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วิทยานิพนธเรื่อง “อางออนไลน สูชุมชนคนรักอาง” วิเคราะหเก่ียวของกับการสื่อสาร

ในเว็บ www.bathlover.com มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของคนท่ีใชบริการเว็บ
บอรด รวมถึงศึกษาการนัดพบปะของคนในชุมชนออนไลนในเว็บไซต www.bathlover.com และ
การพัฒนาความสัมพันธท่ีจะ ทําใหเกิดการนัดพบปะกันในโลกจริงตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสารในเรื่องเพศ ระหวางโลกเสมือน กับโลกจริงเพ่ือทราบถึงปจจัย ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการแสดง
ตัวตนในเรื่องเพศโดยใชแนวคิดแนวคิดท่ีเก่ียวกับเพศวิถีแบบชาย (Masculinity) และทฤษฎีการใช
ประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and Gratifications) 

สําหรับวิธีการศึกษานั้น ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปน
แนวทางในการศึกษา โดยผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตละเครื่องมือท่ีใชจะ
ใหรายละเอียดและขอมูลท่ีแตกตางกันไป อันไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และ การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant 
Observation) 

สรุปผลการศึกษา ผูวิจัยพบวา การท่ีสังคมในปจจุบันมีการใชบริการทางเพศ ท่ีมี
ลักษณะเปนแบบปจเจกนั้น ไดขยายพ้ืนท่ีไปสูชุมชนออนไลน โดยผานเว็บ www.bathlover.com ซ่ึง
กําเนิดมาจากกลุมคนท่ีมีความชื่นชอบการเท่ียวสถานบริการทางเพศ โดยกลุมคนท่ีเขามาสมัครเปน
สมาชิกเว็บไซตนั้น ตางก็มีเหตุผลหลาย ๆ ดาน แตเม่ือมีการสื่อสารระหวางบุคคล ทางชองทางตาง ๆ 
เชน การสนทนาระหวางกลุมเพ่ือน (word of mouth) และการหาขอมูลจากเว็บไซต (Info seeking) 
เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง จึงมีการสมัครเขาสูพ้ืนท่ีท่ี คนท่ีมีความชื่นชอบเหมือนกัน มา
สูชุมชนออนไลน โดยเลือกเขาบอรด ตามลักษณะเพศวิถีท่ีตนสนใจ และในบอรดนั้นก็จะเปนพ้ืนท่ี ท่ี
สมาชิกสามารถการแบงปนขอมูลประสบการณทางเพศรวมกัน และจะรูสึกถึงการอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
(space) เชน การตั้งชื่อสมาชิก คําศัพทในวงการอาง ท่ีจะมีลักษณะบงบอกในเรื่องเพศอยางชัดเจน 
และสมาชิกจะเขาใจในความหมายในการสื่อสารท่ีตรงกัน (share of meaning) ซ่ึงบุคคลภายนอกจะ
ไมเขาใจในการสื่อสารนั้น ๆ ซ่ึงในโลกจริงนั้น การสื่อสารในลักษณะนี้ไมสามารถทําได เพราะจะไมได
รับการยอมรับจากคนในสังคม แตในโลกออนไลนนั้น สมาชิกสามารถแสดงความคิด จินตนาการ
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ออกมาไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงสวนใหญจะออกมาในรูปแบบของการเลาประสบการณการรวมเพศในกระทู 
โดยเลือกใชคําท่ีบรรยายใหผูอานเห็นภาพ รูสึกเหมือนอยูในเหตุการณและบอยครั้งท่ีแฝงความตลกไว
ในเนื้อหา ก็เพ่ือลดความตึงเครียด จากในโลกจริง ซ่ึงเปรียบไดกับการปลดปลอยจากบรรทัดฐานทาง
สังคม (Social norms)  ท่ีมีท้ังกฎ ขอหาม ศีลธรรมและวัฒนธรรม ท่ีทําใหการแสดงออกตัวตนทาง
เพศ (sexual Identity) ตองนํามาปลดปลอยในโลกออนไลนตามรูปแบบเพศวิถีของตนเอง เพราะ
พ้ืนท่ีออนไลนจะเปนการสื่อสารท่ีไมรูวา สื่อสารกับใคร (Anonymous) แตเม่ือไดมีการพบหนา ซ่ึง
แสดงถึงตัวตนจริง ๆของสมาชิกในงานมีทติ้ง การท่ีสมาชิกมีการพัฒนาจากการสื่อสารภายในเว็บ
บอรดสูการสื่อสารในโลกจริง นั้น เกิดจากการท่ีสมาชิกเปนผูกําหนดวา ตนเองตองการอะไร และสาร
อะไรจะสนองความพึงพอใจของตนเองได ซ่ึงในกรณีนี้ สมาชิกตองการท่ีจะเขาไปรวมอยูในสถานท่ีท่ีมี
กลุมคนท่ีมีความชอบเหมือนกัน ยอมรับในความคิดและพฤติกรรมทางเพศของตนเอง โดยผาน
กิจกรรมตาง ๆ ภายในงานมีทติ้งท่ีถูกจัดข้ึนและตนเองก็สามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาได
โดยไมตองรูสึกผิดจาก หลักเกณฑท่ีสังคมไดกําหนดไว แมวาตัวตนจะถูกเปดเผยในโลกจริงแลวก็ตาม 
ดังนั้น การท่ีเว็บบอรดไดขยายพ้ืนท่ีจากในโลกออนไลนสูโลกจริง เพ่ือท่ีจะใหสมาชิกแสดงความเปน
ตัวตนในดานเพศใหเพ่ิมมากข้ึน และมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิก เชนการแบงปนประสบการณ
ทางเพศ เชน การพูดคุยเรื่องเพศ หรือไลฟสไตลของผูชาย ในหัวขอบทสนทนาของสมาชิก หรือการ
ชักชวนเขากลุม เพ่ือทํากิจกรรมอ่ืนรวมกันท่ีปกติจะพบแคในกระทู เชน การแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ของสมาชิกบางคน จะแสดงพฤติกรรมทางเพศอยางสุดโตง ซ่ึงสมาชิกกลุมนี้จะรูสึกไดถึงพ้ืนท่ีท่ีเปน
ของตัวเอง ในการท่ีจะสามารถแสดงพฤติกรรม เพราะเปนการปลดปลอยอารมณทางเพศในพ้ืนท่ีของ
ตัวเอง เพราะสมาชิกจะรูสึกไดวาในพ้ืนท่ีแหงนี้ การแสดงพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบตาง ๆ สวน
ใหญจะไดรับการยอมรับและถูกยกยอง ทําใหการแสดงพฤติกรรมทางเพศท้ังในเว็บ ในโลกเสมือนจริง
ของสมาชิก โดยแสดงความเปนตัวตนในเรื่องเพศออกมาในรูปแบบของการมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
สมาชิกในบริบทเรื่องเพศและเปนการรักษาสายสัมพันธระหวางสมาชิกโดยใชกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ
สรางความเชื่อใจใหสมาชิกแตอยางไรก็ตามความสัมพันธในบริบทเรื่องเพศของสมาชิก BLV CLUB 
ยังเปนการสื่อสารท่ีเปนความตองการระดับปจเจกบุคคล ท่ีตอบสนองเฉพาะความตองการของสมาชิก
ภายในเว็บ ไมไดเปนความตองการระดับสังคม 
 

