชาชน ตามทศันะของ ฌ็อง ฟร็องซัวส์ ลีโอตาร์ด (Jean Francois Lyotard) ในหนงัสือ
เร่ือง “La Condition Postmoderne” (1979) 

ถ้ามองในปรัชญาเชิงองค์รวมของ ฌาคส์แดริดา (Jacques Derrida) และมิแชล ฟูโกลต ์
(Michel Foucault) สนับสนุนแนวคิดเชิงวิพากษ์ของลีโอตาร์ด และเสริมต่อว่าในยุคส่ือ
หลากหลายรัฐบาลและชนชั้นน ายงัไดใ้ช้เทคโนโลยีการส่ือสารควบคุมพฤติกรรมสังคม
ตามแบบจ าลอง “กวาดดูโดยรอบ” (Panopticon) ซ่ึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและคุณค่า
ความเป็นมนุษยข์องประชาชน ทั้งสามนักวิชาการจึงได้เสนอแนวคิดใหม่ท่ีเรียกว่า ลทัธิ
หลงัสมยันิยม (Postmodernism) ท่ีถือว่าในสังคมใหม่ เอกชนตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
สร้างระบบสารสนเทศเสรี (Free flow of information) ทั้งในองคก์รและในสังคม 

สมควร  กวียะ นักทฤษฎีส่ือสารมวลชน เสนอแนวคิดไวเ้ม่ือปี 1986 ว่ามองในแง่อ านาจ
อิทธิพลของเทคโนโลยี เราอาจแบ่งประเทศในโลกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศท่ี
ก าหนดเทคโนโลย ีและกลุ่มประเทศท่ีถูกก าหนดโดยเทคโนโลยี กลุ่มแรกสร้างเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  กลุ่มท่ีสองถูกเทคโนโลยีจากกลุ่มแรกเข้ามา
ก าหนดวิถีชีวิต และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียเปรียบทั้งดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวฒันธรรม ประเทศจะตอ้งใช้เงินมหาศาล เป็นตน้ทุนของ
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การท าเผื่อท าเกินอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่จ  าเป็น รวมทั้งตน้ทุนของการสูญเสียโอกาสในการ
ผลิตเทคโนโลยขีองตนเองดว้ย 

แนวโน้มทั้งสองในช่วงแรกของทฤษฎีการส่ือสารยุคปัจจุบนั คือการปฏิรูปแนวคิดและ
แนวทางของการพฒันาการส่ือสารในสังคมใหม่ท่ีตอ้งอาศยัสารสนเทศเป็นปัจจยัหลกัของ
การสร้างและธ ารงพฒันาสังคมบนพื้นฐานแนวคิด จากรายงานเร่ือง L’Informatisation de 
la Societe (การสร้างสังคมให้เป็นระบบสารสนเทศ) ของซิมองโนรา และอะแลงแมงก ์
(Simon Nora และ Alain Minc) เสนอต่อรัฐบาลฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1978 วา่องคก์รกลายเป็น 
องค์กรสารสนเทศ (Information Organization) สังคมได้กลายเป็นสังคมสารสนเทศ 
(Information Society) ตอ้งอาศยัการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นปัจจยัหลกัของการสร้างระบบสารสนเทศ (Informationization) 

ต่อมาภายหลงัความหมายของค าว่า “สังคมสารสนเทศ” ได้ขยายครอบคลุมมาถึงค าว่า 
“สังคมความรู้” (Knowledge Society) และ “สังคมส่ือสาร” (Cyber หรือ Communication 
Society) ดว้ย 

สังคมความรู้ หมายถึง สังคมสารสนเทศท่ีเน้นสารสนเทศประเภทความรู้ส าคัญกว่า
ประเภทอ่ืน เพราะเช่ือว่าความรู้คือสารสนเทศท่ีพิสูจน์ สรุปแล้วว่าเป็นความจริง และมี
สาระพร้อมจะน าไปใช้ เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตและสั งคม  ส่ วนสังคมส่ือสาร คือ 
สังคมสารสนเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือส่ือสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) พร้อมท่ีจะส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง อาณา
บริเวณของการส่ือสาร ครอบคลุมทุกทอ้งถ่ินของสังคม และสามารถขยายออกไปได้ทัว่
โลกในยคุโลกาภิวตัน์ (Globalisation) 

พอมาถึงในช่วงท่ีสองของทฤษฎีการส่ือสารในปัจจุบนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ประมาณกลาง ค.ศ. 
1990 มาถึงปี 2013  นบัวา่เป็นช่วงวิกฤตทางทฤษฎี (Theoritical Crisis) ท่ีส าคญัมากอีกคร้ัง
หน่ึงในประวติัศาสตร์ทฤษฎีการส่ือสาร ทั้ งน้ี เพราะโลกมีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถท าให้ทุกองคก์รและทุกสังคมติดต่อเช่ือมโยงกนัได้
ในอาณาจกัรไซเบอร์ (Cyberspace) หรือโลกไซเบอร์ (Cyberworld) 

ทั้งน้ี ทฤษฎีการส่ือสารตั้งแต่ยุคสมยันิยม  ยุคหลงัสมยันิยม  แมมี้การวิพากษ์วิจารณ์และ
ปรับปรุงพฒันามาแลว้เพียงใด  ทฤษฎีการส่ือสารก็ยงัอยู่ในกรอบของปรัชญาตะวนัตกท่ี
เนน้เทคนิคนิยม (Technism) มากกวา่มนุษยนิยม (Humanism) และเป็นการส่ือสารทางเดียว
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มากกวา่การส่ือสารสองทาง ทั้งน้ีเพราะปรัชญาตะวนัตกมีรากฐานมาจากลทัธิเทว นิยมแนว
ศาสนาคริสตซ่ึ์งถือวา่พระเจา้องคเ์ดียวมีอ านาจเหนือมนุษย ์ถ่ายทอดมาเป็นกระบวนทศัน์
การส่ือสารเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (Top-Down Communication) จากผูน้ าถึงประชาชน จากคน
รวยถึงคนจน จากคนมีถึงคนไม่มี จากนายทุนผูผ้ลิตถึงประชาชนผูบ้ริโภค จากผูมี้อ  านาจ
ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองถึงผูบ้ริโภคสัญญะ ซ่ึงหมายถึงผูจ่้ายเงินส่วนหน่ึงซ้ือความเป็น
นามธรรมท่ีไม่มีตวัตนของสินคา้หรืออุดมการณ์ การแสวงหากระบวนทศัน์ใหม่จึงค่อยๆ 
เร่ิมข้ึนในตอนตน้ ค.ศ. 1990 และค่อยทวคีวามเขม้ขน้จริงจงัในคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ี 

การเปล่ียนกระบวนทศัน์ท่ีวา่น้ีมีความหมายความส าคญัมาก เร่ิมตน้โดย ฟริตจอฟ คาปรา 
(Fritjof Capra) นกัวิจยัสาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลยัเวียนนา ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นผูอ้  านวยการ
ศูนย์นิเวศศึกษา (Ecoliteracy) ท่ีมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ แคลิฟอร์เนีย ในปี 1975 เขาจุด
ประกายกระบวนทศัน์ใหม่เชิงปรัชญาฟิสิกส์ในหนงัสือเร่ือง The Tao of Physics (เต๋าแห่ง
ฟิสิกส์) โดยการประยุกต์ทฤษฎีแนวปรัชญาตะวนัออกโดยเฉพาะฮินดู พุทธ และเต๋า เขา้
บูรณาการกบัสัจธรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีคน้พบใหม่ในศตวรรษท่ี 20 เช่น ทฤษฎีควอนตมั 
(Quantum Theory)  และทฤษฎีจกัรวาลวิทยาต่างๆ  (Cosmological Theories)  เสนอให้เห็น
คุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์ของปรัชญาตะวนัออกท่ีสมควรจะน ามาปฏิรูปสังคมท่ีไดถู้กกระท า
ใหเ้ป็นทาสความคิดของตะวนัตกตลอดมา 

ปี 1982 คาปราเสนอปรัชญาสังคมแนวใหม่เชิงองค์รวมในหนังสือเร่ือง “The Turning 
Point” (จุดเปล่ียนแปลงแห่งศตวรรษ) เสนอใหใ้ชก้ารคิดเชิงองคร์วม (holistic thinking) ใน
การแกปั้ญหาของสังคมและของโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้ส่ือมวลชนค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
มีจิตส านึกท่ีจะท าความรู้จกั เขา้ใจ ช่วยอนุรักษร์ะบบนิเวศ และส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ใน ปี  1996 หนัง สื อ เร่ือง  “The Web of Life” (ใยแห่ งชี วิต ) ของเขาป ฏิ รูปป รัชญ า
วทิยาศาสตร์บนพื้นฐานทฤษฎีระบบ (Systems Theories) ทฤษฎีไซเบอร์เนติกส์ และทฤษฎี
เกยา (Gaia Theory) ของเจมส์ เลิฟล๊อก (James Lovelock) ท่ีเสนอวา่โลกก็เป็นส่ิงมีชีวติเป็น
อภิชีวิต (Superbeing) ท่ีชีวิตทั้งหลายอยู่ร่วมกันเป็นสหชีวิต (Symbiosis) เช่นเดียวกับท่ี
แบคทีเรียนบัแสนลา้นมีชีวิตร่วมกนักบัร่างกายมนุษย ์สรุปให้เห็นว่าการส่ือสารหรือสัน
นิธานกรรม คือความเช่ือมโยงระหวา่งกนั (Interconnectedness) ของทุกระบบ ระบบชีวิต 
ระบบสังคม ระบบโลก เป็นกระบวนการเช่ือมโยงด้วยสารสนเทศในรูปแบบของ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการป้อนไปและการป้อนกลบั (Feed forward – Feedback interacfion) 
ท  าใหทุ้กส่วนของระบบติดต่อเช่ือมโยงกนัตามหลกัปรัชญาของนิเวศวทิยาแนวลึก 
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ส าหรับกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในบุคคลและการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล มีความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจในการเสนอทฤษฎีปัญญาแห่งจิตวิญญาณ (Spiritual 
Intelligence Quotient หรือ SQ) ในสหรัฐอเมริกา โดยไมเคิล เพอร์ซิงเกอร์ (Micheal 
Persinger)  นกัจิตประสาทวิทยา เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 1990 มีการขยายความคิดโดย วีเอส ราม
จนัทรัน (V.S. Ramachandran) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในปี ค,ศ,1997 และเป็นท่ี
ยอมรับกวา้งขวางในปี 2000 เม่ือมิเชล เลวิน (Michel Levin)  เขียนหนงัสือเร่ือง “Spiritual 
Intelligence Awakening the Power of Your Spirituality and Intuition” ท่ี ว่า เส้นทางเดิน
ของปัญญาแห่งจิตวิญญาณ (Paths of SQ) มี 6 ประการคือ การรู้จกัหน้าท่ี (Duty) การรู้จกั
ทะนุถนอม (Nurturing) การแสวงหาความรู้ (Knowledge) การปรับเปล่ียนลักษณะตน 
(Personal Transformation) การสร้างภราดรภาพ (Brotherhood) และการเป็นผู ้น าแบบ
บริการ (Servant Leadership) 

ทฤษฎีปัญญาแห่งจิตวิญญาณ  เป็นแนวคิดใหม่ในการพฒันาการส่ือสารของมนุษย ์ คลา้ย
ทฤษฎีเส้นทางท่ีปราศจากกาลเวลา (The Timeless Way) ของดีปักโชปรา (Deepak Chopra)  
ในหนงัสือ “Ageless Body,  Timeless mind” (1993) ท่ีเสนอวา่มนุษยจ์ะตอ้งรู้จกัใช้ธรรมะ
หรือพลังแห่งวิวฒันาการ (Power of evolution) มาเป็นพลงัสร้างสรรค์ร่างกายและจิตใจ  
โดยปฏิบติัตนในเส้นทางท่ีปราศจากกาลเวลาหรือความเส่ือมโทรมตามอายขุยัท่ีเร็วเกินควร 
คือ (1) รู้จ ักช่ืนชมกับความเงียบ (Silence) (2) รู้จักความสัมพันธ์เชิงบวกของตนกับ
ธรรมชาติ (Nature) (3) ไวว้างใจในความรู้สึกของตนเอง (Trust in own feeling)  (4) มีความ
มั่น ค งในท่ ามกลางความสั บสนวุ่น วาย  (Self – centered amid chaos) (5) รู้ จ ัก เล่ น
สนุกสนานเหมือนเด็ก (Childlike fantasy and play) (6) มัน่ใจในสติสัมปชัญญะของตน 
(Trust in own conscionsness) และ (7) ไม่ยึดติดความคิดดั้ งเดิมแต่สร้างเสริมความคิด
ส ร้างสรรค์ตลอดเวลา (Non – attachment but openness to won creativity)  ทั้ งทฤษ ฎี
ปัญญาแห่งจิตวิญญาณ (SQ)  และทฤษฎีเส้นทางท่ีปราศจากกาลเวลา (Timeless Way)  
นบัว่าเป็นพฒันาการมาสู่กระบวนทศัน์ใหม่ของทฤษฎีการส่ือสารภายในบุคคลท่ีเร่ิมตน้
โดยซิกมุนด์ฟรอยด์  และทฤษฎีการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีเร่ิมตน้โดยฟริตซ์ไฮเดอร์ เป็น
การน าเอาจริยศาสตร์มาผสมผสานเป็นจริยธรรมการส่ือสารของมนุษย ์(Ethics of Human 
Communication) ท่ีถูกท าให้เส่ือมโทรมมาหลายทศวรรษ โดยลัทธิบริโภค และกระแส
โลกาภิวตัน์ของระบอบทุนนิยมเสรีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทฤษฎีเส้นทางท่ีปราศจากการเวลา มี
ส่วนช่วยสนบัสนุนใหเ้กิด 
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กระบวนทศัน์ล ้ าสมยัและแนวอนาคตท่ีมีเวลาเขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัของสารสนเทศและ
การส่ือสารทุกประเภท นัน่คือ ทฤษฎีสารเวลา (The Infotime Theory) ท่ีทุกสรรพส่ิงในเอก
ภพ คือสารทางกายภาพ (Physical Information) สารทางชีวภาพ (Biological Information) 
สารทางสมอง (Brain Information) และสารนอกร่างกาย (Extrasomatic Information) หรือ
สารสังคม (Social Information)  

ฉะนั้น การส่ือสารก็คือการสร้างสภาพร่วมระหว่างผูส่ื้อสารหรือการสร้างความเป็นหน่ึงเดียว
ของทุกสาร นบัตั้งแต่อะตอม โมเลกุล ดาวฤกษ ์กาแล็กซ่ี หรือดาราจกัรดาวเคราะห์ ชีวิต สังคม 
มาจนถึงองค์กรและการส่ือสารเป็นกระบวนการพลวตัของความเช่ือมโยงติดต่อระหว่างกนัท่ี
ก่อให้เกิดสารหรือระบบ แต่จากทฤษฎีเวลาทั้ งในทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ พบวา่การส่ือสารอยา่งเดียวไม่พอท่ีจะเกิดใหเ้กิดระบบได ้ระบบตอ้งมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโดยตลอด นบัตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตาย ทุกระบบหรือทุกสารจึงตอ้งมีเวลาเป็น
องคป์ระกอบท่ีจะขาดเสียมิได ้เรียกรวมกนัใหม่วา่ สารเวลา หรือ Info time…สารคือโครงสร้าง
และกระบวนการก็คือ เวลาซ่ึงจะตอ้งรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว 

จากทฤษฏีการส่ือสารท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การส่ือสารนั้นผูส่้งและผูรั้บจะสามารถเขา้ใจกนัไดดี้
เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคมและวฒันธรรมของทั้งสองฝ่าย ถา้ทั้งผู ้
ส่งและผูรั้บมีส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกนัมากจะท าให้การส่ือสารนั้นไดผ้ลดียิ่งข้ึน เพราะต่าง
ฝ่ายจะมีความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั สามารถขจดัอุปสรรค์ในการส่ือสารระหว่างผูส่้งและผูรั้บ
ออกไปได ้

 2.2.3  ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory (DOI) 

ส่ือทุกวนัน้ีเขา้ไปมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของทุกคน เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการ 
ท างาน ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร โทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีมี
ผลกระทบต่อ "ส่ือแบบดั้ ง เดิม" (Traditional Media) อย่างหนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ จนน าไปสู่การเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า "การปฏิวติัแห่งระบบ
ตัวเลข" (Digital Revolution) ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใด ข้อความ เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟิก จะถูกปรับเปล่ียนใหเ้ป็นภาษาอีกชนิดหน่ึงใหเ้ป็น
รูปแบบเดียวกนัทั้งหมด คือสามารถอ่านและส่งผา่นไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และย ังสามารถน าเสนอในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการของผู ้ใช้งาน ความ
เปล่ียนแปลงน้ีเรียกวา่ "การท าใหเ้ป็นระบบตวัเลข" หรือ Digitization 
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ดว้ยระบบท่ีมีการท าให้เป็นระบบตวัเลข เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้เกิด     "ส่ือ
ใหม่" (New Media) ข้ึน เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัระบบตวัเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และระบบการสะท้อนกลับ หรือ "อินเตอร์แอคทีฟ" (Interactive) ซ่ึงคาดว่าส่ือใหม่จะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูแ้สวงหาข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
ส่ือแบบดั้ งเดิม เน่ืองจากส่ือใหม่ไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลา (Time) และเน้ือท่ี (Space) 
เหมือนอยา่งส่ือแบบดั้งเดิม ส่ิงท่ีเรียกวา่เป็น ส่ือใหม่ หมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือระบบ
ท่ีมีการเช่ือมต่อกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดบัโลก (Kevin Kawamoto, 1997)   

จอห์น ไนส์บิตต์ (John Naisbitt) นักมานุษวิทยาชาวอเมริกัน ได้คาดการณ์เหตุการณ์
อนาคตไวใ้นหนังสือช่ือ “Global Paradox” ในปี ค.ศ. 1994 ว่าการส่ือสารของมนุษยจ์ะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจากการผสมกลมกลืนของเทคโนโลยี 4 อยา่ง คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสาร และข่าวสาร   

ทางดา้นนักวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนก็พยายามอธิบายความหมายและลกัษณะของส่ือ
ใหม่ว่าเป็นการบรรจบกันของเทคโนโลยีการส่ือสารจนเกิดเป็นส่ือใหม่ข้ึน (Lewis and 
Slade, 2000) คือ 1. การเช่ือมกันของเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมกับการ
ส่ือสารมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ 2. ความพร้อมของการท าให้
เป็นระบบตัวเลขในระบบของการส่ือสารโทรคมนาคม และส่ือมวลชนประเภท 
วทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์  

การเกิดข้ึนของส่ือใหม่น้ีนักวิชาการด้านการเมืองมองว่าจะท าให้  "ประชาธิปไตย
อิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Democracy) กลบัมาเป็นความจริง (Sussman, 1997 อา้งถึงใน 
Lewis and Slade, 2000) ในขณะท่ีนกัวิชาการบางท่านมองว่าส่ือใหม่ไดท้  าให้เกิด "ชุมชน
ไซเบอร์" (Cyber Communities) หรือ "ชุมชนเสมือนจริง" (Virtual Communities) ขณะท่ี 
มาร์ค โพสเตอร์ (Mark  Poster, 1995 อา้งถึงใน Lewis and Slade, 2000) ได้เสนอว่ายุคส่ือ
ใหม่เป็นยคุท่ีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดม้าคดัคา้นแบบจ าลองการส่ือสารท่ีเก่าแก่ ซ่ึงลกัษณะ
ผูรั้บสารจะมีความคลา้ยคลึงกนั และช้ีให้เห็นวา่ส่ือใหม่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในยุคหลงัสมยัใหม่ 
(Post - modern) นอกจากนั้น ยงัเช่ือว่าทฤษฎีการส่ือสารมวลชนของแซนนอน และวีเวอร์ 
(1949)  และทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมของโรเจอร์ (Roger, 1986 อา้งถึงใน Lewis 
and Slade, 2000) ซ่ึงกล่าวถึงการปรับตวัของนวตักรรมจะเป็นความจริงอยูใ่นขณะน้ี 

ทางดา้นบิดาแห่งทฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร แมคลูแฮน (McLuhan) ให้ความสนใจในเร่ืองของ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโดยมองวา่เทคโนโลยี
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การส่ือสารช่วยขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษยใ์ห้กวา้งขวางออกไป และยงัสนใจการ
วิเคราะห์ในระดบัจุลภาคซ่ึงหมายถึงประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล ทั้งน้ีแนวคิดพื้นฐาน
ของแมคลูแฮนท่ีมีต่อเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของมนุษย์
คือ “ส่ือ” (Media) เขามองวาส่ือทุกชนิดคือการขยายประสบการณ์ด้านผสัสะของมนุษย ์
โดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไดข้ยบัยายประสบการณ์ของมนุษยอ์อกไปอยา่งมากมาย 
พฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบนัท าให้อุปสรรคดา้นเวลา (Time) รวมถึง
ระยะทางและสถานท่ี (Space) หมดลงไป นอกจากน้ี แมคลูแฮนไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบั
เร่ือง “รูปแบบของส่ือ” ดว้ย 

แมคลูแฮน กล่าวว่า “ตัวส่ือก็คือสาร” (Medium is the Message) เน่ืองจากเขาคิดว่าการ
เปล่ียนเพียงตวัส่ือเท่านั้นก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงกบัประสบการณ์ของ
มนุษย์ ส่วนโรเจอร์ (Rogers,2001) เสนอแนวคิดพื้นฐานว่า “ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการ
ส่ือสารบวกผสมกบัปัจจยัอ่ืนๆ จะรวมเป็นสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม 
กล่าวคือ โรเจอร์ เห็นว่าเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นปัจจยัหลักท่ีส าคญัอย่างยิ่งของการ
เปล่ียนแปลงสังคม แต่วา่ปัจจยัตวัน้ีก็ตอ้งท างานร่วมไปกบัปัจจยัตวัอ่ืนๆ ทั้งน้ีเขาไดค้น้ควา้
คุณลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั และได้ช้ีให้เห็นว่าคุณลักษณะ
ส าคญัๆ ของส่ือแบบใหม่ท่ีจะมีผลต่อเน่ืองไปถึงการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ของมนุษย ์
และการเปล่ียนแปลงสังคมนั้นมี อยู ่3 ประการคือ 

1.  ลกัษณะการโตต้อบของส่ือ (Interactivity) ซ่ึงแต่เดิมการส่ือสารระหวา่ง 2 ฝ่ายนั้น จะมี
อยู่ เฉพ าะในการ ส่ื อส ารระหว่าง บุ คคลแบบ เผ ชิญหน้ า เท่ านั้ น  (Face-to-face 
Communication) แต่ในส่ือใหม่ เช่น การใช้ E-mail Computer-Conference จะสามารถ
สร้างเง่ือนไขให้เกิดการตอบโตไ้ดอ้ยา่งฉบัพลนั อนัจะท าให้มิติดา้นกาละและเทศะของ
การส่ือสารเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 

2.  ลักษณะสิทธิความเป็นส่วนตัว (Individualize/Demassified) แต่เดิมนั้ นรูปแบบการ 
ส่ือสารแบบส่ือมวลชนจะสร้างผูรั้บสารแบบเป็น “มวลชน” (Massified) ข้ึนมา ทุกคน
จะดูรายการทุกๆ อย่างเหมือนกนัในช่วงเวลาเดียวกนั แต่ยิ่งนับวนัความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการส่ือสารจะท าให้ผูรั้บสารสามารถเลือกใชต้ามช่วงเวลาท่ีตนเองสะดวกได้
มากข้ึน 

3.  ลกัษณะ Asynchronous nature of communication คุณลกัษณะอีกดา้นหน่ึงของส่ือ ใหม่ 
คือ สามารถจะแบ่งแยกสารเป็นส่วนๆ ได ้โดยไม่ตอ้งเป็นกลุ่มกอ้นเดียว นอกจากน้ียงั
หมายความถึงศกัยภาพของส่ือท่ีสามารถจะเก็บรักษาข่าวสารข้อมูลเอาไวด้้วย และ
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วิธีการเก็บข่าวสารก็ยงัสามารถแยกไวใ้นท่ีต่างๆ ได้ ทั้ งน้ี การขยายตัวของการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยงัสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม 
(Diffusion of Innovation) ของ โรเจอร์ (Rogers) ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมของโรเจอร์ เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง ผู ้
ประดิษฐ์เทคโนโลยี และผู ้ใช้ในสังคมท่ีมีการใช้กลับไปกลับมาหลายคร้ังจนเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“การยอมรับ” หรือท่ีเรียกว่า Technology Adoption กระบวนการน้ีเป็นส่ิงท่ีนักวิจยัและ
นกัการตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงนวตักรรม (Innovation) ในทฤษฎีของโรเจอร์คือ
ความคิดหรือส่ิงใหม่ท่ีบุคคลค้นพบ และเขาได้แบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับการ
แพร่กระจายทางเทคโนโลยไีว ้5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
ตาราง 2.1 การแบ่งกลุ่มคนในสังคมดว้ยทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) 

กลุ่มคนในสังคม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ พฤติกรรม บุคลกิลกัษณะ 
Innovators 2.5% ตอ้งเป็น 

คนแรก 
ผูท่ี้ชอบเส่ียง, มีความรู้, เป็นนกัประดิษฐ์
หรือมีความรอบรู้เทคโนโลยี 

Early adopters 13.5% ชอบ
ของใหม่ 

ชอบเป็นผูน้ า, ไดรั้บความนิยมทางสังคม, 
มีการศึกษา, ชอบความใหม่ 

Early majority 34% อยากมีบา้ง เป็นคนรอบคอบ, ชอบแบบสบายๆ  
ไม่เป็นทางการ 

Late majority 34% จ าเป็น 
ตอ้งมี 

เป็นคนช่างสงสัย, หวัโบราณ, ฐานะไม่ดี 

Laggards 16% ก็ดี
เหมือนกนั 

รับฟังขอ้มูลจากคนรอบขา้ง เช่น  
เพื่อนหรือญาติและกลวัการเป็นหน้ี 

 
ทฤษฎีน้ีจึงอธิบายให้เห็นถึงพฤติกรรมและบุคลิกลกัษณะของบุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมเพื่อให้
เขา้ใจวธีิการรับเทคโนโลยขีองคนแต่ละกลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก Inventor เป็นกลุ่มท่ีเป็นทั้งผูป้ระดิษฐ์คิดคน้แลว้ยงัรวมไปจนถึงผูใ้ชง้านท่ีมีความรู้ดา้น
เทคโนโลย ีและชอบติดตามเทคโนโลยีอยูเ่สมอ 

กลุ่มท่ีสอง Early Adopters เป็นกลุ่มท่ีชอบลองอะไรใหม่ๆ และค่อนข้างมีฐานะ อาจเป็น
นกัวชิาการหรือคนดงัในสังคม  
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กลุ่มท่ีสาม Early Majority กลุ่มน้ีจะตดัสินใจได้ตอ้งคิดหลายรอบแต่ตอ้งใช้งานได้ง่าย และมี
ประโยชน์การตดัสินใจเลือกนวตักรรมของกลุ่มน้ีมกัดูจากการตดัสินใจของสองกลุ่มแรก  

กลุ่มท่ีส่ี Late Majority กลุ่มน้ีกวา่จะมีใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรมอาจจะเร่ิมตกรุ่นไปแลว้และมี
ความจ าเป็นตอ้งการใชง้านจริงๆ จึงจะใช ้นวตักรรมหรือเทคโนโลยีใดถา้เขา้ถึงการยอมรับของ
คนกลุ่มน้ีไดถื้อวา่ประสบความส าเร็จ  

กลุ่มสุดทา้ย Laggard เป็นกลุ่มท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมเม่ือตกรุ่นไปแลว้ และเป็น
กลุ่มสุดทา้ยในสังคม กลุ่มน้ีจะเลือกซ้ือโดยสอบถามขอ้มูลจากคนรอบขา้งโดยเฉพาะดู
พฤติกรรมของคนในสังคมกลุ่มก่อนๆ 

จากการแบ่งกลุ่มคนในสังคมตามพฤติกรรมและบุคลิกลกัษณะการยอมรับเทคโนโลยีนั้น ทฤษฎี
ของโรเจอร์ยงัช้ีให้เห็นวา่กระบวนการตดัสินใจของผูรั้บสารในการยอมรับนวตักรรมท่ีถูกน าเขา้
มาสู่ระบบได้โดยอาศัยกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดข้ึนจะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3 ประการ คือ 

 1.  การประดิษฐ์คิดคน้ ซ่ึงหมายถึงตวันวตักรรม โดยอาจพฒันาข้ึนเอง หรือน าเขา้จากต่าง 
ประเทศ ส่ิงท่ีจะตอ้งตระหนกั คือ การปรับนวตักรรมนั้นให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมให้
มากท่ีสุด แมน้วตักรรมดงักล่าวจะเป็นของแปลกใหม่ ซ่ึงอาจหมายถึงการคน้พบในส่ิงท่ีไม่
เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงของใหม่ท่ีรับมาจากการเป็นของเก่าในท่ีอ่ืน หรือการผสมผสาน
ของเก่าจนกลายเป็นของใหม่ 

 2.  การแพร่หรือการส่ือสาร ถือเป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีเกิดนวตักรรมข้ึนแลว้ และตอ้งการน า
นวตักรรมนั้นเขา้ไปสู่ชุมชน เพื่อการสร้างความทนัสมยัใหก้บัชุมชนนั้น 

 3.  ผลพวงของการรับนวตักรรม การแพร่นวตักรรมออกไปจะส าเร็จหรือไม่นั้น มิใช่ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของผูส่้งสาร แต่หากข้ึนอยูก่บัผูรั้บสารวา่จะยอมรับนวตักรรมนั้นหรือไม่ จึง
ตอ้งอาศยัการประเมินควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงการประเมินดงักล่าวไดแ้ก่ การประเมินความสมคัร
ใจในการรับนวตักรรม คุณค่านวตักรรมในสายตาของบุคคลและท่ีส าคญัคือผลกระทบท่ี
เกิดภายหลงั การยอมรับนวตักรรม เพราะบางคร้ังนวตักรรมบางอย่างอาจไม่เห็นผลได้
อยา่งทนัทีทนัใดแต่อาจเกิดข้ึนภายหลงัได ้

ส าหรับผูศึ้กษาแลว้ทฤษฎีท่ีศึกษาขา้งตน้เก่ียวกบัประเด็นส่ือกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม อนั
ไดแ้ก่ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการส่ือสาร และทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ทั้งสามทฤษฎีมี
การเช่ือมโยงกนัในการวิเคราะห์จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ผูศึ้กษาเขา้ใจวา่การรับรู้นั้นเป็นส่ิง
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ส าคญัท่ีเช่ือมโยงผูส่้งสาร ผูรั้บสาร เน้ือหาสารเขา้ดว้ยกนัจนท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ กระบวนการ
ส่ือสาร ซ่ึงในปัจจุบนัการส่ือสารเต็มไปดว้ยเคร่ืองมือและอุกปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกมากมายท าใหม้นุษยเ์กิดความเฉ่ือยชาท่ีจะลุกข้ึนมาส่ือสารในท่ีสาธารณะ เพราะการ
ส่ือสารผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นท าให้มนุษยมี์โอกาสรับรู้สาระไดเ้ท่าเทียมกนั แต่
โอกาสท่ีจะเข้าใจสาระตรงกันทุกคนนั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในการตีความท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

ดงันั้น ส่ือท่ีเป็นช่องทางในการส่ือสารเป็นตวัแปรตน้ท่ีท าให้เกิดการส่ือสารข้ึนมา การส่ือสารก็
ส่งผลให้เกิดความรู้ เกิดความคิดคิดท่ีแตกต่างต่างกนัไป โดยเฉพาะยุคสมยัแห่งเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เช่นปัจจุบนั ชุมชนเสมือนจริงจึงถือก าเนิดข้ึนมาจากความกา้วหน้าน้ี สังคมจึงเกิดความ
เปล่ียนแปลงเพราะเทคโนโลยีช่วยขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษยใ์ห้กวา้งขวางออกไปดงัท่ี
แมคลูแฮนกล่าว ส่วนโรเจอร์ก็เสนออีกว่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารบวกผสมกบัปัจจยั
อ่ืนๆ จะรวมเป็นสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ผลพวงเหล่าน้ีอาจไม่
เกิดข้ึนในทนัทีทนัใดแต่อาจเกิดข้ึนในภายหลงัได ้

2.3  ส่ือและอ านาจทางสังคม   

ค าวา่ “ส่ือ” ไดท้  าหนา้ท่ีในหลายบริบทท่ีใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของเน้ือหานั้น                                            

ส่ือ (Media) หรือ (Channel) ท่ีเป็นค านาม หมายถึง เคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง หรือช่องทางใน
การถ่ายทอดเน้ือหาสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

ส่ือ (Message) ท่ีเป็นกริยา หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีถูกถ่ายทอดออกไปยงัผูรั้บสาร 

ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง บุคคลหรือองคก์รท่ีใชส่ื้อในการท าหนา้ท่ีกระจายข่าวสารไปยงั
ผูรั้บสารท่ีเป็นบุคคล กลุ่มคน หรือประชาชนทั้งประเทศในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

องค์ประกอบพื้นฐานในการส่ือสารจะมีอยู่ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ผูส่้งสาร (Source) ข้อมูล
ข่าวสาร (Message) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) องค์ประกอบน้ีจึงถูก
เรียกวา่ทฤษฎีการส่ือสาร SMCR ของ เดวดิ เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจว่าผูส่้งจะส่งสารอย่างไร ผูรั้บจะรับและแปลความหมาย  แล้วมีการโต้ตอบกับสารนั้น
อยา่งไร 

