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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัปที ่5 ฉบบัที ่1 (มกราคม - เมษายน 2556) เปนการ

รวบรวมผลงานบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งได้น�าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) ผลงานเรียบร้อยแล้ว วารสาร JC Journal ถือเปนช่องทางการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการของนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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วิชาเอกของนักศึกษาแต่ละท่านที่ศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน

 นอกจากนี้ วารสาร JC Journal ยังมีนโยบายเปดรับบทความวิทยานิพนธ์
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 การวจิยัครัง้นีมุ้งศกึษาตคีวามกระแสพระราชดาํรสัวาดวยความรูรกัสามคัคี

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 นับตั้งแตปพุทธศักราช 2493-2554 

ดวยวิธีอภิปรายความซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาแบบหลังนวสมัย โดยอาศัยแนวคิด

เกี่ยวกับเอกลักษณ อํานาจ ความสามัคคี และพิธีกรรม เพื่อตอบวัตถุประสงค 3 ขอ

คือ  1. เพื่อศึกษาภาพโดยรวมของกระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคีใน

มุมมองมิติทางการเมือง สังคม และการสื่อสาร  2. เพื่อวิเคราะหและแสวงหาองค

ประกอบและแนวคิดของปรัชญาแหงความรูรักสามัคคีตามกระแสพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  3. เพื่อวิเคราะหเบื้องหลังและภาคปฏิบัติการของการ

อภิปรายความรวมท้ังความสัมพันธเชิงอํานาจ ซึ่งรวมกันสรางความหมาย สืบทอด

และผลิตซํ้า ใหความรูรักสามัคคีกลายเปนองคความรูที่ดํารงอยูในสังคมไทย

 ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมในมิติทางการเมือง มีการสืบทอดและผลิตซํ้า

การอภิปรายความวาดวยความรูรักสามัคคีเพื่อเปนทางออกของวิกฤตการณทางการ

เมืองจากสมัยรัชกาลที่ 5 มาสูสมัยรัชกาลที่ 9 เนื่องจากบริบททางการเมืองในสอง

รัชสมัยนี้ กษัตริยไทยทรงตองประสบกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สวนภาพรวมในมิติทางสังคม ความรูรักสามัคคีถูกนํามาใชกดและปดกั้นความไมเทา

เทยีมกนัทางสงัคมของไทยทัง้ในแงของชนช้ันและชาตพินัธุแทนความเชือ่เรือ่งบาปบญุ

ทางศาสนา สําหรับภาพรวมในมิติทางการสื่อสารพบวามีการสื่อสาร 2 ระดับ ระดับ

มหภาคเปนการพระราชทานกระแสพระราชดํารัสในพิธีใหญที่มีผูฟงคือประชาชน

ทั่วประเทศและมีการถายทอดผานสื่อมวลชนแขนงหลัก ระดับจุลภาคเปนการ

พระราชทานพระราชดํารัสแกหมูคณะหรือองคกรในพิธีเล็กที่จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

ซึ่งการสื่อสารท้ัง 2 ระดับน้ีจะเปนกลไกทําใหการอภิปรายความวาดวยความรูรัก

สามัคคีแทรกซึมหมุนเวียนไปทั่วทุกระบบของสังคม

 ในสวนขององคประกอบและแนวคิดของปรัชญารูรักสามัคคีพบวาแบงได

เปน 3 องคประกอบตามแกนซึง่เปนความคดิทีเ่ปนตวัแทนของเนือ้ความดงันี ้ชาตนิยิม 

ความเปนคนไทย และพุทธธรรม ชาตินิยมเปนการสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นระหวาง

ชนชั้นและเช้ือชาติตางๆ รวมถึงสรางเอกลักษณของชาติไทยเพื่อปองกันการคุกคาม

บทคัดย่อ



3ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

จากชาติอื่น ซึ่งเอกภาพและเอกลักษณคืออีกความหมายหนึ่งของความรูรักสามัคคี 

ความเปนคนไทยเปนการตอกยํ้าคุณลักษณะพิเศษและนิสัยใจคอแบบไทยๆ ไดแก 

ความจงรกัอสิระของชาต ิความปราศจากวหิงิสา ความฉลาดในการประสานประโยชน 

รวมทั้งความเมตตาและประนีประนอม ซึ่งเปนเอกลักษณที่ถูกสรางขึ้นเพื่อทําใหคน

ในชาติรับรู ความหมายและเกิดความรู สึกรวมกันอันจะนําไปสูความรู รักสามัคคี 

พุทธธรรม เปนการนําธรรมะและชาดกจากพระไตรปฎก ไดแก ฆราวาสธรรม 4 

สาราณียธรรม 6 และสามัคคีเภท มาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมทาง

อุดมคติใหคนไทยประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางแหงสามัคคีธรรม นอกจากนี้ ที่การ

อภิปรายความรูรักสามัคคียังคงเปนกระแสหลักและดํารงอยูเปนองคความรูในสังคม

ไทยไดนั้นเปนเพราะพระราชอํานาจที่สนับสนุนคํ้าจุนอยูเบื้องหลัง รวมทั้งภาคปฏิบัติ

การของการอภิปรายความซึ่งกระทําการลงลึกไดทั่วถึงทุกพื้นที่ในสังคมไทย โดย

พระราชอํานาจดังกลาวมีที่มาจากพระราชอํานาจตามราชประเพณีพิธีกรรมและ

พระบารมีที่ทรงยึดมั่นในราชธรรมตลอดมา

คําสําคัญ: การอภิปรายความ	พระราชดํารัส	รูรักสามัคคี	ความปรองดอง
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 This research is a hermeneutic study of H.M. King Bhumibol’s 

royal speeches on unity from 1950 to 2011 A.D., using Foucauldian 

discourse as methodology and the concepts of identity, power, unity, 

and ritual as conceptual framework. There are three main objectives 

for analytical interpretation.  1) To see the big picture of the royal 

speeches on unity in three dimensions i.e., political, social, and 

communication.  2) To search for the constructs and components of 

unity philosophy.  3) To analyze power behind the scenes and discursive 

practices that contribute to the creation of meaning, carrying down and 

reproducing the discourse on unity so that it becomes knowledge in Thai 

society. 