 
 

Abstract 
 
 The thesis entitled “Online Massage to Bath Lover” : Analysis on 
Communication and Interaction in www.bathlover.com has the objectives to study 
on the communication among the website users, to study on the appointment 
making of the website users, and to study on the communication of the sexual 
topics by people in the visual world and in the real world. This will lead to the 
understanding of factors of self-identity that concerns sexuality, which are based on 
the masculine sexuality approach and uses and gratification theory.  
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 This study is qualitative. The researcher uses several tools to collect the 
desired information. Each of these tools leads to the attainment of data and 
information with particular features. These tools are content analysis, in-depth 
interview and participatory observation.  
 The results from the study reveal that the sexual t\business in the modern 
society has expanded to the online world through the www.bathlover.com website, 
which was created by a group of people who are fond of sexual massage parlours. 
People apply for membership of this site for different reasons. They find this website 
because of words of mouth or online information search. However, the become 
members of this site because they want to satisfy their needs. This website is an 
online community for people with the same preference. Members can join the 
boards that suit their sexual orientations in order to exchange information and 
experiences with other users. This gives the members the sense of being in the same 
space which is reflected through their usernames, wordings and conversations which 
clearly reflect their sexuality. The members will have shared meanings for specific 
terms which outsiders will not understand. This type of communication is impractical 
in the real world because it is not accepted by the majority of people in the real 
society. However, in the online world, all the members can express their ideas and 
fantasies to the fullest extents. Generally, these fantasies are in the forms of sexual 
experiences or sexual stories shared on the web board. The story tellers use 
descriptive and clear statements in order to tell their sexual stories so that readers 
can imagine the incidents. They also add some comical or humourous sense in their 
stories in order to relieve the stress they receive from the real world. This can be the 
release from social norms which are comprised of laws and religious and cultural 
rules. Therefore, the members express their sexual identities on the website because 
this online space allows them to communicate with other people as the anonymous. 
However, the members extend their community to the real world by arranging some 
meetings which allow them to communicate with each other in the flesh. This is 
caused from the members’ needs for communication and socialization because they 
want to be in the place where people with similar preferences gather together. In 
each meeting, there are some activities that allow attendants to express their sexual 
identities and orientations without feeling guilty from the social norms. Thus, it is 
apparent that the website members develop their communication and socialization 
from the online world to the real world so that they can express their sexual 
identities more clearly and interact with each other. The interactions among the 
members include the sexual talk, manly talk and establish of some hobby groups 
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which may not concern sexuality. Some members might extremely show their 
sexuality because they feel that the meetings are the spaces in which they can 
express themselves. In addition, they know that their expression will be accepted 
and even praised by other members. Therefore, it can be said that the meetings or 
group activities in the sexual context bind all members together. However, the 
communication among the members of BLV Club is still the individual level because 
it fulfills only the needs of the website members, not the society.  
 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในปจจุบันนี้  มี เว็บไซต เ ก่ียวกับสถานบริการทางเพศอยูหลายเว็บไซต  เชน 
www.jootravel.com, www.ilikemassage.com จากเว็บไซตท่ีกลาวมาเปนเว็บท่ีแสดงถึงขอมูล
สถานท่ี อาบ อบ นวด เชน ขอมูลเว็บไซตของสถานท่ีนั้น ๆ หรือเบอรโทรศัพทติดตอ รวมไปถึงขอมูล
โปรโมชั่นของสถานท่ีเท่ียวในชวงเดือนนั้น ๆ ดวย โดยเว็บไซตสถานบริการทางเพศท่ีไดรับความนิยม
อยางสูงคือ เว็บไซต http://www.bathlover.com (ชุมชนคนรักอาง) ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีผูวิจัยใชเปน
กรณีศึกษา โดยสาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกเว็บไซตนี้เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเว็บไซตดังกลาวมีความ
หลากหลายของขอมูล และกลุมคนท่ีเขามาใชมีเปนจํานวนมาก และมีเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจหลาย
ประเด็นในการศึกษา วิเคราะหถึงรูปแบบการสื่อสาร ในลักษณะตาง ๆ 