องค์ประกอบแรกคือ ผูส่้งสาร (Source) ต้องเป็นผูท่ี้มีทักษะ มีความช านาญในการส่ือสารโดยมี
ความสามารถใน “การเขา้รหสั” (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสารมี
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ความรู้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง มีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ผูรั้บดว้ย  

องคป์ระกอบต่อมาคือ ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งกบัดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ รูปภาพในการส่ง
ข่าวสาร  

องค์ประกอบท่ีสามคือช่องทางในการส่งสาร (Channel) หมายถึง ส่ือกลางท่ีเป็นช่องทางในการส่ง
ข่าวสาร ให้ผูรั้บไดรั้บข่าวสารผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การดู การได้
ยนิ การสัมผสั การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน เป็นตน้ 

องค์ประกอบสุดท้ายคือ ผูรั้บสาร (Receiver) ต้องเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมี
ความสามารถใน “การถอดรหสั” (Decode) สาร เป็นผูท่ี้มีทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคม
วฒันธรรมเช่นเดียวหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งสารจึงจะท าใหก้ารส่ือความหมายนั้นไดผ้ล  

นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกท่ีท าให้การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสาร ซ่ึงทั้ง
ผูส่้งและผูรั้บควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น 
การใชค้  าพูดท่ีชดัเจน ฟังง่าย มีทกัษะการฟังท่ีดี ฟังภาษาท่ีผูส่้งพูดมารู้เร่ือง หรือสามารถอ่านขอ้ความ
ท่ีส่งมานั้นได ้เป็นตน้ ปัจจยัท่ีสองคือทศันคติ (Attitudes) ของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงมีผลต่อการส่ือสาร ถา้ผู ้
ส่งและผูรั้บมีทศันคติท่ีดีต่อกนัจะท าให้การส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะทศันคติยอ่มเก่ียวโยงไปถึงการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส่้ง และผูรั้บดว้ย ปัจจยัท่ีสามคือ ระดบัความรู้ (Knowledge levels) ถา้ผู ้
ส่งและผูรั้บมีระดบัความรู้เท่าเทียมกนัก็จะท าให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรู้ของผู ้
ส่งและผูรั้บมีระดบัท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะตอ้งมีการปรับปรุงความยากง่ายของขอ้มูล ภาษา และส านวน
ท่ีจะส่ง ปัจจัยสุดท้ายคือ ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio - Culture Systems) ท่ีมีส่วนก าหนด
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซ่ึงเก่ียวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบติั สังคมและ
วฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตกต่างกนั การติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างชาติ ต่างภาษา จึงตอ้งมี
การศึกษาถึงกฎขอ้บงัคบัทางศาสนาของแต่ละศาสนาดว้ย 

ทางดา้นทรรศนะเร่ืองการส่ือสารของสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) นกัทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม
ศึกษา (Cultural Studies) กล่าววา่ การส่ือสารเพื่อส่ือความหมายระหวา่งกนันั้นเป็นเร่ืองประกอบสร้าง
ของระบบรหัส (Sign system) เพื่อส่ือความหมายตามตวัแทนในระบบภาษาสัญลกัษณ์ แนวคิดต่างๆ 
ท่ีอาศยัคนในระบบวฒันธรรมเดียวกนัจะสามารถเขา้ใจความหมายระหว่างกนัได ้ในภาพรวมฮอลล์
เช่ือวา่ระบบการส่ือสารจากผูส่ื้อสารไปยงัผูรั้บสารนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งตรงไปตรงมา เพราะการส่ือ
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ความหมายจากตวัสารไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะก าหนดและถ่ายทอดอยา่งตรงไปตรงมาจากผูส่้งสารเท่านั้น 
ส่วนตวัผูรั้บสารเองก็ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้จะเปิดรับความหมายของสารนั้นอยา่งตรงไปตรงมาตามท่ีผูส่้งสาร
ตอ้งการ ทั้งน้ี ในส่วนผูส่้งสารมีเคร่ืองมือในการถอดรหัสหลายดา้น ดา้นความสามารถในการเลือก
ประเภทและองค์ประกอบตวัแทนเพื่อการติดตั้ง การเช่ือมโยงภาพและเสียง การเน้นย  ้าน าเสนอผ่าน
ภาษา บทพูด มุมกล้อง  ขณะท่ีผู ้รับสารเองก็มีระบบการถอดรหัสผ่านการเลือกรับและเลือก
ตีความหมายของรหัสสารอยู ่3 ลกัษณะ คือ 1) การถอดรหัสไดส้อดคลอ้งตามความหมายท่ีผูส่้งสาร
ตอ้งการ (Dominant hegemonic position)  2) การถอดรหัสอย่างผสมผสานระหว่างผูรั้บสารและผูส่้ง
สาร(Negotiated Position) 3) การถอดรหัสความหมายในทิศทางตรงขา้มกบัผูส่้งสาร (Oppositional 
Position) 

ดงันั้น การส่ือสารจึงเป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญัในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงสังคมโลกเขา้ดว้ยกนั 
ท าให้มนุษยส์ามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกนัได ้แต่ในขณะเดียวกนั การส่ือสารก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ต่างๆ ในสังคมดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั เน่ืองมาจากความผิดพลาด และความล้มเหลวใน
กระบวนการส่ือสาร ความขดัแยง้เกิดข้ึนไดท้ั้งในสถาบนัครอบครัวจนถึงความขดัแยง้ระหวา่งสถาบนั
ทางสังคมระดบัประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองการท าหน้าท่ีในการเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจุบนัท่ีมี
รูปแบบการน าเสนอเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ท าให้ตอ้งมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัลงไปในเน้ือหา
นั้นดว้ย ผูรั้บสารท่ีไม่ทราบรายละเอียดท่ีแทจ้ริงจะไม่สามารถแยกออกไดว้า่ส่วนไหนคือความจริงท่ี
เกิดข้ึน ส่วนไหนคือความเห็น จุดน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะส่ือมวลชนเป็นผูมี้ส่วนช้ีน าทศันคติของ
คนในสังคม เช่น การน าเสนอข่าวเร่ืองของการเมือง มีการน าเสนอความคิดเห็นของผูป้ระกาศข่าว
เพียงดา้นเดียว หากผูป้ระกาศข่าวมีความคิดเห็นเอนเอียงไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง หรือมีทศันคติท่ีไม่ดี
ต่อข่าวท่ีน าเสนอแลว้จะมีการแทรกความคิดเห็นเชิงช้ีน าไปยงัผูรั้บสารท าให้เกิดการเลือกขา้งหรือ
คลอ้ยตาม ส่งผลต่อความขดัแยง้ทางสังคมในประเด็นอ่ืนตามมา การน าเสนอข่าวโดยให้ทศันคติท่ี
ตรงกนัขา้มนั้นจึงท าให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ “ส่ือเลือกขา้ง” ในขณะท่ีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ของสังคมไทยมีลกัษณะไม่ค่อยชอบการเปล่ียนแปลง การเปิดรับส่ือจึงเป็นไปในลกัษณะเลือกส่ือซ ้ าๆ 
ท่ีเคยชิน  

การส่ือสารของส่ือกระแสหลกัอยา่งวทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์นั้นเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว 
(One way communication) ผูรั้บสารไม่มีโอกาสไดโ้ตต้อบในทนัทีทนัใด การส่ือสารในลกัษณะน้ีมี
รากฐานมาจากลทัธิเทวนิยมแนวศาสนาคริสตซ่ึ์งถือวา่พระเจา้องคเ์ดียวมีอ านาจเหนือมนุษย ์ถ่ายทอด
มาเป็นกระบวนทัศน์การส่ือสารเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (Top-Down Communication) จากผู ้น าถึง
ประชาชน เพราะเทคโนโลยีไดส้ร้างส่ือให้เป็นพระเจา้ นัน่ก็เท่ากบัวา่ส่ือมีอ านาจในการช้ีน า ก าหนด
ทิศทางของเน้ือหาสารท่ีจะส่งถึงมวลชน อนัส่งผลให้เกิดกิจกรรมอ่ืนตามมา อ านาจท่ีว่าน้ี มิแชล ฟู
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โกลต์ (Michel Foucault) กล่าวว่าอ านาจเป็นส่วนหน่ึงของวาทกรรม วาทกรรมมีลักษณะเป็น
แนวความคิด อุดมการณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยชุดของความคิดมากมายท่ีมาอยู่รวมกนัจึงมีสถานะเชิง
อ านาจท่ีจะช้ีบอกให้กระท าหรือห้ามไม่ให้กระท า แต่อ านาจไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในเง่ือนไขของการเกิดข้ึน
และด ารงอยู่ของความรู้ แต่อ านาจเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ เช่นเดียวกบัส่ือมวลชนท่ีมีอ านาจในการ
คดัเลือกเน้ือหา สร้างสรรคเ์น้ือหาในการเผยแพร่สู่มวลชนท่ีเร่ืองไหนมวลชนควรรู้ เร่ืองไหนไม่ควรรู้ 
โดยความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจะเข้าไปท าหน้าท่ีรับรองอ านาจในชุดเดียวกับให้สามารถยึดครอง
พื้นท่ี เบียดไล่ หรือแยง่ชิงพื้นท่ีจากอ านาจในชุดอ่ืนท่ีแตกต่าง อ านาจและความรู้จึงแสดงให้เห็นถึงกนั
และกนัในฐานะท่ีด ารงอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดเ้ป็นอิสระต่อกนั นัน่คือ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางอ านาจใดท่ี
ปราศจากการสร้างระบบความรู้  และไม่มีความรู้ใดท่ีอยูไ่ดโ้ดยปราศจากอ านาจ ในทางกลบักนัยอ่ม
ไม่มีอ านาจใดท่ีอยูไ่ดโ้ดยปราศจากการรับรองความถูกตอ้งจากระบบความรู้ และไม่มีระบบความรู้ใด
ท่ีสามารถด ารงอยูไ่ดโ้ดยปราศจากความสัมพนัธ์ทางอ านาจ ความรู้จึงไม่ไดใ้สซ่ือปลอดจากการถูก
ครอบง าโดยอ านาจ และความรู้ก็ไม่ไดถู้กสร้างข้ึนมาเพื่อการปลดปล่อยมนุษยสู่์ชีวิตแห่งเสรีภาพ แต่
ความรู้เป็นพนัธนาการท่ีคอยรัดตรึง เขม้งวด วางกฎระเบียบ และครอบง ามนุษยใ์หส้ยบยอม  

จากความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงระหวา่งอ านาจ วาทกรรม และความรู้ท่ีเป็นไปในลกัษณะ
ของ “การขาดกนัและกนัไม่ได้” จึงท าให้วาทกรรมไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีแสดงหรือซ่อนไวซ่ึ้งความ
ปรารถนา แต่วาทกรรมไดก้ลายเป็นเป้าหมายแห่งความปรารถนา เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงอ านาจท่ีจะตอ้งถูก
ยึดกุม เพราะหากสามารถเข้ายึดกุมวาทกรรมและท าให้สมาชิกของสังคมยอมรับในวาทกรรมนั้น
ได ้ยอ่มหมายถึงการเขา้ยึดครองอ านาจโดยมีวาทกรรรมเป็นตวัต่อเช่ือม อยา่งไรก็ตาม อ านาจไม่ไดมี้
เพียงเฉพาะแต่ในแง่มุมด้านลบหรือในรูปแบบของการกดข่ีปราบปรามเท่านั้น อ านาจยงัมีแง่มุมใน
ด้านบวกท่ีก่อให้เกิดความช่ืนชอบและสยบยอมโดยดี ซ่ึงอ านาจในแง่บวกน้ีเองท่ีวาทกรรมเขา้มา
แสดงตวัและมีบทบาทอยา่งมาก เพราะวาทกรรมจะเขา้ไปประกอบสร้างความจริงข้ึนมาในรูปลกัษณ์
ของชุดความรู้ และดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีดูเหมือนใสซ่ือ เป็นกลาง และปราศจากพิษภยัท าให้ปฏิบติัการแห่ง
อ านาจในรูปลกัษณ์ของความรู้ ความจริงมีประสิทธิภาพสูงในขณะท่ีการต่อตา้นขดัขืนมีเกิดข้ึนใน
ระดบัต ่า ความรู้และวาทกรรมจึงมีความส าคญัในการท าให้อ านาจเกิดการหมุนเวียน เปล่ียนถ่าย และ
แทรกซึมไปไดอ้ยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในทุกท่ีของสังคม แมแ้ต่ในระนาบของวิถีปฏิบติัท่ีเป็นส่วนตวั
ของปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ร่างกาย หรือแมแ้ต่เร่ืองเพศ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ไดห้มายความว่า 
อ านาจในดา้นลบของการปราบปรามจะไร้ซ่ึงความส าคญัในการควบคุมและจดัระเบียบ หากแต่เม่ือ
พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจในดา้นบวกกบัอ านาจในการปราบปรามแลว้ จะพบวา่ความ
มั่นคงของอ านาจในฐานะการปราบปรามจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ืออ านาจสามารถแทรกซึมลงไปมี
ปฏิบติัการท่ีลึกถึงในทุกระดบัความสัมพนัธ์  ซ่ึงการใช้อ านาจด้านบวกจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน
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ระดบัน้ีไดม้ากกวา่ ดงัจะเห็นไดจ้ากในสภาพความเป็นจริงของสังคมท่ีมีทั้งการใชอ้  านาจในดา้นบวก
และด้านลบร่วมกนัเพื่อการควบคุม การจดัการ และการสร้างระเบียบวินัยให้แก่สังคม ฉะนั้นการ
พิจารณาถึงอ านาจจึงไม่อาจละเลยอีกดา้นหน่ึงของอ านาจท่ีอยู่ในรูปลกัษณ์ของความรู้ ความจริงได ้
สถาบนัท่ีสามารถผลิตวาทกรรมไดอ้ย่างส่ือมวลชนจึงเป็นผูผ้ลิตและเป็นศูนยร์วมของความจริงไป
ดว้ยในขณะเดียวกนั โดยความจริงสามารถปรากฏออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไขของการผลิต/เผยแพร่ของผูใ้ห้ และรูปแบบการบริโภคของผูรั้บ การผลิตและส่งต่อจะตกอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของกลไกท่ีมีความส าคญัทางการเมือง และเศรษฐกิจ ความจริงจะหมุนเวียนผ่าน
กลไกทางการศึกษา ระบบข้อมูลข่าวสาท่ีมีอยู่ในสังคม และเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองท่ี
ก่อใหเ้กิดการถกเถียงและเผชิญหนา้กนั  

การควบคุมมนุษยผ์่านความจริงในรูปลกัษณ์ของความรู้สามารถกระท าได้อย่างทะลุทะลวงและ
แนบเนียนจนมนุษยผ์ูส้ยบยอมปราศจากการต่อตา้น ไม่อาจรู้สึกไดถึ้งอ านาจท่ีแฝงฝังอยู่ภายใตก้าร
เคลือบคลุมของความรู้ มนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัจึงยนิยอมและพยายามจดัการกบัตวัเองในทุกเร่ืองตาม
ความจริงท่ีสังคมก าหนดโดยมิไดมี้อ านาจใดเขา้มาบงัคบั การสยบยอมและยินดี การจดัการกบัตวัเอง
ด้วยตนเองน้ีมิได้เกิดข้ึนเพียงแต่เฉพาะในเร่ืองท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ได้แผ่ขยาย
ครอบคลุมไปถึงความรู้สึกและความปรารถนาท่ีเป็นนามธรรมภายในจิตใจอีกดว้ย  อนัจะน าไปสู่การ
ตกอยู่ภายใต้พนัธนาการของอ านาจในทุกระนาบของชีวิต ท าให้มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะก้าวข้าม
พรมแดนเขา้ไปอยู่ในปริมณฑลของการบรรลุวุฒิภาวะได้  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยี หรือด้วย
ยุทธวิธีของเสรีภาพก็ตาม มนุษยก์็ไม่สามารถด ารงตนอยู่ไดอ้ย่างอิสระจากการถูกครอบง าดว้ยวาท
กรรม แมแ้ต่ร่างกายของมนุษยก์็เป็นผลผลิตอยา่งหน่ึงจากการประกอบสร้างของชุดวาทกรรมดว้ย 

ดงันั้น อ านาจในหน้าท่ีของส่ือมวลชนจึงเต็มไปดว้ยการประกอบสร้างของชุดวาทกรรมในการผลิต
ความจริงต่างๆ ในสังคมเพื่อช้ีน าวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีมีพลงัอ านาจของ
ส่ือจึงท าใหส่ื้อตกเป็นเป้าหมายใหค้นบางกลุ่มน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพอ้ง 
แต่ในขณะเดียวกนัส่ือก็มีอนุภาพเล็กๆ ของพลงัแห่งความเป็นประชาธิปไตยท่ีน ามาใชเ้รียกร้องสิทธิ
เสรีภาพของกลุ่มเช่นกนั จึงเกิดรูปแบบของส่ือท่ีเรียกว่า “ส่ือทางเลือก” ซ่ึงหมายถึงส่ือท่ีเปิดพื้นท่ี
เล็กๆ ให้คนในสังคมไดใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีในการประกาศจุดยนืของกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารมีส่วนร่วม
ในอุดมการณ์ แบ่งปันทศันคติท่ีค่อนขา้งตรงกนัขา้มและทา้ทายความเช่ือ ค่านิยมเดิมของสังคม หรือ
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ส่ือทางเลือกมีหลายประเภทเช่น วิทยุชมชน ช่องรายการโทรทศัน์ของ
จานดาวเทียม เคเบิลทีวี หรือวารสารต่างๆ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้โดยเร่ืองท่ีถูกน ามาเสนอไม่ไดเ้ป็นท่ี
สนใจหรือเผยแพร่ทัว่ๆ ไปในสังคม เพียงแค่ตอ้งการท่ีจะเสนอแง่มุมอ่ืนท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้
สังคมรับรู้ ศกัยภาพภาพของส่ือทางเลือกจึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างอ านาจท่ีส าคญัของการประกาศ
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มุมมองเสียงส่วนน้อยท่ีสวนกระแสสังคมให้ผูรั้บสารรับรู้ประสบการณ์จริงๆ ของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่นัก
วชิาชีพส่ือ ส่ือทางเลือกน้ีจึงเขา้ไปกลบเกล่ือนความสัมพนัธ์แบบล าดบัชั้นทางสังคมท่ีส่ือกระแสหลกั
สร้างไว ้อย่างไรก็ตาม การกุมอ านาจของส่ือในฐานะท่ีท าหน้าท่ีส่ือมวลชนไม่ว่าจะเบนเข็มไปใน
ทิศทางไหนส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัคือจริยธรรมในวิชาชีพท่ีมีผลต่อ “ความอยู่รอดของประชาชน” และ 
“อนาคตของประเทศชาติ”  

ทั้งน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนเสมือนจริงหน้าแฟนเพจของ cm108.com ท่ีก าลังศึกษาน้ีเป็นอีกส่ือ
ทางเลือกหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากจุดเล็กๆ ของพลงัมวลชนดว้ย ลกัษณะท่ีมีการแบ่งปันพื้นท่ีส าหรับ
เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของพวกพอ้งโดยสวนกระแสสังคมให้ผูค้นรับรู้ประสบการณ์จริงจากผู ้
ท่ีไม่ใช่นกัวิชาชีพส่ือ แต่ในขณะเดียวกนักระบวนการส่ือสารในชุมชนเสมือนจริงก็ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ท่ีลุกลามไปสู่ภายนอกไดเ้น่ืองมาจากความผดิพลาดของเร่ืองการส่ือสาร จุดน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากเพราะเน้ือหาท่ีอยู่ในชุมชนเสมือนจริงเป็นศูนยร์วมในการสร้างความจริงข้ึนมาใหม่ท่ีมีอ านาจ
ช้ีน าวถีิการด าเนินชีวติของประชาชนในท่ีนั้นๆ 

2.4  การส่ือสารในชุมชนเสมือนจริง 

เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัท าให้มนุษยส์ามารถเดินทางขา้มพรมแดน ขา้มกาลเวลา สามารถ
ติดต่อกนัเวลาใดก็ไดแ้ค่เพียงปลายน้ิวสัมผสัดว้ยการส่ือสารท่ีมีความเร็วสูงและสามารถแสดงผลได้
ในหลายรูปแบบ ทั้งทางดา้นขอ้มูลตวัอกัษร รูปภาพ เสียง ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว เน้ือหาสารท่ี
สามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้การส่ือสารส าฤทธ์ิผล เกิดความเข้าใจ
ตรงกนัระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร เทคโนโลยีการส่ือสารเหล่าน้ีจึงไดเ้ขา้มาเปล่ียนวิถีการด าเนิน
ชีวติ การด าเนินธุรกิจ และวธีิการติดต่อส่ือสารของคนในสังคมไปอยา่งมากมาย โดยส่ือหรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษยท่ี์แตกต่างกนัไป และจะ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดกรอบความคิด ความเขา้ใจในการมองส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเองดว้ย  

ปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารผ่านการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตทัว่โลกสองพนัส่ีร้อยล้านคนแล้วจากการส ารวจของเว็บไซต ์
Internetserviceprovider.org (13 กนัยายน 2013) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ท าให้มีการเปล่ียนรูปแบบ
การส่ือสารจากยุคการส่ือสารแบบเดิมสู่การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารในยคุดิจิตอลท่ีเป็นยุคแห่งความ
เสมือนจริงถึงขีดสุด (Virtual Reality) มนุษยใ์นยุคดิจิตอลน้ีจึงมีการด าเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลก
แห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง เกิดเครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้กนัอย่างแพร่หลายว่า 
“สังคมออนไลน์” (Online Community) หรือ “สังคมเสมือน/ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual Community) 
หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network) 
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อดิเทพ บุตราช (2553) ไดนิ้ยามค าวา่เครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นสังคม
และมีการท ากิจกรรมร่วมกนับนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์มีการแพร่ขยาย
ออกไปเร่ือยๆ โดยใช้รูปแบบของการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การท ากิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางดา้นการศึกษา ธุรกิจ และความบนัเทิง คนในสังคมปัจจุบนัส่วน
ใหญ่จึงใชชี้วติอยูก่บัสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน มีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเล่าเร่ืองราว 
ประสบการณ์ รูปภาพ และวดีิโอ ท่ีผูใ้ชจ้ดัท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ือต่างๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบั
เพื่อนและผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตนไดท้ราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Encyclopedia of Sociology (Volume 4: S-Z Index) (1992, p.1887) กล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ว่าหมายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ
จดัเรียงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกระท าการในสังคม 

ทั้งน้ี สังคมเสมือนจริงจึงไดท้  าใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่งมนุษยทุ์กประเภททัว่โลกโดยไม่แบ่งแยก ซ่ึง
นกัการส่ือสารชาวอเมริกนั มาแชล แมคลูแฮน (McLuhan) กล่าวว่า “ตวัส่ือก็คือสาร” ส่ือไม่ใช่เป็น
เพียงช่องทางหรือตวักลางน าเน้ือหาสาระไปสู่ผูรั้บสารเท่านั้น หากแต่ส่ือยงัมีความหมายในตวัของมนั
และมีบทบาทต่อสังคมตามคุณลกัษณะทางธรรมชาติของมนั และตามการรับรู้ของสังคมท่ีไม่ใช่เพียง
แค่เน้ือหาท่ีบรรจุอยู่ข้างในเท่านั้น แมคลูแฮนได้ ยกตวัอย่างส่ือว่าเปรียบเทียบกบัหลอดไฟ ว่าตวั
หลอดไฟเองไม่ไดบ้รรจุเน้ือหาอะไรอยูภ่ายใน แต่มนัมีผลต่อสังคมในฐานะท่ีท าให้คนสามารถมีแสง
สวา่งส าหรับท ากิจกรรมในยามค ่าคืนได ้น่ีคือสารท่ีถูกส่งไป สังคมเสมือนจริงก็เป็นเหมือนหลอดไฟ
ท่ีแมตลูแฮน ยกตวัอย่างท่ีตัวมันเองมีบทบาทต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูค้นด้วย
คุณลกัษณะในตวัเองเช่นกนั เช่น การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กท่ีอยูไ่กลไดรั้บ
การศึกษาทดัเทียมกบัเด็กท่ีเรียนในเมือง โดยการใชเ้ทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เป็นตน้ การส่ือสารจึง
ไดช่้วยขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษยใ์ห้กวา้งขวางออกไป โดยส่ือท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารกนั
ได้ในวงกวา้ง และสามารถรวมผูรั้บสารได้เป็นกลุ่มเดียว คือ ส่ือท าให้เกิด “หมู่บ้านโลก” ข้ึนมา 
อุปสรรคด้านเวลา (Time) รวมถึงระยะทางและสถานท่ี (Space) หมดลงไป แต่จีน บลูดิลาด (Jean 
Baudrillard) ได้มองประเด็นเร่ืองของส่ือว่าคือการลอกเลียนแบบส่ิงท่ีปรากฏ (Simulation) ใน
ขอบเขตท่ีกวา้งใหญ่ แลว้ส่ือก็ไดป้ระดิษฐก์ารไม่ส่ือสารข้ึนมา ซ่ึงหมายถึงการติดต่อส่ือสารกนัโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเห็นหนา้กนัอยา่งในสังคมเสมือนจริง 

ดว้ยลกัษณะการส่ือสารท่ีไร้ขอบเขตของส่ือในสังคมเสมือนจริงท าให้ส่ือประเภทน้ีกลายเป็นพื้นท่ี
สาธารณะท่ีปัจเจกชนสามารถเปล่ียนบทบาทจากการเป็นพลเมืองผูบ้ริโภคข่าวสารกลายไปเป็น
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ส่ือมวลชนผูร้ายงานข่าวเองผา่นทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเสมือนจริง นกัวิชาชีพส่ือมวลชนเองก็ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ควบคู่ไปกับการน าเสนอข่าวสารผ่านทางส่ือกระแสหลักด้วย อย่างเช่น
รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ก็มีเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ีดว้ย 
เพื่อเพิ่มช่องทางการน าเสนอข่าวท่ีผูรั้บสารสามารถเลือกติดตามข่าวสารได้ตามสะดวก เป็นตน้ ใน
ด้านการแสดงตวัเป็นพื้นท่ีสาธารณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเองก็ได้ท  าให้การควบคุมการ
เผยแพร่ข่าวสารเป็นเร่ืองท่ียากตามไปดว้ย การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มี
ออกมาให้เห็นอย่างต่อเน่ืองด้วยการน าขอ้ความ รูปภาพ หรือวีดีโอของผูอ่ื้นท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปเผยแพร่ต่อโดยเจตนาหรือไม่เจตนา หากเป็นการกระท าท่ีท าให้เกิดความ
เสียหายต่อผูน้ั้นถือว่าเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ผูอ่ื้นเกิดความเขา้ใจผิด 
เร่ืองของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมไปถึงมรรยาทในสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นประเด็นท่ีไดรั้บ
ความสนใจจากนกักฎหมายและนกัส่ือสารมวลชนทัว่โลก กฎหมายท่ีถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลในโลกภายนอกกลบัตอ้งรับมือกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากสังคมออนไลน์ดว้ย 

ทางดา้นกระทรวงเทคโนโลยสีาสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของประเทศไทยไดแ้นะน าประชาชนท่ี
ใชก้ารส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์ (2556) ในการโพสต ์แชร์ กดไลค ์และแสดงความคิดเห็นต่อขอ้มูล
ต่างๆ อยา่งเสรีนั้น การกระท าดงักล่าวบางคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้งได ้ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัเกิดจากการท่ีผูใ้ช้ไม่ได้คดักรองข้อมูลข่าวสารมากมายต่างๆ ท่ีเข้ามาอย่างเพียงพอ ผูท่ี้ท  าการ
แบ่งปันภาพหรือให้ขอ้มูลอาจมีความผิดฐานละเมิดสิทธิขอ้มูลส่วนบุคคล การหม่ินประมาทตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เม่ือขอ้เท็จจริงปรากฏแลว้
วา่บุคคลดงักล่าวมิไดก้ระท าความผิดตามท่ีอา้งจริง ขอ้เท็จจริงเหล่านั้นอาจจะไม่ยอ้นกลบัไปยงักลุ่ม
คนท่ีไดแ้บ่งปันขอ้มูลไปก่อนหน้า แต่การกระท านั้นท าให้ผูเ้สียหายตกเป็นจ าเลยของสังคมทั้งๆ ท่ี
ไม่ไดก้ระท าความผิดใดเลย ดงันั้น กระทรวงไอซีทีจึงออกมาขอความร่วมมือจากผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคม
เสมือนให้อย่าเพิ่งหลงเช่ือข้อมูลท่ีมาจากการแชร์ผ่านส่ือออนไลน์ในทนัที ต้องท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงให้รอบดา้นก่อน ตลอดจนไตร่ตรองก่อนกระท าการแชร์หรือการแบ่งปันขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อลดปัญหาการส่ือสารหรือส่งต่อขอ้มูลท่ีผดิพลาดจนน าไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหนา้แฟนเพจของ cm108.com ท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการศึกษาน้ี
เป็นอีกหน่ึงชุมชนเสมือนจริงท่ีมีการเผยแพร่เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่และพื้นท่ี
ใกลเ้คียง มีสมาชิกท่ีน าเร่ืองราวจากชุมชนน้ีไปแบ่งปันต่อในสังคมออนไลน์หรือสังคมภายนอกดว้ย
เช่นกัน ในทางกลับกันสมาชิกยงัสามารถน าเร่ืองราวมาเผยแพร่ในชุมชนน้ีได้ด้วย ท าให้เกิดการ
ส่ือสารท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างประชาชนกบัประชาชน ประชาชนกบัหน่วยงาน หรือหน่วยงานกบั
ประชาชน การติดต่อส่ือสารในชุมชนเสมือนจริงเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com น้ีถา้
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เปรียบเทียบกับชีวิตในความเป็นจริงแล้วก็เหมือนกับการนั่งล้อมวงสนทนา เล่าสู่กันฟังถึงเร่ือง
สัพเพเหระท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์ หาทางออกของแก้ปัญหา ความ
ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง การส่ือสารในชุมชนเสมือนไม่ไดรั้บสารดว้ยการฟัง ไม่ไดส่้งสาร
ดว้ยการพูด ไม่ไดส้ัมผสัอากปักิริยาและเห็นหนา้กนัระหวา่งผูส่้งสารผูรั้บสาร ชุมชนน้ีส่งสารและรับ
สารดว้ยขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร รูปภาพ วีดีโอ สัญลกัษณ์ต่างๆ ดงันั้นเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจ
ของ cm108.com จึงเรียกได้ว่าเป็น “ชุมชนเสมือนจริง” ซ่ึงชุมชนน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารของสมาชิกในชุมชนหรือไม่ สารท่ีสมาชิกในชุมชนไดรั้บจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึง
ในชีวติประจ าวนัอยา่งไร การคน้ควา้อิสระน้ีจะท าการศึกษาในประเด็นดงักล่าวต่อไป 

2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ในลกัษณะท่ีเป็นเวบ็การส่ือสารเชิงโตต้อบระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนันั้นมี
การศึกษาในประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป งานวจิยัท่ีเป็นแนวทางการศึกษาในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการเมืองบนเฟสบุ๊ค วฒันธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555 โดยศึกษาการเขา้ใจถึงวฒันธรรมและการเมืองดา้นการเคล่ือนไหวทาง
อินเตอร์เน็ต การเขา้ใจความเช่ือมโยงการเคล่ือนไหวออฟไลน์และออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมของ
พลเมืองในอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการศึกษาข้อจ ากัดของสภาพสังคมปัจจุบันท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
เสรีภาพในการเคล่ือนไหวทางการเมืองดว้ยอินเตอร์เน็ต 

การศึกษาน้ีพบวา่ การส่ือสารทางการเมืองจ าเป็นตอ้งอาศยัทุนทางสังคมและทุนทางวฒันธรรม โดย
เครือข่ายสังคมออนไลน์อนุญาตให้คนทัว่ไปสะสมและแปลงทุนเหล่านั้นไดส้ะดวกข้ึน อนุญาตให้
ส่ือสารในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเขา้กบัทุนท่ีมีอยู่ สามารถจดัการพื้นท่ีส่ือสารไดด้้วยตวัเอง และสามารถ
แปลงทุนมาเพื่อการเคล่ือนไหวออฟไลน์ได้ วฒันธรรมการเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงไม่ได้
เป็นส่ิงใหม่ทั้งหมด เน่ืองจากยงัอยู่บนพื้นฐานวฒันธรรมและการเมืองแบบออฟไลน์ ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูค้นในสังคมออนไลน์ยงัเป็นคนท่ีมีเลือดเน้ือ แต่ดว้ยเทคโนโลยีท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ใน
สถานท่ีและเวลาเดียวกนั 