 The study found that, in political aspect, there was the repro-

duction of discourse on unity from the time of King Rama V to King Rama 

IX for the purpose of keeping political crises from breaking out. Facing 

the same political threats inside and outside country, the two kings 

considered unity as the best way out for Thailand. In social view, unity 

was employed to oppress and subjugate social inequality and unfairness, 

replacing the buddhist beliefs in virtue and bad karma of the past. For 

the last aspect, two levels of communication were found in royal 

speeches given to Thai audiences. Macro-level royal speeches were 

aimed to reach all Thai civic by the power of typical media broadcasting 

while micro-level royal speeches were intended to give to groups of 

people or organizations in small ceremonies. Both levels of communica-

tion became a transmission mechanism that mutually supported the 

discourse on unity to penetrate and circulate in all over social systems.

Abstract
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 In the second part of findings, three components of unity 

philosophy i.e., nationalism, thainess, and buddhist dhamma, were 

extracted by taxonomizing the corpuses into representational themes. 

1) Nationalism created unity among different social hierarchies and 

various races. It helped to build up Thai national identity for protecting 

the country from other nations’ invasion.  2) Thainess was the identity 

characterized by specific nature of Thais. It was composed of freedom 

lover, ahimsa or non-violence, and reciprocity. Kindness and compromise 

were also counted ones of Thai characteristics in King Rama IX’s view-

point. All Thai attributes above could finally lead to unity when Thai 

people share collective meaning and consciousness.  3) Buddhist 

dhamma was a religious way to explain the meaningfulness of unity by 

exploiting 4 gharavasa-dhamma, 6 saraneeya-dhamma and jataka from 

tipitaka as ideological apparatus and social bond. For the last objective, 

it was found that the royal prerogative and charisma of the King Rama 

IX with the successful discursive practices were behind the scenes to 

support the discourse on unity in maintaining its dominance as social 

knowledge over Thai society. 

 

Keyword: discourse, royal speech, unity, harmony 
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองคไดทรงพระราชทานกระแสพระราชดํารัส

ในวาระโอกาสตางๆ อยูเสมอ เพือ่ใหพสกนกิรทกุหมูเหลานอมนาํพระราชดาํรสันัน้ไป

ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน อันจะทําใหประเทศชาติเกิดความสงบสุข

และมีความเจริญสืบไป กระแสพระราชดํารัสของพระองคเปนส่ือสัมพันธระหวาง

พระเจาแผนดินกับประชาชน ท้ังยังเปนการประมวลสถานการณบานเมืองและการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมไทยรวมทัง้สงัคมโลกในสายพระเนตรในแตละขณะ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤติการณทางการเมือง ไมวาจะเปนเหตุการณ 

14 ตุลามหาวิปโยค พฤษภาทมิฬ หรือเหตุการณความแตกแยกแบงสีเสื้อตั้งแตชวง ป 

พ.ศ. 2548 ทีล่วงเลยมาจนทกุวนันี ้ดวยบรบิทแวดลอมทางการเมอืงในปจจบุนั ทาํให

คนไทยทุกภาคสวนรวมกันหาหนทางเสริมสรางความสามัคคีระหวางคนในชาติ โดย

สงัคมไดพยายามสรางการอภปิรายความและมมุมองความคดิเกีย่วกบัความรูรกัสามคัคี

ขึ้นใหม ไดแก สันติวิธี ความสมานฉันท และความปรองดอง ซึ่งคําวาความปรองดอง

ถูกนํามาใชอยางแพรหลายท้ังในชวงการบริหารประเทศของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อันที่จริงแลว การแตกสามัคคีมิได

เปนปรากฏการณใหมในสังคมไทย และคําวาความปรองดองก็เปนเพียงเหลาใหมใน

ขวดเกา เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ

มาโดยใชคําของพระองคเองวา “รูรักสามัคคี” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว, 2550, ล. 8, น. 492) 

 ถอยอภิปรายความวาดวยความรูรักสามัคคีจํานวนมากไดถูกถายทอดผาน

กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสูสังคมไทยเปนเวลายาวนาน

มากกวาครึง่ศตวรรษทามกลางบรบิททางสงัคม การเมอืง และวฒันธรรมทีเ่ตม็ไปดวย

พลวัตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจวามุมมองของการอภิปรายความดังกลาวมีอะไร

บาง มมุมองแตละมติมิุงเสนอความรูหรอือดุมการณใด และเนือ่งจากภาษาเปนเครือ่ง

มือสื่อสารสําคัญท่ีคนในสังคมโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะใชในการถายทอดตอกยํ้า
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อดุมการณ สรางความรู และหลอหลอมความเชือ่ตางๆ ผูวจิยัจงึตองการทาํความเขาใจ

กระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคีในฐานะของภาษาที่ถูกใชสรางความ

หมายและสะทอนความสัมพันธรวมถึงอันตรกิริยาทางสังคม เพื่อเจตนาเชิงอํานาจ 

เพื่อสรางเสถียรภาพและสถานภาพ รวมทั้งเพื่อจรรโลงผลประโยชนใหแกผูใชภาษา 

ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการจัดระเบียบขององคความรูตามวัตถุประสงคในการศึกษา และ