เว็บไซต http://www.bathlover.com (ชุมชนคนรักอาง) เปนตัวอยางของสื่อใหม ท่ี
เก่ียวกับเพศวิถีของคนกลุมหนึ่งท่ีมีความชื่นชอบในการเท่ียวสถานบริการทางเพศ โดยเนื้อหาใน
เว็บไซตนั้นมีท้ังอาบอบนวด นวดน้ํามัน นวดกษัย ไซดไลน สปา โคโยตี้ คาราโอเกะ บาร ท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด และปรึกษาปญหาเรื่องเพศ รวมถึงขายสินคาท่ีเก่ียวของกับเพศโดยตรง 
โดยรูปแบบท่ีใชในเว็บไซตจะเปนลักษณะท่ีเรียกวา เว็บบอรด (Webboard) เปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรวบรวมประเด็นตาง ๆ ตามแตท่ีสมาชิกจะนํามาโพสไว ดวยคุณลักษณะ
ของเว็บบอรด ท่ีเปรียบเสมือนเวทีสาธารณะ จึงเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีตนสนใจไดอยางเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกัน 

 การท่ีเว็บไซต bathlover ไดมีการนัดพบปะกันเพ่ือพบปะพูดคุยกันในสังคมจริง มี
การรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การจับสลากชิงรางวัลตั๋วอาบน้ํา หรือการเลนเกม “วัดดวง” เปน
เกมท่ีผูจัดงานตองการใหผูเลนไดทํากิจกรรมรวมกัน เชนการใหผูเลนเกมสข้ึนมาเลือกแผนปายบนเวที 
โดยจะคัดจากการจับสลากผูรวมงานข้ึนมาอีกที พรอมกันหลาย ๆ คน ซ่ึง การติดตอสื่อสารแบบนี้ จะ
เปนการพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบใหม นั่นคือ จากการสื่อสารในสังคมออนไลนสูการพบปะ จน
กลายชุมชนในโลกแหงความจริง ท่ีจะแสดงตัวตนในเรื่องเพศ นอกเหนือจากการแสดงตัวตนใน
อินเตอรเน็ต วาเปนเชนไร มีรูปแบบการสื่อสารสนทนาในเรื่องอะไร จะแสดงตัวตนมากนอยแคไหน 
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เม่ือเกิดการสนทนาแบบตอหนาในประเด็นเรื่องเพศ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยตองการทราบถึง รูปแบบ
การสื่อสาร ในหัวขอ จาก “อางออนไลน” สู “ชุมชนคนรักอาง” โดยผูวิจัยจะใชเว็บไซตนี้ เปนกรณีใน
การศึกษา 

จากเดิมท่ีรูปแบบของวัฒนธรรมการเท่ียวอาบ อบ นวด คอนขางจะมีลักษณะเปน
ปจเจก คือ ผูเท่ียวมักจะนิยมไปใชบริการเพศ แบบเปนสวนตัว ซ่ึงก็คือโลกแหงความจริง ท่ีนักเท่ียว
สวนใหญนิยมไปใชบริการทางเพศแบบอิสระ แตเม่ือมี กลุมผูเท่ียว ท่ีมีความตองการ และความชื่น
ชอบท่ีคลายกัน มารวมกลุมกันจัดตั้ง เว็บบอรด bathlover ข้ึนมา กลุมนักเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
ตองการท่ีจะหาขอมูล เก่ียวกับ สถานบริการ รวมไปถึง การแชรประสบการณทางเพศ ก็เขามารวม
สมัครเปนสมาชิกเว็บบอรดนี้ และในแตละวันก็จะมีการตั้งกระทูเก่ียวกับ การแชรประสบการณของผู
เท่ียว เม่ือไปเท่ียวสถานบริการ ลงมาในกระทู ท่ีมีการจัดแยกประเภท ของกลุมอยางชัดเจน และ
หลังจากนั้น ก็จะมีท้ังสมาชิกเว็บ และคนท่ีเลนเว็บท่ัวไป เขามาตอบและแสดงความคิดเห็นในกระทู 
ถัดไปเรื่อย ๆ โดยในกระทูท่ีมีการแสดงรูปภาพประกอบ ก็จะมีผูท่ีเขามาอานและดูรูปมากกวากระทูท่ี
มีเพียงขอความเทานั้น ซ่ึงการตั้งกระทูและมีผูเขามาตอบ หรือแสดงความคิดเห็น ก็เปรียบเสมือนการ
สื่อสาร แบบเสมือน (Virtual Communication) ท่ีมีการโตตอบกันแบบ สองทาง โดยอาศัยเรื่อง
พ้ืนท่ีและเวลาท่ีตางกัน มาสื่อสารกัน และเม่ือจํานวนของสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนมาเปนจํานวนมาก ทางเว็บ
บอรด จึงมีการจัดงานมีทติ้ง ในสถานบริการอาบ อบ นวด เพ่ือใหสมาชิกไดมาพบปะ พูดคุย และมี
กิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกในเว็บ ซ่ึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร จากการสื่อสารแบบ
เสมือน มาเปนการสื่อสารแบบ พบหนากัน ในโลกจริง 