ทางดา้นขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้ม พบวา่เซเล็บออนไลน์และผูดู้แลเพจท่ีมีเน้ือหาการเมืองลว้นเป็น
ผูท่ี้มีทุนทางวฒันธรรมสูงกวา่คนทัว่ไป พวกเขาสามารถส่ือสารไดค้ล่องแคล่วในเร่ืองหน่ึง ท าใหมี้คน
ติดตามมากมาย อีกทางหน่ึง หากทุนทางวฒันธรรมท่ีสูงกวา่คนทัว่ไปน้ีจะเป็นขอ้จ ากดัในการขยาย
เครือข่าย ถา้ไม่มีความระมดัระวงั เหล่าน้ีเป็นนกัเคล่ือนไหวท่ีมีการศึกษาสูงกวา่มวลชน เกิดมาในคน
ละวฒันธรรม อ่านหนงัสือคนละเล่ม ใช้ภาษาและอุปลกัษณ์คนละแบบท่ีต่างไปจากลุ่มเป้าหมายจึง
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จ าเป็นตอ้งเขา้ใจหากตอ้งการประสบความส าเร็จในการส่ือสารกบัมวลชน นอกจากน้ียงัมีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองทักษะในการจดัการพื้นท่ีออนไลน์ ข้อจ ากัดจากกฎเกณฑ์ทางสังคมรวมไปถึงข้อจ ากัดทาง
เศรษฐกิจส าหรับการเขา้ถึงอุปกรณ์และโครงข่ายทางอินเตอร์เน็ต ขอ้จ ากดัต่างๆ น้ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาและหาทางแกไ้ขเพื่อรับประกนัสิทธิและขยายเสรีภาพดา้นต่างๆ ของพลเมือง 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีค่อยๆ เกิดข้ึนทีละเล็กทีละน้อยผ่านการลองผิดลองถูก การสะสม
ประสบการณ์ และทักษะท่ีจ าเป็นในการใช้พัฒนาโครงข่ายการส่ือสารไร้สายท่ีรวดเร็วข้ึนและ
ครอบคลุมมากข้ึน ท าใหก้ารรับรู้ต่อสภาพแวดลอ้มของเรามีผสัสะเชิงขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีรับรู้ผา่นทาง
ออนไลน์เขา้มาเสริมดว้ย พื้นท่ีออนไลน์และพื้นท่ีออฟไลน์ก็ค่อยๆ เปล่ียนหนา้ตาไป ท าให้ผูค้นท่ีอยู่
ในพื้นท่ีน้ีก าลงัมีประสบการณ์ตรงกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเช่นกนั 

รุ้งนภา อินทะวงค์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างและการลบตวับทแห่งพื้นท่ีไซเบอร์ กรณีศึกษา
เวบ็ไซตไ์ฮไฟว ์(hi5) ประเด็นการศึกษา คือ การศึกษาถึงสาเหตุท่ีผูเ้ล่นน าตวัเองเขา้ไปในเวบ็ไซต ์hi5 
และการสร้างตวับทหรือตวัคนใหม่ในเวบ็ไซต์ hi5 ของผูเ้ล่นเอง ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคือ
บุคคลท่ีผูว้จิยัรู้จกัในชีวติจริงและเป็นผูเ้ล่น hi5 

ผลจากการวิจยันั้นไดม้องว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ไปเล่นเวบ็ไซต์ hi5 มาจากการชกัชวนของกลุ่มเพื่อน 
เม่ือผูท่ี้ได้เขา้ไปเล่นเวบ็ไซต์ hi5 จะท าการสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ hi5 เพื่อบ่งบอก
การเคล่ือนไหว การมีชีวิต จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเวบ็ไซต์ hi5 คือโลกเสมือนจริง ซ่ึงการกระท าน้ี
เรียกว่า “ตวับทแห่งชีวิต” เป็นตวับทท่ีทุกคนสร้างข้ึนดว้ยตวัเอง มีการคดัเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใส่ 
เป็นการสร้างตัวตนเสมือนในพื้นท่ีไซเบอร์ผ่านเว็บไซต์ hi5 จนน าไปสู่การเสพติดเว็บไซต์ hi5 
นอกจากน้ีกรณีศึกษาได้สร้างบุคลิกแฝงในเว็บไซต์ hi5 ด้วย ซ่ึงบุคลิกเหล่าน้ีผูเ้ล่นไม่สามารถ
แสดงออกไดอ้ยา่งเต็มท่ีในชีวิตจริง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในความเป็นจริงไม่เอ้ืออ านวย  ผูเ้ล่นจึง
สร้างตวับทต่างๆ  แสดงออกในพื้นท่ีเสมือนจริงเวบ็ไซต์ hi5 น้ี พื้นท่ีเสมือนบนเวบ็ไซต์ hi5 มีความ
พิเศษกว่าพื้นท่ีจริงตรงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ล่นท่ีไม่สามารถกระท าได้ในโลก
ความเป็นจริง ส่ิงนั้นคือ “การสร้างและการลบท่ีไม่จ ากัด” การสร้างและการลบน้ีคือ การเพิ่มเติม เสริม
แต่งหรือเอาออกของขอ้มูลต่างๆ ใหป้รากฏบนเวบ็ไซต ์hi5 

วรรณาสิกา เช้ือชาติไทย (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองความเหงาในชุมชนเสมือน กรณีศึกษา www.pantip.com 
และ www.sanook.com ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาเชิงชาติพนัธ์ุวิทยา กลุ่มตวัอย่างนั้นสุ่มหาจากการท่ีมา
โหลดตอบในกระทูค้วามเหงาท่ีผูว้ิจยัตั้งไวใ้น 25 เวบ็บอร์ด ประเด็นท่ีศึกษาเป็นความเหงาในมิติทาง
สังคม ผลการวจิยัสามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็น ดงัน้ี 
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 1.  ลกัษณะสังคมเสมือนในสังคมไทย ไม่มีผลต่อการขยายเครือข่ายสังคมของคนเหงาตามท่ี 
ผูว้ิจยัได้ตั้งขอ้สมมุติฐานไว ้โดยพบสัดส่วนท่ีน้อยมากของกระทู้บ่งบอกความเหงาเม่ือ
เทียบกบักระทูท้ ั้งหมดท่ีเขา้มาโพสต ์และกระทูท่ี้มีจ  านวนคนโพสต์มากท่ีสุด 3 อนัดบัใน
แต่ละกระดานเสวนา ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองราวปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมมากกว่ากระทูท่ี้บ่งบอกความเหงาท่ีมาจากการไม่มีเพื่อนในชีวิตจริง และคนส่วน
ใหญ่ในสังคมเสมือนจะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้มาหาความสัมพนัธ์ใหม่ๆ ทั้งเพื่อนใหม่ ทั้ ง
เพื่อนต่างเพศ 

 2.  อินเตอร์เน็ตไม่ใช่ศูนยร์วมของคนเหงาท่ีแยกตวัจากสังคม โดยกลุ่มคนลกัษณะดงักล่าว
ยงัคงมีพฤติกรรมแยกตวัจากสังคมเสมือนเช่นเดียวกบัในชีวติจริง 

 3.  การใช้อินเตอร์เน็ตไม่มีผลต่อการแยกตวัของสังคมตามท่ีผูว้ิจยัตั้งสมมุติฐานไว ้ซ่ึงผูว้ิจยั
บอกวา่พบกระทูล้ดลงในช่วงวนัหยดุ เพราะลกัษณะสังคมไทยยงัมี “ชุมชนละแวกอยู”่ การ
ส่ือสารโตต้อบภายในชุมชนหรือเครือข่ายส่วนตวัของบุคคลสามารถกระท าไดง่้ายไม่ได้
สันโดษเหมือนคนอเมริกา คนไทยจึงต้องพึ่ งพิงสังคม ดงันั้น การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็น
เพียงช่องทางการส่ือสารหน่ึง มากกวา่การละทิ้งสังคมเพื่อหนัหนา้พึ่งพิงโลกออนไลน์ 

 4.  งานวิจยัน้ีพบบทบาทใหม่ของอินเตอร์เน็ตในการเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีช่วยสร้าง
เครือข่ายสังคมใหม่ให้บุคคลท่ีเครือข่ายสังคมเดิมขาดหายไป ด้วยปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่ความ
บกพร่องทางมนุษยสัมพนัธ์ เช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

จิรัฎฐ์ ศุภการ (2545) ได้ศึกษาเร่ืองการอธิบายตวัตนในชุมชนเสมือนจริง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจชุมชนใหม่บน cyberspace ท่ีมีช่ือว่า แลมบ์ดามู (Lambda Moo) ซ่ึงเป็นชุมชนเสมือนจริงแห่ง
แรกและเก่าแก่ท่ีสุดชุมชนหน่ึง โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการอธิบายตวัตน และการจดัระเบียบสังคมของ
ชุมชนเสมือนจริงแลมบด์ามู 

งานวิจยัสรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีพื้นท่ีเสมือนจริงแลมบด์ามูนั้นสามารถน าเสนอออกมาไดน้ั้นคือความเป็นไป
ไดท่ี้จะเป็นพื้นท่ีแห่งจินตนาการท่ีสามารถร้ือถอนออก หรือสร้างใหม่ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์จุดเด่นของ
แลมบด์ามูอยูท่ี่โครงสร้างของมนัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัธรรมชาติ สมาชิกไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงรูปร่างของ
ตนในโลกความเป็นจริงเพราะสามารถสร้าง หรือแกไ้ขตวัตนไดต้ามตอ้งการ โดยไม่อยู่ภายใตก้าร
ก าหนดของสถาบนัทางสังคมใดๆ อย่างในโลกความเป็นจริง แมว้า่แลมบ์ดามูจะได้รับอิทธิพลการ
ปกครองจากโลกความเป็นจริงอยูบ่า้งก็ตาม แต่การเปล่ียนรหสัของสถาปัตยกรรมก็คือการเปล่ียนโลก
ทั้งโลกของท่ีน่ี ทั้งชีวิตความเป็นอยู ่การปกครองท่ีจะเป็นรูปแบบใดก็ได ้คอมมิวนิสตห์รือเสรีนิยมก็
ข้ึนอยู่กบัผูเ้ขียนรหัสท่ีมีอ านาจในการปกครองชีวิตความเป็นอยู่ของผูอ้าศยัอยู่ในชุมชนเสมือนจริง
แลมบด์ามู 
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ในเม่ือพื้นท่ีเสมือนจริงแลมบด์ามูมีลกัษณะพิเศษเช่นน้ีแลว้ แลมบด์ามูก็อาจให้ประโยชน์ในแง่ท่ีเป็น
หอ้งทดลองเสมือนจริงในการสร้างสังคมรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกนัก็เป็นกระจกเงาเสมือนจริงดว้ย 
นั่นคือการเปิดโอกาสให้สามารถสร้างการปกครองรูปแบบใหม่ข้ึนมา โดยมีการด าเนินการใช้ใน
สังคมแห่งน้ีท่ีมีชีวิตเสมือนจริงอาศยัอยู่ มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับคนในโลกความจริง และ
สามารถเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่การปกครองในรูปแบบใหม่นั้นสามารถเอ้ืออ านวยใหผู้ค้นอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ความสุขหรือไม่และเหมาะแค่ไหนท่ีจะน ามาใช้ในโลกความเป็นจริง รวมทั้ งยงัเป็นกระจกเงาท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ความเช่ือ หรือวฒันธรรมต่างๆ ท่ีปรากฏออกมาให้เห็นผ่านการอธิบาย
ตวัตนของผูค้นสังคมเสมือนจริง 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองชุมชนเสมือนจริงในชีวิตประจ าวนัเป็นการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระท่ีเทียบเคียงได้
กบัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของส่ือท่ีท าให้เกิดชุมชน
เสมือนจริงอนัมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาใช้
เว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com เป็นพื้นท่ีในการศึกษา มีการก าหนดขอบเขตใน
การศึกษา วธีิการศึกษา และการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.1  ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นผูท่ี้มีเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คส่วนตวัท่ีเป็นสมาชิกแฟนเพจของ 
cm 108.com และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอาจเป็นคนในทอ้งถ่ินหรือคนต่างจงัหวดัท่ีมาอาศยั
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่  

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจากจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีเป็นสมาชิกหนา้แฟนเพจของ cm 
108.com จ านวน 247,992 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
5% ตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane (1967) ดงัน้ี 

n = 

 
n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้

N 
1 + Ne 2 
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 ถา้ก าหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะใชค้่า 0.05 แทนในสูตร จะไดผ้ลลพัธ์ 
   n =       247,992 
 
   n =       247,992 

 
n =       247,992 
 
n = 399.355857  
n = 400 คน 

จากสูตรการคิดค านวณประชากรกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่จะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
400 คน  

3.2  เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ผูศึ้กษาไดแ้ยกขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทคือ ขอ้มูลปฐมภูมิและ
ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงขอ้มูลแต่ละประเภทมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

3.2.1  ข้อมูลปฐมภูมิ ขอ้มูลส่วนน้ีผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี  
เป็นประโยชน์ในการศึกษามากท่ีสุด โดยมีแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัน้ี 

-  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทีมงานเว็บไซต์ cm108.com ท่ีท าให้ทราบความเป็นมาของ 
เวบ็ไซต ์วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งเวบ็ไซต์จนน าไปสู่การสร้างเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ cm108.com ข้ึน 

-  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง มี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ 

cm108.com 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหนา้แฟนเพจ cm108.com 
-  ขอ้มูลจากการสังเกตความเคล่ือนไหวของเน้ือหาในหนา้แฟนเพจท าใหผู้ศึ้กษาแยก 
-  ขอ้มูลจากการสังเกตโพสตแ์สดงความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจในประเด็นต่างๆ ท า 

ใหส้ามารถน ามาวเิคราะห์ไดใ้นเร่ืองของการใชภ้าษาในการส่ือสาร การแสดงทศันคติท่ี
แตกต่างกนั 

1 + (247,992)(0,05) 2 

1+ (247,992)(0.0025) 

 

 

620.98 
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3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษารวบรวมจากเอกสารการเรียน บทความ เอกสาร 
 วชิาการ วทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ และขอ้มูลจากระบบออนไลน์ 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล  

การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารวชิาการ ผลงานการวจิยั การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ การสัมภาษณ์ 
และการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลแลว้น าวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 3.3.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในหนา้แฟนเพจของ cm108.com เป็นอยา่งไร 
 3.3.2  เวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊รู้จกัหนา้แฟนเพจของ cm108.com มีลกัษณะการด าเนินการอยา่งไร  
  มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
 3.3.3  ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ รู้จกัหนา้แฟนเพจของ cm108.com น้ีไดอ้ยา่งไร 
 3.3.4  ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเป็นสมาชิกหน้าแฟนเพจ ของ cm108.com เขา้ติดตาม

ข่าวสารจากหนา้แฟนเพจบ่อยแค่ไหน 
 3.3.5  เน้ือหาประเภทใดในหนา้แฟนเพจท่ีประชาชนใหค้วามสนใจ 
 3.3.6  เน้ือหาประเภทใดในหนา้แฟนเพจท่ีประชาชนสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

เพราะเหตุใด 
 3.3.7  ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งสถานะในหน้า 

แฟนเพจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 3.3.8  ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีทศันคติต่อหนา้แฟนเพจของ cm 108.com อยา่งไร 

3.4  วธีิการศึกษา 

3.4.1 เสนอหวัขอ้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา / คณะกรรมการและปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้ 
3.4.2 เก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา เพื่อวางแผน การศึกษา 
3.4.3  ด าเนินการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4.4  วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
3.4.5 จดัท าส่ือศิลปะ 

     3.4.6 จดัท ารูปเล่ม 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มูลในการศึกษาแลว้ ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์เวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจ
ของ cm108.com เพื่อหาเหตุผลอธิบายวา่หนา้แฟนเพจน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งไร กลุ่ม
ตวัอย่างมีทศันคติต่อหน้าแฟนเพจอย่างไร กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ีคือสมาชิกหน้าแฟจเพจของ 
cm108.com ซ่ึงผูศึ้กษาใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ภายใตร้ะเบียบวิธีการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระท่ีเทียบเคียงกบัการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยมีประเด็นในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 
4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทมีงานของ cm108.com 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเว็บไซต์ www.cm108.com และเฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจท่ีใช้เป็นพื้นท่ีใน
การศึกษาไดม้าจากการสัมภาษณ์ทีมงานผูท่ี้ก่อตั้งและดูแลเวบ็ไซตน้ี์โดยตรง (Web master) สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลาประมาณ 18.30 น. ท่ีร้านอาหารไอ (Ai) ซอยกองบิน 41 ต าบล       
สุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบัแรกจะกล่าวถึงเวบ็ไซต ์cm 108.com ก่อน โดยทีมงานกล่าวถึงเวบ็ไซต ์cm 108.com วา่ไดส้ร้าง
เว็บไซต์น้ีข้ึนมาเม่ือปี พ.ศ. 2546 เกิดมาจากแนวความคิดเล่นๆ ท่ีท าให้เป็นจริงข้ึนมา คืออยากให้
จงัหวดัเชียงใหม่มีเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเป็นเร่ืองราวใกลต้วัของคนในจงัหวดัเชียงใหม่จริงๆ เหตุผลของ
ความคิดน้ีเน่ืองมาจากในช่วงนั้นมีเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่มากนกั
และยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทีมงานจึงไดต้ั้งช่ือเวบ็ไซต์ท่ีสร้างข้ึนว่า 
เชียงใหม่ร้อยแปด โดยใหนิ้ยามค าวา่ร้อยแปด 
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ในท่ีน้ีว่ามาจากค าว่าร้อยแปดพนัเก้า เป็นส านวนไทยโบราณ หมายถึง จ านวนมากมาย มี หลาย
อยา่ง บางคร้ังอาจจะเรียกแค่สั้นๆ วา่ร้อยแปด ก็ใหค้วามหมายไดใ้นท านองเดียวกนั 

เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) ช่ือ www.cm108.com ในปี พ.ศ. 
2546 เป็นเวบ็ไซต์แบบ Variety community คือเวบ็ไซต์หรือชุมชนท่ีมีเน้ือหามากมาย หลาหกลาย
ประเภท เช่น สังคมข่าวสาร ร้องทุกข์ สัพเพเหระ คนรักถ่ายรูป อาหารชวนชิม ท่องเท่ียว เป็นตน้ 
ในช่วงเร่ิมแรกของเวบ็ไซตน์ั้นจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนคนรักการถ่ายภาพก่อน จากนั้นจึงเร่ิมเพิ่ม
เน้ือหาให้หลายหลายข้ึนโดยแยกเป็นหมวดหมู่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดน้ีมี
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นคนในจงัหวดัเชียงใหม่ หรืออาจจะเป็นคนเชียงใหม่
ท่ีอยูต่่างจงัหวดัก็สามารถทราบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่ไดผ้่านเวบ็ไซต์เชียงใหม่ร้อย
แปดน้ี 

เน้ือหาท่ีน ามาลงในเวบ็ไซต์เชียงใหม่ร้อยแปดไดม้าจากการท่ีทีมงานตอ้งออกพื้นท่ีหาขอ้มูลเอง 
บางคร้ังก็ได้รับแจ้งจากวิทยุต  ารวจ เพื่อนนักข่าว บ้างก็ทราบจากแฟนเพจเว็บไซต์บ้าง หากมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนพร้อมกนัหลายท่ีจะเลือกเหตุการณ์ท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ให้ความสนใจ
มากกว่า หรือเป็นประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่  เม่ือได้
ขอ้มูลมาแลว้จะตอ้งน ามาคดักรองอีกทีวา่เหมาะสมหรือไม่ในการน าเสนอ ทั้งน้ีตอ้งดูหลายๆ ปัจจยั
ประกอบกนั เช่น ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความโน้มเอียงเอ้ือผลประโยชน์ให้บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือไม่ 
ขอ้มูลท่ีไม่มีหลกัฐาน ไม่มีแหล่งท่ีมาแน่ชดั เน้ือหาเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางการเมืองหรือไม่ เป็น
ต้น  จากการท่ี เว็บไซต์เชียงใหม่ ร้อยแปดได้ปรับเปล่ียนเน้ือหา (Update) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้เวบ็ไซตมี์แฟนเพจขา้ติดตามเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
ความสดใหม่ของเน้ือหาท่ีน าเสนอจึงกลายเป็นจุดเด่นของเวบ็ไซต ์และในขณะเดียวกนัการเพิ่มเติม
เน้ือหาให้ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนันั้นเป็นอุปสรรคในการรักษาความสม ่าเสมอของเน้ือหาใน
เวบ็ไซตเ์ช่นกนั เพราะตอ้งใช้เวลาในการเรียบเรียง ท าให้บางคร้ังก็น ามาลงเวบ็ไซต์ไม่ทนั บางทีก็
ติดงานอีกท่ีหน่ึง ท าให้การน าเสนอเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ล่าช้าออกไป หรือบางทีก็อาจเป็นเร่ืองของ
ระบบปฏิบติัการท่ีขดัขอ้งบา้ง  

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2553 กระแสเวบ็ไซต์ Facebook (www.facebook.com) เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก าลงัไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นอยา่งมาก เวบ็ไซต์เชียงใหม่ร้อย
แปดก็เร่ิมมีปริมาณการเขา้ใชง้านของสมาชิกท่ีลดลง ทางทีมงานจึงมีความคิดสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊ค 
เชียงใหม่ร้อยแปดข้ึนมา เพื่อตอ้งการดึงดูดให้คนในสังคมออนไลน์เขา้มาในหนา้เวบ็เชียงใหม่ร้อย
แปดดว้ย เป็นการรักษาช่ือเวบ็ไซตไ์ม่ให้ถูกลืม เช่น การโพสตส์ถานะท่ีเป็นเน้ือหาข่าวบางส่วน แต่
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รายละเอียดของเน้ือข่าวก็มีเวบ็ล้ิงให้กดมาอ่านต่อท่ีเวบ็ไซต ์www.cm108.com เป็นตน้ โดยทีมงาน
ได้สร้างพื้นท่ีหน้าต่างแฟนเพจเฟสบุ๊คให้โชวใ์นเวบ็ไซต์เชียงใหม่ร้อยแปดด้วย คือ ผูท่ี้เขา้หน้า
เว็บไซต์เชียงใหม่ร้อยแปดก็สามารถดูข่าวสารในหน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คได้ด้วย และสามารถกด 
“ถูกใจ” (like) เพื่อเป็นสมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊คไดเ้ลย ทางทีมงานบอกว่ามีคนมากดถูกใจแฟนเพจ
เฟสบุค๊โดยเฉล่ียแลว้ 212 คนต่อวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 4.1 เวบ็ไซต ์cm108.com ท่ีโชวห์นา้แฟนเพจเฟสบุค๊ไวท่ี้หนา้เวบ็ไซต์ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 4.2 เฟสบุค๊แฟนเพจ cm108 ท่ีแสดงเวบ็ล้ิง 
ใหค้ลิกเขา้มาติดตามรายละเอียดของข่าวไดใ้น เวบ็ไซต ์cm108,com 
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ส่วนทางด้านกลุ่มสมาชิกและการน าเสนอขอ้มูลในทั้ง 2 เว็บไซต์น้ีจะมีความแตกต่างกนัตรงท่ี 
เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดจะมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนท างานวยักลางคน การน าเสนอขอ้มูลในเวบ็
น้ีจึงเป็นแบบตรงไปตรงมา ค่อนขา้งจริงจงั ใชภ้าษาแบบทางการ ส่วนในหนา้แฟนเพจเฟสบุ๊คจะมี
สมาชิกท่ีเป็นวยัรุ่นหรือเป็นวยัท างานตน้ๆ การน าเสนอขอ้มูลจึงเป็นไปในแบบเร่ืองสบายๆ ใช้
ภาษาท่ีสนุกสนาน แต่ก็ยงัคงเร่ืองราวท่ีเป็นประเด็นเร่ืองใกลต้วัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่
อยู่เหมือนเดิม เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกับกับเว็บไซต์ ในบางวนัไม่มีเร่ืองราว เหตุการณ์ใดๆ 
เกิดข้ึนทีมงานจะสรรหาภาพ หรือเร่ืองสัพเพเหระอ่ืนๆ มาโพสต์ในหน้าแฟนเพจ ให้มีการ
เคล่ือนไหวในทุกๆ วนั ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงในเวบ็แฟนเพจเฟสบุ๊คคือ มีความรวดเร็วในการน าเสนอ 
สมาชิกในแฟนเพจจะช่วยน าเร่ืองราว ขอ้มูลมาแบ่งปันกนับนหนา้กระดานข่าวไดท้นัที โดยการตั้ง
สถานะ (Status) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) บนสถานะนั้นๆ  เป็นส่ิงท่ีท าให้หนา้แฟนเพจ
เฟสบุ๊คและเวบ็ไซต์เชียงใหม่ร้อยแปดมีความเคล่ือนไหวตลอกเวลาจากความร่วมมือของสมาชิก
ดว้ยกนั นอกจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปในจงัหวดีเชียงใหม่แลว้ เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจเชียงใหม่
ร้อยแปดยงัช่วยเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือสังคม หรือในการติดต่อประสานงานระหวา่งภาครัฐ
กับประชาชนได้อีกด้วย เช่น กรณีสุนัขหายก็มีเจ้าของาประกาศตามหาในหน้าเว็บแฟนเพจ
เชียงใหม่ร้อยแปด ในขณะเดียวกนัสุนขัท่ีหลงทางมาก็มีผูม้าประกาศตามหาเจา้ของ สรุปแลว้เป็น
ตัวเดียวกันก็ท าให้เจ้าของและสุนัขได้พบกัน หรือกรณีขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งในการขุดวางท่อประปาแลว้ท าการกลบถนนไม่เรียบร้อยหลายจุดเป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุ 
ช่วยมาด าเนินการแกไ้ขดว้ย เป็นตน้ 

นอกเหนือจากน้ีส่ิงท่ีทีมงานตอ้งระวงัเป็นพิเศษคือ การพาดพิงถึงบุคคลท่ีสามท่ีตอ้งมีท่ีมาท่ีไป
ชดัเจนไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีคุณหนุ่มน ามาจากสมาชิกแลว้มาแบ่งปันบนกระดานขอ้ความ หรือมา
จากสมาชิกท่ีน ามาโพสต์เอง หากมีประเด็นท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือเกิดความขดัแยง้
จะตอ้งลบออก ซ่ึงก็มีบา้งท่ีการน าเสนอข่าวไปแลว้นั้นไปขดัผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม จนเกิด
การวิพากษ์วิจารณ์เวบ็ไซค์เชียงใหม่ร้อยแปดและเวบ็แฟนเพจในแง่ลบ เช่น กรณีท่ีมีการน าเสนอ
ข่าวรถต ารวจจราจรน าขบวนรถนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท าให้การจราจรของประชาชนทัว่ไป
ติดขดัเพื่อหลีกทางให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไปก่อนอนัเป็นการไม่เหมาะสม ซ่ึงความจริงเป็นอยา่งไร 
ใช่เจา้หน้าท่ีต ารวจจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลาการตรวจสอบ ก่อนท่ีจะน าเสนอรายละเอียดในคร้ัง
ต่อไป เป็นตน้จากการท่ีทางทีมงานไดก่้อตั้งและดูแลเวบ็ไซตเ์ชียงใหม่ร้อยแปดเพื่อคนเชียงใหม่มา
เป็นสิบปี ตลอดจนถึงเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ cm108.com ทางสมาคมนกัข่าวเชียงใหม่ได้
ยกย่องให้เว็บไซต์เชียงใหม่ร้อยแปดเป็นส่ือออนไลน์ดีเด่นในปี 2555 ในอนาคตของเว็บไซต์
เชียงใหม่ร้อยแปดและเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจอาจมีการน าเสนอขอ้มูลในเชิงธุรกิจบา้ง เพื่อ
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เป็นรายไดใ้นการดูแลเวบ็ไซต ์พร้อมกบัรับอาสาสมคัรในการช่วยดูแลเวบ็ไซตเ์พิ่มเขา้มา ซ่ึงอาจมี
ส่ิงใหม่ๆ เขา้มาท าใหเ้วบ็ไซตแ์ละเฟสบุค๊หนา้แฟนเพจเชียงใหม่ร้อยแปดน่าสนใจมากข้ึนกวา่เดิม 

4.2  การวเิคราะห์จากการสังเกต 

 4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

ขอ้มูลในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดม้าจากการสังเกตและน ามาวิเคราะห์ถึงลกัษณะทัว่ไปของหน้า 
แฟนเพจ ซ่ึงลกัษณะทางกายภาพท่ีสังเกตไดน้ี้ผูศึ้กษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ลกัษณะ
โครงสร้างของหน้าแฟนเพจ และส่วนประกอบของหน้าแฟนเพจ ทั้งน้ี การวิเคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพเป็นการท าความเขา้ใจกบัพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ย ดงัน้ี 

  โครงสร้างของหน้าแฟนเพจ มีอยู่ 3 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นกระดานข่าวในหน้าเพจกล่อง
ขอ้ความสนทนา และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหนา้แฟนเพจ ซ่ึงถา้ขาดโครงสร้างเหล่าน้ีจะท าให้
หน้าแฟนเพจไม่สมบูรณ์ ถึงแมว้่าโครงสร้างน้ีจะถูกก าหนดมาแลว้จากผูส้ร้างซอฟแวร์ 
แต่ผู ้ท่ีสร้างหน้าแฟนเพจและเหล่าสมาชิกจะต้องเป็นผู ้เติมข้อมูลต่างๆ ลงไป ถ้า
เปรียบเสมือนกบัการสร้างบา้นแลว้โครงสร้างท่ีวา่ก็เปรียบเหมือนกบัคาน เสา และโครง
หลงัคาท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัเพื่อท่ีให้เจา้ของบา้นสามารถน าส่วนประกอบอ่ืนๆ มาแต่ง
เติมใหก้ลายเป็นบา้นท่ีสมบูรณ์แบบได ้

 
 

ภาพ 4.3 แสดงโครงสร้างหลกัในหนา้แฟนเพจของ cm108.com 
 

3 1 

2 
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จากภาพ 4.3 แสดงโครงสร้างหลกัในหนา้แฟนเพจ ซ่ึงหมายเลข 1 คือกระดานข่าวในหนา้แฟนเพจ 
เป็นส่วนท่ีแสดงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูดู้แลหนา้แฟนเพจไดน้ าเสนอต่อสาธารณชน และผูท่ี้เป็นสมาชิก
แฟนเพจก็สามารถน าเร่ืองราวมาแบ่งปันในหนา้กระดานข่าวน้ีไดท่ี้เรียกกนัวา่ “การโพสต”์ 

หมายเลข 2 คือกล่องขอ้ความสนทนาท่ีสามารถโตต้อบกนัไดร้ะหวา่งทีมงานของ cm108.com กบั
สมาชิกแฟนเพจ นอกจากการสนทนาท่ีเป็นตวัอกัษรแลว้ ยงัสามารถส่งรูปภาพ วีดีโอ และไฟล์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ไดอี้กในกล่องขอ้ความสนทนาน้ี 

หมายเลข 3 เป็นส่วนของข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับหน้าแฟนเพจ ข้อมูลการเคล่ือนไหวด้าน
ประชากรท่ีเปรียบเทียบกนัในช่วงสองสัปดาห์ และโดยเฉพาะขอ้มูลเพจท่ีส าคญัจะท าให้ทราบว่า
ชุมชนน้ีเป็นอย่างไร มีนโยบายในการดูแลชุมชนอย่างไร รวมไปถึงขอ้แนะน าต่างๆ ในส่ิงท่ีพึง
กระท าและไม่พึงกระท า ขอ้มูลเพจจึงเปรียบเสมือนส่ิงท่ีแสดงความเป็นตวัตน จุดยนื ทิศทางในการ
ปกครองชุมชนใหส้ามารถถ่ายทอดสู่สังคมในโลกความจริงได ้ดงัภาพ 4.3 
 

 
 

ภาพ 4.4 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเพจของ cm108.com 

จากภาพ 4.4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเพจท่ีทางทีมงานแสดงไวใ้นหนา้เพจมีดงัน้ี 

“ขอ้มูลการเร่ิมเพจ เร่ิมแลว้เม่ือ พฤษภาคม 2010 
ค าอธิบายสั้น เวบ็ชุมชนเชียงใหม่ ท่ีมีคนใชง้าน และยอดผูช้มสูงสุดมากอนัดบัหน่ึง  

http://www.cm108.com  
ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ  www.CM108.com 
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ค าอธิบายแบบยาว ** โปรดงดโฆษณาธุรกิจ หรือขายของ ขายสินคา้ทุกชนิด  
    **** ถา้มีการโพสตโ์ฆษณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเราจะ Ban ทนัทีโดย   
   ไมจ่  าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ผูท่ี้ถูกแบน Ban 

1. มาโฆษณาสินคา้ ธุรกิจต่างๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
2. นกัเลงคียบ์อร์ด แสดงความเห็นท าใหก่้อความขดัแยง้ ไม่มีเหตุผลหรือ 
ใชค้  าหยาบ หรือกล่าวหาท่ีเส่ียงต่อขอ้กฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
3. ด่าวา่ผูดู้แลเพจโดยไม่มีเหตุผล (อยากทราบเหตุผลจากเพจเร่ืองใดๆ ให้
ติดต่อทางขอ้ความ) 
 ////////////////////////////////////// 
*** นโยบายเพจ CM108.com  
“สัตวห์ลงทาง เราแชร์ให้ สัตวห์าย ส่ิงของหาย เราไม่สามารถแชร์ใหไ้ด”้ 

ดงันั้น ลักษณะโครงสร้างของหน้าแฟนเพจในส่วนท่ีเป็นกระดานข้อความและกล่องข้อความ
สนทนาจึงเป็นส่วนท่ีสมาชิกและทางทีมงานเป็นผูร่้วมกนัสร้างเน้ือหาท่ีบรรจุในนั้น แต่ทิศทางของ
เน้ือหาท่ีร่วมกนัสร้างเหล่าน้ีตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีทางทีมงานเป็นผูก้  าหนดไวอ้ยูใ่นส่วนท่ีเก่ียวกบั
หนา้แฟนเพจ ซ่ึงมีเง่ือนไขในการโพสตเ์น้ือหาตอ้งไม่ใช่การโฆษณาขายสินคา้หรือธุรกิจโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากทางทีมงานหน้าเพจ ไม่ควรแสดงความคิดเห็นท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ เส่ียงต่อ
กฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ส าหรับการแชร์เร่ืองราวของสมาชิกต่อในกระดานขอ้ความหากเป็น
เร่ืองของหายไม่สามารถแชร์ใหไ้ด ้แต่ถา้เป็นสัตวห์ลงทางสามารถแชร์ไดเ้พื่อตามหาเจา้ของต่อไป 