ทาํใหเขาใจกระแสพระราชดาํรสัวาดวยความรูรกัสามคัคใีนแงทีเ่ปนกลไกทางการเมอืง

การปกครองเพื่อธํารงรักษาความเปนชาติไว

 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาภาพโดยรวมของกระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรัก

สามัคคีในมุมมองมิติตางๆ ทางการเมือง สังคม และการสื่อสาร

 2. เพื่อวิเคราะหและแสวงหาองคประกอบและแนวคิดของปรัชญา

แหงความรูรักสามัคคีตามกระแสพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ทรงพระราชทานแกพสกนิกร

 3. เพื่อวิเคราะหสิ่งที่อยูเบื้องหลังและภาคปฏิบัติการของการอภิปราย

ความ รวมทัง้ความสมัพนัธเชงิอาํนาจ ซึง่รวมกนัสรางความหมายและสืบทอดใหความ

รูรักสามัคคีกลายเปนองคความรูที่ดํารงอยู หรือเลือนหายไปจากสังคมไทย

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยอาศัยการวิเคราะหเนื้อความ บริบทของ

เนื้อความ และสหบท ของเน้ือความ (textual, contextual, and intertextual 

analysis) เปนกรอบในการศึกษาองคขอมูล (corpus) แตละหนวย โดยมุงที่จะใชการ

อภิปรายความ (discourse) ในมิติท่ีวาดวยเรื่องสังคมและวิถีปฏิบัติ อันเปนแนวคิด

ที่มองภาษาเปนพลวัตนทามกลางอันตรกิริยากับสังคมและวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรม

เปนหลกั (กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ และจนัทมิา เอยีมานนท (บรรณาธกิาร), 2549, 

น. 5) ในการศึกษาอภิปรายกระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคี ผูวิจัยเลือก
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ใชวิธีวิเคราะหอภิปรายความเชิงวิพากษ (CDA - Critical Discourse Analysis) 

ในแบบของ Foucault ซึ่งเปนระบบและกระบวนการในการสรางเอกลักษณและ

ความหมายความสําคัญใหกับสรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปน

ความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง การอภิปรายความจึงทําหนาที่ตรึงสิ่ง

ที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง จนกลายสภาพเปน

วาทกรรมหลกั ขณะเดยีวกนักก็ด ปดกัน้ มใิหเอกลักษณหรอืความหมายแฝงบางอยาง

เกดิขึน้และบางครัง้กท็าํใหเอกลกัษณและความหมายของส่ิงทีเ่คยดาํรงอยูแลวในสังคม

เลือนหายไปไดพรอมๆ กันดวย (Foucault, 1926-1984, อางถึงใน ไชยวัฒน 

เจริญสินโอฬาร, 2549, น. 19-20) 

 สําหรับวิธีอภิปรายความ ทําไดโดยการสรางแบบแผนในการอธิบาย การ

ถกเถียง การโตแยง การยกตัวอยาง หรือการใหเหตุผลหรือความหมายตอถอยคํา

หรอืถอยความใดๆ โดยใชความรูอยางรอบดานจากประสบการณของผูอานและบรบิท

ทางสงัคม เพือ่คนหาความหมายหรอืความรูทีอ่ยูในถอยคาํหรอืถอยความทีก่าํลงัศกึษา 

เพื่อสรุปภาพที่เปนตัวแทนชุดของถอยคําหรือถอยความในทางวัฒนธรรมและสังคม 

(Edgar & Sedgwick, 2002, pp. 116-119 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2554, 

น. 7) ในสวนของแหลงขอมูล ผูวิจัยคัดเลือกขอมูลเพื่อนํามาศึกษาจาก 2 แหลง

สาํคญั โดยแหลงขอมลูดงักลาวแบงตามปพทุธศกัราชเปน 2 ชวงคอื พ.ศ. 2493-2548 

ใชขอมลูจากหนงัสอืประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั พทุธศกัราช 2493-2548 จาํนวน 8 เลม ซึง่จดัทาํขึน้โดยกองทนุบาํเหนจ็

บาํนาญขาราชการ (กบข.) และ พ.ศ. 2549-2554 เนือ่งจากยงัไมมกีารรวมเลมกระแส

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตั้งแต พ.ศ. 2549 เปนตนไป แหลง

ขอมูลที่ใชจึงเปนเว็บไซตของสํานักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการคัดเลือก

และเก็บรวบรวมเฉพาะกระแสพระราชดํารัสที่มีเนื้อหาสาระหรือสื่อความหมาย

เกีย่วของดานใดดานหนึง่กบัความรูรกัสามคัคเีพือ่ใชเปนเนือ้ความ (text) ในการตคีวาม

เทานั้น
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ผลการวิจัยและอภิปราย

วัตถุประสงคที่ 1: ภาพรวมของกระแสพระราชดำารัสว่าด้วยความรู ้
รักสามัคคี

 1.1 ภาพรวมในมิติทางการเมือง มีการสืบทอดและผลิตซํ้าการอภิปราย

ความวาดวยความรูรกัสามคัคเีพือ่เปนทางออกของวกิฤตการณทางการเมอืงจากสมยั

รัชกาลที่ 5 มาสูสมัยรัชกาลที่ 9 เนื่องจากบริบททางการเมืองในสองรัชสมัยนี้ กษัตริย

ไทยทรงตองประสบกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ชวงเวลาที่พระองคทรงขึ้นครองราชยใน 