ดังนั้น เม่ือผูวิจัยไดทราบถึงรูปแบบ ความเปนมาในการสื่อสารของเว็บไซต bathlover 
แลว ผูวิจัยไดเห็นถึงความนาสนใจ ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ในเรื่องเพศวิถี ของสังคมใน
ปจจุบัน ท่ีมักถูกปดก้ันจากกระบวนการวัฒนธรรมทางสังคม แตเม่ือเทคโนโลยี อินเทอรเน็ตไดมีการ
พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงอุปกรณสื่อสารอ่ืน ท่ีเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับ ผูใช ท้ังในเรื่องของ
เวลา และสถานท่ีในการท่ีจะเขาถึงขอมูลตาง ๆ อินเทอรเน็ตจึงกลายมาเปนชองทางใหผูใชบริการเว็บ
กลุมนี้ ไดมีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงผูวิจัย จะคนควาหาคําตอบของงานวิจัยชิ้นนี้ วา การพัฒนาความสัมพันธ
ของคนกลุมนี้ มีลักษณะอยางไรและคําตอบท่ีได สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณทางการสื่อสารท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือนํามาวิเคราะหการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีคลายกันท่ีเกิดข้ึนในสังคมตอไป  
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ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของคนท่ีใชบริการเว็บบอรด 
2. เพ่ือศึกษาการนัดพบปะของคนในชุมชนออนไลนในเว็บไซต www.bathlover.com 

และการพัฒนาความสัมพันธท่ีจะทําใหเกิดการนัดพบปะกันในโลกจริงและศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร
ในเรื่องเพศ ระหวางโลกเสมือน กับโลกจริงเพ่ือทราบถึงปจจัย ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการแสดงตัวตน
ในเรื่องเพศ 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง  “อางออนไลน สูชุมชนคนรักอาง” วิเคราะหเก่ียวของกับการสื่อสารใน
เว็บ www.bathlover.com โดยมุงศึกษาถึงลักษณะ รูปแบบของการสื่อสาร ท้ังจากทางเว็บบอรด 
และในโลกแหงความเปนจริง ในประเด็นเรื่องเพศและสังคม ซ่ึงจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) 

สําหรับวิธีการศึกษานั้น ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปน
แนวทางในการศึกษา โดยผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตละเครื่องมือท่ีใชจะ
ใหรายละเอียดและขอมูลท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือในการวิจัยโดยใชปญหานําวิจัย
มาเปนขอพิจารณาโดยการศึกษาครั้งนี้ไดตั้งปญหานําวิจัยไววา 

เพศวิถี 

ความเป็นโลกจริง 
โลกออนไลน์ 

เกณฑ์การวิเคราะห์ 

1. รูปแบบ 

2. ผู้ใช้ 

3. เนือ้หา 

4. พืน้ท่ี 

5. กฎ กติกา 

6. การใช้ประโยชน์ 

 

โลกเสมือนจริง 

เกณฑ์การวิเคราะห์ 

1. รูปแบบ 

2. ผู้ใช้ 

3. เนือ้หา 

4. พืน้ท่ี 

5. กฎ กติกา 

6. การใช้ประโยชน์ 

 

http://www.bathlover.com/�
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1. สาเหตุท่ีผูใชเว็บบอรด bath lover เพราะอะไร และการสื่อสารผานเว็บไซตของ
สมาชิก BLV CLUB เปนอยางไร มีลักษณะหรือรูปแบบในการนําเสนอเรื่องเพศท่ีปรากฏในกระทูเปน
อยางไร 

2. สาเหตุท่ีสมาชิกในเว็บบอรด bath lover เขารวมมีทติ้งคืออะไร มีปจจัยอะไรท่ี
กอใหเกิดพฤติกรรมการแสดงตัวตนในเรื่องเพศและการเลือกใชบริการทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนเสมือนไปสูโลกแหงความจริง ในเว็บบอรด bath lover เกิดข้ึนไดอยางไร มีกิจกรรมรวมกัน
อะไรบาง 

จากปญหานําวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสาร ของผูใชบริการเว็บไซต bathlover ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือเก็บขอมูลท่ี
เหมาะสม 3 เครื่องมือหลัก ๆ ดวยกันคือ 

1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาของกระทูตั้ง 
และกระทูตอบในเว็บบอรดของเว็บไซตชุมชนคนรักอาง โดยใชการวิเคราะหขอมูลจาก ตารางแจก
แจงความถ่ีและรอยละ ตามลักษณะของการนําเสนอในเรื่องเพศผานทางเว็บบอรด เพ่ือใหทราบ
ลักษณะหรือรูปแบบของเนื้อหาและผูใช ในเรื่องเพศ จากกระทูในหัวขอตาง ๆ 

2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
การสัมภาษณเจาะลึกเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการสัมภาษณ

เจาะลึกมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของเครื่องมือในการเก็บขอมูลท่ีตองการรายละเอียดลึกซ้ึง เปนขอมูล
ในเชิงทัศนคติ ความคิดเห็น และเปนขอมูลท่ีมีความละเอียด การสัมภาษณนั้นจะเปนการพูดคุย 
สนทนาแบบจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ 

ท้ังนี้ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับผูใชงานเว็บบอรด ในเว็บไซต
ชุมชนคนรักอาง เม่ือมีการจัดนัดพบปะสังสรรคกลุมผูใชเว็บบอรด ตามสถานบริการทางเพศ เพ่ือให
ทราบถึงกิจกรรม และรูปแบบการสื่อสาร รวมไปถึงการตอยอดการสื่อสารทางสังคม 
                 3. การสังเกต (Observation) 