  ส่วนประกอบของหน้าแฟนเพจ เป็นส่วนท่ีมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับหน้าแฟนเพจ  
เปรียบเหมือนกบัประตู หน้าต่าง กระเบ้ือง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ส่วนประกอบหลกั
ของหนา้แฟนเพจ มีดงัน้ี 
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ภาพ 4.5 แสดงส่วนประกอบของหนา้แฟนเพจ cm108.com 

หมายเลข 1 รูปภาพประจ าเพจหรือรูปโปรไฟล์ เป็นภาพแทนท่ีใช้แสดงให้เห็นว่าเป็นหน้า
แฟนเพจของ cm108.com เพราะผูใ้ช้งานเฟสบุ๊คจะเห็นภาพประจ าเพจและช่ือเพจก่อนท่ีจะ
เขา้สู่หน้าแฟนเพจ รูปประจ าเพจจึงเปรียบเหมือนรูปร่างหนา้ตาของมนุษยท่ี์มองเห็นไดด้ว้ย
ตาเปล่าแลว้ทราบทนัทีวา่เป็นใคร รู้จกัหรือไม่รู้จกั หากเปรียบเทียบกบัชุมชนรูปประจ าเพจ
เปรียบกบัลกัษณะทางเขา้ชุมชนท่ีมีจุดใดจุดหน่ึงท่ีบอกวา่เป็นชุมชนนั้นๆ เม่ือผูม้าเยือนเขา้
มาถึง รูปประจ าเพจจึงเป็นภาพแทนท่ีจะดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาติดตามเพจ ส าหรับรูปประจ าเพจ
ของ cm108.com เป็นรูปส่ีเหล่ียมทรงขา้วหลามตดัพื้นสีเหลือง มีช่ือ www.cm108.com อยู่
ตรงกลาง ความไม่ซบัซอ้นของรูปประจ าเพจน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการจดจ า 

หมายเลข 2 ช่ือแฟนเพจ เป็นส่วนประกอบท่ีเป็นช่ือเสียงในสังคมท่ีขาดเสียไม่ได ้เป็นเหมือน
ช่ือเรียกของชุมชนในแต่ละชุมชน ช่ือแฟนเพจน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้

หมายเลข 3 หนา้ปกไทมไ์ลน์ เป็นส่วนท่ีสามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดว้ยภาพท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึน ผูใ้ช้เฟสบุ๊คจะเห็นหน้าปกไทม์ไลน์ของแฟนเพจก็ต่อเม่ือเขา้หน้าแฟนเพจเท่านั้น 
ส าหรับแฟนเพจของ cm108.com ส่วนท่ีเป็นหน้าปกไทม์ไลน์นั้นในบางคร้ังจะเป็นพื้นท่ี
ส าหรับโฆษณาในเชิงพาณิชย ์

หมายเลข 4 แถบเมนูท่ีใชใ้นการคน้หาหนา้เพจอ่ืนๆ และการแจง้เตือนของโปรไฟล์ผูใ้ช ้แถบ
เมนูน้ีเปรียบเหมือนเส้นทางท่ีจะน าพาผูใ้ชอ้อกสู่โลกภายนอก 

1 2 

3 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

4 
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หมายเลข 5 ความเคล่ือนไหวของหน้าเพจยอ้นหลังตั้ งแต่เร่ิมต้นสร้างเพจจนถึงปัจจุบัน 
แบ่งเป็นช่วงปีท่ีสามารถสืบคน้ได ้

หมายเลข 6 เมนูท่ีเป็นอีกช่องทางในการติดต่อส่ือสารมี 4 ปุ่มใหเ้ลือกคลิก ไดแ้ก่  

ปุ่มถูกใจ ถา้ผูใ้ช้เฟสบุ๊ค คลิกปุ่มน้ี จะได้รับการเขา้เป็นสมาชิกแฟนเพจทนัที และเม่ือเป็น
สมาชิกแลว้คลิกปุ่มน้ีจะมี 3 เมนูท่ีซ่อนอยู่ให้เลือกอีก คือ รับการแจง้เตือนความเคล่ือนไหว
จากเพจ เพิ่มหนา้แฟนเพจน้ีใหอ้ยูใ่นรายการท่ีสนใจ และค าสั่งใหส้ามารถเลิกถูกใจได ้

ปุ่มติดตาม เม่ือเป็นสมาชิกแฟนเพจแล้วจะสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของหน้าแฟน
เพจไดต้ลอดเวลาจากการคลิกท่ีปุ่มน้ี โดยระบบจะท าการการแจง้เตือนในแถบการแจง้เตือน
ของผูใ้ชง้าน 

ปุ่มขอ้ความ เป็นขอ้ความท่ีสมาชิกและทีมงานผูดู้แลแฟนเพจติดต่อกบัแบบส่วนตวั ขอ้ความ
น้ีสามารถส่งไดท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นตวัอกัษร รูปภาพ ไฟลเ์อกสาร หรือคลิปวดีีโอ 

ปุ่มจุดสามจุด เป็นตวัเลือกเพิ่มเขา้มาเพื่อการจดัการหนา้เพจโดยผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิก ไดแ้ก่เมนู
ยกเลิกบนัทึก แนะน าหนา้เพจ หนา้การรายงาน บล็อกเพจ แชร์เพจ สร้างเพจ  

หมายเลข 7 ขอ้มูลเก่ียวกบัเพจ รายละเอียดเก่ียวกบัหนา้เพจจะอยูช่่องน้ี เช่น ความเคล่ือนไหว
หน้าเพจท่ีแสดงเป็นกราฟ จ านวนสมาชิก ข้อมูลลิขสิทธ์ิ การแนะน าการแก้ไข การแนะ
น าหนา้แฟนเพจน้ีใหก้บัเพื่อน 

หมายเลข 8 ช่องส าหรับพิมพ์เน้ือหาโพสต์ลงในหน้าแฟนเพจ สามารถโพสต์ได้ทั้ งท่ีเป็น
ตวัอกัษร รูปภาพ วดีีโอ และล้ิง 

หมายเลข 9 เน้ือหาท่ีโพสตโ์ดยทีมงานหนา้แฟนเพจของ cm108.com 

หมายเลข 10 โฆษณาต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตจากเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ 
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ภาพ 4.5 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบของหนา้แฟนเพจ cm108.com 

หมายเลข 11 แอพพลิเคชัน่ท่ีหนา้แฟนเพจเขา้ร่วม ช่ือ livestream เป็นเหมือนวดีีโอท่ีสามารถ 
แชร์ได ้แต่ในท่ีน้ีไม่ปรากฏวดีีโอท่ีถูกสร้างจากแอพพลิเคชัน่น้ี จึงไม่มีผลต่อสมาชิกแฟนเพจ 

หมายเลข 12 อลับั้นรูปภาพท่ีสร้างข้ึนโดยทีมงานหนา้เพจ บางส่วนมาจากสมาชิกท่ีน ามา 
โพสตท่ี์หนา้กระดานข่าว ซ่ึงทางทีมงานท่ีดูแลหนา้เพจสามารถจดัการได ้

หมายเลข 13 คลิปวดีีโอท่ีถูกโพสตโ์ดยทีมงานหนา้เพจและสมาชิก จะเป็นคลิปสั้นๆ ความ
ยาวไม่ก่ีวนิาที 

หมายเลข 14 เป็นส่วนขอ้ความ รูปภาพ หรือวีดีโอท่ีสมาชิกน ามาโพสตท่ี์หนา้แฟนเพจ ไม่ใช่
ขอ้ความท่ีมาจากกล่องขอ้ความสนทนา 

11 

12 

13 

14 

15 
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หมายเลข 15 เป็นส่วนท่ีมีอยูใ่ตข้อ้ความ รูปภาพ หรือวีดีโอท่ีอยูใ่นหนา้กระดานข่าวเพื่อให้
ทีมงานและสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีถูกโพสตใ์นหนา้กระดานข่าวได ้มี 
3 เมนู คือ ถูกใจ แสดงความคิดเห็น หรือแชร์เร่ืองราวดงักล่าว  

 4.2.2  ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นต่อเนือ้หาในหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

ขอ้มูลจากการสังเกตความเคล่ือนไหวของเน้ือหาในหนา้แฟนเพจท่ีทางทีมงานน าเสนอ
และแชร์มาจากสมาชิกแฟนเพจผูศึ้กษาไดแ้ยกเน้ือหาออกเป็น 9 ประเภทตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจ ดงัน้ี  

(1)  เน้ือหาประเภทอาชญากรรม เป็นเน้ือหาท่ีน าเสนอเหตุการณ์เก่ียวกบัการกระท าผิด
ทางอาญา  มีผลท าเกิดใหค้วามเสียหายต่อบุคคล สังคม ทรัพยสิ์น เช่น การปลน้ทรัพย ์
ฆ่าคนตาย ข่มขืน กระท าอนาจาร เป็นตน้ ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทอาชญากรรมและการ
แสดงความเห็นของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ีดงัภาพ 4.6 

 

 

ภาพ 4.6 ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทอาชญากรรมจากหนา้แฟนเพจ cm108.com 
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สมาชิกแฟนเพจแสดงความเห็นต่อเน้ือหาการจบัแก๊งตม้ตุ๋นชาวจีนท่ีบา้นเช่าในจงัหวดั
เชียงใหม่ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เป็นไปในมุมมองเร่ืองบทลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึง
เป็นการวิพากษก์ระบวนการท างานของสถาบนัหน่ึงทางสังคม อีกดา้นหน่ึงมองเป็นเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนใกลต้วั เพราะมีสมาชิกแฟนเพจท่ีพกัอาศยัอยูใ่กลจุ้ดเกิดเหตุดงักล่าว 

(2) เน้ือหาประเภทอุบติัเหตุ เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน
ในเวลาและสถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงตอ้งมีการระวงัและป้องกนัไวแ้ต่แรก โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัสาเหตุต่างๆ อนัจะน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุได้ เช่น อุบติัเหตุรถชน อุบติัเหตุจาก
การใช้เร่ืองจกัรในการท างาน เป็นต้น  ตวัอย่างเน้ือหาประเภทอุบติัเหตุและการแสดง
ความเห็นของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ีดงัภาพ 4.7 
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ภาพ 4.7 ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทอุบติัเหตุจากหนา้แฟนเพจ cm108.com 
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เน้ือหาอุบติัเหตุรถกระบะชนกลุ่มนักป่ันจกัรยานบนถนนเลียบคนัคลองชลประทาน
บริเวณสวนราชพฤกษ์ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 จากการสังเกตพบวา่สมาชิกจะแสดง
ความคิดเห็นอยู ่2 ประเด็นส าคญั คือพฤติกรรมการป่ันจกัรยานและลกัษณะทางกายภาพ
ของทอ้งถนนท่ีไม่เอ้ืออ านวย ซ่ึงการแสดงความเห็นเหล่าน้ีมาจากประสบการณ์หน่ึงท่ี
เกิดข้ึนในวถีิการด าเนินชีวติประจ าวนัของพวกเขา ทั้งในมุมมองของนกัป่ันจกัรยานและ
ผูท่ี้ใชเ้ส้นทางร่วมกนั ความคิดเห็นจากตวัอยา่งนั้นเป็นไปในทิศทางของการแนะน า การ
เตือนภยัท่ีมาจากสถานการณ์ดงักล่าว 

 (3) เน้ือหาประเภทร้องทุกขจ์ากสมาชิกแฟนเพจ เน้ือหาประเภทน้ีสร้างจากสมาชิกแฟน
เพจเท่านั้น ผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกแฟนเพจจะไม่สามารถโพสตเ์น้ือหาประเภทน้ีได ้ซ่ึงเป็นการ
โพสต์เร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลต่างๆ โดยใชห้น้าแฟนเพจของ cm 108.com เป็นส่ือกลางในการประสานงาน ดงั
ตวัอยา่งและการแสดงความเห็นดงัภาพ 4.8 

 

ภาพ 4.8 ตวัอยา่งเน้ือหาร้องทุกขจ์ากสมาชิกแฟนเพจ cm108.com 
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เน้ือหาท่ีสมาชิกน ามาโพสตล์งหนา้แฟนเพจเป็นคลิปวีดีโอตวัอยา่งท่ีไม่ดีในการขบัรถฝ่า
ฝืนกฎจราจรบนถนนซุปเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่-ล าปาง ทางเบ่ียงออกหน้าการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต ต าบลป่าตนั แต่ปรากฏว่ามีรถยนต์เบ่ียงเขา้ไปโดยไม่ปฏิบติัตามป้ายจราจร เป็น
เหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกับผู ้ใช้ถนนร่วมกัน ซ่ึงสมาชิกท่ีน ามาโพสต์มี
จุดมุ่งหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาด าเนินการให้เกิดความถูกตอ้ง ส่วนสมาชิก
แฟนเพจรายอ่ืนก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเจา้ของโพสต์ คือไม่เห็น
ดว้ยกบัเหตุการณ์ตามคลิปวดีีโอดงักล่าว  

(4) เน้ือหาประเภทประชาสัมพนัธ์ เน้ือหาเหล่าน้ีเป็นการประกาศข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ 
ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น กาประชาสัมพนัธ์ปฏิทินการจดังานของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นตน้ ตวัอยา่งเน้ือหาประชาสัมพนัธ์และการแสดงความเห็นดงัภาพ 4.9 

 

ภาพ 4.9 ตวัอยา่งเน้ือหาประชาสัมพนัธ์จากหนา้แฟนเพจ cm108.com 
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จากภาพสวนสัตวเ์ชียงใหม่ร่วมกบัซูอควาเรียม ไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนเขา้
ชมระบ าใตน้ ้ าจากนักแสดงระดบัโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้พื้นท่ีหน้าแฟน
เพจของ cm108.com เป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ โดยมีสมาชิกแฟนเพจเขา้มาให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์จากท่ีไดไ้ปสัมผสั
มาแลว้ 

(5) เน้ือหาประเภทวฒันธรรม ประเพณี เป็นการน าเสนอขอ้มูลในแบบการเล่าสู่กนัฟัง
เก่ียวกบังานเทศกาล งานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีข้ึน เช่น ตวัอยา่งประเพณีการใส่
ขนัดอกของจงัหวดัเชียงใหม่และการแสดงความเห็นของสมาชิกดงัภาพ 4.10 

 

ภาพ 4.10 ตวัอยา่งเน้ือหาวฒันธรรม ประเพณีจากหนา้แฟนเพจ cm108.com 

งานประเพณีใส่ขนัดอกอินทขิลประจ าปี 2557 เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีเพื่อ
ถวายสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกแฟนเพจได้แสดง
ความเห็นท่ีอธิบายขั้ นตอนการปฏิบัติจากประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอดจาก
ครอบครัวน ามาถ่ายทอดต่อเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิกแฟนเพจท่ีตอ้งการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งน้ี พื้นท่ีออนไลน์จึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการการสืบทอดประเพณีในทางออ้มใหค้งอยูต่่อไปโดยไม่รู้ตวั 
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(6) เน้ือหาประเภทสาระความรู้ เป็นเน้ือหาท่ีเป็นเคล็ดลบั เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั เน้ือหาประเภทความรู้น้ีบางคร้ังจะมาในรูปแบบ
เน้ือหาตวัอกัษรท่ีตอ้งคลิกอ่านต่อ หรือมาเป็นรูปภาพอินโฟกราฟิก เช่น เกร็ดความรู้เร่ือง
โรคภยัไขเ้จบ็ตามดงัตวัอยา่งและการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจดงัภาพ 4.11 

 

ภาพ 4.11 ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทสาระความรู้จากหนา้แฟนเพจ cm108.com 

สาระความรู้เร่ือง 6 โรคภยัท่ีมากบัภยัหนาว โพสตโ์ดยหนา้แฟนเพจในวนัท่ี 24 มกราคม 
2557 เป็นช่วงท่ีอยู่ในฤดูหนาวพอดี สมาชิกแฟนเพจจึงให้ความสนใจเพราะเห็นว่ามี
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และขอน าไปเผยแพร่ต่อ บางความเห็นของสมาชิกแฟนเพจได้
แบ่งปันเร่ืองราวท่ีวา่โรคภยัดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนกบัตวัเองและคนในครอบครัวแลว้ 
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(7) เน้ือหาประเภทแหล่งร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว เน้ือหาประเภทน้ีในหนา้แฟนเพจ
จะเป็นเร่ืองการแนะน าอาหารการกิน ท่ีพกั สถานท่ีเท่ียว จะเป็นเน้ือหาในเชิงการโฆษณา
ธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองประเภทน้ี เช่น ตวัอย่างร้านก๋วยเต๋ียวเรือยา่ภาและการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจดงัภาพ 4.12 

 

ภาพ 4.12 ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทแหล่งร้านอาหารจากหนา้เพจ cm108.com 

เน้ือหาประเภทแหล่งร้านอาหารน้ีผูศึ้กษาไดย้กตวัอยา่งร้านก๋วยเต๋ียวยา่ภาท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั
แยกข่วงสิงห์ โดยมีเน้ือหาเชิญชวนวา่ “เสิร์ฟความอร่อยล ้าหนา้ ส่งตรงจากตลาดพลู” ซ่ึง
มีสมาชิกแฟนเพจแสดงความเห็นใน 2 ประเด็นคือ เร่ืองรสชาติและเร่ืองแหล่งท่ีมาจาก
ตลาดพลู ความคิดเห็นทั้งหมดน้ีมาจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกแฟนเพจมีทั้ง
สมาชิกท่ีเคยอยูต่ลาดพลูมาก่อนและสมาชิกท่ีอยูเ่ชียงใหม่แลว้ไปกินมาแลว้น ามาเล่าต่อ  
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(8) เน้ือหาประเภทพยากรณ์อากาศ เน้ือหาประเภทน้ีเป็นเร่ืองการแจง้สภาพอากาศรวม
ไปถึงการเตือนภยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติดว้ย เช่น การเกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีน ้ าป่า
ไหลหลาก แผ่นดินไหว ฯลฯ เป็นตน้ เน้ือหาประเภทน้ีอาจน าไปใชใ้นการวางแผนการ
เดินทาง ท ากิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ ได ้ดงัตวัอยา่งและความคิดเห็นภาพ 4.13 

 

ภาพ 4.13 ตวัอยา่งเน้ือหาประเภทพยากรณ์อากาศจากหนา้แฟนเพจ cm108.com 

เน้ือหาประเภทพยากรณ์อากาศทีมงานของหน้าแฟนเพจจะไดม้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา
แลว้น ามาเผยแพร่ต่อในหน้าเพจ สมาชิกม่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาประเภทน้ี
จะเป็นสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีถูกล่าวถึง 

(9) เน้ือหาประเภทพกัสายตาดว้ยภาพ เป็นเน้ือหาท่ีส่ือสารเร่ืองราวดว้ยภาพ ในแบบภาพ
ท่ีท าให้ รู้สึกผ่อนคลาย เรียกรอยยิ้มจากผู ้อ่านจะใช้ข้อความบอกว่า “พักสายตา
www.cm108.com ซ่ึงบางคร้ังพักสายตาด้วยภาพก็จะเป็นเน้ือหาความรู้จากภาพด้วย
เช่นกนั ตวัอยา่งพกัสายตาดว้ยภาพและการแสดงความเห็นของสมาชิกดงัภาพ 4.14 
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ภาพ 4.14 ตวัอยา่งพกัสายตาดว้ยภาพจากหนา้แฟนเพจ cm108.com 

เป็นภาพของสุนขัท่ีแต่งตวัแลว้ถูกน ามาอยูใ่นกระเป๋าสะพายหลงัของเจา้ของ จากความ
คิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจท่ีดูภาพน้ีแลว้จะรู้สึกข าจากความน่ารักของสุนขั 

จากตวัอยา่งเน้ือหาทั้ง 9 ประเภท ผูศึ้กษาสังเกตวา่การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจนั้น
ลว้นมาจากประสบการณ์ของพวกเขาทั้งส้ิน ดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ 

ประการแรก เน้ือหานั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของพวกเขา เช่น เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีนั้น 
สถานการณ์ตามเน้ือหานั้นคลา้ยกบัสถานการณ์ท่ีพบมาหลายคร้ังจนฝังอยูใ่นจิตส านึก 

ประการท่ีสอง เน้ือหานั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนใกลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัวของพวกเขา 
อาจเป็นเร่ืองของอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเร่ืองท่ีใหป้ระโยชน์แก่พวกเขาและพวกพอ้ง 

ประการสุดทา้ย เน้ือหานั้นไม่ตรงกบัประสบการณ์ท่ีสมาชิกพบเห็นจึงแสดงความเห็นท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัเน้ือหาดงักล่าวดว้ยเหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้น 
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ส าหรับเร่ืองของการใชภ้าษาในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  ผูศึ้กษาเห็นวา่สมาชิกส่วนใหญ่
ใช้ภาษากลางด้วยค าท่ีสุภาพในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกแฟนเพจบางคนก็ใช้ภาษาเหนือท่ี
สุภาพในการแสดงความคิดเห็นดว้ย หากเป็นความคิดเห็นท่ีมีการใชค้  าเปรียบเทียบไม่สุภาพจะเป็น
ความคิดเห็นท่ีมาจากอารมณ์ไม่พอใจในบางอยา่งของสมาชิกแฟนเพจแต่ก็มีเป็นส่วนนอ้ย 

4.3  การวเิคราะห์เร่ืองราวชีวติประจ าวนัในเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

เวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com เปรียบเสมือนชุมชนเสมือนจริงท่ีสมาชิกสามารถ
หยิบยกเร่ืองราวในบางแง่มุมของการด าเนินชีวิตมาน าเสนอแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั มีทั้งเร่ืองราว
ท่ีมาจากทีมงานหน้าแฟนเพจและเร่ืองราวท่ีถูกน าเสนอโดยสมาชิกแฟนเพจ ซ่ึงผูศึ้กษาเก็บขอ้มูล
ความเคล่ือนไหวน้ีด้วยการสังเกต ท าให้พบว่าเน้ือหาท่ีถูกน ามาโพสต์ในหน้าแฟนเพจนั้นไม่มี
จ  านวนท่ีแน่นอน เน้ือหาท่ีถูกน ามาโพสต์ล้วนเป็นเหตุการณ์จากประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของผูน้ าเสนอแทบทั้งส้ิน ผูศึ้กษาจึงขอยกตวัอยา่งประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 4.3.1  เร่ืองอุบัติเหตุ 

1.  สายวนัน้ี 15 พ.ย. รถกระบะชนกลุ่มนกัป่ันจกัรยาน เสียชีวิตคาท่ี 1 ราย โพสต์โดย  
แอดมิน แต่มีการแสดงความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายในมุมมองท่ีแตกต่างกันไป 
ตวัอยา่งความคิดเห็นจากสมาชิก ดงัน้ี 

 -  ถา้รักชีวติ..อยา่คิดป่ันชิลด์ๆ  บนถนน เพราะ 1.มอเตอร์ไซคแ์ละรถยนตข์บัแร็ว เร่ง 
แซงกนัตลอด... 2. ช่องจกัรยานไม่มี..หรือมีก็โดนแย่งจอด.. 3. จกัรยานประมาท
ชอบป่ันคู่หรือไม่ระวงัหลงั คิดว่ารถเขาจะหลบให้..(มนัไม่ใช่อย่างท่ีคิด) 4. ทาง
โคง้ ทางชนั รถเยอะ หยุดหรือเบรคไม่ทนั.. 5. น ้าใจคนไทยหาไดย้ากบนทอ้งถนน 
6. ถนนทางสัญจรเมืองไทยไม่มีมาตรฐานเพียงพอ..สะดุดหลุมนิดเดียวเป๋ไปเจอรถ 
สวน..จบเลย ..7. บางคนหมัน่ไส้จกัรยานก็มีนะ บางคนัอวดรวยแต่งเป็นหม่ืนเป็น
แสนท าตวัจนป่ันจกัรยาน..โดนมอเตอร์ไซค์สอย..เพราะหมัน่ไส้ก็มีมาแลว้แถม 
เจอคนเมาผสมโรงน่ีตายเลยครับ...8. ถนนมืด ไม่เห็นทาง ไฟสัญญาณไม่มีหรือมีก็
อนัเท่ามด..สุดทา้ยถา้คิดจะป่ันบนถนนหรือทางหลวง..ก็อยา่ไวใ้จทาง..อยา่วางใจ
คน(ขบั)มีสติ ไม่ประมาท 

 -  ถนนบ้าน เราลองสังเกตตุดู ดีๆ  จะมีแบบ มีไหล่ทางส าหรับจักรยานและ
มอเตอร์ไซค์ และไม่มีขอบไหล่ทางแต่ละเส้นจะไม่เหมือนกนั ใช้ถนนร่วมกัน 
แบ่งใจใหก้นั รอยยิม้บนถนนหายาก แต่ถา้ยิม้ให้กนัแลว้ช่ืนใจครับ ฝากนกัป่ันดว้ย 
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ไฟส่องสว่างหน้าและไฟกระพริบหลงั เปิดไดเ้ปิด เถอะครับ โดยเฉพาะไฟหลงั 
สถิติ โดนชนจากดา้นหลงัเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ค่าถ่านถูกกวา่ชีวิตเราเยอะ เราป่ัน
อยูน่อกรถ เรามองเห็นปกติ แต่คนท่ีอยูใ่นรถ บางคร้ังฟิมส์ท่ีเขาติดมา ลดระยะใน
การมองเห็นแต่เคสน้ี 8.20 น่าจะมองเห็นปกติ เวลาเกิดอุบติัเหตุแล้ว เราอาจจะ
ถูกตอ้งทางกฎหมาย แต่จะมีประโยชน์อะไรในเม่ือเราตอ้งสูญเสีย ลองหาวิธีหรือ
อุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ ดีกวา่ไหม  

 -  อนัตรายครับ ผมก็ป่ันจกัรยาน คงไม่มีใครหรอกท่ีจะตั้งใจมาชน อุบติัเหตุ ในเม่ือ
เราไปป่ันในถนนสาธารนะท่ีม่ีทั้งรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์ใชค้วามเร็วมากๆ ส่ิง
ท่ีตอ้งพึงอยูเ่สมอคือเราตอ้งระวงัและแอบซา้ยสุดๆ ขอแสดงความเสียใจดว้ย 

2.  ฝนตกถนนล่ืนตอ้งใชค้วามระมดัระวงั โพสตโ์ดยแอดมิน 

 -  ฝนตกท าให้เกิดอุบติัเหตุรถแหกโคง้ไป 1 คนัท่ีถนนเลียบคนัคลองชลประทาน 
บริเวณโคง้วดัโขงขาว ซ่ึงเป็นจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยมาก (จากการแสดงความเห็น
จากสมาชิก) 

3.  เต็มถนน เวลา 01.50 น. รถผา่นไม่ได ้หนา้คอมซิต้ี ถนนมณีนพรัตน์ อุบติัเหตุรถปูน
ออกจากท่ีก่อสร้างคอนโด (โรงเรียนวรเชฐฯ เก่า) มีรถเก๋งมาชน รถเก๋งหน้ายุบ 
คนขบัเก๋งยอมรับว่าเมาจริง บาดเจ็บเล็กน้อย เวลา 01.50 ยงัปิดถนนอยู่เพราะยงั
ไม่ได้ชกัจูง รอร้อยเวรอยู่ สาเหตุยงัไม่ทราบ คนขบัเก๋งก็บอกว่าไม่มีคนโบกรถไม่
เห็นรถปูน ฝ่ายรถปูนก็บอกว่ามีคนโบกแลว้ โพสต์โดยแอดมิน สรุปความคิดเห็น
จากสมาชิก ดงัน้ี 

 -  ไซดง์านผม มีคนโบกอยูแ่ลว้ บอกไม่เห็นน่ีหลบัตาขบัรถรึเปล่า 
 -  หลายคนบอกโทษรถเก๋งท่ีขบัมาเมาดว้ย ก็ถูกครับ แต่ผมเห็นว่ากรณีน้ี ประมาท

ร่วมนะครับ เพราะรถเก๋งท่ีขบัมาเป็นทางเอกนะครับ ส่วนรถปูนจะตอ้งจอดให้รถ
ทางเอกไปก่อน 

 -  ตอ้งไปป่ันในสถานท่ีใหป่ั้นไม่ตอ้งป่ันมาจากบา้นหรอก ยกใส่หลงัรถไปป่ันดีกวา่
ค่ะเส่ียงมากๆ 

 -  ถา้ข่ีชิดขอบต่อแถวกนัไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบน้ีมากนกั มอเตอร์ไซคย์งัไม่ค่อย
จะข่ีคู่กนัเลย แต่เห็นจกัรยานป่ันเรียงหนา้กระดานแถวส่ีเลย กดแตรไล่ก็ท าหนา้ไม่
พอใจ ไม่หลบใหเ้ราแซงเลย 
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 -  ไม่น่าจะไปป่ันท่ีเส้นคนัคลองนะ เพราะรถยนตว์ิ่งไว ควรจะไปป่ันท่ีพืชสวนโลก
แทน โดยเอารถยนต์ไปพร้อมจกัรยานจะปลอดภยักว่า เพราะบางคร้ังนักป่ันก็
ไม่ไดเ้คารพกฎจราจร 

4.  นกังานการไฟฟ้ารายวนัของการไฟฟ้าฯ เชียงใหม่ ถูกไฟฟ้าดูดบนเสาไฟ หน้า รพ.
สวนดอก ขณะข้ึนไปซ่อมบ ารุง ขณะน้ีเขา้หอ้ง ICU แลว้ โพสตโ์ดยแอดมิน สมาชิก
แฟนเพจมีความคิดเห็น ดงัน้ี 

 -  ท าไมการข้ึนไปซ่อมบ ารุงไม่มีเซฟต้ีอะไรให้พนกังานเลย รู้ทั้งรู้วา่ มีกระแสไฟฟ้า 
แถมรถกระเช้าของเทศบาลขอไป ก็ไม่มา มีแต่รถของดับเพลิงมา ท าให้การ
ช่วยเหลือชา้ไปอีก นอ้งเคา้เป็นแค่พนกังานรายวนั แลว้ครอบครัวเคา้ พ่อแม่เคา้ล่ะ 
งบประมาณมีตั้งเยอะแยะ เร่ืองความปลอดภยั ท าไมไม่รู้จกัปรับปรุง อุบติัเหตุ
เกิดข้ึนไดเ้สมอ ถา้มีการเตรียมความพร้อมก็จะลดความสูญเสียได ้ไดรั้บทราบวา่มี
ตวัตดักระแสไฟแลว้คือ sf6 แต่ไฟไหลยอ้นว่า sf6 เสีย เลยเกิดอุบติัเหตุน้ีข้ึน ขอ
เป็นก าลงัให้กบัพนกังานทุกคน และครอบครัวผูบ้าดเจบ็ ต่อไปหากตอ้งมีการซ่อม
บ ารุง แจง้มาเลยค่ะ ไฟดบั ร้อนดีกวา่ ตอ้งสูญเสีย 

 -  บางคร้ังมนัตดัไฟไม่ได ้เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียงเป็นยา่นธุรกิจหรืออะไรท่ีจ า เป็น
ตอ้งใชไ้ฟฟ้า เจา้หนา้ท่ีกอ้เลยตอ้งเส่ียงชีวติเพื่อแลกกบัการไม่โดนด่าจากคนท่ีเสีย
ประโยชน์ครับเห็นใจเจา้หนา้ท่ีบา้ง 

 -  รพ. มีไฟส ารองส าหรับคนไขห้นกัครับ แต่ไม่ไดมี้ไฟส ารองส าหรับลิฟตส์ าหรับ
คนไขท้ัว่ไป ถา้ก าลงัยา้ยผูป่้วยข้ึนลงลิฟตแ์ลว้ลิฟตค์า้งนานก็เตรียมลงไปรอหน้า
ลิฟต์เลยครับ น่ีแค่ตวัอย่างเหตุผลท่ี กผฟ. ปฏิบติังานโดยไม่ตดัไฟ ขอให้คนเจ็บ
ปลอดภยั 

 -  อาแท้ๆ  ของอิฉันก็เคยโดนสภาพแบบน้ี อาการสาหัสมาก คร้ังนั้นรอด แต่ชีวิต
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ต้องหามส่งโรงพยาบาลบ่อยๆ สาเหตุหลักนะหรือ 
"เคร่ืองในไง อวยัวะภายในเกือบสุก" สุดทา้ยก็จากไปในเวลาไม่ถึงปี ทิ้งลูกน้อย
ผูห้ญิงไวอี้กสองคน 

5.  รณรงค์ไม่ไหวให้นอน "OK ไหม" จะไดไ้ม่เดือดร้อนคนอ่ืน เมาไม่ขบั โพสต์โดย
แอดมิน สมาชิกแฟนเพจมีความคิดเห็น ดงัน้ี 
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 -  เร่ืองด่านจบัคนเมาน่ีเห็นด้วยมากกว่าจบัหมวกกนัน๊อค เพราะคนท่ีเมาแล้วขบั 
อาจจะไปเกิดอุบติัเหตุท าให้ผูอ่ื้นตอ้งเสียชีวิตหรือพิการ ตายทั้งเป็นได ้ส่วนหมวก
กนัน๊อคคนตายคือคนไม่ใส่หมวก ไม่เดือดร้อนคนอ่ืน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการท าตาม
กฎหมายดีท่ีสุด ออกบา้นทุกคร้ังสวมหมวกกนัน๊อค คาดเข็มขดันิรภยั ตรวจสอบ 
พ.ร.บ. รถ ภาษีรถ อยา่ให้ขาด หากคิดจะเมา ไม่ตอ้งขบัรถ กลบักบัคนไม่เมาหรือ
ถา้เมากนัหมด หลบัมนัหนา้ร้านเลยไม่เป็นภาระดี 