ป พ.ศ. 2493-2500 ประเทศไทยตกอยูภายใตการปกครองของรฐับาลเผดจ็การทหาร

ที่มาจากผู นําคณะรัฐประหาร ซ่ึงมีความพยายามแยงชิงอํานาจกันเองเรื่อยมา 

(ทินพันธุ นาคะตะ, 2555, น. 164-165) อีกทั้งในระยะแรก พระราชสถานะของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในขณะที่ยังทรงพระเยาว ทําใหไมทรงสามารถที่จะมี

พระราชอํานาจเหนือคณะรัฐบาล หรือกิจกรรมทางการเมืองทั่วๆ ไปได (ทักษ 

เฉลิมเตียรณ, 2526, น. 353) รวมทั้งบทบาทของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะ

นายกรัฐมนตรมีอีทิธพิลสงู โดยจอมพล ป. พยายามทีจ่ะขมสถานะของพระมหากษตัรยิ 

(สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม, 2555, น. 89) และแมวาประเทศไทยจะมีประชาธิปไตย

แลว แตสถานการณทางการเมอืงภายในประเทศยงัคงผันผวนอยูตลอด ซึง่จาก ป พ.ศ. 

2475-2534 เรามีรัฐธรรมนูญ 15 ฉบับ เกิดรัฐประหารและการกบฎถึง 18 ครั้ง 

(ชัยอนันต สมุทวณิช และคณะ, 2522, น. 20, 65) ขณะที่ภัยคุกคามภายในดําเนิน

ตอไป บานเมืองยังตองประสบภัยคุกคามภายนอกจากลัทธิคอมมิวนิสตที่แทรกซึม

เขามาบอนทําลายชาติดวยยุทธวิธีตางๆ (ดู สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2554, น. 9-10) 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําลายความรูรักสามัคคีในหมูคนไทยดวยกัน

 ยอนกลับไปสมัยรัชกาลท่ี 5 บริบททางการเมืองขณะนั้นไมแตกตางกัน 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงตองผจญภยัคกุคามภายในจากการแยง

ชงิอาํนาจของเชือ้พระวงศและขนุนางผูใหญ อกีทัง้ทรงขึน้ครองราชยเมือ่ทรงพระเยาว 

ทาํใหสมเดจ็เจาพระยาศรสีรุยิวงศ ผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองคเปนผูมบีทบาทบรหิาร

บานเมอืงในตนรชัสมยั นอกจากนี ้พระองคยงัทรงตกอยูทามกลางความแตกแยกทาง
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ความคิดทางการเมืองซึ่งขณะนั้นแนวการปกครองแบบเสรีตะวันตกไดแพรเขามา

สูประเทศไทย (ดู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2511, น. 1-19) รวมทั้ง

ภัยคุกคามภายนอกที่ยิ่งใหญคือการลาอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก (ดู 

อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2555, น. 138-139) พระองคทรงเล็งเห็นวาความสามัคคี

จะเปนทางออกของบานเมืองได จึงทรงผลิตถอยอภิปรายความรูรักสามัคคีในรูปของ

พระราชนิพนธเรื่องพระบรมราชาธิบายเรื่องความสามัคคีขึ้นเพื่อสื่อสารกับพสกนิกร

ของพระองค ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวก็ทรงมี

พระราชดําริในทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาบริบทแวดลอมทางการเมืองทั้งสองสมัยใน

เชิงเปรียบเทียบแลว อาจกลาวไดวา รัชกาลที่ 9 ทรงสืบทอดผลิตซํ้าอุดมการณและ

การอภิปรายความรูรักสามัคคีจากรัชกาลที่ 5 ในรูปของการพระราชทานกระแส

พระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคี 

 1.2 ภาพรวมในมิติทางสังคม ความรูรักสามัคคีถูกนํามาใชกดและปดกั้น

ความไมเทาเทยีมกนัทางสงัคมของไทยทัง้ในแงของชนชัน้และชาตพินัธุแทนความเชือ่

เรื่องบาปบุญทางศาสนาในอดีต สังคมไทยเปนสังคมมีชนช้ันมาแตโบราณและ

ไมยอมรบัในความเทาเทยีมกนัแมวาประเทศไทยจะเปนประชาธปิไตยมาตัง้แต ป พ.ศ. 

2475 แลวกต็าม ความไมเทาเทยีมกนัจงึเปนประเดน็เปราะบางและเปนจดุออนสาํคญั

ของสงัคมไทยทีเ่มือ่ใดทีช่นชัน้ลางตระหนกัถงึความไมเทาเทยีมและลุกขึน้มาเรยีกรอง

สิทธิของตน ก็จะทําใหสังคมเกิดความแตกแยกรุนแรงและขาดสามัคคี ในสมัยกรีก 

ความไมเทาเทยีมทางสงัคมกม็ปีรากฏในเรือ่งอตุมรฐั โดย Plato เสนอวา “...ผูปกครอง

จะตองเปนพวกทีด่ทีีส่ดุ...พลเมอืงอืน่ๆ ยอมตองทาํงานซึง่เหมาะแกธรรมชาตขิองตน...

แตละคนทาํหนาทีเ่ฉพาะของตน...รฐัจงึไมมลีกัษณะเปนพหภุาพ แตจะเปนเอกภาพ...” 