เปนวิธีการท่ีใชเพ่ือศึกษาวิเคราะหในสวนท่ีไมไดถามโดยตรง การสังเกต ชวยใหเห็น
พฤติกรรมจริงท่ีแสดงออกมาอยางเปนธรรมชาติ ทําใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงระยะเวลา
ในการสังเกตนั้นเปนชวงเวลาท่ีผูวิจัยสัมภาษณ สนทนา และชวงเวลาท่ีรวมกิจกรรมกับผูท่ีมาเขา
รวมงานพบปะสังสรรค 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) 
โดยจะสังเกตการณนัดพบปะในกระทู วาจัดข้ึนเม่ือไหร ท่ีไหน ผูวิจัยก็จะรวมลงชื่อเอาไว แลวก็จะเขา
ไปในงานในฐานะของสมาชิกบอรด ซ่ึงจะเก็บขอมูลเบื้องตนโดยการสังเกต และผูวิจัยจะเขาไป
สัมภาษณสมาชิกท่ีมารวมงานโดยจะใชลักษณะของการสนทนา และรวมทํากิจกรรมกับผูท่ีมารวมงาน 
โดยผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในวัฒนธรรมคนรักอางดวยตนเอง ทําใหสามารถมองถึงความรูสึก ของ
กลุมคนท่ีเขามารวมงาน ไดอยางแทจริง 

กระบวนการสังเกตการณของผูวิจัย 
1. แสดงตัวเปนสมาชิกท่ีมารวมงานมีทติ้ง โดยไมเปดเผยฐานะของการเปนผูวิจัย 

เพราะการเปดเผยฐานะของการเปนผูวิจัย อาจทําใหไมไดรับขอมูลตามความเปนจริง 
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2. ใชการสังเกตสมาชิกท่ีมารวมงาน โดยสังเกตดูพฤติกรรมในการนั่งโตะเริ่มแรก วามา
คนเดียว หรือมาเปนกลุม และมีการสนทนาระหวางกลุมหรือบุคคลอ่ืนในเรื่องอะไรบาง แลวเก็บ
ขอมูลดวยวิธีการจดจําแลวจดบันทึกลงในสมุดบันทึก โดยจดบันทึกการแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ี
แสดงออกมาอยางเดนชัดเทานั้น รวมไปถึงลักษณะของเนื้อหาการสนทนาระหวางสมาชิก ถึงใน
ประเด็นท่ีสนทนากันดวย 

3. สังเกตการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศเม่ือสมาชิกเขารวมเลนเกมสบนเวที ผูวิจัย
ไดทําการจดบันทึกลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออก ท้ังการมีสวนรวม และการแสดงตัวตนของ
สมาชิกท่ีรวมเลนเกมสบนเวที รวมไปถึงสมาชิกอ่ืน ๆ ท่ีไมไดไปรวมเลนเกมสบนเวที วามีสวนรวมกับ
กิจกรรมตาง ๆ อยางไร 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญในการอภิปรายผลไดดังนี้  
 

พ้ืนท่ีการส่ือสารเรื่องทางเพศในโลกออนไลน 
 

จากเดิมท่ีผูใชบริการทางเพศเคยมีพฤติกรรมการเท่ียวแบบปจเจก ไดเพ่ิมพฤติกรรมมา
ใชเว็บบอรด เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่องเพศ จากผลการศึกษาของ สุมนา 
อุษณียมาศ (2543) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง “สัญญะทางเพศในหองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบ
จิตวิทยายุคหลังสมัยใหมของ IRC.WEBMASTER.COM” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา แมการสนทนาทาง
คอมพิวเตอรจะมีอิสระเต็มท่ี แตสังคมไทยนั้น การพูดตรง ๆ เรื่องเพศ ยังเปนสิ่งตองหาม สังคมชอบพูด
ออมเรื่องเพศ ถึงแมการสนทนาในคอมพิวเตอร จะไมมีกฎระเบียบขอบังคับทางสังคมมาควบคุม อีก
ท้ังยังเปนการสนทนาท่ีไรตัวตน ทําใหผูสนทนามีอิสระและไมตองกังวลตอการรับผิดชอบใด ๆ ท่ีแสดง
ผานโลกเสมือนจริงนี้ เพราะท่ีนี้แคเปนการพูด (พิมพ) ไมไดลงมือกระทํา จึงไมมีผลท่ีเปนจริงตามมา 
กลาวคือ พ้ืนท่ีในเว็บบอรด BLV CLUB เปนพ้ืนท่ีท่ีเปดกวาง ใหสมาชิกเขามาตั้งกระทูตอบกระทู ใน
เรื่องเพศไดอยางอิสระ รวมไปถึงการใชภาษาในเรื่องเพศท่ีสามารถใสจินตนาการในการบรรยาย ใน
การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธกับสาวบริการ รวมไปถึงการโพสรูปภาพประกอบเพ่ือสรางจินตนาการ
และความสมจริงใหกับสมาชิกท่ีเขามาอาน ดังนั้น การท่ีผูใชบริการทางเพศ ท่ีจากเดิมมีแคพฤติกรรม
การใชบริการทางเพศแบบปจเจก ไดมีเครื่องมือท่ีชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีในเรื่องการแสดงตัวตนทางเพศ อยาง
ไมมีขอบเขต ท้ังการหาขอมูลและการแบงปนขอมูล กับกลุมคนท่ีมีความชอบในเรื่องเดียวกัน จึงเปน
เรื่องไมยากท่ีทําใหชุมชน BLV CLUB ขยายเพ่ิมจํานวนสมาชิกอยางรวดเร็ว และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ดวย
วิธีการสื่อสารระหวางกลุมคน ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน เชน สังคมออนไลน 