 -  เมาไม่ขบั โดนกนัทุกวนั ถา้ไม่ขบัแลว้จะท าไงไปกินเหลา้ละคบั แทก็ซ่ีก็ไม่ค่อยมี
มีก็แพงไป ถา้ดีนะจดัใหร้้านเหลา้อยูโ่ซนเดียวกนัแลว้มีรถรับส่ง แต่เมาแลว้ขบัมนั
ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนจริงๆ 

 4.3.2  อาชญากรรม 

  1.  บุกจบั call center รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยท่ีตม้ตุ๋นชาวจีนมาเปิดบา้นเช่าท่ีบา้น 
เกษตรพฒันา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โพสตโ์ดยแอดมิน สรุปความคิดเห็น
จากสมาชิก ดงัน้ี 

   -  เป็นการประสานความร่วมมือกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีต ารวจจีนและไทย แต่แก๊งท่ี 
เป็นคนไทยอาจยงัลอยนวลอยู ่ 

   -  ประเด็นเร่ืองกฎหมายท่ียงัไม่เขม้งวด  
   -  เป็นขยะสังคมท่ีควรก าจดัใหห้มด  

  2.  แถลงการณ์การจบัแก๊งเงินกูน้อกระบบท่ี สภ.ชา้งเผือก โพสตโ์ดยแอดมิน โพสตน้ี์มี
สมาชิกแสดงความคิดเห็น 3 แง่มุม คือ 

   -  เป็นเร่ืองท่ีผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ต้กลงกนัโดยยนิยอม ทั้งท่ีรู้ดอกเบ้ียแพง 
   -  ใชเ้งินกูส่้งเสียบุตรหลานเรียนหนงัสือ 
   -  ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บเงินจากลูกหน้ีหรือไดเ้งินคืนยาก 
   -  ผูกู้ไ้ม่มีทางเลือกอ่ืนใด 

  3.  เม่ือคืนนักท่องเท่ียวชาวจีนโดนกระชากกระเป๋าด้วย แถวพระสิงห์ คนไทยโดน
เหมือนกนั โพสตโ์ดยแอดมิน สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก 

   -  น่าจะเพิ่มโทษใหห้นกักวา่น้ียิง่ช่วงบอลโลกควรระมดัระวงัใหม้าก 
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   -  เรา ก็โดนไปคร้ังท่ีแยกไฟแดงทางไปโรงพยาบาลแม่และเด็ก เราจอดไฟแดงมนั 
ขบัมาช้าๆ แล้วมาชนท่ีแฮนด์ขา้งช้ายเราก็โวยวายข้ึน พอดีไฟเขียวเรารีบออกตวั
แลว้มีรถยนตข์บัตามมามนัเลยขบัเล้ียวซา้ยไป เกือบไปแลว้ 

   -  ส่วนหน่ึงเคา้ถึงตั้งด่านดว้ย เเต่เผอิญมนัไปกระทบคนเท่ียวกลางคืน 
   -  มีเยอะครับเชียงใหม่ อยา่วา่แต่ผูห้ญิงเลย นอ้งผมผูช้ายตวัใหญ่ข่ี PCX มนัยงัจะเอา

เลยแต่ไม่ไดก้ระชากกระเป๋านะ จะถีบแลว้เอารถ แต่ไม่รู้หรือไง PCX กบั scoopy i 
ความเร็วมนัต่างกนั มนัมากนัสองคนเส้นแม่โจ ้คืนนั้นนอ้งกบัเพื่อนนอ้งโดนสอง
คร้ัง คืนเดียวกนั อีกคืนถดัมา เพื่อนกบัน้องก็โดนอีก แต่คนละเวลา ยงัดีท่ีแค่เจ็บ
ตวัและท่ีโดนน่ีเป็นผูช้ายหมด นอ้งบอกวา่หนา้มนัเหมือนคนเมาและไม่ใช่คนไทย 
รวมๆ แลว้ตั้งแต่ตน้ปีถึงตอนน้ี ทั้งเพื่อนนอ้งและคนรู้จกัโดนตรงน้ีไปประมาณ 6 
คร้ังได ้ยงัไงใครผา่นถนนสายน้ีก็ระวงัไวก้็ดีนะครับ โดยเฉพาะคืนท่ีไฟถนนสาย
น้ีดบั 

  4.  วานน้ีมีผูเ้สียหายมาประกาศกระเป๋าตกในห้างโลตสั แลว้มีคนเก็บไป โดยไม่ส่งคืน
เจา้ของ (มีหลกัฐาน CCTV) มีบางท่านเขา้ใจผดิวา่ เขาไม่ไดข้โมย ไม่ผดิ คนท าตก
ซวยเอง โพสตโ์ดยแอดมิน สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก ดงัน้ี 

   -  เคยเก็บเงินได ้1,700 ค่ะ ไม่มีกระเป๋านะคะ แลว้ให้ทางห้าง....ประกาศหาเจา้ของ 
พอเจา้ของมารับคืนก็ไม่มีค  าขอบคุณใดๆ แถมยงัมองเราดว้ยสายตาท่ีท าให้เรารู้สึก
เหมือนเราไปขโมยเขามาอีก 

   -  เคยท ากระเป๋าและเอกสารหายท่ีสิงคโปร์ พอดีท างานอดนอนหลายวนัแลว้เบลอ 
ท าให้เก็บแต่ของช้ินใหญ่ๆ ใส่รถ แลว้ลืมของช้ินเล็กๆ ไวใ้นรถเข็น แลว้ก็ขบัรถ
กลบัท่ีพกั แต่สามชั่วโมงต่อมาก็ไดก้ลบัไปเอาของทั้งหมดคืน เพราะมีโทรศพัท์
เบอร์แปลกๆ บอกวา่ใหไ้ปรับของท่ีลืมไว ้พอสอบถามถึงไดรู้้วา่มีคนเจอของท่ีเรา
ลืม แลว้ก็เอาไปส่งให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั แลว้เจา้หนา้ท่ีก็พยายามอยา่ง
หนกัเพื่อท่ีจะสืบหาเจา้ของจนไดเ้บอร์โทรของเรา สรุปส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้คือ สังคม
จะดีหรือไม่ ยอ่มเป็นไปตามจิตส านึกและเจตจ านงของคนในสังคมนั้น 

   -  กระเป๋าผมหายท่ีแม็คโคร ในกระเป๋ามีตงัอยู ่4,000+ กลบัไปดูกลอ้งวงจร ผมอุม้
ลูกอยูแ่ลว้กระเป๋าก็ตกลง คนตามมาเป็นสองแม่ลูก ลูกเขาเก็บไดจ้ะยืน่ใหผ้มแต่แม่
เขาไดห้า้มไว ้แลว้ผมก็กลบัไปดูท่ีเขาใชร้หสัลูกคา้ปรากฏวา่เขาใชแ้บบรายวนั เลย
ตามตวัไม่ได ้น ้าใจนั้นหายากสมยัน้ี 
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   -  เคยไปกดเงินตูก้สิกรท่ี 89 พลาซ่า มีคนลืมบตัร ATM ไวค้าเคร่ือง คิดวา่เด๋ียวเขาคง
กลบัมาเอา ก็เลยหยิบมาแล้วยืนรอแถวๆ นั้น 10 กว่านาที เจา้ของรีบวิ่งมาเอาดู
แบบกระวนกระวาย (ถา้บตัรหายคงเดือดร้อนมาก) เขาพูดขอบคุณไม่รู้ก่ีรอบ วนั
นั้นอารมณ์ดีทั้งวนั ไดช่้วยเหลือคน 

 4.3.3  ประชาสัมพนัธ์ 

  1.  งาน K SME North Expo 2014 โชวเ์หนือ งานท่ีรวบรวมสารพนัของช้อปถูกใจทุก
เพศวยั ระหวา่งวนัท่ี 27 - 30 พ.ย. 2557 จากเครือข่าย SME ภาคเหนือ ธนาคารกสิกร
ไทย โพสตโ์ดยแอดมิน ไม่มีความคิดเห็นจากสมาชิก 

  2.  งาน RIMPING IN THE PARK คร้ังท่ี 5 ในรูปแบบ Farmers Market จดัข้ึนในวนัท่ี 
28-29 พฤศจิกายน 2557 ณ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพรอมเมนาดา ภายในงานมี
ทั้งดนตรีสด การแสดง อาหารและเคร่ืองด่ืมให้ชิมฟรีตลอดงาน บตัรเขา้งานราคา 
200 บาทต่อวนั โพสตโ์ดยแอดมิน ไม่มีความคิดเห็นจากสมาชิก 

  3.  งาน SangSom MOVEaBAR ลงทะเบียนหนา้งานก่อนแลว้เขา้ฟรีไดเ้ลย ณ ลานกาด
เชิงดอย โพสตโ์ดยแอดมิน มีขอ้คิดเห็นจากสมาชิกท่ีสรุปไดคื้อ 

   -  แอดมินไม่ไดร้ะบุวนั เวลาและสถานท่ีใหช้ดัเจน 
   -  พองานเลิกอาจมีการชกต่อยกนั 

  4.  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ชวนทุกท่านมาเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ 
สัมผสัเหล่า Super Heroes จาก DC Comics ลิขสิทธ์ิแท้อย่างใกล้ชิด ทั้ ง Batman, 
Superman, Wonderwoman, Catwoman โพสต์โดยแอดมิน  ไม่มีความคิดเห็นจาก
สมาชิก 

  5.  ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์มา โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษส าหรับเด็ก
อนุบาล 1 - ประถม 6 franchise จากสิงคโปร์ Singapore Maths Chiangmai เปิดแล้ว
ในโครงการน่ิมซิต้ีเดล่ี ใกล้กบัส่ีแยกแอร์พอร์ต ถนนมหิดล (อยู่ด้านในโครงการ 
หลงัวงเวยีน ขา้งร้าน Volcano) โพสตโ์ดยแอดมิน ไม่มีความคิดเห็นจากสมาชิ 
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 4.3.4  ร้องทุกข์จากสมาชิกแฟนเพจ     

  1.  ประกาศตามหาเจ้าของสุนัขหลงมา ณ บริเวณท่ีจอดรถวิทยาลัยศิลปะส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการลงรูปถ่ายพร้อมเบอร์โทรติดต่อให้มารับตวั
คืน โดยมีสมาชิกท่ีแสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ 

   -  หากไม่มีใครอุปการะจะมีผูท่ี้พร้อมเขา้มาขออุปการะหลายท่าน 
   -  มีสุนขัของสมาชิกท่านหน่ึงหายไปตอ้งตรวจสอบวา่ใช่ตวัเดียวกนัหรือไม่ 

  2.  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท ากระเป๋าหล่นหายในรถส่ีลอ้แดง โดยมีเอกสารครบพร้อมตัว๋
เคร่ืองบิน ตอ้งการความช่วยเหลือ โดยมีสมาชิกท่ีแสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ 

   -  แจง้ความยกเลิกบตัร แลว้ให้ท่ีบา้นส่งรูปถ่ายบตัรหรือพาสปอร์ตท่ีมีรูปมาให้ใช ้
ยืน่ให้สายการบินพร้อมใบแจง้หายจากต ารวจ ส่วนรถแดงลองโทรไปสหกรณ์รถ
แดงใหเ้คา้ประกาศให ้

   -  เหตุการณ์น้ีเคยเกิดข้ึนกบัเจา้นายผมครับ ลืมกระเป๋าตงัคไ์วบ้นรถแท็กซ่ีท่ีมาเก๊า 
โครตโชคดีลุงขบัรถแท็กซ่ีวนมาหาบริเวณจุดรับส่ง เพื่อมาตามหาเจา้ของ ทุกอยา่ง
ครบ ขอใหคุ้ณลุงโชคดีนะครับ  

   -  ตอนน้ีปลงแล้วครับ ติดต่อท าบัตรประชาชนเอาไว้ข้ึน เคร่ืองบินกลับ  ผม
ขอขอบคุณคนเชียงใหม่และผูท่ี้ช่วยเหลือให้ค  าปรึกษานะครับ ผมขอบคุณจริงๆ
ครับ ซ้ึงมากเลย ฝากให้กบัคนท่ีไปเท่ียว ดูกรณีผมนะครับ หากไปคนเดียวนิแย่
แน่ๆ พยายามเผื่อเงินเก็บไวท่ี้อ่ืนด้วย นะครับ หากหายให้ท าการค้นหา ผ่าน 
Facebook โดยขอค าปรึกษาจากคนพื้นท่ี เพราะเคา้รู้แหล่งจริงๆ สังคม Facebook 
ช่วยไดจ้ริงๆ ครับ ขอบคุณอีกคร้ังนะครับส าหรับความเห็นต่างๆ คร้ังหน้าผมจะ
ระวงันะครับ 

  3.  เตือนภยัจากแก๊งขบัรถปาดหน้าบนถนนเส้นแม่ริมเพื่อเรียกเงินค่าเสียหาย สมาชิก
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 

   -  ผมท างานอยู่ค่ายสามกษตัริย ์ใช้เส้นทางน้ีประจ า จะช่วยดูให้อีกทางนะครับ ฝาก
ถึงทุกท่านว่าถ้าเจอเหตุการณ์น้ีแล้วแอบอา้งว่ารู้จกัทหารหรือเป็นทหาร อย่าได้
เกรงกลวัครับ นัดเจรจากนัท่ีกองรักษาการณ์ของค่ายได้เลยครับ โดยเฉพาะค่าย
สามกษตัริย ์กองพลทหารราบท่ี ๗ ครับ "เขตทหารยนิดีตอ้นรับ" 
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   -  ป้ายกระบะ กาฬสินธ์ุ น้าดิฉันก้อโดนทางซุปเปอร์ใหม่ สันก าแพง เป็นชายกับ
หญิงสองผวัเมียเหมือนกนั เรียกค่าเสียหาย สามหม่ืน ตวัเองมาชนทา้ยเคา้แท้ๆ  ใน
รถก้อพอดี รับคนแก่กลบัจากโรงพยาบาลค่ะ น้าโทรหาดิฉัน ดิฉันเลยบอกว่ารอ
แปป กะลงัเอาตงัไปให้แต่ดิฉันโทรแจง้ต ารวจค่ะ เด๋ียวจะไปขอขอ้มูลวา่ช่ืออะไร 
นะคะ แลว้จะแชร์ใหดู้อีกทีค่ะ 

   -  ขอบคุณค่ะ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมถา้จะให้ดีควรตรวจสอบการพิมพใ์ห้
ถูกตอ้ง อ่านแล้วบางประโยคแปลความแทบไม่ออก เร่ืองการใช้ภาษาน้ีน่าเป็น
ห่วงส าหรับคนไทย 

  4.  ประตูเชียงใหม่ขายหวยเกินราคาท่ีรัฐบาลตั้งไว ้ช่วงแรกน่ีก็ขาย 80 นะ แต่มางวด
หลงัๆ น้ีราคาเร่ิมเหมือนเดิม ต่อไปก็คงใบละ120 

  5.  คลิปแยง่ห้องน ้ าคนพิการ น่าอายจริงๆ https://www.youtube.com/watch?v=nh102e-
xp58&feature=youtu.be ยงัไงขอฝากแชร์คลิปน้ีเพื่อเรียกจิตส านึกแก่คนท่ีเคยละเมิด
สิทธิคนพิการ และเตือนสติไวส้ าหรับคนท่ีไม่เคยท า อย่างน้อยก็เพื่อคนพิการ 
คนชราหรืออาจเป็นตวัเราเองในอนาคต 

  6.  ขอความคิดเห็นคนเชียงใหม่ดว้ย ท่ีอ่ืนไปงง ยิ่งหนา้ร้านแลว้ดว้ยชอบเอาของมาวาง
ไม่ใหจ้อดคือ ถนนสาธารณะไหม ไม่ใช่ของส่วนตวั ทุกคนมีสิทธ์ิใช่ไหม 

  7.  ถมแลว้ ปรับปรุงแลว้ เจอฝนเขา้ไปก็เป็นดัง่ภาพท่ีเห็น หลุมถนนใหญ่มาก ถนนสาย
แม่โจ้-สันทรายสายเก่า ตรงแยกล่ิงม่ืนจะเล้ียวซ้ายเข้าไปทางสนามกอล์ฟแม่โจ ้
ประชาชนล าบากมาก คือ แบบรถตกหลุมน้ีจุกเลย ยิ่งตอนฝนตกสงสารผูข้บัข่ีรถ
มอเตอร์ไซคม์ากท่ีตอ้งหลบทั้งหลุม หลบทั้งรถยนต ์

  8.  ไฟแดงแยกบ๊ิกซีแม่เหียะ (แยกแม่เหียะสมานสามคัคี) ไฟแดงได้รวดเร็วมาก เขียว
ปุ๊บ แดงป๊ับ เขียวไม่เกิน 6 วนิาที ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยเกิน 

 4.3.5  วฒันธรรม ประเพณ ี

  1.  ก าหนดการ ประเพณีใส่ขนัดอกอินทขิล ประจ าปี 2557 โพสต์โดยแอดมิน สรุป
ความคิดเห็นจากสมาชิก 
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   -  วิธีการใส่ขนัดอก (ตามท่ีไปกบัคนเฒ่าคนแก่) 1. เตรียมดอกไมจ้ากท่ีบา้น หรือหา
ซ้ือเเถวหนา้วดัก็ไดค้รับ เขาจะจดัเป็นช่อให้พร้อมธูปเทียน 2. เม่ือไปถึงวดัเเลว้เรา
ก็เขา้ไปในวิหารหลวง กราบพระอฎัฐารส พระประธาน ใส่บาตร 108 กลางวิหาร 
3. ออกมาสรงน ้ าพระเจา้ ฝนเเสนห่า หน้าพระวิหาร 4. ใส่ขนัดอก รอบๆ บริเวณ
เสาอินทขิล 5. ไปสรงน ้ าเจดียห์ลวง เเถวๆ ดา้นทิศเหนือขององค์เจดียค์รับ น่ีคือ
วิธีการใส่ขนัดอกท่ีผมติดตามคุณย่าไปใส่ทุกๆ ปี ผิดขั้นตอนยงัไงกราบขอโทษ
ดว้ยนะครับ 

   -  ความประทบัจากการท่ีไดไ้ปร่วมใส่ขนัดอก 

  2.  ส่วนตัวแล้ว ใจหายประเพณีล้านนาเฮา เร่ิมจางไปเร่ือยๆ  ระยะหลังน้ี ค  าขวญั-
รณรงค์น้ีหายไป “สาดน ้ ากัน๋แฮง ปะแป้งหน้าต๋า บ่ใจป้ระเพณีล้านนาเน้อเจา้” ปีน้ี 
เห็นคนปะแป้ง (เน้นสาว) เพียบ ผมอยู่ท่ีถนนมณีนพรัตน์ ตั้งแต่บ่ายโมง ถึงห้าโมง
กวา่ๆ หนุ่มๆ เดินไปเร่ือยๆ ตามถนน ปะแป้งสาวๆ (ไม่บอกละวา่เป็นคนพวกไหน 
เช้ือชาติใด อยากรู้ไปดูดว้ยตากนัเอง พรุ่งน้ีวนัสุดทา้ยขา้งคูเมือง) โพสตโ์ดยแอดมิน 
สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก 

   -  วนัน้ี เจอมากบัตวัเอง มีคนอยู่กลุ่มหน่ึงเขา้มาปะแป้งแล้วถือโอกาสลูบแก้มลูบ
แขน พยายามปัดมือออกแต่คนกลุ่มน้ีก็พยายามกรูกนัเขา้มา จึงพากนัวิ่งหนี รู้สึก
แย่มากๆ เลย แต่เท่าท่ีดูไม่น่าจะใช่คนไทยค่ะ หน้าตาเหมือนพวกพม่า-ไทยใหญ่ 
น่ากลวัจริงๆ 

   -  มีอะไรก็พูดตรงๆ ไปเลย ใครท าเสีย ใครท าดีก็ว่ากันไป ไม่งั้นจะไปกันใหญ่ 
ตอ้งการขอ้มูลท่ีแทจ้ริง จะไทยใหญ่ พม่า คนเมือง ถา้เล่นกนัดีๆ ตามประเพณี ก็วา่
กนัไป ไทยใหญ่หรือพม่า หรือคนเมืองคนไทยถา้มาท าแบบน้ี ขอ้มูลท่ีแชร์ออกมา
อยากไดค้วามจริงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดแ้กไ้ขก่อนท่ีจะสายจนเกินแก ้

   -  ไม่วา่คนไทยหรือพม่าไทยใหญ่มนัมีทั้งดีและชัว่เหมือนกนับางทีกลุ่มคนพวกน้ีเขา 
ยงัดีกว่าคนไทยบางกลุ่มอีกไม่ใช่ว่าอะไรไม่ดีก็โยนให้เขาหมดถ้าไม่มีพวกเขา 
งานพวกคนรวยให้ค่าแรงต ่าๆ ถามหน่อยคนไทยท าไมงานล าบากคนไทยท าได้
ไหมใครเขาก็อยากสนุกเหมือนคุณแน่ใจหรือวา่คนไทยไม่ไดท้  า 
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 4.3.6  ความรู้ทัว่ไป/ สัพเพเหระ 

  1.  เชียงใหม่รถติดปริมาณเยอะข้ึนทุกวนั แต่ถนนเท่าเดิม สงสัยตอ้งปรับตวั โพสตโ์ดย
แอดมิน เน้ือหาได้มาจากประสบการณ์ของสมาชิกท่านหน่ึงท่ีเจอรถติดมากใน
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 38 กิโลเมตร เส้นทางวงแหวนรอบสอง ใกล้
กบัหา้งสรรพสินคา้พรอมเมนาดา มีขอ้คิดเห็นจากสมาชิกท่ีสรุปไดคื้อ 

   -  รถติดเพราะระบบขนส่งมวลชนไม่ดีจึงตอ้งใชร้ถส่วนตวั 
   -  หากเจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรควบคุมสัญญาณไฟจะท าให้ติดไฟแดงนานกว่าการ

ปล่อยสัญญาณไฟแบบอตัโนมติั 
   -  การสร้างทางลอด ทางต่างระดบัอาจช่วยลดปัญหาการจราจรไดใ้นระดบัหน่ึง 
   -  ปัญหารถติดแกไ้ดไ้ม่ง่ายเพราะคนใชร้ถใชถ้นนในปัจจุบนัค่อนขา้งแห็นแก่ตวั 

  2.  เกร็ดความรู้การเติมลมยาง น าเสนอเป็นภาพการ์ตูน โพสตโ์ดยแอดมิน มีขอ้คิดเห็น
จากสมาชิกท่ีสรุปไดคื้อ 

   -  เช่ือถือไม่ไดเ้พราะท่ีขอบประตูฝ่ังคนขบัจะมีตวัเลขบอกไวอ้ยู ่
   -  แลว้แต่สภาพของยางรถยนต ์

  3.  เทคนิคออมเงินแนวใหม่...ออมอยา่งไรใหเ้งินงอกงาม โพสตโ์ดยแอดมิน ไม่มีความ
คิดเห็นจากสมาชิก 

  4.  จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ไข่ฟองนั้นสดหรือเปล่า โพสตโ์ดยแอดมิน มีขอ้คิดเห็นจากสมาชิก
ท่ีสรุปไดคื้อ 

   -  ถา้ไข่เร่ิมลอยๆ น ้า เวลาตอกไข่ใส่ถว้ย ไข่แดงจะแตกง่ายกวา่ ถา้ไข่สดๆ ไข่แดงจะ 
คงรูปทรงและไม่แตก 

   -  เคยลองเหมือนกนัครับ ถา้ไข่เร่ิมลอยๆ น ้ า เวลาตอกไข่ใส่ถว้ย ไข่แดงจะแตกง่าย
กวา่ครับ ถา้ไข่สดๆ ไข่แดงจะคงรูปทรงและไม่แตก 

  5.  ไม่แนะน าให้เขา้ไปใช้บริการจากทีมงาน CM 108 เขา้ไปในคุกชาย (ใหม่) ท่ีอ าเภอ
แม่แตง (เรือนจ าเชียงใหม่) เม่ือเชา้มืดวานน้ี พี่ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ปปส. ไดจู่้
โจมเขา้ตรวจคน้ ภาพน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีถ่ายมาในโรงขบัถ่ายกลางแจง้แต่มีหลงัคา 
แดน 5 มัง่ ถ้าจ  าไม่ผิด ในคุกไม่ได้น่าอยู่ บอกเลย เหม็นมากทุกแดน และมีความ
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เป็นอยูแ่ออดัมาก หอ้งเรือนนอนห้องหน่ึงจุได ้20 คน แต่ความเป็นจริงอยูก่นั 40 คน 
เพราะคนเขา้คุกมากกว่าคนออกคุก เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ภายในคุกท่ีคนภายนอกไม่
เคยรู้ โพสตโ์ดยแอดมิน สมาชิกแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีหลากหลายท่ีสรุปได้
คือ 

   -  คุก เอาไวส้ าหรับคนท่ีท าความผิด เห็นไหมประตูเขายงัไม่เปิดใหเ้ราเลยมีแต่คนท า 
ความผิดเท่านั้นท่ีเขาเปิดไวต้อ้นรับใหเ้ราเขา้ไปเพื่อไดใ้ชส้ติคิดทบทวน ไตร่ตรอง
ในการกระท าของเราใหไ้ดอ้ยูใ่นท่ีจ ากดัให้รู้ถึงความล าบากเพื่อเม่ือถึงเวลาออกมา
เราจะมีสติในการด ารงชีวติในโลกน้ีใหดี้ข้ึน 

   -  น่าจะสร้างใหดี้กวา่น้ี อยา่งนอ้ยเขาก็เป็นคนเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเรา สร้าง
ให้มันดีกว่าน้ี คงไม่ท างบประมาณหมดหรอกมั้ งครับ  แต่อีกอย่างเขาก็เป็น
ประชาชนคนหน่ึงของประเทศเรา 

   -  ถา้มีโทษหนักทุกคนก็จะขยาด เพิ่มโทษเด็ดขาดจะได้มีการท าผิดน้อยลง!!!!!!!! 
ข่มข่ืนเด็กผูห้ญิง ประหารชีวติ ไม่ตอ้งรอลงอาญา ถา้ผดิจริง!! 

  6.  รายงานผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด โพสตโ์ดยแอดมิน แต่การแสดงความคิดเห็น
ในแต่ละงวดแตกต่างกนัออกไป 

  7.  ตน้เดือน เงินเหลือไหม?.....เทคนิคออมเงินแนวใหม่...ออมอย่างไรให้เงินงอกงาม
คลิกอ่าน โพสตโ์ดยแอดมินแต่ไม่มีความคิดเห็นจากสมาชิก 

 4.3.7  ร้านอาหารการกนิ / สถานทีท่่องเทีย่ว 

  1.  กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชเปิดให้เท่ียวฟรี 147 อุทยานแห่งชาติทัว่
ประเทศในวนัพ่อและวนัปีใหม่ โพสตโ์ดยแอดมิน สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก 2 
มุมมอง คือ 

   -  การเปิดเขา้ชมฟรีท าใหร้ถติดและการจราจรติดขดั 
   -  ควรเก็บค่าเขา้เพื่อน าเงินไปปรับปรุงฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

  2.  โรตีเจา้ไหนอร่อย วานบอก โพสตโ์ดยแอดมิน มีความคิดเห็นจากสมาชิกมากมายท่ี
แนะน าร้านโรตีจากประสบการณ์ท่ีตนเองเคยพบเจอมา เช่น 

   -  อร่อยทุกเจา้ข้ึนอยูก่บัรสชาติท่ีชอบ 
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   -  หนา้ รพ. เซนทรัลจา้ อร่อยจรองๆ กลว้ยหอม ไข่ ชีส นุ่ม อร่อยมาก 

   -  บ้านอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่แต่ชอบไปกินโรตีท่ีแม่แตง หน้า 7-11 เข่ือนแม่งัด 
เดินทางช่วงเยน็ดว้ยบ๊ิกไบคเ์ป็นการออกทริปไปในตวั ท่ีส าคญัโรตีเจา้น้ีอร่อยมาก
แถมราคาถูกธรรมดาแผน่ละ 6 บาท 

   -  ชอบร้านตรงแยก เชียงใหม่ภูค  า อร่อยถูกปากและสะอาดใชไ้ด ้บางเจา้ไม่ค่อยกลา้
ทาน เพราะเขาไม่ลา้งมือก่อนกล้ิงแป้งบวกกบัการนับเงิน ทอนเงินแล้วมว้นพบั
โรตีห่อทนัที (ควรเลือกร้านก่อนซ้ือทาน) 

   -  บนความรู้สึกผมว่าโรตีหน้าอาร์ทอินฟาราไดร์ตินกลางคืนจะมีรถขายโรตีจอด
ขาย/โรตีแกอร่อยมากยิ่งชวนคุยดว้ยเท่าไรหรือถูกใจแกจะใส่นมให้แถมแอฟชัน่
ให้อีก แลว้อีกอยา่งเจา้ของแกไดสู้ตรจากเจา้ของโรตีในต านานยา่นช้างคลาน จึง
ใชสู้ตรลบัน้ีมาแลว้ปรับนิดเสริมหน่อยจนทุกวนัน้ีขายดิบขายดี 

  3.  แนะน าก๋วยเต๋ียวเรือโคขุน เกรดเอ เน้ือนุ่มๆ อร่อย ชามละ 50 บาท ก๋วยเต๋ียวธรรมดา 
มีทั้งหมูและเน้ือ ชามละ 15 บาทเท่านั้น อยูใ่กลค้่ายกาวิละวิวน ้ าปิง "ฮิมปิง ห้อยขา" 
โพสตโ์ดยแอดมิน มีความคิดเห็นจากสมาชิกสรุปได ้ดงัน้ี 

   -  มีสมาชิกเขา้มาแนะน าร้านก๋วยเต๋ียวร้านอ่ืนเพิ่มเติมท่ีไดไ้ปมาแลว้ 
   -  ความรู้สึกของสมาชิกท่ีไดไ้ปกินมาแลว้ 

4.3.8  พกัสายตาด้วยภาพ 
1. ภาพท่ีมีขอ้ความเป็นค ากลอน ค าคมต่างๆ โพสตโ์ดยแอดมิน เช่น 

 

       

 

 

 

 
ภาพ 4.15 ขอ้ความเป็นค ากลอน ค าคมต่างๆ 
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ภาพ 4.15 (ต่อ) ขอ้ความเป็นค ากลอน ค าคมต่างๆ 
 

2. วถีิอายยุนือีก 20 ปี น าเสนอเป็นภาพการ์ตูน สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก คือ 

     

 

 

 

 

 

ภาพ 4.16 วถีิอายยุนือีก 20 ปี น าเสนอเป็นภาพการ์ตูน 

   - ไหมขดัฟันนั้นเก่ียวขอ้งกบัอายดุว้ยหรือไม่ 
   - อาย ุ80 จะอยูถึ่งหรือไม่ 
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   3.  ละเลยอาหารเชา้บ่อยๆ ใหร้ะวงัเร่ืองสุขภาพ น าเสนอเป็นภาพการ์ตูน สรุปความ 
คิดเห็นจากสมาชิก คือ 

 

ภาพ 4.17 ละเลยอาหารเชา้บ่อยๆ ใหร้ะวงัเร่ืองสุขภาพ น าเสนอเป็นภาพการ์ตูน 

    -   น่าจะเป็นจริงทุกขอ้ท่ีถูกกล่าวถึง 
    -  อาหารเชา้เป็นม้ือท่ีส าคญัท่ีสุด 
    -  บางท่านกินม้ือเชา้ม้ือเท่ียงเป็นม้ือเดียวกนั 

   4.  บุหร่ีหรือสุขภาพ น าเสนอเป็นภาพ สรุปความคิดเห็นจากสมาชิก คือ 

 

ภาพ 4.18 บุหร่ีหรือสุขภาพ น าเสนอเป็นภาพ 
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    -  ตอนเด็กเห็นภาพน้ีติดอยู ่โตมาอายุ 25 ปีก็ยงัมีแต่ไม่เห็นคนงดสูบเลย เรียนมา
บอกใหโ้ทษ รณรงคก์นั สุดทา้ยเด็กบางคนก็ยงัสูบตามรุ่นพี่บา้ง ญาติบา้ง 

    -  เขียนไปก็เท่านั้นขา้งซอง ให้ราคาสูงข้ึน โทษปรับท่ีสูบในท่ีสาธารณะหนัก
ปรับสัก 2,000 หรือขอ้หาพยามฆ่า สูบกนัจริง ตอ้งออกกฎห้ามพ่นควนัออกใน
ท่ีสาธารณะ รู้โทษแต่ยงัสูบ คนไม่สูบก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย 

   5.  ความรู้ 7 ส่ิงท่ีไม่ควรเหยยีดและดูถูก มีความคิดเห็นจากสมาชิก คือ 

 

ภาพ 4.19 ความรู้ 7 ส่ิงท่ีไม่ควรเหยยีดและดูถูก 

    -  ทุกอยา่งมนัถูกกดลงดว้ยค าวา่ อ านาจ และ เงิน 
    -  ขอเร่ือง การจบปริญญาอีกหน่อย เพราะปริญญาไม่สามารถวดัค่าของคน 

   6.  คู่มือเอาตวัรอด AEC ตอนท่ี 1 เป็นการน าเสนอเป็นภาพโดยแอดมิน มีความ 
คิดเห็นจากสมาชิกโดยรวม คือ 

 

ภาพ 4.20 คู่มือเอาตวัรอด AEC ตอนท่ี 1 น าเสนอเป็นภาพ 
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    -  รู้ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ีดีมากๆ แต่อยา่มโนวา่มนัท าใหชี้วติการท างานดีข้ึน  
เพราะมนัใชไ้ม่ไดก้บัทุกๆ งาน ถา้ไม่ใชม้นัไม่มีวนัจ าไดพู้ดได ้