(Plato, n.d., อางถึงใน ปรีชา ชางขวัญยืน, 2526, น. 142, 155) ความรูรักสามัคคี

ถูกนํามาใชบิดเบือนความจริงเรื่องชนชั้นภายใตความคิดที่วาการแบงแยกชนชั้นและ

หนาทีจ่ะทาํใหเกดิความสามคัคกีลมกลนืในการรวมกลุมอยูดวยกนัของมนษุยในสงัคม

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงตระหนักเรื่องความไมเทาเทียมกันวาอาจ

นําไปสูความแตกสามัคคีได เพราะขณะนั้นเกิดปญหากระทบกระทั่งระหวางชนชั้น

และเชื้อชาติอยูบอยครั้ง และชวงปลายรัชสมัยของพระองคไดเกิดกลุมคนหัวนอกที่

ตอตานการถอืครองอาํนาจแตเพยีงผูเดยีวของกษตัรยิ พระองคจงึทรงเสนอขอหกัลาง

ไวในพระบรมราชาธิบายเรื่องความสามัคคีหลายประการ ที่สําคัญที่สุดคือทรงสรุปวา
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ความสามัคคีอยางแทจริงคือการที่คนทุกกลุ มในรัฐ “...ปลงใจลงเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ไมเอาอยางยักเยื้องไปตามประเทศใด...” และ “...ถือเอากระแสพระ

ราชดาํริพระเจาแผนดนิเปนประมาณ ...” (จลุจอมเกลาเจาอยูหวั, พระบาทสมเดจ็พระ, 

2511, น. 5, 9) จึงจะเห็นไดวารัชกาลที่ 5 ทรงพยายามหลอหลอมกลอมเกลาให

ประชาชนยอมรับความไมเทาเทียมกัน ไมเรียกรองสิทธิขณะที่บานเมืองยังไมพรอม 

โดยใชการอภิปรายความรูรักสามัคคีเขามากด ปดกั้น และควบคุมใหประเด็นความไม

เทาเทียมทางสังคมออนความสําคัญลงภายใตคําวารูรักสามัคคี

 ดวยความจําเปนท่ีจะตองธํารงรักษาความเปนปกแผนของชาติ พระบาท-

สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงสบืทอดและผลติซ้ําการอภปิรายความวาดวยความรูรกัสามคัคี

ผานกระแสพระราชดํารัสของพระองคเพื่อปดกั้นความไมเทาเทียมทางสังคมใน

ลกัษณะเดยีวกนั โดยทรงอปุมาชาตกิบัรางกายใหเหน็วา แมอวยัวะของรางกายจะใหญ

นอยไมเทากันแต “...ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปกติ

พรอมเพรียงกนัอยางไร ชาตบิานเมอืงกด็าํรงอยูไดเพราะสถาบนัตางๆ ตัง้มัน่และปฏบิตัิ

หนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น...” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัว, 2550, ล. 2, น. 332) 

 1.3 ภาพรวมในมิติการสื่อสาร พบวามีการสื่อสารใน 2 ระดับ คือ ระดับ

มหภาคและจุลภาค

 ระดับมหภาค เปนการพระราชทานกระแสพระราชดํารัสระดับชาติใน

พธิใีหญทีม่ผีูฟงคอืประชาชนทัว่ประเทศ และมกีารถายทอดผานสือ่มวลชนแขนงหลกั 

ซึ่งมีเพียง 2 วโรกาสสําคัญประจําทุกปคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสิ้นป โดย

เนื้อหาของสารเกี่ยวกับความสามัคคีที่ทรงเนนย้ําจะเปนเรื่องความรูรักสามัคคีกันทํา

เพื่อชาติ และเรื่องความเปนคนไทยท่ีมีนิสัยโอบออมอารี มีเมตตา เอื้อตอการเสริม

สรางสามัคคีในหมูชน 

 ระดับจุลภาค เปนการพระราชทานพระราชดํารัสแกหมูคณะหรือองคกร

ในพธิเีลก็แตจดัขึน้สมํา่เสมอ โดยทีอ่งคกรตางๆ ดงักลาวเปนสถาบนัทีเ่ปนกาํลังสําคัญ

ของชาติในการควบคุมปราบปรามและหลอหลอมกลอมเกลาอุดมการณ แมจะเปน

องคกรยอยแตทกุภาคสวนลวนเปนชองทางสาํคญัในการนอมนาํกระแสพระราชดาํรสั

วาดวยความรูรักสามัคคีไปปฏิบัติและถายทอดสืบตอไป สวนเนื้อหาของสารในระดับ

นี้ จะเปนเรื่องความสามัคคีประสานสอดคลองในการปฏิบัติงานในหนาที่เปนหลัก 
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 การสื่อสารทั้ง 2 ระดับนี้จึงเปนกลไกทําใหการอภิปรายความวาดวยความ

รูรักสามคัคสีามารถแทรกซึม สะสม และหมนุเวยีนไปทัว่ทกุระดบัชัน้ของความสมัพนัธ

และในทกุระบบของสงัคม ผานสถาบนัตางๆ อนัเปนกลไกของรฐัทัง้ในสวนทีท่าํหนาที่

หลักดานการควบคุมปราบปราม (RSA) ไดแก ทหาร ตํารวจ และศาล และในสวนที่

ทําหนาที่ดานการควบคุมทางอุดมการณ (ISA) ซึ่งไดแก สถาบันศึกษา ศาสนา สื่อสาร

มวลชน และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคที่ 2: องคประกอบและแนวคิดของปรัชญารู้รักสามัคคี
 ในสวนขององคประกอบและแนวคิดปรัชญารูรักสามัคคี พบวาแบงไดเปน 

3 องคประกอบตามแกนซึง่เปนความคดิทีเ่ปนตวัแทนของเนือ้ความคือ ชาตนิยิม ความ

เปนคนไทย และพุทธธรรม 

 2.1 ชาตินิยม เปนการสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นระหวางชนชั้นและเชื้อชาติ

ตางๆ รวมถึงสรางเอกลักษณของชาติไทยเพื่อปองกันการคุกคามจากชาติอื่น 

ซึ่งเอกภาพและเอกลักษณคืออีกความหมายหนึ่งของความรูรักสามัคคี จากผลการ

ศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 

  2.1.1 ชาตินิยมในอดีตเปนเรื่องของการสามัคคีกันสู รบปกปอง

ประเทศดวยความรักชาติ สํานึกของความรักชาติจึงเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนแรงใจ

กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี แตโบราณไทยเราเปนชาตินักรบและชายไทย

ทุกคนตองเปนทหาร คุณลักษณะความเปนชาตินักรบและระบบทหารไทยที่สืบทอด

ตอกันมาทําใหคนไทย โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่ปกปองประเทศ เชน ทหาร ตํารวจ 

ลกูเสอื หนวยงานไทยอาสาตางๆ มสีาํนกึของความรกัชาตแิละสามคัคกีนัตอสูเพือ่ชาติ

ของตน 

  2.1.2 เนื่องจากความสัมพันธของชาวบานชนบทกับหนวยงาน

ราชการของไทยในสมยักอนไมราบรืน่ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพยายามเสรมิ

สรางความรูรกัสามคัครีะหวางคนไทยสองกลุมนีโ้ดยนาํประชาชนในพืน้ทีม่าฝกทาํงาน

รวมกับเจาหนาท่ี เพราะทรงดําริวาหนาท่ีปกปองประเทศและสํานึกรักชาติมิไดเปน

เรื่องของทหารโดยลําพัง ลูกเสือและหนวยงานไทยอาสาปองกันชาติจึงถือกําเนิด

ขึ้นมา อันที่จริง ในสมัย ร.6 ไดมีการจัดตั้งกองเสือปาดวยวัตถุประสงคเดียวกันคือ
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เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมปกปองประเทศชาติ โดยพระองคทรงมุงหมาย 

“...ใหราษฎรทั่วกันรูสึกวา...ความรักชาติบานเมือง...ความสามัคคีในคณะ...จะทําให

ชาติเราดํารงอยูเปนไทยไดสมนาม...” (มงกุฏเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, 

อางถึงใน ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ (ผูแปล), 2556, น. 396)

  2.1.3 พระองคทรงแบงเขาแบงเราอยางชัดเจนเพื่อสรางความเปน

อื่นใหแกผูรุกราน ในขณะที่สรางเอกลักษณความเปนเราใหคนไทยเห็นความสําคัญ

ของชาติรวมกันและเกิดความรูสึกวาเปนเจาของประเทศ “...การคุกคามภายนอกยัง

มีอยูไมขาดสาย...อาจนําความพินาศมาสูชาติเราเมื่อไรก็ได ฝายที่คุกคามเรานั้นเปน

ตางชาติผู มีลัทธิความเชื่อตรงขามกับเรา เขารุกรานเราเพื่อประโยชนและความ

เปนใหญของเขา...” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 1, น. 

253)

  2.1.4 พระองคทรงเปรยีบเทยีบชาตเิรากบัชาตอิืน่วาเรามดีเีหนอืกวา

ชาติเขา เพราะไทยเรามีสามัคคี การยกยองเชิดชูชาติของเราอยูเสมอทําใหคนในชาติ

เกดิความภมูใิจและมจีติผกูสมคัรรกัชาตเิปนหนึง่เดยีวกนั “…อนัแผนดนิไทยของเรานี้ 

ถงึจะเปนทีเ่กดิทีอ่าศยัของคนหลายเชือ้ชาต ิหลายศาสนา แตเรากอ็ยูรวมกนัโดยปรกติ

ราบรื่นมาเปนเวลาชานาน เพราะตางสมัครสมานกันอุตสาหชวยกันสรางบานเมือง...

ซึ่งแมนานาประเทศก็นาจะนําไปเปนแบบฉบับได...” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 4, น. 280)

  2.1.5 ทรงนําประวัติศาสตรชาตินิยมมาเปนกลไกสรางความรูรัก

สามคัค ีโดยอางถงึความรูรกัสามคัคขีองบรรพบรุษุไทยในประวตัศิาสตรวา “...ชาตเิรา

รักษาความเปนเอกราช...มาไดดวยอาศยับรรพบรุษุของเราทัง้หลายมคีวามสามคัค…ี” 