ดังเชนแนวคิดกลุมนักทฤษฎีเทคโนโลยีนิยม (Technological Determinism) ท่ีเชื่อวา 
เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ระบบการสื่อสารของสังคม จะปรับเปลี่ยนตัวเองเขาสู
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังทําหนาท่ีและบทบาทของตนเองอยู เชน การเปนแหลงขอมูลขาวสาร 
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(source of Information) การเปนแหลงบันเทิงหรือพักผอนหยอนใจ (entertainment) และการเปน
เพ่ือน (companionship) ของคนกลุมตาง ๆ เชน กลุมเว็บบอรด BLV CLUB ซ่ึงแมวาโครงสราง
ทางการสื่อสารจะเปลี่ยน แตการปลดปลอยพฤติกรรมทางเพศนั้นไมไดเปลี่ยน ยังมีการตั้งกระทู
แบงปนขอมูลประสบการทางเพศและมีอิสระในการแสดงจินตนาการทางเพศมากกวาในโลกจริง ดวย
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร เพราะจุดเดนของเว็บบอรดนั้น มีดังนี้ 

1. สามารถปกปดตัวตนท่ีแทจริง (Anonymous) โดยการสรางself ข้ึนมาใหม โดยการ
ตั้งชื่อสมาชิกของเว็บ 

2. เปนชุมชนท่ีมีความสนใจและมีเปาหมายเดียวกัน มีการเขารหัสเดียวกัน เชน ศัพท
เฉพาะคนในวงการอาง หรือศัพทเฉพาะท่ีใชเปนประจําในกระทู 

3. time and space การแสดงถึงเวลา ของรายละเอียดในการตั้งกระทู และตอบ
กระทู ซ่ึงอธิบายไดในแงของ มิติในดานเวลา และพ้ืนท่ี ท่ีแมจะอยูคนละพ้ืนท่ีและเวลาท่ีตางกัน แตก็
แสดงใหเห็นวาการสื่อสารในขณะนั้นอยูในชวงเวลาเดียวกัน โดยสังเกตจากวันเวลาของกระทูกอน
หนา ซ่ึงเปรียบเสมือนการ share meaning/experience รวมกันระหวางสมาชิกภายใตหัวขอกระทู
เดียวกัน พ้ืนท่ีเดียวกัน แตเปนชวงเวลาท่ีตางกัน 

4. มีกฎกติกาใหพรอม ในสังคมออนไลนแหงนี้ มีผูท่ีคอยดูแลควบคุมความเรียบรอย 
ของเนื้อหา โดยใชการควบคุมระหวางสมาชิกกันเอง โดยมีเว็บมาสเตอรเปนผูตัดสินเด็ดขาด ซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนโลกจริงท่ีมีตํารวจเปนผูดูแล แตตางกันท่ีโลกออนไลนแหงนี้สามารถแสดงออกถึง
ตัวตนของสมาชิกในเรื่องเพศไดอยางอิสระ แตอยางไรก็ตามเว็บบอรดก็ยังตองมีการปองกันตัวเองใน
การถูกปดจากกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาในโลกจริง ดวยการเพ่ิมกฎท่ีเขมงวด เม่ือยามท่ีเว็บตองมี
กิจกรรมในโลกจริง เชนการ มีทติ้งท่ีมีการหามบันทึกภาพและวิดีโอ เปนตน 

5. การมีสิทธิรวม/ปฏิสัมพันธระหวางกัน การท่ีสมาชิกมีปจจัยท้ังในดานสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท่ีคลายกัน ซ่ึงแฝงไปดวยความสัมพันธพ้ืนฐานของมนุษย ท่ีตองการท่ีจะมี
สังกัด มีอํานาจและการควบคุม การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน การมีวัตถุประสงคบางอยางรวมกัน ทํา
ใหสมาชิกในเว็บบางคน ถูกชักจูงมาเปนสมาชิกโดยเพ่ือน หรือคนรูจัก 
 
การอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนบริบทเดียวกันในชุมชนเสมือนและโลกจริง 

 
การเปรียบเทียบระหวางชุมชนเสมือนและโลกจริง ของชุมชนคนรักอาง ไมมีความ

แตกตางกันมากนัก เพราะชุมชนเสมือนหรือชุมชนออนไลนนั้น เปนชุมชนซ่ึงมีอยูจริงบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต เชนเดียวกับชุมชนในโลกจริง ซ่ึงก็มีอยู ท่ัวไป ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรวมตัวของกลุมคนท่ีมี
ความชอบเดียวกันมารวมตัวในพ้ืนท่ีเดียวกัน แตในชุมชนเสมือนนั้น การรวมตัวของกลุมคนไมมี
ขอจํากัดทางดานพ้ืนท่ีและเวลา ซ่ึงตางจากชุมชนในโลกจริง ท่ีจะติดอยูกับพ้ืนท่ีและเวลา แตสิ่งท่ี
เหมือนกันในกรณีศึกษาคือ ท้ังชุมชนเสมือนและชุมชนจริงของเว็บบอรด BLV CLUB ตางก็ใช
ความหมายรวมกัน เชน การตั้งชื่อ หรือการใชภาษาอางในการสื่อสารระหวางกัน รวมไปถึงการไม
แสดงตัวตน (Anonymous) และเม่ือมีการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากชุมชนเสมือนสูชุมชนจริง 
เชน จากเดิมคือการสื่อสารกับคนแปลกหนาผานเครื่องคอมพิวเตอร สูการสื่อสารแบบเผชิญหนา 
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(Face to Face Communication) ซ่ึงจากการสันนิษฐานวา การแสดงตัวตนทางเพศในชุมชนจริงจะ
มีไมมาก แตจากการเก็บขอมูลนั้น กลับกลายเปนวา การแสดงตัวตนทางเพศในโลกจริงนั้น ไมตางจาก
ในโลกเสมือน เพราะในโลกจริงของชุมชน BLV CLUB ไดสรางความเชื่อใจใหกับสมาชิก โดยผานท้ัง
ชวงเวลาและประสบการณของสมาชิกเอง ท่ีเปนสวนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ 
เพราะสมาชิกท่ีมาจากชุมชนเสมือนมาสูชุมชนจริงมีความเชื่อใจตอเว็บไซต และเว็บไซตก็ใหความเชื่อ
ใจตอสมาชิกเชนกัน ซ่ึงแสดงวา เว็บไซตไดสรางความสัมพันธกับสมาชิกโดยผานชองทางในเว็บไซต 
เชนกระทูตาง ๆ ในการติดตอสื่อสารกับสมาชิก จนเกิดเปนความเชื่อใจระหวางกัน และการยายพ้ืนท่ี
การสื่อสารจากภายในรูปแบบกระทูไปสู การสื่อสารแบบเห็นหนาในงานมีทติ้ง ซ่ึงเว็บมาสเตอรได
ออกแบบกิจกรรม สถานท่ี ใหสมาชิกรูสึกเหมือนอยูในโลกเสมือน เชน การเลือกใชพ้ืนท่ีมีทติ้งใน
สถานบริการทางเพศท่ีสมาชิกรูจักและคุนเคย การใชชื่อสมาชิกในเว็บบอรดในงานมีทติ้ง และการรวม
เลนเกมสท่ีจะไดใกลชิดกับสาวบริการ การมีโตะลงทะเบียนเหมือนการล็อกอินเขาไปในเว็บและมีของ
รางวัลท่ีเก่ียวของกับการไดใชบริการทางเพศฟรี ซ่ึงเปรียบไดกับการทําใหสมาชิกในเว็บคนอ่ืน ๆ ได
รูจัก ซ่ึงสิ่งเหลานี้ เปนบริบทท่ีมีความเก่ียวของกับเรื่องเพศท่ีทําใหเกิดเปนพ้ืนการสรางพ้ืนท่ีเสมือน
เว็บไซตในโลกจริงข้ึนมา เพราะการสรางพ้ืนท่ีท่ีสามารถมีอิสระในเรื่องเพศ เชนนี้นั้นไมมี ตองอาศัย
การสรางจากกลุมคนในเว็บไซตดวยกันนั่นเอง 
 