    -  คนญ่ีปุ่นแยภ่าษาองักฤษและไม่ใชภ้าษาองักฤษเพราะชาตินิยม แต่ประเทศเคา้
ท าไมเจริญน้อยจงั หริหริ เร่ืองสังคมแคบลงน่ี ตลกไปไหม เราตอ้งมีสังคมมี
กลุ่มคน คนกระแดะพูดองักฤษค าไทยค าท าตวัไฮโซ  หรูหรามีเพื่อนต่างชาติ 
มนัช่วยให้มีความสุขสินะ ตั้งคุณค่าภาษาให้เคา้มาก คนของเราก็เสียเปรียบมาก 
มนัไม่ได้ข้ึนอยู่กับภาษาองักฤษอย่างเดียวหรอกไอ้ความรวย จน ตามภาพท่ี
แสดงมนัมีความสามารถดา้นอ่ืนๆ หลายๆ อยา่งดว้ย 

จากประเด็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัท่ีถูกน าเสนอผา่นชุมชนเสมือนจริงเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คหนา้แฟน
เพจของ cm108.com ท่ีผูศึ้กษาไดย้กตวัอย่างขา้งตน้ท าให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการรับรู้เน้ือหานั้นๆ เป็นความคิดเห็นท่ีมาจากประสบการณ์และเร่ืองของ
อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้ นต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ทั้ งน้ีผู ้ศึกษาจะใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์เก่ียวกบัการรับรู้ในทศันคติท่ีมี
ต่อหนา้เพจน้ีและน าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 

4.4  การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในช่วงเดือนเมษายน 2557 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกแฟน
เพจของ cm108.com จ านวน 400 คน ผูศึ้กษาไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ cm108.com  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหนา้แฟนเพจของ cm108.com  

ขอ้มูลทั้ง 3 ส่วนน้ีผูศึ้กษาจะน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตความ
เคล่ือนไหวในหนา้แฟนเพจ ดงัต่อไปน้ี 

 4.4.1  ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

ในชุมชนเสมือนจริงจะมีประชากรเช่นเดียวกบัชีวิตในโลกความเป็นจริง เช่น สมาชิก 
ในหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั จนถึงองคก์รระดบัโลก ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
น้ี ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบั
จากภายนอกมากระตุ้น โดยเช่ือว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมี
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พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปด้วย แนวคิดน้ีจึงคล้ายคลึงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social 
Categories Theory) ของ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคลหรือลกัษณะทางประชากร เช่น อายุ เพศ 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ คุณสมบติัเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรม การรับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในดา้นการส่ือสารทั้งส้ิน 

เว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com ก็เปรียบเหมือนกบัชุมชนเสมือนจริง แมจ้ะมีการ 
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกคล้ายกับการแจ้งช่ือในส าเนาทะเบียนแต่การระบุลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เช่น ช่ือ อายุ เพศ ของชุมชนเสมือนจริงยงัเป็นเร่ืองท่ีหาความชดัเจนไม่ได ้ไม่
มีความแน่นอน ทั้งน้ีเพราะการลงทะเบียนใชช่ื้อสามารถเปล่ียนช่ือไดบ้่อยคร้ังตามความพอใจ
ของผูใ้ช้แต่ก็ไม่สามารถใช้ช่ือท่ีซ ้ ากนัได้ อีกทั้งช่ือและข้อมูลท่ีใช้ลงทะเบียนจึงไม่มีส่ิงท่ี
สามารถยืนยนัสถานะหรือตวัตนท่ีแท้จริงของบุคคลได้ อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน ดงันั้น 
ขอ้มูลดา้นประชากรของสมาชิกแฟนเพจ cm108.com จึงเป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดจ้ากการกรอก
แบบสอบถามของสมาชิกแบบไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงโดยการโพสต์ไวใ้นหน้าแฟนเพจและสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเพียง 400 คน ดงัตารางท่ี 4.1 

ตาราง 4.1 แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์หนา้แฟนเพจของ cm108.com 

เกณฑก์ารจ าแนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 
รวม 

 
216 
184 
400 

 
54 
46 

100 
2. อายุ 

อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 
อาย ุ16-25 ปี 
อาย ุ26-35 ปี 
อาย ุ36-45 ปี 
อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 
รวม 

 
4 

92 
144 
92 
68 

400 

 
1 

23 
36 
23 
17 

100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์หนา้แฟนเพจของ cm108.com 

เกณฑก์ารจ าแนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
รวม 

 
8 
 

92 
80 

180 
36 
4 

400 

 
2 
 

23 
20 
45 
9 
1 

100 
4. อาชีพ 

ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ / บริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
รับจา้งทัว่ไป 
นกัเรียน / นกัศึกษา 

 
64 
88 
92 
52 

100 

 
16 
22 
23 
13 
25 

อ่ืนๆ 
รวม 

4 
400 

1 
100 

5. รายได้ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 
11,000-15,000 บาท 
16,000-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 
รวม 

 
88 

112 
124 
56 
20 

400 

 
22 
28 
31 
14 
5 

100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) แสดงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์หนา้แฟนเพจของ cm108.com 

เกณฑก์ารจ าแนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัยงัอาศยัอยูใ่น  
จ.เชียงใหม่ 
ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัอาศยัอยู่
ต่างจงัหวดั 
ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัอาศยัอยู่
ต่างประเทศ 
ภูมิล าเนาเดิมอยูต่่างจงัหวดัปัจจุบนัอาศยัอยูใ่น  
จ.เชียงใหม่ 
ภูมิล าเนาเดิมอยูต่่างจงัหวดัปัจจุบนัยงัอาศยัอยู่
ต่างจงัหวดั 
รวม 

 
 

260 
 

8 
 

4 
 

108 
 

20 
400 

 
 

65 
 

2 
 

1 
 

27 
 

5 
100 

  
จากตาราง 4.1 พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งมีเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 54 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 46 เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36 กลุ่มอายดุงักล่าวจึงเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงวยัท างานมากกวา่ ซ่ึงยงัหมายถึงการมีวฒิุภาวะในการคิด
วเิคราะห์เพื่อตดัสินใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

ทางดา้นระดบัการศึกษาจะอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 จึง
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดเช่นกนัคือ 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษทัเอกชนตามล าดบั รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างจึงมีรายไดร้ะหว่าง 5,000-10,000 บาท มี
จ านวนมากท่ีสุด 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 11,000-
15,000 บาท มี 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28  

ส าหรับขอ้มูลท่ีแสดงภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าเป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาเดิมอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจุบนัก็ยงัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา
เป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาเดิมอยูต่่างจงัหวดั แต่ปัจจุบนัไดม้าอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่มี 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 ผูศึ้กษาจึงมองวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ินหรือคนท่ียา้ยมาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่
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จะให้ความสนใจกบัเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมรอบตวัเป็นพิเศษเพื่ออาจน าไปสู่การ
พิจารณาการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในอีกแง่มุมอาจเป็นเพราะยุคสมยั
ท่ีเรียกวา่ “สังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร” (Information society) ท่ีมีการน าขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ มาช่วยด าเนินกิจกรรมในชีวติประจ าวนัทั้งเพื่อตนเอง  องคก์ร สังคมและชุมชน ซ่ึงหนา้แฟน
เพจของ cm108.com เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีมีการแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ จากประสบการณ์จริงท่ี
ถ่ายทอดผ่านส่ือความเสมือนจริง ผูรั้บสารก็จะเลือกรับสารท่ีตนเองสนใจหรือเป็นสถานการณ์
เก่ียวขอ้งกบัคนรอบขา้งจากประสบการณ์เสมือนจริงเช่นกนั 

นอกจากคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัแลว้ยงัมีปัจจยั
ภายนอกอ่ืนอีกท่ีท าให้วิถีการด าเนินชีวิตแต่ละคนแตกต่างกัน มีความซับซ้อนท่ียากจะแยก
พฤติกรรมดงักล่าวออกมาไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะการแสดงออกในโลกความเป็นจริงกบัโลกท่ี
อยูใ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีขอบเขตใดแบ่งกั้นระหวา่งความจริงและความจริงเสมือนของโลก
มนุษย ์ท าให้แต่ละคนก็มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามปริมาณการเสพเทคโนโลยีการส่ือสาร
เหล่านั้น 

 4.4.2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

ในชุมชนเสมือนจริงเฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com เป็นอึกหน่ึงผลผลิตจาก 
เทคโนโลยีความจริงเสมือนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึง
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีจะทราบว่ากลุ่มตวัอย่างรู้จกัหน้าแฟนเพจได้อย่างไร มี
ความถ่ีในการเข้าถึงมากน้อยแค่ไหน เน้ือหาประเภทไหนท่ีได้รับความสนใจ และ
สมาชิกแฟนเพจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ตลอดถึงการน าไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัอยา่งไร ดงัตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 แสดงขอ้มูลการเปิดรับหนา้แฟนเพจของ cm108.com 

เกณฑก์ารจ าแนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ช่องทางทีรู้่จัก 

รู้จกัผา่นทางเวบ็ไซต ์www.cm108.com 
พบโดยบงัเอิญในเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ 
คน้หาดว้ยตนเอง 
เพื่อนแนะน า 
อ่ืนๆ 
รวม 

 
152  
144 
40 
56 
8 

400 

 
38 
36 
10 
14 
2 

100 
2. ประเภทเนื้อหาที่ให้ความสนใจ  (เลือกได้มากกว่า 1 

ข้อ) 
อาชญากรรม 
อุบติัเหตุ 
ร้องทุกขจ์ากสมาชิกแฟนเพจ 
ประชาสัมพนัธ์ 
วฒันธรรม / ประเพณี 
สาระความรู้ 
แหล่งร้านอาหาร / สถานท่ีท่องเท่ียว 
พยากรณ์อากาศ 
พกัสายตาดว้ยภาพ 
รวม 

 
46 
60 
52 
48 
45 
44 
45 
36 
24 

400 

  
11.5 
15 
13 
12 

11.25 
11 

11.25 
9 
6 

100 

3. ความถี่ในการเข้าหน้าแฟนเพจ 
1-2 คร้ัง/วนั 
3-5 คร้ัง/วนั 
1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
3-5 คร้ัง/สัปดาห์ 
อ่ืนๆ 
รวม 

 
172 
132 
40 
32 
24 

400 

 
43 
33 
10 
8 
6 

100 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลการเปิดรับหนา้แฟนเพจของ cm108.com 

เกณฑก์ารจ าแนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. การมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เคย 
ไม่เคย 
รวม 

 
212 
188 
400 

 
53 
47 

100 
5. การน าเร่ืองราวจากเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ                                         

www.cm108.com ไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนั 
เคย 
ไม่เคย 
รวม 

 
 

344 
56 

400 

 
 

86 
14 

100      

6. ประเภทเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ทีน่ ามาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
การหลีกเล่ียงเส้นทางจราจรท่ีไม่สะดวก 
การระวงัภยัจากมิจฉาชีพ 
วางแผนการเดินทางหรือท ากิจกรรม 
ร้องทุกขก์บัหน่วยงาน / ขอความช่วยเหลือ 
ประชาสัมพนัธ์ 
ประสานกบัหน่วยงาน / องคก์ร 
เป็นความรู้รอบตวั 
แหล่งขอ้มูลร้านอาหาร /  ท่องเท่ียว 
ผอ่นคลาย 
อ่ืนๆ 
รวม 

 
 

68 
72 
48 
24 
28 
16 
64 
44 
32 
4 

400 

 
 

17 
18 
12 
6 
7 
4 

16 
11 
8 
1 

100 
 

จากตาราง 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ cm108.com ท่ีมีการแนะน า
ผ่านทางเว็บไซต์ www.cm108.com มากท่ีสุดมี 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 นั่นหมายความว่ากลุ่ม
ตวัอย่างจะรู้จกัเว็บไซต์เชียงใหม่ร้อยแปด ก่อนท่ีจะรู้จกัเฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108 ส่วน
เหตุผลอ่ืนๆ เป็นการเขา้ถึงโดยช่องทางบุคคลอา้งอิงท่ีใกล้ชิดกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสุด เพราะมีความ
น่าเช่ือถือท่ีสุดแลว้ 
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ดา้นการน าเสนอในหนา้แฟนเพจผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเภทเน้ือหาตามเหตุการณ์ท่ีมีการโพสตใ์นหน้า
แฟนเพจ ผูต้อบแบบสอบถามสามรถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้เลือก ซ่ึงพบว่าเน้ือหาประเภทอุบติัเหตุ
ได้รับความสนใจมากท่ีสุดจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือเน้ือหาประเภทร้องทุกข์
จากสมาชิกแฟนเพจมีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 เน้ือหาประเภทประชาสัมพนัธ์ไดรั้บความ
สนใจเป็นล าดบัท่ีสามมีจ านวนใกลเ้คียงกนัคือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ในขณะท่ีเน้ือหาประเภท
อาชญากรรมไดรั้บความสนใจเพียง 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการเขา้
เหนา้แฟนเพจของ www.cm108.com โดยเฉล่ียจ านวน 1-2 คร้ัง/วนั มีจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43 รองลงมามีความถ่ีในการเขา้โดยเฉล่ีย 3-5 คร้ัง/วนั จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ล าดบัท่ี
สามมีการเขา้โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนเหตุผลอ่ืนๆ มี 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6 ความถ่ีในการเขา้หน้าแฟนเพจไม่แน่นอน มีเขา้ทุกวนัแต่ไม่สามารถระบุจ านวน
คร้ังได ้บา้งก็นานๆ คร้ัง ไม่สามารถระบุไดเ้ช่นกนั กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนจะเขา้หน้าแฟนเพจเม่ือมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจซ่ึงจะดูจากหน้าฟิตข่าวในเว็บไซต์เฟสบุ๊คและบางส่วนเขา้หน้าแฟนเพจ
เพราะตอ้งการคน้หาขอ้มูลเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สังคมออนไลน์ยงัถือเป็นสังคมเปิดท่ีมีการจดัสรรพื้นท่ีบนไซเบอร์ให้ผูใ้ช้สามารถ
แสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีดว้ยขอ้มูลทั้งภาพและเสียง กลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นสมาชิกหน้าแฟนเพจของ cm108,com ส่วนใหญ่จึงเคยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัโพสตใ์นหนา้เพจดว้ย มีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นมี 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัเคยน าเร่ืองราว
หรือเหตุการณ์ในเฟสบุ๊คหนา้แฟนเพจของ www.cm108.com มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัอีกดว้ยมี
จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีเพียง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

ส าหรับเร่ืองราวในเฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ  www.cm108.com ท่ีกลุ่มตวัอย่างน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองของการระวงัภยัจากมิจฉาชีพมากท่ีสุดจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ18 
รองลงมาคือการหลีกเล่ียงเส้นทางจราจรท่ีไม่สะดวกมีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ล าดบัท่ีสาม
ของการน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัคือเป็นความรู้รอบตวั มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

จากผลการศึกษาในประเด็นการเปิดรับหน้าแฟนเพจดังกล่าว ท าให้ผูศึ้กษาทราบว่าเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่ือทางเลือกในการด าเนินชีวติของผูค้น เน่ืองจากพวกเขาสามารถเลือกใน
ส่ิงท่ีสนใจหรือแสดงความไม่พอใจในช่วงเวลาหน่ึงๆ และยงัมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัส่ิงนั้นๆ 
ไดใ้นการส่ือสารแบบ “ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งน้ี กระบวนการการส่ือสารของส่ือกระแส
หลกัจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง จากผูน้ าถึงประชาชน จากผูมี้อ  านาจทางเศรษฐกิจหรือการเมืองถึง
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ผู ้บริโภคสัญญะนั้ นก็ไม่ได้มีความส าคัญเสมอไป ในทางตรงกันข้าม การท่ีกลุ่มคนมีการ
ติดต่อส่ือสาร มีการแพร่กระจายข่าวสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลบัมีพลงัอ านาจในการเขา้ถึง
มวลชนไดม้ากกวา่ส่ือกระแสหลกัในดา้นปัจจยัความสะดวก รวดเร็ว การเขา้ถึงไดซ้ ้ าๆ คนบางกลุ่ม
จึงถือเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาเป็นส่วนหน่ึงในวถีิการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกบักลุ่ม
ตัวอย่างในหน้าแฟนเพจของ cm108.com ลักษณะปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่า 
เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาก าหนดวถีิแห่งการด าเนินชีวิตของผูค้นอยา่งไม่มีขอ้แม ้

 4.4.3  ข้อมูลด้านทศันคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

ในการศึกษาประเด็นของทศันคติท่ีมีต่อเฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ www.cm 108.com ซ่ึง 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอ้คิดเห็นดา้นทศันคติออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
ทศันคติท่ีแนวโน้มไปในลกัษณะเชิงสนับสนุนและทศันคติท่ีแนวโน้มไปในลกัษณะ
เชิงช้ีแนะ โดยวเิคราะห์จากความน่าจะเป็นของขอ้ความ ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ทศันคติเชิงสนับสนุน 

 ดา้นการท าหนา้ท่ีส่ือ 

1. อยากให้เป็นส่ือกลางในการช่วยผลกัดนัการพฒันาดา้นต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เช่น การสาธารณูปโภค การขนส่งมวลชน การปกครอง เศรษฐกิจ ฯลฯ 

2. ดีมากส าหรับการเป็นส่ือกลางและอยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสมาชิกดว้ยจะ
ไดรั้บรู้ปัญหาโดยเร็ว 

3. เป็นส่ือกลางการน าเสนอข่าวทอ้งถ่ินท่ีดีอยู่แลว้ แต่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาท่ี
น าเสนอใหมี้ความครอบคลุมและหลากหลายมากข้ึน 

4. อยากให้เป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์เร่ืองการใช้รถใช้ถนนในเชียงใหม่เพื่อความ
เป็นระเบียบ ลดอุบติัเหตุสร้างวนิยัและจิตส านึกของคน 

5. ก่อนโพสต์ขอ้ความหรือเร่ืองราวต่างๆ ขอให้ตรวจเช็คความถูกตอ้งแน่นอนของ
ข่าวสารและโดยเฉพาะการใช้ภาษาและการสะกดตวัอกัษรควรถูกตอ้งตามหลกั
ภาษาไทยดว้ยและขอชมท่ีผา่นมาข่าวสารต่างๆ รวดเร็วทนัเหตุการณ์ดี 

6. แจง้ข่าวสารท่ีอาจจะเป็นประโยชน์มากข้ึน เป็นส่ือท่ีพร้อมจะเผยแพร่เร่ืองราวร้อง
ทุกขต่์างๆ เป็นส่ือท่ีเม่ือใครๆ เดือดร้อนก็สามารถมาติดต่อหรือติดตามรายละเอียด
จากเพจได ้
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 ดา้นการน าเสนอเน้ือหา 

1. การน าเสนอเน้ือหาท่ีผ่านมาถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะเป็นเหตุการณ์ใกล้ตวั 
สถานท่ีต่างก็รู้จกัเป็นอยา่งดี มีความชดัเจน รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ไดดี้เยีย่ม 

2. มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีดีอยู่แลว้ หากเพิ่มการส่งเสริมดา้นวฒันธรรมและค าสอน
ของพุทธศาสนาดว้ยจะดีมากๆ เพราะเพจน้ีมีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเยอะ เป็น
การดีท่ีจะไดเ้ผยแพร่ส่ิงดีๆ 

3. การน าเสนอข่าวมีความรวดเร็วกวา่สถานีโทรทศัน์ 
4. เป็นประโยชน์มากในการติดตามความเคล่ือนไหวเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
5. โดยรวมของเพจอยูใ่นเกณฑ์ดีอยูแ่ลว้ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรืองาน

การท่องเท่ียวภายในจงัหวดัและพื้นท่ีใกลเ้คียงเผื่อเป็นตวัเลือกเวลาแผนเท่ียวช่วง
วนัหยดุ 

6. ท่ีเป็นอยูก่็ดีแลว้แต่เพิ่มการอพัเดทเน้ือหาถ่ีหน่อยเพราะเราจะไดรู้้ข่าวเร็วข้ึน 
7. อยากให้ทางแอดมินช่วยดูเร่ืองการอพัเดทข่าวด้วย บางข่าวอพัช้า แต่เข้าใจว่า

ทีมงานอาจมีน้อยไม่เหมือนเวบ็ใหญ่.แต่เป็นก าลงัใจให้ อยา่งนอ้ยก็เป็นตวัแทนท่ี
น าเสนอข่าวของคนเชียงใหม่และเป็นท่ีแลกเปล่ียนข่าวสาร น าเสนอวฒันธรรม
ลา้นนา สู้ต่อไปเพื่อเชียงใหม่ 

 
 ทศันคติเชิงช้ีแนะ 

ดา้นการท าหนา้ท่ีส่ือ 

1. แอดมินตอ้งเป็นมีความเป็นกลางไม่เอนเอียง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่เอา
ตวัเองเป็นใหญ่ คือแอดมินตอ้งมีความเป็นมืออาชีพมากกวา่น้ี 

2. อยากใหค้ดักรองเน้ือหาก่อนเอามาลงเพราะบางข่าวสืบมาจากมูลความจริงแลว้
ไม่ใช่อยา่งท่ีทางเวบ็เอามาลง อาจท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเสียหายได ้

3. ช่วงหลงัการโพสตข์องแอดมินเปล่ียนไป น าอารมณ์ส่วนตวัใส่ลงไปในขอ้ความท่ี
โพสตม์ากเกินไป อยากใหว้างตวัเฉยๆ ไม่ใส่อารมณ์และโตเ้ถียงกบันกัเลงตีบอร์ด 

4. อยากให้คดักรองขอ้มูลของสมาชิกแฟนเพจเวลาร้องทุกขห์รือร้องเรียน เพราะบาง
ทีเร่ืองท่ีหลายๆ ท่านร้องเรียนอาจจะเกิดจากความไม่พอใจของท่านนั้นๆ หรือ
ตอ้งการประจานให้บุคคลอ่ืนเส่ือมเสีย เน่ืองจากเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คเป็นส่ือท่ีไวและ
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เขา้ถึงไดง่้ายท าให้ขอ้มูลบางอยา่งอาจเกิดการบิดเบือนได ้อยากให้มีการเซ็นเซอร์
หมายเลขทะเบียน ใบหน้าของบุคคลท่ีสมาชิกไดแ้ชร์รูปภาพเพื่อสิทธิส่วนบุคคล
ของท่านนั้นๆ 

5. สร้างสรรคส์ังคมใหน่้าอยู ่ไม่ช้ีน าในทางท่ีไม่ดี 
6. ขอให้ปรับปรุงการลงภาพเหตุการณ์ให้มีความเหมาะสม  มีวิจารณญาณของ

ส่ือมวลชน เพราะบางคร้ังกระทบกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
7. อยากให้มีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาสคนชรา

ท่ียากจน เพื่อช่วยร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์นสังคมเชียงใหม่ 
8. มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอบค าถามในหนา้แฟนเพจ 
9. ควรมีการเตือนเร่ืองการใชค้  าไม่สุภาพข้ึนขอ้ความ สนบัสนุนความเป็นเอกลกัษณ์

ของวฒันธรรมคนเมืองไม่เป็นคนก้าวร้าวรุนแรง รณรงค์ให้คนพูดค าเมือง ใส่
เส้ือผา้เมือง คนพดูค าเมืองจะไดรั้บสิทธิพิเศษฯลฯ 

10. บางคร้ังแอดมินตั้งกระทูท่ี้ไม่เหมาะสม หรือแชร์โพสตข์องผูอ่ื้นมาเพื่อให้เกิดการ
วพิากษว์จิารณ์ 

11. อยากให้เนน้ตรวจทานพวกเร่ืองตวัสะกดค าผิดต่างๆ และระวงัอยา่น าเสนอข่าวท่ี
บิดเบือน เทจ็ หรือผดิพลาด 

 ดา้นการน าเสนอเน้ือหา 

1. มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงใกลเ้ทศกาล 
2. อยากให้ทนัต่อสถานการณ์หากมีเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ด่วนอยากให้ลงแจง้เหตุไม่

เกิน 5 นาที และมีการอพัเดทข่าวทุกวนั 
3. การประชาสัมพนัธ์ของเพจยงัไม่ครอบคลุมทุกเร่ืองราวของจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. มีการอพัเดทข่าวชา้ 
5. อยากให้เพิ่มเติมข่าวสารความรู้สืบสานวิถีล้านนาเชียงใหม่ การกิน วฒันธรรม

ประเพณีเพิ่มข้ึนเพื่อใหเ้ด็กรุ่นใหม่เห็นความส าคญัสืบทอดต่อไป จะไดไ้ม่หายไป 
6. น่าจะมีแนะน าเฟสบุค้เพจหน่วยงานในจงัหวดัเชียงใหม่วา่เวลาเกิดเหตุการณ์น้ีตอ้ง

ไปติดต่อท่ีไหนหรืออาจจะประสานงานกบัพวกประชาสัมพนัธ์เชียงใหม่ หรือถา้มี
แลว้ก็ขออภยัดว้ย 

7. ใหล้งรายละเอียดของเน้ือหาใหม้ากข้ึน 
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8. ขอรายงานข่าวท่ีเป็นข่าวใหญ่ในจงัหวดัอย่างละเอียด คนอยู่ไกลไม่มีช่องทาง
ส่ือสารทอ้งถ่ินมากนกั 

9. เพิ่มกิจกรรมร่วมสนุกใหผู้ติ้ดตามไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน 
10. อยากใหมี้ข่าวอ าเภอนอกเมืองบา้ง ส่วนใหญ่มีแต่ข่าวในอ าเภอเมือง 
11. เร่ืองส่วนตวัของแอดมินท่ีไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ท่ีไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ตอ้งน าเสนอ 
12. อยากให้มีการตรวจความคิดเห็นบ่อยๆ เพราะบางความเห็นอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหา

ตามมาในภายหลงัได ้
13. เพิ่มข่าวทอ้งถ่ินในจงัหวดัใกลเ้คียงให้มากข้ึนและเพิ่มความฉบัไวในการเสนอข่าว

เก่ียวกบัอุบติัเหตุต่างๆ 

จากผลขอ้มูลขา้งตน้ ทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อชุมชนเสมือนจริงหน้าแฟนเพจของ cm108.com 
เป็นทศันคติเชิงช้ีแนะมากกวา่ทศันคติเชิงสนบัสนุน ทั้งน้ี ทศันคติเชิงช้ีแนะนั้นไม่ไดแ้สดงออกมา
ในรูปแบบของการเกลียดชงัหรือการต่อตา้น เพียงแต่เป็นความคาดหวงับางอยา่งจากโลกความจริง
เสมือนของกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีคิดว่าอาจสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นขอ้มูลอนัหลากหลายได้
ทันที  ในยุคสมัย ท่ี เป็นสังคมแห่งการส่ือสาร นอกจากน้ีแล้วผู ้ศึกษาเห็นว่าลักษณะด้าน
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางด้านวฒันธรรมต่างๆ ของบุคคลยงัเป็นตวัแปรท่ีท าให้เกิด
ทศันคติในมุมมองท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงทศันคติท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นมาจากประสบการณ์ การรับรู้โดย
การส่ือสารทั้งส้ิน ส าหรับการส่ือสารจะส าคญัไดอ้ยา่งไร ตวัผูส่้งสาร เน้ือหาสาร และผูรั้บสารเป็น
องค์ประกอบหลักท่ีท าให้ชุมชนเสมือนจริงมีความเป็นเอกภาพไปกับความคิดของผูส้ร้างให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกดว้ย 

มุมมองดา้นทศันคติเชิงสนับสนุนหน้าแฟนเพจของ cm108.com นั้นให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาใน
เชิงบวก โดยกลุ่มตวัอยา่งมองวา่การท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนของแฟนเพจ cm108.com ถือเป็นส่ือกลาง
ในการน าเสนอข่าวสารท่ีดีท่ีอาจจะช่วงผลกัดนัให้มีการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ในด้านต่างๆ มี
ขอ้มูล เร่ืองราวมากมายท่ีเป็นประโยชน์กบัเร่ืองใกล้ๆ  ตวั จึงมีการสนับสนุนให้มีการพฒันาหน้า
แฟนเพจน้ีต่อไปตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก ในขณะท่ีทศันคติเชิงช้ีแนะกลบัมองว่า
การท าหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าเสนอข่าวสารต่อสาธารณชนยงัขาดคุณสมบติัในดา้นความเป็นกลางอยู ่
เพราะผูท้  าหน้าท่ีส่งสารเปรียบเหมือนนายเฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ท่ีมีความส าคญัต่อการ
รับรู้ของผูรั้บสารค่อนขา้งมาก ในการท าหนา้ท่ีหลอมรวมมุมมองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมเผยแพร่สู่
ประชาชนแต่ในชุมชนเสมือนจริงหน้าท่ีนายประตูข่าวสารไดส้ิ้นสุดลง เพราะทีมงานผูดู้แลหน้า
แฟนเพจไม่ไดเ้ป็นผูน้ าเสนอเน้ือหาเหล่านั้น ในฐานะผูท้  าหน้าท่ีส่ือมวลชนเพียงฝ่ายเดียว ผูรั้บสาร
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ท่ีเป็นสมาชิกหน้าเพจก็สามารถกลายเป็นส่ือท่ีส่งสารสู่มวลชนไดเ้ช่นกนั ในชุมชนเสมือนจริงจึง
ส่งผลให้บางคร้ังประเด็นเร่ืองราวท่ีไม่ไดผ้า่นการคดักรองจึงไม่มีความชดัเจน ขาดความไตร่ตรอง
ใหร้อบคอบ ดงันั้นความจริงท่ีมีอยูใ่นสังคมจึงถูกท าใหพ้ร่าเลือนไป  

นอกจากน้ี ทศันคติเชิงช้ีแนะยงัมีเร่ืองการใชถ้อ้ยค า ภาษา ท่ีตอ้งมีความระมดัระวงัทั้งผูส่้งสาร-ผูรั้บ
สารในการกล่าวถึงเร่ืองราวหรือบุคคลท่ีสามท่ีอาจกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายภายนอกได ้เช่น 
การละเมิดสิทธิส่วนบุคล การหม่ินประมาท เป็นตน้ ส่วนในเร่ืองของเน้ือหาสาระนั้นกลุ่มตวัอย่าง
ยงัมีความตอ้งการเน้ือหาท่ีหลากหลายเพราะยงัมีเน้ือหาน้อย ไม่ครอบคลุม ความรวดเร็วในการ
น าเสนอประเด็นท่ีส าคญัยงัท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 

ดงันั้น ทศันคติของสมาชิกแฟนเพจจึงถือเป็นปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเสมือนจริงผ่านการ
ส่ือสารในรูปแบบเล่าเร่ืองท่ีมิเชล เดอ แซร์โต วิเคราะห์ไวใ้นหนังสือ The Practice of Everyday 
Life (1984) และทศันคติยงัเป็นตวัแปรในการก าหนดจุดยืนของเวบ็ไซตด์งัท่ี โรเจอร์ (Roger, 1978 
อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) ท่ีไดก้ล่าวถึงทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึก
อยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐาน
มาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึงๆ จึง
ถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสาร
อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป ส่วนนิวคอมบ์ (Newcomb, 1854) ก็ให้ค  าจ  ากดัความทศันคติท่ีมีอยู่
ในเฉพาะคนนั้นวา่ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้ม อาจแสดงออกในพฤติกรรมท่ีเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าใหผู้อ่ื้นเกิดความรักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึง
แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 

อยา่งไรก็ตาม แมท้ศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหน้าแฟนเพจจะมีประเด็นท่ีหลากหลายแต่ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาดา้นการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารควบคู่ไปกบั การ
สร้างจุดยืนอนัแข็งแกร่งของหน้าแฟนเพจ cm108.com ในการท าหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีเขา้ไปมีส่วน
ช้ีน าวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม พร้อมทั้งเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมกบัอุดมการณ์
ทางสังคม แบ่งปันทศันคติท่ีค่อนขา้งตรงกนัขา้มและทา้ทายความเช่ือ ค่านิยมแบบเดิมๆ หรือปัญหา
ความขดัแยง้ต่างๆ ใหค้ล่ีคลายลงจนน าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความสุข” ท่ีแทจ้ริง 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองชุมชนเสมือนจริงในชีวิตประจ าวนั กรณีศึกษาเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟน
เพจของ cm108.com เป็นการศึกษาท่ีเทียบเคียงไดก้บังานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และอธิบายเว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างไร เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อ
เวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ cm108.com และเพื่อน าผลการศึกษามาสร้างผลงานส่ือศิลปะ ซ่ึงใน
บทน้ีจะเป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งหมดตามวตัถุประสงค์ รวมถึงผลงานศิลปะท่ีจดัแสดง 
และขอ้เสนอแนะส าหรับท าการศึกษาในคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  เว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างไรตามวตัถุประสงค์ข้อแรก จากการศึกษาพบว่า 
เว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com มีลักษณะเป็นชุมชนจ าลองท่ีมีความ
แตกต่างจากชุมชนในชีวติจริงตรงท่ี การเดินทางไปมาหาสู่กนัของชุมชนจ าลองท าไดเ้พียง
แค่คลิกเมาส์ก็สามารถไปพบเจอผูค้นได้ทัว่โลก ด้วยระยะเวลาเพียงสั้ นๆ ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ การพูดคุยกนัเกิดข้ึนผา่นตวัอกัษรบนหนา้จอคอมพิวเตอร์โดยการกดแป้นพิมพ์
คียบ์อร์ดท าหนา้ท่ีเสมือนปากพูดโดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งเห็นหนา้ เห็นอากปักิริยาซ่ึงกนั
และกนัโดยตรง อีกทั้งชุมชนจ าลองน้ียงัมีลกัษณะของการเช่ือมโยงความสนใจของผูค้น
ไวร่้วมกนัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งพบปะรู้จกัผูค้นมากมาย เช่น ชุมชนในชีวิตจริง ผูศึ้กษาจึง
เรียกเว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com ในลกัษณะน้ีว่าเป็น “ชุมชนเสมือน
จริง”  
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ชุมชนเสมือนจริงเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
ประจ าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ี
สาธารณะให้พวกเขานั้ นได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ท่ีพบเจอมาระหวา่งการด าเนินชีวิตตามวิถีประจ าวนั หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บความสนใจจากคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น ทั้งน้ี เพราะความอยากบอก อยากเล่า อยาก
ให้มีคนสนใจในส่ิงท่ีตนเองพูด อยากให้มีคนฟัง แลว้น ามาโพสต ์มาแชร์ในหนา้แฟนเพจ
จนกลายเป็นความปกติของมนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคม และสถานการณ์ท่ีถูกน ามาแบ่งปันใน
หน้าแฟนเพจก็ไดก้ลายเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวนั
ได้เช่นกนั ซ่ึงทราบจากการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างได้รู้จกัหน้า
เฟสบุ๊คแฟนเพจผา่นทางเวบ็ไซต ์www.cm108.com และพบโดยบงัเอิญในเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค 
กลุ่มตวัอย่างจะติดตามข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ จากหน้าแฟนเพจเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อวนั 
ส่วนทางด้านเน้ือหาท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในหน้าแฟนเพจ กลุ่มตวัอย่างจะให้ความสนใจกบั
เน้ือหาประเภทอุบติัเหตุมากท่ีสุดและเน้ือหาประเภทร้องทุกข์จากสมาชิกแฟนเพจไดรั้บ
ความสนใจรองลงมา ท่ีส าคญักลุ่มตัวอย่างได้น าเร่ืองราวข่าวสารท่ีพบเห็นในชุมชน
เสมือนจริงน้ีไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตในโลกภายนอกไดจ้ริง ส่วนใหญ่แลว้เป็นเร่ือง
ของการระวงัภยัจากมิจฉาชีพและการหลีกเล่ียงเส้นทางการจราจรท่ีติดขดัในช่วงของงาน
เทศกาล มีอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ อีกทั้งเน้ือหาข่าวสารในหน้าแฟนเพจน้ียงัเป็น
ความรู้รอบตวัท่ีสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัอีกดว้ย 