(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 1, น. 171) และยังมีการ

รําลึกถึงความสามัคคีในวีรกรรมการตอสูเพื่อชาติของบรรพชนไทย เชน วีรกรรมของ

พระนเรศวร คุณหญิงมุกคุณหญิงจัน ทาวสุรนารี พระเจาตากสิน และชาวบาน

บางระจัน อีกดวย 

  2.1.6 ทรงตระหนักถึงผลกระทบของโลกาภิวัตนในแงของการ

สญูเสยีเอกลกัษณของชาตอินัอาจนาํไปสูความแตกสามคัค ีจงึทรงเนนยํา้ความสาํคญั

ของเอกลักษณของชาติอยูเสมอ “...ชาติบานเมืองเปนจุดหมายสูงสุด เปนที่ยึดมั่น

ประจําใจของคนในโลกมาตลอดตั้งแตไหนแตไร...แตปจจุบันโลกแคบเขา มีความคิด
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ความเชื่อเกิดใหมในหมูคนเปนอันมากวาประเทศและชาติกําเหนิดมิใชสิ่งสําคัญ...” 
(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 4, น. 197) อยางไรก็ตาม
“...เราตองสํานึกในชาติบานเมืองกอน...” (เรื่องเดียวกัน, 2550, ล. 4, น. 266)
 2.2 ความเปนคนไทย เปนการตอกยํ้าคุณลักษณะนิสัยใจคอแบบไทยๆ 
ซึง่เอกลกัษณเหลานีถ้กูสรางขึน้เพือ่ทาํใหคนในชาตริบัรูความหมายและเกดิความรูสึก
รวมกัน อันจะนําไปสูความรูรักสามัคคี จากผลการศึกษา สามารถสรุปและอภิปราย
ไดวา 
  2.2.1 ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
พยายามสรางเอกลักษณคนไทยที่จะทําใหกลุมคนตางเชื้อชาติตางวัฒนธรรมอยูรวม
กันโดยสามัคคี ในสวนของความขัดแยงทางชนชั้น พระองคทรงทําใหเกิดความสํานึก
วาคนไทยชัน้ตางๆ มศีลีธรรม มหีนาทีแ่ละมคีวามอารตีอกนั เมือ่คนทกุชนชัน้ทาํหนาที่
ของตน ความรูสึกแตกแยกก็จะไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคนทุกชนชั้นถูกทําใหมีความ
สํานึกในคุณคาของความสามัคคีไปพรอมๆ กัน (สายชล สัตยานุรักษ, 2546, น. 51, 
67) ซึ่งความสามัคคีระหวางชนช้ันในสังคมไทยในแงนี้สรางไมยาก เนื่องจากคนไทย
ยงัยดึตดิกบัระบบอปุถัมภและระบบเจาขนุมลูนาย ทาํใหมคีวามเคยชนิกบัการแบงชัน้
ตามชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ
  2.2.2 ความเปนคนไทยที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
ประมวลเอาไววาเปน 3 สิ่งที่ทําใหเมืองไทยและชนชาติไทยดํารงอยูไดอยางยั่งยืนคือ 
“...ความจงรักอิสระของชาติอยางหนึ่ง ความปราศจากวิหิงสาอยางหนึ่ง ความฉลาด
ในการประสานประโยชนอยางหนึ่ง...” (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, อางถึง
ใน สายชล สตัยานรุกัษ, 2546, น. 115) คณุลกัษณะทัง้ 3 ขอนีล้วนแลวแตเปนรากฐาน
ของความรูรักสามัคคี โดยความรักอิสรภาพจะทําใหคนไทยสามัคคีกันปกปองรักษา
เอกราชและอธปิไตยของตน สวนการไมเบยีดเบยีนผูอืน่และความฉลาดในการประสาน
ประโยชนจะชวยผนึกและสมานใหคนชนช้ันหรือเชื้อชาติตางกันในประเทศไทย
สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางเปนสุข
  2.2.3 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสืบทอดผลิตซํ้านิสัยใจคอ 
3 ขอนี้ผานกระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคีของพระองค เชน การที่คน
ไทยมีความจงรักหวงแหนอิสรภาพของประเทศ ทําใหคนไทยมีความสามัคคีรวมใจ
ไมแบงภาคสวน กลาวคือ “...จะเปนชาวภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ก็เปนพี่นองกันท้ังน้ัน ชาติไทยมีความเดือดรอนก็ชวยกัน...เปนหลักของคนไทยที่วา
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ทุกคนเปนพี่นองทองเดียวกัน...” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
2550, ล. 1, น. 278) นอกจากนี ้พระองคยงัทรงเหน็ดวยกบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพในขอที่ว า เพราะคนไทยเรามีคุณลักษณะเสรีแตไมเบียดเบียนใคร 
หรืออวิหิงสา จึงสามัคคีกันไดเพราะนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
“...ประเทศไทยเรามีความเสรีอยางมาก คือความเสรีที่จะปฏิบัติตนอยางไมมีอะไรมา
ขดัขวาง...เราจะปฏบิตังิานอะไร เรากท็าํไดโดยเสร ีถาถอืวาการกระทาํนัน้ทาํดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต คือไมเบียดเบียนผูอื่น ความสามัคคีก็อยูที่ขอนี้...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 4, น. 288) อีกทั้งพระองคยังทรงเห็นวาคน
ไทยฉลาดในการประสานประโยชนระหวางชนชั้นและเชื้อชาติ “...ผลงานการกระทํา
อันเปนสวนรวมของคนทั้งชาติ...ผูใดฉลาดเฉลียวในทางใด...ตองพยายามทําหนาที่ให
ไดผลงอกงามในทางนัน้...เพือ่ประสานประโยชนทกุสวนเขาดวยกนั...” (เรือ่งเดยีวกนั, 
2550, ล. 8, น. 140)
  2.2.4 ความเปนคนไทยที่ไมมีใครเหมือนในสายพระเนตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ “...ความเห็นอกเห็นใจ...จิตใจของคนไทยมีความ
รูสึกวาตองมีเมตตาการุณกัน...ไมเหมือนประเทศหรือทวีปดังที่ไดกลาวขางตน...” 
(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 8, น. 54-55) และคนไทย
ยังมีนิสัยรักสงบ ชอบประนีประนอม จึงมักหลีกเล่ียงความขัดแยง “...แมจะมี
ความคิดแตกตางกัน...แตทุกคนจะตองหันหนาเขาหากัน เพื่อที่จะสรางความเปน
ปกแผนดวยความสามัคคี...เรามีของดีที่ประเทศอื่นอาจไมมี และของดีน้ีคือจิตใจ...” 
(เรื่องเดียวกัน, 2550, ล. 4, น. 206) ทั้งความเมตตาและการประนีประนอมลวนแลว
แตเปนอปุนสิยัทีช่วยลดปญหาความขัดแยงและเปนปจจยัเสรมิสรางความรูรกัสามคัคี
ทั้งคู
 2.3 พุทธธรรม ในฐานะพระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนพุทธมามกะ และทรงอุปถัมภคํ้าชูพระพุทธศาสนามาโดยตลอดตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (สุรพล ไตรเวทย, 2549, น. 336) และ
เมื่อประชาชนคนไทยสวนใหญเปนชาวพุทธ การพระราชทานพระราชดํารัสวาดวย
ความรูรักสามัคคีดวยภาษาธรรมยอมกอใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามไดโดยงาย 
  2.3.1 ในป พ.ศ. 2525 ขวบปที่มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ 200 ป และยังเปนปที่พรรคคอมมิวนิสตในประเทศไทยลมสลายลงหลังจาก