การรักษาความสัมพันธของกลุมภายใตบริบทในเรื่องเพศ 

 
การรักษาความสัมพันธของกลุมภายใตบริบทในเรื่องเพศ เปนลักษณะของการตองการ

ใหเว็บไซต สามารถดํารงอยูได โดยอาศัยความรวมมือจากสมาชิก เชน การเปนอาสาสมัครในการเปน
ผูดูแลหองยอย โดยทําหนาท่ีดูแลเนื้อหาภายในหองนั้น ๆ รวมไปถึงในเรื่องของการปองกันการ
นําเสนอเนื้อหาหรือรูปภาพท่ีผิดกฎหมาย เชน ภายในกิจกรรมมีทติ้งจะไมอนุญาตใหสมาชิก
บันทึกภาพกิจกรรมภายในงานได โดยจะเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีเว็บเทานั้น ซ่ึงการทําหนาท่ีแบบมี
สวนรวมของสมาชิกภายในเว็บไดชวยกันดูแลเนื้อหา ก็มีสวนท่ีชวยสรางความเชื่อใจกันระหวาง
สมาชิกในเว็บกับ กลุมของเว็บมาสเตอรเอง เชนในการนําเสนอภาพการมีเพศสัมพันธของสมาชิก ซ่ึง
ภาพดังกลาวนั้น สมาชิกสวนใหญท่ีโพสจะเปนสมาชิกระดับเลเวลท่ีสูง มีประสบการณการใชเว็บไซต
เปนระยะเวลานาน และเคยมีการรวมรวมมีทติ้งเปนจํานวนหลายครั้งแลว ดังนั้น การท่ีจะเคยไดพบ
เจอ หรือพูดคุยกับกลุมของเว็บมาสเตอรแลว จึงมีความเปนไปได และเม่ือสมาชิกดังกลาวไดเคยรูจัก
หรือพูดคุยกับเว็บมาสเตอร ความเชื่อใจระหวางกัน จึงคอย ๆ เพ่ิมข้ึน เพราะการสื่อสารแบบเห็นหนา 
จะทําใหผูสื่อสารไดทราบถึงทัศนคติ อารมณ ของผูสงสาร ซ่ึงตางจากกการสื่อสารผานกระทู ซ่ึงจะ
เห็นไดเพียงขอความเทานั้น ดังนั้น การจัดมีทติ้ง จึงสามารถเรียกไดวาเปนอีกวิธีหนึ่งของเว็บไซตท่ีจะ
ชวยสรางและรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในเว็บไซต ใหมีความเชื่อม่ันตอกัน โดยใหเกมส
หรือกิจกรรมเปนสวนชวยประสานความสัมพันธระหวางสมาชิกใหไดรูจักกัน มีการพัฒนา
ความสัมพันธ เชนการพูดคุย และแบงปนขอมูลระหวางกัน เปนตน 

ขอคนพบท่ีกลาวมานี้คลายคลึงกับงานวิจัยของณัฐสุพงศ สุขโสต (2548) ท่ีศึกษาถึง
บทบาทของการสื่อสารในกระบวนการสรางและสืบทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย 
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กลาวคือมิติในแงของการใชสื่อกิจกรรมเปนการธํารงรักษาซ่ึงเครือขายนั้น ท้ัง “แฟนบอล” และ 
“แฟนคลับ” ตางใชสื่อกิจกรรม ตางใชสื่อกิจกรรมเปนการสื่อสารเชิงพิธีกรรม ท่ีสามารถสราง
ความหมายของกลุมรวมกันได รวมท้ังสายสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะแนนแฟนและยั่งยืน เนื่องจาก
ท้ัง “แฟนบอล” และ”แฟนคลับ” ตางก็มีการใชการสื่อสารเพ่ือธํารงรักษาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน
เอาไว 