จากผลการศึกษาดงักล่าว ลกัษณะของการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเสมือนจริง
นั้ นจึงเป็นการน าเสนอชีวิตประจ าวนัผ่านการเล่าเร่ืองตามทรรศนะของ เดอ แซร์โต เร่ือง
ปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั เพราะการแชร์ประสบการณ์ของสมาชิกในหน้าแฟนเพจหรือการ
โพสต์เร่ืองราวจากแอดมิน เป็นการสร้างพื้นท่ีสมมุติอยูเ่หนือการควบคุมของวาทกรรมเก่ียวกบั
ความจริงบนเครือข่ายออนไลน์ คือ ทุกคนสามารถสร้างความจริงข้ึนมาได ้ซ่ึงเน้ือหาท่ีถูกน ามา
โพสตน์ั้นไม่ไดมี้การการันตีวา่เป็นเร่ืองจริงหรือไม่จริง อาจมีทั้งความจริงและการเติมแต่งขอ้มูล
ลงไปตามการผลิตซ ้ าของขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้จ ากดั อีกทั้งในชุมชนเสมือนจริงยงัเปิดโอกาสใหส้มาชิก
คนอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมในการเล่าเร่ืองดว้ย เน่ืองจากเน้ือหานั้นไม่ไดผ้กูขาดท่ีเจา้ของประสบการณ์
อีกต่อไปหากไดป้รากฏในชุมชนเสมือนจริงน้ี อนัเป็นการสร้างเง่ือนไขให้เกิดกระบวนการผลิต
ความรู้ต่อไปเร่ือยๆ ลกัษณะของความเป็นชุมชนเสมือนจริงท่ีมีการสร้างประเด็นใหม่ หรือแสดง
ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท่ีพบเจอเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงจนน าไปสู่การเคล่ือนไหวให้
เกิดข้ึนต่อในภายนอกนั้น จุดน้ีคือการต่อรองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจตามการวิเคราะห์ของ เดอ 
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แซร์โต ท่ีผู ้อ่อนแอ ผู ้เสียเปรียบจะฉวยโอกาสท่ีมีในชุมชนเสมือนจริงหาทางออกหรือ
ผลประโยชน์จากฝ่ายท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ ดงันั้น การเล่าเร่ืองจึงกลายเป็นอุบายอยา่งหน่ึงของการ
น าเสนอชีวติประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริง โดยทั้งหมดเป็นวงจรของอ านาจท่ีหมุนเวียนอยา่งไม่
ส้ินสุด และอ านาจก็ไม่ไดค้รอบครองชีวติประจ าวนัของมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์อีกต่อไป 

5.1.2  จากผลการศึกษาทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ cm108.com ตามวตัถุประสงค์ข้อท่ีสอง ผูศึ้กษาได้แบ่งทัศนคติของกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทัศนคติเชิงสนับสนุนและทัศนคติเชิงช้ีแนะ โดยพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงช้ีแนะนั้นให้ความส าคญักบัรายละเอียดของเน้ือหาท่ีน ามาเผยแพร่
ในหนา้แฟนเพจท่ีสุด คือ เน้ือหาข่าวตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ีไม่มีการแทรกความคิดเห็นของ
ผูน้ าเสนอลงไป ตอ้งมีความเป็นกลางเพราะอาจท าให้ผูอ่้านเกิดการเขา้ใจผิด แยกไม่ออก
วา่เน้ือหาส่วนไหนคือความจริง ส่วนไหนคือความคิดเห็น จนอาจท าให้เกิดความขดัแยง้
จนน าไปสู่โลกของความเป็นจริงได้ นอกจากน้ีแล้วเน้ือหาข่าวท่ีน ามาเสนอยงัต้องมี
แหล่งท่ีมาชัดเจน น่าเช่ือถือ ส่วนเน้ือหาท่ีสมาชิกน ามาแบ่งปันในหน้าแฟนเพจ เช่น 
เร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียนหน่วยงาน องค์กร การแจ้งเหตุ เตือนภัย ฯลฯ แอดมิน 
(Administrator) ผูดู้แลหน้าเพจต้องคดักรองเน้ือหาเหล่านั้นก่อนท่ีจะน ามาเผยแพร่ต่อ 
หากเน้ือหาเหล่านั้นไม่มีข้อมูลท่ีมีหลักฐาน หรือแหล่งท่ีมาชัดเจนก็ต้องพิจารณาให้
รอบคอบ ซ่ึงเน้ือหาท่ีสมาชิกโพสตล์งหนา้แฟนเพจอาจมาจากความไม่พอใจในบางอยา่ง 
ท่ีส าคญัหากมีรูปภาพหรือภาพเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาด้วยควรมีการเซ็นเซอร์ เช่น 
ป้ายทะเบียนรถ หรือใบหนา้ของบุคคลท่ีสามท่ีถูกกล่าวถึง เป็นตน้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูถู้กล่าวถึง ดา้นความเคล่ือนไหวในการน าเสนอเน้ือหาของหนา้แฟนเพจ 
กลุ่มตวัอย่างแนะน าให้มีการเพิ่มเน้ือหาให้มากข้ึน มีเน้ือหาหลากหลายครอบคลุมพื้นท่ี
อ าเภออ่ืนด้วย ไม่ได้มีเฉพาะแต่ตวัเมืองเชียงใหม่ ในระยะหลงัมาน้ีกลุ่มตวัอย่างมองว่า
หนา้แฟนเพจมีความเคล่ือนไหวของข่าวสารลดลงไปมาก  

ส่วนทศันคติเชิงสนบัสนุนนั้น โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นการ
ให้ก าลังใจในการท างานเพื่อพัฒนาส่ือออนไลน์น้ีให้ ดี ข้ึนต่อไป อีกทั้ งยงัมองว่า 
www.cm108.com และเว็บไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจได้ท าหน้า ท่ีการเป็นส่ือออนไลน์
ทอ้งถ่ินไดดี้ เป็นส่ือออนไลน์ท่ีอยูคู่่เมืองเชียงใหม่มานาน อาจเป็นส่ือท่ีมีส่วนช่วยในการ
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาดา้นต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ทั้งน้ี ทางดา้นคุณสมบติัของส่ือมวลชน เร่ืองของความเป็นกลาง ความถูกตอ้ง ชดัเจน ยึด
มัน่ในหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นแลว้ ผูศึ้กษาไดม้องว่าในชุมชนเสมือนจริงผูท้  าหนา้ท่ี
ส่ือมวลชนไม่จ  าเป็นต้องเป็นผู ้ท่ี มีวิชาชีพ ส่ือแล้วหน้าท่ีของนายประตูข่าวสาร 
(Gatekeeper) ท่ีมีความส าคญัต่อการรับรู้ของผูรั้บสารนั้นก็ไดส้ิ้นสุดตามไปดว้ย เน่ืองจาก
แอดมิน (Administrator) ผูดู้แลหน้าเพจไม่ไดเ้ป็นผูน้ าเสนอเน้ือหาเหล่านั้นในฐานะผูส่้ง
สารเพียงฝ่ายเดียว ผูรั้บสารท่ีเป็นสมาชิกหนา้เพจก็สามารถกลายเป็นส่ือท่ีส่งสารสู่มวลชน
ไดเ้ช่นกนั จากการแบ่งปันประสบการณ์ในชุมชนเสมือนจริง จึงส่งผลใหบ้างคร้ังประเด็น
เร่ืองราวท่ีถูกเผยแพร่ออกไปไม่ไดผ้า่นการคดักรองจึงไม่มีความชดัเจน ท าให้ความจริงท่ี
มีอยูใ่นสังคมจึงถูกท าใหพ้ร่าเลือนหรือบิดเบือนไป 

ดงันั้น ทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อหนา้แฟนเพจจึงเป็นตวัแปรในการก าหนดจุดยนืของเวบ็ไซต ์ท่ี
จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงโรเจอร์ 
(Roger, 1978 อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ไดก้ล่าวถึงทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่บุคคล
นั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วตัถุหรือส่ิงแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย
ทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทศันคติจึงเป็นเพียง
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ
ต่อประเด็นหน่ึงๆ จึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็น
ผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป ส่วนนิวคอมบ์ (Newcomb, 1854) ก็
ให้ค  าจ ากัดความทัศนคติท่ีมีอยู่ในเฉพาะคนนั้ นว่าข้ึนอยู่กับส่ิงแวดล้อม อาจแสดงออกใน
พฤติกรรมท่ีเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าให้ผูอ่ื้นเกิดความรัก
ใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึงแสดงออกในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยาก
ใกลส่ิ้งนั้นๆ ดงัจะเห็นจากทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท์ั้งสองขอ้ ท าให้ผูศึ้กษาทราบวา่เทคโนโลยีนั้นไดส้ร้างสังคม
ใหม่ข้ึนมา เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีจ าลองความเป็นสังคม ความเป็นชุมชนท่ีอยูเ่หนืออาณาเขต อยู่
เหนือกาลเวลา เรียกว่า “สังคมหรือชุมชนแห่งความเสมือนจริง” ทุกส่ิงสามารถเกิดข้ึนไดพ้ร้อม
กนัและด าเนินการไดท้ัว่โลกไปพร้อมๆ กนักบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัในโลกความเป็นจริง ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเช่ือมโยงระหว่างกนัไดต้ั้งแต่ระดบัโลก ระดบัประเทศสู่ความเป็นระดบั
ทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีการส่ือสารจึงเป็นเหมือนการลอกเลียนแบบส่ิงท่ีปรากฏตามขอ้สันนิษฐาน
ของจีน บลูดิลาด (Jean Baudrillard) การลอกเลียนแบบการรับรู้ การสัมผสัของโลกทางกายภาพ
สร้างไดใ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่จากการรับรู้ท่ีหลากหลาย ความเสมือนจริงไดส้ร้างเน้ือหาสาระของ
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นโดยการรับรู้ซ่ึงก็เป็นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการรับรู้ของ
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สมาชิกในชุมชนเท่ากบัวา่เทคโนโลยกีารส่ือสารไดมี้ส่วนช่วยขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษย์
ออกไปอย่างมากมายโดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามทรรศนะของมาแชล แมคลูแฮน 
(McLuhan) และประสบการณ์ท่ีว่านั้นเป็นวิธีการน าเสนอชีวิตประจ าวนัด้วยการบอกเล่าใน
สังคมเสมือนจริง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีสะทอ้นความหลากหลายท่ีไม่ปะติดปะต่อกนัในชีวิตประจ าวนั 
มิเชล เดอ แซร์โต (Michel de Certeau) จึงให้ความส าคญักบัการเล่าเร่ืองเพราะนัน่คือ ปฏิบติัการ
ของชีวติประจ าวนัท่ีเกิดข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ี การด าเนินชีวิตของผูค้นในยุคปัจจุบนัจึงอยู่ท่ามกลางอภิมหาสารสนเทศท่ีไม่ไดเ้ป็น
ขอ้มูลส าเร็จรูป โดยพวกเขาจะท าการคดัเลือกขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีมาเป็นส่ิงอา้งอิงการด าเนินชีวิต
ในโลกภายนอก ขณะเดียวกนัพวกเขาเองก็เป็นผูท่ี้ผลิตขอ้มูลต่างๆ เหล่านั้นดว้ยในชุมชนเสมือน
จริงจากประสบการณ์ในวิถีชีวิตประจ าวนั บางคร้ังการแบ่งปันประสบการณ์ การแสดงความ
คิดเห็นในชุมชนเสมือนจริงกลบักลายเป็นการท าหน้าท่ีเช่นเดียวกบัส่ือมวลชนโดยไม่รู้ตวั แต่
พวกเขากลบัมองวา่ในสังคมเสมือนจริงท่ีรายลอ้มไปดว้ยขอ้มูล รูปภาพท่ีพวกเขาสร้างข้ึนน้ีกลบั
ไม่มีความน่าเช่ือถือเท่าใดนัก ยิ่งมีการผลิตซ ้ าของขอ้มูลยิ่งไม่สามารถพิสูจน์ความชดัเจนหรือ
ความเป็นจริงได ้เพราะความจริงท่ีวา่น้ีถูกปรุงแต่งจากจิตใตส้ านึกดว้ยอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู ้ส่ งสาร พ ร้อมทั้ งการท าหน้าท่ีนายประตูข่าวสารของส่ือมวลชนก็ได้ส้ิน สุดตามไป 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ท่ีมาจากชุมชนเสมือนจริงหลายประการ ดงัน้ี 

1. ชุมชนเสมือนจริงท าใหค้วามสัมพนัธ์ดา้นกระบวนการส่ือสารระหวา่งส่ือมวลชนกบั
มวลชนผูรั้บสารเปล่ียนแปลงไปอยูใ่นสถานะท่ีซอ้นทบัสลบักนัไปมา ซ่ึงจากเดิมการ
ส่ือสารของส่ือมวลชนจะเป็นแบบทางเดียวแต่ในชุมชนเสมือนจริงผูท้  าหน้าท่ี
ส่ือมวลชนจะเป็นผูรั้บสารในทนัทีท่ีผูรั้บสารเปล่ียนสถานะเป็นส่ือมวลชนชัว่คราว
โดยไม่รู้ตวัจากการน าเสนอข้อมูลบางอย่างท่ีส่งผลต่อสาธารณชนจนได้รับการ
ยอมรับ เป็นการส่ือสารท่ีสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์แบบ 2 ทางในการป้อนไปป้อนกลบั 
จนน าไปสู่การรู้จกั ความรู้สึกคุน้เคยกนัในชุมชนเสมือนจริงท่ีโดยไม่เห็นหน้าได้
กลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

2. ชุมชนเสมือนจริงท าให้มนุษยย์ึดติดกบัขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มจ าลองจนกลายเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีมีบทบาทต่อวถีิการด าเนินชีวติประจ าวนั เท่ากบัวา่มนุษยไ์ดถู้กเทคโนโลยี
เขา้แทรกซึมจนครอบง าในทุกชนชั้นของสถาบนัทางสังคมซ่ึงก็เป็นผลลพัธ์ท่ีแสดง
ถึงความลม้เหลวในระบบการจดัการบริหารแบบเดิมๆ เทคโนโลยีจึงได้กา้วเขา้มา
ก าหนดกฎเกณฑ์ในสังคมเพิ่มเติมจากท่ีเคยเป็น ท าให้มนุษย์สามารถมีอิสรภาพ
ภายใตก้ฎเกณฑน์ั้นๆ 
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3. ชุมชนเสมือนจริงเป็นพื้นท่ีแห่งเสรีภาพทางความคิดท่ีไม่สามารถท าไดใ้นชีวิตจริง 
เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสใหค้นกลุ่มเล็กๆ ไดใ้ชเ้ป็นทางเลือกในการหลีกหนีปัญหาและ
ใชเ้สรีภาพน้ีสร้างความจริงข้ึนมาใหม่ในสังคมจนน าไปสู่ประเด็นปัญหาท่ีก่อให้เกิด
การถกเถียงและเผชิญหนา้กนัในท่ีสุด 

4. ชุมชนเสมือนจริงท าให้เกิดแหล่งขอ้มูลใหม่ท่ีมาจากปรัชญาชีวิตแบบรากหญา้ในวิถี
วฒันธรรมการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงอาจน าไปต่อยอดเป็นองคค์วามรู้ใหม่โดยมี
สถาบนัทางสังคมมารองรับองคค์วามรู้นั้นๆ 

5. ชุมชนเสมือนจริงท าใหป้ระสบการณ์ถูกแยกออกจากตวัเจา้ของปราบการณ์ เน่ืองจาก
ในชุมชนเสมือนจริงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นสาธารณะ สมาชิกทุกคนสามารถน า
ประสบการณ์นั้นไปแบ่งปันต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต เท่ากบัวา่ชุมชนเสมือนจริง
เป็นส่วนหน่ึงในการขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป 
ประสบการณ์เหล่าน้ีจึงถูกน าไปถ่ายทอดต่อไปเร่ือยๆ อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

5.1.3 ผลงานจากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ชีวิตประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริง ซ่ึงมีการ
จดันิทรรศการสร้างสรรคส่ื์อเพื่อเป็นภาพสะทอ้นแนวความคิดท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 

ช่ือผลงาน ท่ีไหน (No Where in Virtual Reality) 
เทคนิค  Performance Installation 
วสัดุ ส่ือผสม คือ สต๊ิกเกอร์แบบใสเคลือบดว้ยลามิเนตดา้น ติดบนแผน่กระจกเงา                       

ผา้แคนวาส (Canvas) ขึงเฟรมไม ้และกระดาษโฟโตติ้ดบนไม ้MDF 
สถานทีจั่ดแสดงงาน  

เขา้ร่วมจดัแสดงในงาน ERROR Exhibition 502 ท่ีหอนิทรรศการ
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 8-14 พฤษภาคม 2558 

แนวคิด 

ในชุมชนเสมือนจริงเต็มไปดว้ยเร่ืองราวมากมายท่ีถูกสร้างข้ึนจากประสบการณ์ บางคร้ัง
เร่ืองราวเหล่าน้ีเป็นได้เพียงแค่ภาพแทนท่ีไม่ได้มีความหมายอะไรเลย เพราะเน้ือหาท่ี
ปรากฏนั้นไม่ไดร้ะบุถึงเวลา บ่งบอกถึงสถานท่ี หรือส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมาย ทั้งหมด
ตอ้งข้ึนอยูก่บัการคาดเดาจากประสบการณ์อีกชั้นหน่ึงท่ีแต่ละคนมี และมกัจะถูกมองขา้ม
เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ีปราศจากความน่าสนใจ เน้ือหาในลกัษณะน้ีจะพบอยูม่ากมายใน
ชุมชนเสมือนจริงจึงดูกลายเป็นเร่ืองปกติท่ีไม่น่าจะปกติ กลายเป็นเร่ืองราวท่ีไม่มีการ
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ยืนยนัหรือการการันตีความน่าเช่ือถือดว้ย ดงันั้นเน้ือหาจึงเกิดการพร่าเลือนแลว้บิดเบือน
ไปจากเคา้โครงเดิม 

ส่ิงท่ีผูศึ้กษาน าเสนอในผลงานน้ีคือความปกติธรรมดาท่ีไม่ธรรมดาของเน้ือหานั้นๆ เป็น
เร่ืองราวทัว่ไปท่ีพบจากชุมชนเสมือนจริง ไม่มีสถานท่ี ไม่รู้เวลา ไม่มีความหมายในตวัเอง 
โดยการท าภาพบนกระจกเงาจึงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาพสะทอ้นท่ีมองดูแลว้เหมือนมี
ภาพซ้อนกนัอยู่ เกิดความไม่ชัดเจน เพราะกระจกเงาคือส่ิงท่ีสะทอ้นภาพความเป็นจริง
เสมือน ตรงน้ีคือส่ือถึงเน้ือหาในชุมชนเสมือนจริง และมีรูปลกัษณะเดียวกนัอีกหลายรูป
ในวสัดุท่ีแตกต่างกนั ส่ือถึงเน้ือหาท่ีหลากหลาย เล็กบา้ง ใหญ่บา้ง ลว้นแลว้แต่ข้ึนอยู่กบั
วฒันธรรมทางสายตาของผูม้องเห็นในการพิจารณาสาระจากรูปนั้นๆ ส่วนรูปจดัแสดงผู ้
ศึกษาตอ้งการถ่ายเองโดยยึดหลกัการเลือกภาพตอ้งเป็นภาพท่ีมีเน้ือหาทัว่ไป ไม่มีความ
โดดเด่นในภาพ ไม่เนน้กิจกรรม ไม่มีความน่าสนใจ มองแลว้เฉยๆ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผูศึ้กษาทดลองน าภาพมาติดกระจกเงาโดยมีวสัดุให้เลือก 2 แบบ คือ เลือกแบบสต๊ิกเกอร์
ใสเคลือบลามิเนตดา้นหรือเงา ซ่ึงวสัดุทั้งสองน้ีเม่ือติดบนกระจกเงาให้ผลสะทอ้นเป็น
ภาพสองชั้นเหมือนกนั แต่ต่างกนัท่ีสี ผูศึ้กษาเลือกแบบเคลือบลิเนตดา้นท่ีให้สีเขม้กว่า 
ส่วนลามิเนตเงาใหสี้ท่ีอ่อนกวา่เพราะวสัดุกลืนไปกบักระจกเงาท าใหม้องไม่เห็นภาพ 

 

 

ภาพ 5.1 ผลจากการทดลองติดภาพบนกระจกเงา 
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1. ร่างรูปแบบการจดัแสดงงานเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา โดยผูศึ้กษาคิดจะใช้พื้นท่ีห้อง
ส่ีเหล่ียมท่ีมีผนงัติดกนัสามดา้น พื้นท่ีประมาณ 3 เมตร ให้มีภาพใหญ่สองภาพติดบน
กระจกเงาสองด้านหน้าหลังตั้ งไวต้รงกลาง ซ่ึงกระจกเงาจะติดบนกรอบลอยอีก
ชั้นหน่ึง ยึดติดกบัโครงเหล็กให้สามารถหมุนไปมาได้คล้ายๆ กบักระจกส่องหน้า
แบบตั้งโตะ๊ เป็นปฏิสัมพนัธ์การโตต้อบท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูช้มกบัผลงาน 

 

ภาพ 5.2 แบบร่างการจดัแสดงงาน 

2. เร่ิมหารูปภาพ ถ่ายภาพท่ีเขา้กบัแนวคิดท่ีได้วางไว ้โดยมีภาพท่ีคน้เจอจากเว็บไซต์
ทัว่ไปภาพหน่ึงท่ีจุดประกายความคิดการจดัแสดงในคร้ังน้ี เป็นภาพเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในตลาด ใครท่ีเห็นภาพน้ีแล้วก็รู้ทนัทีว่าท่ีนั่นคือตลาด แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็น
ตลาดท่ีไหน ตวัละครในภาพคือใคร ท าอะไร และคนถ่ายตอ้งการส่ือสารอะไรจาก
เหตุการณ์น้ี 

 

ภาพ 5.3 รูปตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีตลาด เป็นภาพท่ีจุดประกายความคิดในการจดัแสดงงาน 
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3. เขา้ดูสถานท่ีจดัแสดงงานท่ีหอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยไดพ้ื้นท่ีชั้น 
2 เป็นพื้นท่ีติดผนังเพียงด้านเดียว ขนาดพื้นท่ีประมาณ 2.5 x 4 เมตร ความสูง 2.5 
เมตร ผูศึ้กษาจึงตอ้งวางรูปแบบและต าแหน่งของงานใหม่ 

 

 

ภาพ 5.4 พื้นท่ีและการวางต าแหน่งต าแหน่งของผลงาน 
 

4. น าภาพถ่ายทั้งหมดท่ีถ่ายไวม้าคดัเลือกตามโจทยท่ี์ตั้งไวโ้ดยขอค าปรึกษาจากอาจารย ์

 

ภาพ 5.5 ภาพท่ีเลือกเป็นภาพใหญ่ติดบนกระจกเงา 

เหตุผลท่ีเลือกสองภาพน้ีเพราะเป็นภาพท่ีตอบโจทยค์วามเป็นปกติธรรมดาท่ีไม่ธรรมดาได้ดีท่ีสุด 
เน่ืองจากภาพแรกทางซ้ายมือเป็นภาพในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีเราเห็นจนชินตา ทุกอยา่งมีเหมือนกนัตาม
ซุปเปอร์มาเก็ตทัว่ไป มองแลว้ไม่มีจุดน่าสนใจ ไม่มีความหมายอะไรเลย แต่มีความไม่ธรรมดาตรงท่ี
ภาพท่ีเห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นความเจริญของโลกาภิวตัน์ท่ีวฒันธรรมการบริโภคมากเกินไปท าให้
มนุษย์เกิดความรู้สึกเฉ่ือยชา เบ่ือหน่าย ส่วนภาพท่ีสองด้านขวามือเป็นภาพของการจราจร ถนน
หนทาง ท่ีเราหลีกหนีไม่พน้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เป็นอีกหน่ึงภาพท่ีเราไม่ค่อยให้ความสนใจ
เพราะไม่ไดมี้อะไรนอกจากรถ ถนน และความวุน่วาย 
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ภาพ 5.6 ภาพท่ีเลือกเป็นภาพเล็กติดผนงัปูน 
 

5. ด าเนินการส่งพิมพรู์ปทั้งหมด ท ากรอบลอย ติดกระจกเงา ท าโครงเหล็ก ตามแบบท่ี
วางไวแ้ลว้เขา้จดัพื้นท่ีแสดงงานในวนัท่ี 1-3 พฤษภาคม 2558 

 

 

ภาพ 5.7 ภาพเขา้ติดตั้งงานจดัแสดงท่ีหอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

6. น าเสนอผลงานท่ีจดัแสดงและสอบจบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระต่อคณะกรรมการ 
3 ท่าน ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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ภาพ 5.8 ผูศึ้กษาและอาจารยค์ณะกรรมการ 

จากซา้ยท่านแรก อาจารย ์ดร. ขวญัฟ้า ศรีประพนัธ์ ท่านท่ีสอง อาจารย ์ดร.ทศันยั เศรษฐเสรี      
จากขวาท่านแรก อาจารยจ่์าสิบตรี ดร. จอห์นนภดล วศินสุนทรและผูศึ้กษา 
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5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5.2.1  การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษาในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความจริงเสมือนเฉพาะเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงหากมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อไปควรมี
การก าหนดประเด็นท่ีชดัเจน เพราะเร่ืองความจริงเสมือนนั้นเป็นเร่ืองท่ีสามารถเช่ือมโยง
ไดใ้นหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น เร่ืองวาทกรรมเก่ียวกบัความจริง อ านาจกระแสโลกา 
ภิวตัน์ ค่านิยมในการบริโภคส่ือเสมือนจริง เป็นตน้ 

 5.2.2   เน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารมีการพฒันาต่อไปเร่ือยๆ การศึกษาเร่ืองความเสมือนจริง
ตอ้งมีความใส่ใจในหลายๆ มุมมองท่ีแตกต่าง จึงจะได้ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจกว่า ทั้ ง
มุมมองของผูผ้ลิต ผู ้บริโภคในระดับต่างๆ หากบางประเด็นหาทฤษฎีมารองรับผล
การศึกษาได้ยากจะต้องใช้กรอบทฤษฎีเดิมมาผสมผสารกันเพื่อให้สามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

 5.2.3  การเก็บขอ้มูลจากสังคมออนไลน์ เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนในการท าความเขา้ใจแลว้น ามา
วเิคราะห์ ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถตอบโจทยก์ารศึกษาไดช้ดัเจน
ทั้งหมด ตอ้งใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนร่วมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็น
ตน้ ขอ้มูลท่ีได้จากวิธีการเก็บท่ีหลากหลายจะสร้างความมัน่ใจในการวิเคราะห์ได้เป็น
อยา่งดี 

 5.2.4  ควรมีความอดทน ให้ความสนใจกบัเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ หากใชเ้วลาในการศึกษา
นานเกินไปจะท าใหเ้ร่ืองท่ีก าลงัศึกษาไดรั้บความสนใจนอ้ยลง 

 5.2.5  ผูศึ้กษาหวงัวา่ทฤษฎีคร้ังน้ีจะสามารถต่อยอดการศึกษาเชิงลึกในเร่ืองอ่ืนๆ ไดห้ลากหลาย 
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บรรณานุกรม 

หนงัสือ, วทิยานิพนธ์ 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2540)  กาญจนา แกว้เทพ Baudrillard: ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ 
ในการศึกษา ส่ือสารมวลชน ด้วยทฤษฎีวิพากษ์: แนวคิดและ 
ตวัอย่างงานวิจัย กรุงเทพ ส านกังานกองทุนส่งเสริมงานวจิยั 2540 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2543)  กาญจนา แกว้เทพ การส่ือสารกับพืน้ท่ีสาธารณะ: ทัศนะ 
 Habermas ในมองส่ือใหม่ มองสังคมใหม่ กรุงเทพ ศูนย ์
หนงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2543 

(จิรัฎฐ ์ศุภาการ, 2545)   จิรัฎฐ ์ศุภาการ การอธิบายตวัตนในชุมชนเสมือนจริง 
    นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
    มหาวทิยาลยั 2545 

(ชุษณา ข าบุญเกิด, 2553)    ชุษณา ข าบุญเกิด การวิเคราะห์เวบ็บลอ็กในฐานะพืน้ท่ีของการ
  แสดงอัตลกัษณ์และภาพแทนตวับุคคล บณัฑิตวทิยาลยั     

   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

(ญาดา ศรีชยั, 2547)    ญาดา ศรีชยั ตัวตนเสมือนจริงบนเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใน 
โลกเสมือนจริงในเวลาจริง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2547 

(ทสิตา สุพฒันรังสรรค ์  ทสิตา สุพฒันรังสรรค ์“ส่ือไทย..ในหว้งวกิฤตการเมือง” 
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    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2546 
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“ความหมายของอินเตอร์เน็ต” เวบ็ไซต ์https://sites.google.com 30 พฤษภาคม 2556 
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สงัคมไทย” ไฟลข์อ้ความ  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1296292792 2554 
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20-web-30-website.html 26 มิถุนายน 2556 
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ภาคผนวก ก 

ส่ือศิลปะที่ผู้ศึกษาเคยท าในประเดน็เร่ือง ความเสมือนจริง 

วชิา : Media Ethnography and Visualizing Culture Study 

ช่ือโครงงาน : Media virtual reality (ส่ือในความเสมือนจริง) เป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการ Madifesto      
จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 20 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2554 

เทคนิค : Simply Installation  

สถานที่ : หอ้งวา่งท่ีติดกบัห้องโถงกลางดา้นทิศตะวนัออกของบา้นพอ่ หมู่บา้นดาวดึงส์ ซอยหน่ึง  
ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

แนวคิด 

การใช้ชีวิตประจ าว ันของมนุษย์ทุกวนั น้ีต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเก่ียวข้อง ท าไห้มนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแยกออกจากกนัไม่ได้ คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นปัญญาประดิษฐ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อทดแทนความเป็นมนุษยด์ว้ยกนัเอง และมนุษยก์็ไดใ้ช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อยา่งมากมายมหาศาลในการท าทุกส่ิงทุกอยา่งตามตอ้งการ 

ส่ือในท่ีน้ีใหค้วามหมายอยูส่องอยา่งคือส่ือในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ (Media) และส่ือในฐานะท่ีเป็นสาร 
(Message) ทั้ งสองอย่างน้ีเป็นกระบวนการท่ีมีการเช่ือมโยงกนัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารข้ึนมา จึงไม่
สามารถแยกจากกนัได ้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งส่ือและสารก็เขา้มาสู่ความเป็นมนุษยโ์ดยไม่รู้ตวั และมนุษย์
ก็ยินยอมให้ส่ือเขา้มาแทรกแซงการด าเนินชีวิต ส่ือจึงเป็นเสมือนกระจกสะทอ้นความจริงของชีวิต
มนุษย ์หรือวา่ส่ือจะเป็นกระจกสะทอ้นความเสมือนจริงกนัแน่ ??? 