อยางไรก็ตาม งานวิจัย เรื่อง  “อางออนไลน สูชุมชนคนรักอาง” วิเคราะหเก่ียวของกับ
การสื่อสารในเว็บ www.bathlover.com มีขอคนพบบางอยางท่ีตางออกไป ในแงของ การใชสื่อ
กิจกรรมของกลุม BLV CLUB ไมไดเปนการสื่อสารเชิงพิธีกรรม ซ่ึงขอคนพบท่ีแตกตางกันออกไป ใน
กรณีของงานมีทติ้ง นั้นเปนเพียงการนํากิจกรรมมาเปนเครื่องมือเพ่ือตอบสนองเพศวิถีของกลุมคนใน
เว็บไซต ดวยการสรางพ้ืนท่ีใหสมาชิกมีความรูสึกเดียวเม่ืออยูในเว็บไซต คือ สามารถแสดงตัวตนทาง
เพศออกมาไดอยางเต็มท่ี 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ “งานมีทติ้ง” เปนปรากฏการณอยางหนึ่งในสังคมไทยท่ี
นาสนใจในฐานะท่ีเกิดจากโลกออนไลน เปลี่ยนพ้ืนท่ีมาสูในโลกจริง และดูเหมือนวาจะมีสมาชิกกลุมท่ี
สนใจในเรื่องเพศเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงปรากฏการณนี้เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงภาพของการรวมตัวกัน 
จากปจเจกบุคคลท่ีกระจายตัวอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ในโลกจริง มารวมตัวกันไดดวยเพศวิถีท่ีคลายกัน 
และมีการพัฒนาสายสัมพันธดวยการใชกิจกรรมงานมีทติ้ง มาเปนเครื่องมือท้ังในเชิงดานธุรกิจและ
เพ่ือตอบสนองความตองการทางเพศของคนกลุมนี้ และดวยลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีความ
คลายคลึงกัน ท้ังอายุ การศึกษา และเพศ และการชวยกันรักษากฎกติกาภายในเว็บ ท่ีสงผลให
ความสัมพันธของกลุม BLV CLUB อยูไดโดยรอดพนจากการถูกปดเว็บ และดํารงอยูตอไป แตอยางไร
ก็ตามความสัมพันธในบริบทเรื่องเพศของสมาชิก BLV CLUB ยังเปนการสื่อสารท่ีเปนความตองการ
ระดับปจเจกบุคคล ท่ีตอบสนองเฉพาะความตองการของสมาชิกนั้น ๆ ไมไดเปนความตองการระดับ
สังคม 
 
 
การแสดงตัวตนในชุมชนจริงและชุมชนเสมือน 

 
BLV CLUB ในชุมชนเสมือน คือสถานท่ีท่ีสามารถพูดคุยเรื่องเพศ โดยใชเครื่อง

คอมพิวเตอร เปนชองทางการสื่อสารระวางกัน แตจะเปนลักษณะของการสื่อสารแบบไมรูจักหนาคา
ตา ระหวางกันของสมาชิก ซ่ึงแตกตางจาก BLV CLUB ในชุมชนจริง ท่ีเปนพ้ืนท่ีการสื่อสารท่ีไดพบ
เจอตัวจริง นอกจากท่ีเห็นแคชื่อท่ีใชภายในเว็บ แตถึงกระนั้น ก็ไมไดเปนลักษณะของจริง 100 
เปอรเซ็นต นั่นคือ ยังเปนชุมชนเสมือนอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการสื่อสารแบบเห็นหนากันเทานั้น เพราะ
การแสดงตัวตนในการสื่อสารระหวางชุมชนจริงกับชุมชนเสมือน ไมมีความแตกตางกัน เพราะเปนการ
สื่อสารโดยใชบริบทในเรื่องเพศเทานั้น ไมมีการแสดงความเปนตัวตนในดานอ่ืน นอกจากเรื่องเพศ
เทานั้น 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

ปจจุบันจะเห็นไดวาธุรกิจการซ้ือขายทางเพศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว กลุมคนวัย
ทํางานเริ่มหันมาใบริการทางเพศมากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวางานวิจัยดานการสื่อสารกับ
สื่อท่ีเก่ียวของกับเรื่องการใชบริการทางเพศ นาจะไดรับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนไปดวย โดยเฉพาะ
การศึกษาเนื้อหา (message) ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีจะชวยใหขอมูลในแงมุมท่ีลึกซ้ึงข้ึน โดยผูวิจัย
ขอเสนอแนะประเด็นสําคัญท่ีนาจะไดรับการพิจารณา ในการทําวิจัยครั้งตอ ๆ ไป คือ 

1. ศึกษา “รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศของมนุษยเม่ือ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป ในสื่ออ่ืน ๆ “ วามีความเหมือนหรือแตกตางจากการศึกษาการ
สื่อสารในกรณี www.bathlover.com อยางไร 

2. ศึกษา “เพศวิถีของคนในสังคมไทยในปจจุบัน ท่ีปรากฏในสื่ออินเตอรเน็ต” เชน 
การตั้งกลุมม่ัวเซ็กซ ในเฟสบุค เพราะสังคมออนไลน ท่ีเรียกวา เฟสบุค กําลังเปนท่ีนิยมอยาง
แพรหลายในหมูวัยรุน แตการควบคุมเนื้อหาในเฟสบุคยังไมมี ดังนั้น การศึกษาการแสดงออกถึง
พฤติกรรมดังกลาว มีปจจัยหรือองคประกอบอะไรบาง ท่ีกอใหเกิดการรวมกลุมทางเพศวิถีในสังคม
ออนไลน 
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