รูปแบบการน าเสนองาน 

ให้ห้องหน่ึงในบา้นพ่อเป็นห้องท่ีท ากิจกรรมไดห้ลายอย่าง เป็นห้องท างานท่ีดูเหมือนจะไม่ใช่ห้อง
ท างาน เป็นห้องท่ีให้มากกวา่ห้องท างาน เพราะมีท่ีกินท่ีนอนในนั้น เราท างานดว้ยคอมพิวเตอร์เพียง
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เคร่ืองเดียว ระหว่างท างานเราก็สามารถพกัผ่อนไดด้้วยคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวเช่นกนั มีโต๊ะญ่ีปุ่น
เล็กๆ ส าหรับวางคอมพิวเตอร์ โคมไฟ หนงัสือท่ีเป็นไดแ้ค่ท่ีรองแกว้เบียร์ ล าโพง ท่ีนอน ขยะท่ีมาจาก
การกินแลว้ไม่เก็บไม่ทิ้งกนั และเป็นไดอี้กห้องหน่ึงคือของเก็บของ อุปกรณ์การท างานของโปรเจค
อ่ืนดว้ย เป็น “หอ้งรังหนู” 

ภายในหอ้งจะใชก้ระดาษสีด าปิดผนงัห้องเพื่อไม่ให้สวา่งมากในตอนกลางวนัแต่สวยงามมากในตอน
กลางคืน บนเพดานจะมีเชือกไหมพรมเป็นสีๆ ท่ีตรงปลายจะติดกระดาษท่ีมีขอ้ความ และรูปภาพ
มากมายหอ้ยลงมาในระดบัท่ีต่างกนัทัว่ทั้งหอ้ง ดูแลว้จะเป็นหอ้งท่ีเตม็ไปดว้ยความฝัน จินตนาการ ซ่ึง
ข้อความท่ีห้อยลงมานั้นจะมาจากไหน เป็นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ และไม่เข้าใจ รู้ว่าถูกน ามาจาก
คอมพิวเตอร์ มนัจึงเป็นเร่ืองของความคลุมเครือของการส่ือและสารในยคุท่ีเรียกวา่ “โลกาภิวตัน์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จินตนาการของมนษุย์มาจากจิตใตส้ านึก  
สือ่ในฐานะทีเ่ป็นสาร แปรจินตนาการออกมาเป็นรูปร่าง  
แลว้สือ่สาร (message) ออกมา  
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการศึกษาค้นคว้าแบบอสิระ 

เร่ือง ชีวติประจ าวนัในชุมชนเสมือนจริงของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่                                  
กรณีศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com 

ผู้ศึกษา : นางสาวปรีณาภา ปุกค าดี 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระระดบัปริญญาโท 
สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีต่อเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com และเพื่ออธิบายวา่เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ cm108.com มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างไร โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com 
 ส่วนที ่3 ขอ้มูลดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหนา้แฟนเพจ cm108.com 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย       หน้าค าตอบของท่าน 

1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. อาย ุ   ต ่ากวา่ 15 ปี  15-25 ปี 

    16-35 ปี   36-45 ปี 
    มากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา  ต ่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
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4. อาชีพ   ขา้ราชการ  
   พนกังานรัฐวสิาหกิจ/บริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั   รับจา้งทัว่ไป 
นกัเรียน / นกัศึกษา  อ่ืนๆ 

5. รายได ้   ต ่ากวา่ 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท 
11,000-15,000 บาท  16,000-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิล าเนา  ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัยงัอาศยัอยูใ่น จ.เชียงใหม่ 
ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัอาศยัอยูต่่างจงัหวดั 
ภูมิล าเนาเดิมอยู ่จ.เชียงใหม่ ปัจจุบนัอาศยัอยูต่่างประเทศ 
ภูมิล าเนาเดิมอยูต่่างจงัหวดัปัจจุบนัอาศยัอยูใ่น จ.เชียงใหม่ 
ภูมิล าเนาเดิมอยูต่่างจงัหวดัปัจจุบนัยงัอาศยัอยูต่่างจงัหวดั 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย       หน้าค าตอบของท่าน 

7. ท่านรู้จกัเฟสบุค๊หนา้แฟนเพจจงัหวดัเชียงใหม่ cm108.com ไดอ้ยา่งไร 
รู้จกัผา่นทางเวบ็ไซต ์www.cm108.com 
พบโดยบงัเอิญในเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ 
คน้หาดว้ยตนเอง 
เพื่อนแนะน า     อ่ืนๆ 

8. ประเภทเน้ือหาท่ีท่านใหค้วามสนใจ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
อาชญากรรม     อุบติัเหตุ 
ร้องทุกขจ์ากสมาชิกแฟนเพจ   ประชาสัมพนัธ์ 
วฒันธรรม / ประเพณี    สาระความรู้ 
แหล่งร้านอาหาร / สถานท่ีท่องเท่ียว  พยากรณ์อากาศ 
พกัสายตาดว้ยภาพ 

9. ความถ่ีในการเขา้หนา้แฟนเพจ 
1-2 คร้ัง/วนั     3-5 คร้ัง/วนั 
1-2 คร้ัง/สัปดาห์     3-5 คร้ัง/สัปดาห์ 
อ่ืนๆ 
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10. ท่านเคยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในหนา้แฟนเพจหรือไม่ 
เคย      ไม่เคย 

11. ท่านเคยน าเร่ืองราวจากเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊หนา้แฟนเพจของ www.cm108.com ไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัหรือไม่ 

เคย      ไม่เคย 
12. เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

การหลีกเล่ียงเส้นทางจราจรท่ีไม่สะดวก 
การระวงัภยัจากมิจฉาชีพ 
วางแผนการเดินทางหรือท ากิจกรรม 
ร้องทุกขก์บัหน่วยงาน / ขอความช่วยเหลือ 
ประชาสัมพนัธ์ 
ประสานกบัหน่วยงาน / องคก์ร 
เป็นความรู้รอบตวั 
แหล่งขอ้มูลร้านอาหาร /  ท่องเท่ียว 
ผอ่นคลาย 
อ่ืนๆ 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อหน้าแฟนเพจ cm108.com 
กรุณาตอบค าถามตามความคิดเห็นของท่าน 

ท่านมีทศันคติอยา่งไรต่อเฟสบุค๊หนา้แฟนเพจจงัหวดัเชียงใหม่ cm108.com หรืออยากใหห้นา้แฟน
เพจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

129 

 

ข้อมูลทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คหน้าแฟนเพจของ cm108.com                                
จากการตอบแบบสอบถาม 

1. ท าดีแลว้ 
2. อยากใหเ้พิ่มแอดมินเพราะข่าวสารนอ้ยเกิน แอดมินตอ้งเป็นกลางไม่เอนเอียง มีความ

รับผดิชอบต่อส่วนรวม ไม่เอาตวัเองเป็นใหญ่ คือแอดมินตอ้งมีความเป็นมืออาชีพมากกวา่น้ี 
3. เป็นส่ือกลางการน าเสนอข่าวทอ้งถ่ินท่ีดีอยูแ่ลว้ อยากใหป้รับปรุงเพิ่มเติมเร่ืองของเน้ือหาท่ี

น าเสนอ ใหมี้ความครอบคลุม และหลากหลายมากข้ึน 
4. ส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวในช่วงใกลเ้ทศกาล 
5. พฒันาต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
6. บางข่าวอยากใหก้รองก่อนเอามาลง เพราะบางข่าวสืบมาจากมูลความจริงแลว้มนัไม่ใช่อยา่งท่ี

ทางเวบ็เอามาลง 
7. เม่ือก่อนจะมีดูดวงประจ าเดือน ชอบค่ะ 
8. อยากใหเ้วบ็ไซดห์ลกั cm108.com ปรับเปล่ียนรูปแบบ Theme ใหดู้สวยงามและทนัสมยั 
9. ส าหรับเฟสบุค๊หนา้แฟนเพจดีแลว้ ส่วนเวบ็ไซตห์ลกั www.cm108.com คิดวา่มนัดูไม่ค่อย

เป็นระเบียบ มีส่วนของโฆษณาเยอะไป ก็เขา้ใจวา่เป็นธุรกิจแต่ดูแลว้มนัเด่นกวา่ขอ้ข่าวอีก 
โดยรวมถือวา่ดีแลว้ 

10. ดีมากส าหรับการเป็นส่ือกลาง และอยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นสมาชิกดว้ยจะไดรั้บรู้
ปัญหาโดยเร็ว 

11. อยากใหเ้ป็นส่ือกลางในการช่วยผลกัดนัการพฒันาในดา้นต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น 
การสาธารณูปโภค  การขนส่งมวลชน การปกครอง เศรษฐกิจ ฯลฯ 

12. ช่วงหลงัลกัษณะการโพสตข์องแอดมินเปล่ียนไป เอาอารมณ์ส่วนตวัใส่ลงไปในขอ้ความท่ี
โพสตม์ากเกินไป บางคร้ังอยากไดข้อ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ แต่กลบัพบแต่
โพสตท่ี์เป็นเป้าใหค้นเขา้มารุมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ อยากใหแ้อดมินมีการวางตวัเป็น
กลาง เฉยๆ ไม่ใส่อารมณ์และโตเ้ถียงกบันกัเลงคียบ์อร์ด คนท่ีไม่รู้เร่ืองมาอ่านแลว้ท าใหรู้้สึก
ไม่ดี 

13. เร่ืองปรับปรุงคงไม่มี แต่อยากใหเ้พิ่มเติมความหลากหลายของข่าวสาร เช่น กิจกรรมใน
จงัหวดั ข่าวสารทัว่ไป บนัเทิง วฒันธรรมชนเผา่ 

14. อยากใหมี้การอพัเดตขอ้มูลใหใ้หม่อยูเ่สมอ และเพิ่มการใหค้วามรู้กบัประชาชนในเร่ืองท่ี
น่าสนใจ 

15. มีความเป็นกลางในเร่ืองการเมือง 
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16. ดีอยูแ่ลว้ หากเพิ่มการส่งเสริมดา้นวฒันธรรม และค าสอนพุทธศาสนาดว้ยจะดีมากๆ เพราะ
เพจน้ีมีคนรุ่นใหม่ให ้ความสนใจเยอะ เป็นการดีท่ีจะไดเ้ผยแพร่ส่ิงดีๆ 

17. อยากให้คดักรองขอ้มูลของสมาชิกแฟนเพจเวลาร้องทุกข์หรือร้องเรียนเพราะบางทีเร่ืองท่ี
หลายๆ ท่านร้องเรียนอาจจะเกิดจากความไม่พอใจของท่านนั้นๆ หรือตอ้งการประจารให้
บุคคลอ่ืนเส่ือมเสียเน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊เป็นส่ือท่ีไวและเขา้ถึงไดง่้ายในสมยัน้ีท าใหข้อ้มูล
บางอย่างอาจเกิดการบิดเบือนได้ อยากให้มีการเซ็นเซอร์หมายเลขทะเบียน , ใบหน้าของ
บุคคลท่ีสาม ท่ีสมาชิกไดแ้ชร์รูปภาพมาก่อนท่ีท่านจะโพสต์ข้ึนหนา้วอล์ของเพจ เพื่อนสิทธิ
ส่วนบุคคลของท่านนั้นๆ 

18. ขอข่าวสาร update hot news 
19. กรองข่าวท่ีน ามาลงบ้าง เพราะบางทีข่าวท่ีเสนอมาไม่มีมูลความจริงอาจท าให้ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งเสียหายได้ ส่วนพวกข้ีฟ้องให้ไปฟ้องหน่วยงานโดยตรงเลยเวลาเอามาโพสต์มนั
ไม่ไดอ้ะไรเลยมีแต่คนมาด่ามาเถียงกนั อยา่งพวกท่ีถ่ายรูปรถป้ายทะเบียนรถคนอ่ืนเอามาประ
จารน่ียิ่งแย่ใหญ่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถึงแมว้่าเขาจะผิดจริงก็ตามควรส่งรูปไปหน่วยงาน
จราจรให้ต ารวจจดัการดีกว่า นอกนั้นดีแล้ว และขอขอบคุณส าหรับพื้นท่ีให้แสดงความ
คิดเห็น 

20. ทุกวนัน้ีถือวา่เป็นส่ือท่ีดีท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่อยูแ่ลว้  ปรับปรุงท่ีคิดวา่เห็นสมควร เพื่อ
พฒันาองคก์ร  และจงัหวดัเชียงใหม่ไปพร้อม ๆ กนั 

21. อพัเดทข่าวสารบา้นเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลา เป็นแหล่งประชาสัมพนัธ์อีกแหล่ง 
22. อยากใหท้นัต่อสถานการณ์หากมีเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ด่วน อยากใหล้งแจง้เหตุไม่เกิน 5นาที 

และอพัเดทข่าวทุกวนั 
23. โดยรวมของเพจอยูใ่นเกณฑดี์อยูแ่ลว้ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม หรืองานการ

ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัและพื้นท่ีใกลเ้คียง เผือ่เป็นตวัเลือกเวลาแผนเท่ียวช่วงวนัหยดุครับ 
24. อยากใหป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจริงๆ ประชาชนอยา่งเราๆ จะไดป้ลอดภยัจาก

ภยัร้าย 
25. การประชาสัมพนัธ์ของเพจยงัไม่ครอบคลุมทุกเร่ืองราวของจงัหวดัเชียงใหม่ 
26. อพัเดตข่าวคราวตลอดเวลาและทนัเหตุการณ์ใหเ้ร็วข้ึน 
27. แหล่งร้านอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่ 
28. ข่าวอาจจะมาชา้ 
29. ของเก่าก็ดีแลว้ แต่ถา้ปรับปรุงก็ตอ้งใชง่้ายและมีการอพัเดทขอ้มูลท่ีเร็วข้ึน 
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30. ดีอยูแ่ลว้ หาเร่ืองราวมาลงต่อไปเร่ือยๆ เพราะเป็นคนท่ีไม่ค่อยจะอ่านหนงัสือพิมพ ์พอวา่ง
จากการท างานก็มาเช็คข่าวท่ีหนา้แฟน ดิฉนัดูจากข่าวและภาพท่ีลงนะคะ จะไม่ค่อยสนใจ
พวกนกัเลงคียบ์อร์ดเท่าไหร่ จึงไม่มีปัญหาอะไร ดีอยูแ่ลว้ เป็นก าลงัใจใหค้่ะ 

31. อยากใหเ้พิ่มเติมข่าวสารความรู้สืบสานวถีิลา้นนาเชียงใหม่ การกิน วฒันธรรม ประเพณี
เพิ่มข้ึนเพื่อใหเ้ด็กรุ่นใหม่เห็นความส าคญัสืบทอดต่อไป จะไดไ้ม่หายไป 

32. หนา้เพจดูยุง่ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
33. อพัเดทข่าวคราวใหม้ากๆ น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ร้านอาหารแนะน า กิจกรรมในบา้น

ใกลเ้รือนเคียง 
34. ท่ีผา่นมาถือวา่มีประโยชน์มาก เพราะเป็นเหตุการณ์ใกลต้วั สถานท่ีต่างก็รู้จกัเป็นอยา่งดี 

ชดัเจน รวดเร็ว เยีย่ม! 
35. น่าจะมีแนะน าเฟสบุค้เพจหน่วยงานในจงัหวดัเชียงใหม่ วา่เวลาเกิดเหตุการณ์น้ี ตอ้งไปติดต่อ

ท่ีไหน หรืออาจจะประสานงานกบัพวกประชาสัมพนัธ์เชียงใหม่ หรือถา้มีแลว้ก็ขออภยัดว้ย 
36. อพัเดทข่าวด่วนในพื้นท่ีใหม้ากๆ และข่าวด่วนทัว่ๆ ไป 
37. ใหล้งรายละเอียดมากข้ึน 
38. สร้างสรรคส์ังคมใหน่้าอยู ่ไมช้ี่น าในทางท่ีไม่ดี 
39. อพัเดทเร่ืองข่าวสารให้รวดเร็วทนัใจดว้ยครับ 
40. ดีอยูแ่ลว้ไดรั้บขอ้มูลรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ไดดี้เยีย่ม 
41. ขอรายงานข่าวท่ีเป็นข่าวใหญ่ในจงัหวดั ละเอียดๆ หน่อย คนอยูไ่กลไม่มีช่องทางส่ือสาร

ทอ้งถ่ินมากนกั 
42. แอดมินบางคร้ังชอบเอาความคิดความรู้สึกของตวัเองมาใส่ในข่าวประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงบางค า

และบางคร้ังอ่านแลว้ฟังแลว้ไม่เป็นกลาง  ในฐานะท่ีผมก่อจบประชาสัมพนัธ์เหมือนกนั 
43. ตอนน้ีก็ดีอยูแ่ลว้ เป็นข่าวสารเขตภาค5บางทีข่าวเร็วกวา่ทีวอีีก ขอชมเชย 
44. ขอใหป้รับปรุงการลงภาพเหตุการณ์ใหมี้ความเหมาะสม มีวจิารณญาณของส่ือมวลชน เพราะ

บางคร้ังกระทบกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
45. อยากใหล้งรูปกิจกรรมประเพณีต่างๆ เยอะๆ 
46. แค่แสดงความคิดเห็นตอ้งโดนแบนจากเพจดว้ยเหรอครับ ตอนน้ียงัโดนอยู ่
47. ท่ีเป็นอยูก่็ดีแลว้ แต่เพิ่มการอพัเดทถ่ีหน่อยก็ดี เพราะเราจะไดรู้้ข่าวเร็วข้ึนค่ะ 
48. ตอ้งขอขอบคุณทาง CM 108 ท่ีอยูเ่คียงขา้งชาวเชียงใหม่ เร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุง แทบจะไม่มีเลย

ครับ 
49. อยากใหมี้สาระมากกวา่น้ี ระยะหลงัจะหนกัไปทางถ่ายสาวขายของตอนกลางคืนเอามาแชร์ 

กินหมูกะทะแลว้เอามาแชร์ 
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50. ลงข่าวสารใหม้ากกวา่น้ี 
51. ตามแต่สมควรในเหตุการณ์นั้นๆ 
52. มีการน าเสนอขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเชียงใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
53. ข่าวส าคญัต่างๆ และหลากหลาย 
54. เพิ่มกิจกรรมร่วมสนุกใหผู้ติ้ดตามไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน 
55. อยากใหมี้การเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาส คนชราท่ียากจน 

เพื่อช่วยร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์นสังคมเชียงใหม่ 
56. ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให้ไดข้อ้มูล.ทนัต่อเหตุการณ์ประจ าวนั 
57. อยากใหมี้ข่าวอ าเภอนอกเมืองบา้ง ส่วนใหญ่มีแต่ข่าวในอ าเภอเมือง 
58. ไม่ตอ้งลงเร่ืองส่วนตวัแอดมิน เช่นไปเท่ียวท่ีต่างๆ ท่ีไม่ใช่เชียงใหม่ ไม่ตอ้งน าเสนอ 
59. อยากใหเ้สนอข่าวหลายดา้นและเนน้ลึกรายละเอียด หรือไม่ก็เนน้ใหม้ากข้ึนและครอบคลุม

จงัหวดัเชียงใหม่ 
60. ผมมาอยูเ่ชียงใหม่ เป็นประโยชน์มาก ในการติดตามความเคล่ือนไหวในเชียงใหม่ 
61. เพิ่มรายละเอียดของข่าวใหม้ากข้ึน ชดัเจน 
62. อพัเดทข่าวสารทนัเหตุการณ์ มีเจา้หนา้ท่ีค่อยตอบค าถามหนา้เฟสเสมอ น าเสนอแหล่ง

ท่องเท่ียวใหบ้่อยเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวในเชียงใหม่ 
63. อยากใหท้าง admin ช่วยดูเร่ืองการอพัเดทข่าวดว้ย ดุแลว้บางข่าวอพัชา้ แต่เขา้ใจครับทีมงาน

อาจมีนอ้ย ไม่เหมือนเวบ็ใหญ่.แต่เป็นก าลงัใจให ้อยา่งนอ้ยก็เป็นตวัแทนท่ีน าเสนอข่าวของ
คนเชียงใหม่ และเป็นท่ีแลกเปล่ียนข่าวสาร น าเสนอวฒันธรรมลา้นนา สู้ต่อไปเพื่อเชียงใหม่ 

64. เป็นก าลงัใจใหแ้อดมินครับ 
65. อยากใหรั้กษาแนวคิดในส่ิงดีๆ ท่ีเคยมีมาแต่เดิมและน าเสนอส่ิงนั้นๆ ออกไปสู่สายตาคนท่ีไม่

เคยมาหรือไม่รู้เร่ืองเก่ียวกบัเชียงใหม่เรา 
66. เป็นกลาง 
67. ควรปรับปรุงเวบ็ www.cm108.com ใหดู้ทนัสมยั  เป็นระเบียบ และใชง้านง่ายกวา่น้ี  แบ่งเป็น

หมวดหมูใหช้ดัเจน และใชง้านการตั้งกระทูไ้ดจ้ริงทุกหมวดหมู่ 
68. ลงข่าวใหบ้่อยและมากข้ึน 
69. อยากใหมี้การตรวจ Comment บ่อยๆครับ เพราะบางความเห็นอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา

ในภายหลงัได ้ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ไม่มีอะไรตอ้งปรับปรุงมากนะครับ เพราะเห็นวา่แอดมินเพจ
ขยนัมากๆ 

70. ก็ดีอยูแ่ลว้นะ ยงันึกไม่ออกวา่จะปรับปรุงอะไรดี ใหก้ าลงัใจคนท านะ ขอบคุณท่ีมีเวบ็ไซดดี์ๆ 
มีเพจดีๆ ท่ีเป็นส่ือกลางของคนเชียงใหม่และคนท่ีมาอยูเ่ชียงใหม่ 

http://www.cm108.com/
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71. ใชผ้ลจากการวจิยัน้ีเพื่อพฒันา ปรับปรุง 
72. เพิ่มเน้ือหาใหม้ากกวา่เดิม 
73. อยากให้เป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์เร่ืองการใช้รถใช้ถนนในเชียงใหม่   เพื่อความเป็น

ระเบียบ ลดอุบติัเหตุ  สร้างวนิยัและจิตส านึกของคน 
74. บางทีการเสนอข่าวต่างๆไม่ควรเอาความคิดเห็นส่วนตวัของผูน้ าเสนอ เขียนลงไปในข่าว  

และน าเสนอตามความเป็นจริง  และบางกรณีท่ีเคา้แชร์มา กรุณาเช็คข่าวก่อนท่ีจะส่งข่าวต่อ 
75. ควรมีการเตือนเร่ืองการใช้ค  าไม่สุภาพ   ข้ึนข้อความสนับสนุนความเป็นเอกลักษณ์ของ

วฒันธรรมคนเมืองไม่เป็นคนกา้วร้าวรุนแรง,รณรงคใ์ห้คนพูดค าเมือง,ใส่เส้ือผา้เมือง, คนพูด
ค าเมืองจะไดรั้บสิทธิพิเศษฯลฯ 

76. update ขอ้มูลข่าวสารหลากหลายแหล่ง และครอบคลุมเน้ือหาโดยรวมของ จ.เชียงใหม่ 
77. อยากใหเ้พิ่มนกัข่าวอาสาในแต่ละอ าเภอครับ 
78. บางทีแอดมิน  หรือผูรั้บผิดชอบ ตั้ งกระทู ้ท่ีไม่เหมาะสม แชร์โพสต์ของผูอ่ื้นมาเหมือน

ตอ้งการใหเ้กิดการวพิากษว์จิารณ์ในทางท่ีไม่ดี (ติเพื่อก่อนะครับ) 
79. ควรปรับปรุงวฒิุภาวะของผูดู้แลเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพราะอา้งวา่เพจของตนเองเป็นส่ือมีคนไลท์

เพจหลกัแสน แต่กลบัแสดงความเห็นไม่เป็นกลางหรือแสดงตรรกะวิบติัของตวัเองอยูบ่่อยๆ 
(เป็นกรณีขดัแจง้ท่ีถูกน าไปเขียนใน Drama-addict อยูบ่่อยๆ) ชอบเปิดประเด็นให้ถกเถียงกนั 
แต่กลบับล็อกคนท่ีเห็นต่างกบัตน อีกทั้งยงัชอบก๊อปป้ีรูปจากเพจอ่ืน หรือผูส้ร้างสรรคอิ์นโฟ
กราฟิกอ่ืนๆ มาลงเพจโดยไม่ให้เครดิตบ้าง บอกว่าเครดิตอยู่ในภาพแล้วบ้าง ซ่ึงเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิและไม่ใช่มารยาทท่ีดีท่ีควรกระท าในสังคมออนไลน์ 

80. ปรับปรุงลิงค ์และน าเอาข่าวเด่นเสนอข้ึนเป็นไฮไลท ์
81. ผูดู้แลเวบ็ไซตค์วรมีวิจารณญาณในการอพัเดทข่าวสาร ไม่ควรน าขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความ

แตกแยกมาสร้างความแตกแยกในสังคมออนไลน์  รวมถึงควรมีวุฒิภาวะในการดูแลและ
ควบคุมเวบ็ไซต ์

82. ควรคดักรองข่าวสารก่อนน าเสนอ และเม่ือคิดจะน าเสนอขอ้เท็จจริง ควรใช้"วิจารณญาณ"
ของตนเองก่อน ก่อนท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนใชว้จิารณญาณ 

83. ขอแนะน าแอดมินวา่อยา่เอาความรู้สึกและเร่ืองส่วนตวัมาใชใ้นการเสนอข่าวให้มากนกั ช่วย
รักษาจรรยาบรรณของผูส่ื้อข่าวหน่อยไม่ใช่เอามาหาประโยชน์เขา้ตวั ผมเคยแสดงความเห็น
และถูกแบรนในเร่ืองท่ีคุณไปหม้อสาวเชียร์เบียร์ท่ีร้านทิวไผ่พอเขาไม่เล่นด้วยกลับเอา 
"ผูห้ญิง" มาโพสต์ให้คนด่าเสียๆ หายๆ ผมมองว่าเร่ืองน้ีมนัไม่ได้ผิดแค่จรรยาบรรณอย่าง
เดียวแต่ส าหรับผูช้ายผมวา่ "คุณน่าจะไปใส่กระโปรงใชผ้า้อนามยัดีกวา่" ทั้งๆ ท่ีความเห็นท่ี
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ผมแสดงมนัก็เป็นความจริงแต่มนัคงจะโดนใจคุณมากไปหน่อย ตั้งแต่ผมโดนแบรนผมก็ไม่
เคยเขา้ไปอ่านเพจคุณอีกเลยและจะแนะน าคนอ่ืนๆ ดว้ยวา่เพจน้ีแอดมินเป็นยงัไง 

84. ตอนน้ีก็ดีแลว้และอยากใหทุ้กคนท่ีเขา้ cm108.comไม่น าเร่ืองการเมืองเขา้มาพดู 
85. ก่อนโพสตข์อ้ความหรือเร่ืองราวต่างๆ ขอให้ตรวจเช็คความถูกตอ้งแน่นอนของข่าวสารและ

โดยเฉพาะการใชภ้าษาและการสะกดตวัอกัษรควรถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยดว้ย  และขอชม
ท่ีผา่นมาข่าวสารต่างๆ รวดเร็วทนัเหตุการณ์ดี 

86. เขียนเป็นภาษาเมือง ค าเมือง เพื่อท่ีเด็กๆ ท่ีเป็นคนเหนือจะไดรู้้จกัช่ือวตัถุส่ิงของ ฯลฯ 
87. รายงานทนัที 
88. เพิ่มข่าวทอ้งถ่ินในจงัหวดัใกลเ้คียงให้มากข้ึนและเพิ่มความฉับไวในการเสนอข่าวเก่ียวกบั

อุบติัเหตุต่างๆ และอพัเดทข่าวตลอด 
89. ทุกอยา่งท่ีน าเสนอดีเยีย่ม ท าน าเสนอต่อไป ใหเ้ตม็ท่ี 
90. อยากให ้แอดมินใจเยน็ลงหน่อย 
91. มีหวัขอ้โวตแสดงความคิดเห็น 
92. อยากให้เน้นตรวจทานพวกเร่ืองตวัสะกด ค าผิดต่างๆ และระวงัอย่าน าเสนอข่าวท่ีบิดเบือน 

เทจ็ หรือผดิพลาด เป็นก าลงัใจใหที้มงานเสมอ 
93. เอาความเห็นหรือชีวติไอแ้อดมินออกไป 
94. ปลดบล๊อกผมหน่อย ราชาเพนกวนิ 
95. น าเสรอข่าวสารใหม้ากข้ึน 
96. แจง้ข่าวสารท่ีอาจจะเป็นประโยชน์มากข้ึน เป็นส่ือท่ีพร้อมจะเผยแพร่เร่ืองราวร้องทุกขต่์างๆ 

เป็นส่ือท่ีเม่ือใครๆเดือดร้อนก็สามารถมาติดต่อหรือติดตามรายละเอียดจากเพจได ้
97. ท าดีแลว้ คงคุณภาพแบบน้ีไว ้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์โลก 
98. เปล่ียนแปลงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก (แมปั้จจุบนัก็ดีอยูแ่ลว้) ยกเวน้สถานบนัเทิงยามค ่าคืน 

เพลาๆลงหน่อยก็ดี 
99. ระมดัระวงัในเน้ือหาข่าว หรือขอ้ความจากแฟนเพจก่อนจะโพสต ์
100. ข่าวใหม่ๆ 
101. อยากใหแ้นะน าการประกวดแฟชัน่ หรือเก่ียวกบัความงามเพื่อเด็กๆ จะไดไ้ปประกวด หรือ

วยัรุ่นจะไดท้  ากิจกรรม 
102. อยากใหแ้อดมินลงภาพร้านอาหารน่าทานในสถานท่ีท่องเท่ียวดงัๆ เช่นปาย ดอยสุเทพ 

แก่งก๊ืด 
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103. มีการปรับเปล่ียน 3 เดือน/คร้ัง หรือ 6/คร้ัง อยากใหข้่าวมีความรวดเร็วมากกวา่น้ี บางคร้ัง
ข่าวดงัเกิดข้ึนในเชียงใหม่ แต่.cm108 ไม่มีข่าว..งง...เพื่อความหลากหลายปรับเปล่ียนตาม
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

104. อยากใหมี้การเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนัของคนในเชียงใหม่ให้มาก
กวา่เดิม เช่น ข่าวอาชญากรรม อุบติัเหตุ ข่าวมิจฉาชีพ ข่าวประชาสัมพนัธ์ และการรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากหน่อย 

105. ติดตามการคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานราชการทุกหน่วย 
106. ใหท้  าทุกอยา่งท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคขอ้มูล ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง เป็นกลาง  อพัเดท

ขอ้มูลประจ าวนั ไม่ล่าชา้ 
107. เสนอข่าวสาร หรืออุบติัเหตุ ของเชียงใหม่หรือจงัหวดัใกลเ้คียงใหม้ากข้ึน 
108. อยากใหมี้ข่าวจงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย เพราะคนจงัหวดัอ่ืนมาอาศยัอยูใ่นเชียงใหม่เยอะมากไม่วา่

มาท างานหรือมาเรียนและไม่ค่อยไดข้่าวของจงัหวดัตนเอง ขอบคุณทาง cm108 มากครับท่ี
น าเสนอข่าวใหไ้ดท้ราบ 

109. อยากใหมี้การปรับปรุงใหม่ 
110. น าเสนอข่าวเท่ียงตรง และเป็นกลาง และเป็นศูนยก์ลางการร้องทุกขข์องประชาชน เพราะ

ส่ือจะด าเนินการไดไ้วกวา่ส่ิงอ่ืน 
111. อยากใหเ้อาสถานท่ีส าคญั หรือมีช่ือของแต่ละอ าเภอในเชียงใหม่วนข้ึนหนา้เพจ 
112. ติดต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งขอ้งใหรั้บทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และช่วยกนัแกไ้ข 
113. อยากใหเ้พิ่มการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว และวฒันธรรมประเพณีใหม้ากข้ึน 
114. อยากใหเ้สนอข่าวอยา่งรวดเร็วและส่งข่าวอยา่งต่อเน่ือง 
115. ควรเสนอข่าวสม ่าเสมอและต่อเน่ืองดว้ยความเป็นจริง 
116. ใหค้วามรู้ขอ้มูลท่ีกวา้งข้ึนหน่อย 
117. ดีแลว้ค่ะ แต่อยากใหแ้ฟนเพจท่ีเมน้ทเ์ขา้มาใชภ้าษาใหสุ้ภาพดว้ย เพราะบางคนใชภ้าษาไม่ดี 

ไม่สุภาพท าใหภ้าษาไทยเสียหาย คนอ่านก็ไม่สบอารมณ์ 
118. บางคร้ัง (ไม่บ่อย) แอดมินมีอารมณ์ส่วนตวัมากไปหน่อยในการโพสต ์
119. ละเอียดมากกวา่น้ี 
120. คนเขาเสนอใหป้รับปรุงเปล่ียนแปลง ก็มาท าเป็นเด็กใจนอ้ย ประชดประชนั วา่ "พิจารณา

แลว้จึงแชร์" โตแลว้ น่าจะคิดเองไดแ้ลว้วา่อะไรควรอะไรไม่ควร 
121. แนะน าข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นเน้ือหาจริงๆ ดี ท่ีมีข่าวประจ าวนัมาใหอ่้าน 
122. เปิดช่องทางใหส้มาชิกเพจไดแ้จง้ข่าวสารความเคล่ือนไหวหรือเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในแต่

ละสถานท่ี หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง แต่ละวนัแลว้คดัเลือกเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ
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มาน าเสนอหนา้เพจและมีการอพัเดทบ่อยๆ ท่ีส าคญัตอ้งมีการกลัน่กรองใหแ้น่ใจก่อน
น าเสนอ 

123. อยากใหมี้ข่าวเก่ียวกบัเชียงใหม่มากกวา่น้ี 
124. ขอให้ update ใหเ้ป็นปัจจุบนั อยูต่ลอดเพราะบางคร้ัง ไม่มีการ update 
125. ควรจะปรับบา้ง 
126. อยากใหมี้การลงเร่ืองราวเก่ียวกบัร้านอาหารเมนูอาหารต่างใหม้ากข้ึน 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวปรีณาภา ปุกค าดี 

วนั เดือน ปี เกดิ   20 มกราคม 2530 

ประวตัิการศึกษา    

ปีการศึกษา 2547  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพั  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
 แขนงวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 