รัฐบาลพลเอกเปรมฯ ออกคําสั่ง 66/23 นิรโทษกรรมผูหลงผิดใหออกจากปากลับมา
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ใชชีวิตตามปกติได 2 ป (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2554, น. 507-508) ชวงเวลาที่บาน
เมืองกําลังฟนฟูพัฒนาน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานกระแส
พระราชดาํรสัวาดวยความรูรกัสามคัคใีนมมุมองของพทุธธรรมไวในพธิบีวงสรวงสมเดจ็
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ มณฑลทองสนามหลวง ความวา “...คุณธรรมที่
ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยู 4 ประการ...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 6, น. 199) คุณธรรม 4 ประการขางตนที่
พระองคทรงเสนอใหประชาชนคนไทยนอมนํามาปฏิบัตินี้คือ ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเปน
ธรรมสําหรับการครองเรือนและครองชีวิตของคฤหัสถ ไดแก สัจจะ ทมะ ขันติ และ 
จาคะ (พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม: ฆราวาสธรรม 4, 2547) เมื่อ
ฆราวาสผูเปนปจเจกประพฤติถึงพรอมดวยฆราวาสธรรม 4 แลว ยอมทําใหสังคม
สวนรวมเปนสังคมที่ยึดมั่นในพุทธธรรมอันนําไปสูความรูรักสามัคคี
  2.3.2 ชวงป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปที่ความแตกสามัคคีแบงสีเสื้อเขาสู
ภาวะแตกหกัและไดเกดิรฐัประหารรฐับาลทกัษณิฯ ขึน้ในเดอืนกนัยายน กอนหนานัน้
เพียง 3 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานกระแสพระราชดํารัส
วาดวยความรูรกัสามคัคอีงคสาํคญัทีส่ดุในมมุมองของพทุธธรรมในวโรกาสทีท่รงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป ความวา “...นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนที่ตั้งของความรัก
ความสามัคคี...” (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2549, อางถึงใน 
สํานักราชเลขาธิการ, 2554) เมื่อนําพระราชดํารัสดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับหลัก
สาราณียธรรม 6 ซึ่งเปนธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสามัคคีในพระสูตร พบวามีความ
สอดคลองกัน คุณธรรมประการที่หนึ่งนั้น คือเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม คุณธรรมประการที่สองคือสาธารณโภคิตา คุณธรรมประการที่สามคือศีล
สามญัญตา และคณุธรรรมประการสดุทายคอืทฏิฐสิามญัญตา (สุตตนัตปฎก ทฆีนกิาย 
ปาฏิกวรรค ที.ปา.11/317 /257, 2549) 
  2.3.3 นอกจากน้ี พระองคยังทรงนําสามัคคีเภทชาดกมาใชอธิบาย
ใหเห็นโทษของสังฆเภท โดยตั้งพระทัยชี้ใหเห็นวาการยุใหแตกสามัคคีของพวก
ไมประสงคดีทางการเมืองและคอมมิวนิสตเปนลูกไมเกา “…เรื่องนี้โบราณแลว...เรา
อยูในสมัยที่ลําบากอันตราย ใครมาใชลูกไมน้ี เราตองทราบการยุยงที่มี...” (ภูมิพล-
อดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2550, ล. 1, น. 145) ซึ่งเมื่อยอนมองใน
ประวัติศาสตรของไทยเองก็มีตัวอยางเรื่องน้ีใหเห็นเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 
ในป 2112
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วัตถุประสงคที่ 3: เบื้องหลังและภาคปฏิบัติการของการอภิปรายความรู้
รักสามัคคี

 พระราชดํารัสของพระมหากษัตริยไทยมิไดเปนเพียงพระสุรเสียงหรือการ
ทรงพระอกัษรบนหนากระดาษ แตสิง่ทีอ่ยูเบือ้งหลงันัน้คอืพระราชอาํนาจในการผลติ
สรางและผลิตซ้ํา ตอกยํ้าและสืบทอดความรูความหมายของอุดมการณอยางใด
อยางหนึ่ง เพื่อใหกลายเปนความจริงโดยชอบธรรมและเอื้อประโยชนตอความมั่นคง
เปนปกแผนของชาต ิซึง่หนาทีน่ีไ้ดทาํใหการพระราชทานกระแสพระราชดาํรสัวาดวย
ความรูรักสามัคคีมีความสําคัญในฐานะที่เปนกลไกทางการเมืองการปกครองของไทย
ที่ทําใหบานเมืองมีสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมาชานาน จากการวิเคราะหเบื้อง
หลังและภาคปฏิบัติการของการอภิปรายความรูรักสามัคคีพบวา การที่การอภิปราย
ความรูรกัสามคัคยีงัคงเปนกระแสหลกัและดาํรงอยูเปนองคความรูในสงัคมไทยไดนัน้
เปนเพราะ
 3.1 พระราชอํานาจท่ีสนับสนุนคํ้าจุนอยูเบื้องหลัง โดยที่พระราชอํานาจ
ดังกลาวคือพระราชอํานาจตามราชประเพณีพิธีกรรมและพระบารมีที่ทรงยึดม่ันใน
ราชธรรมตลอดมา พระราชอาํนาจของกษตัรยิทีส่บืทอดตามราชประเพณทีัง้ทางนตินิยั
และพระบารมีน้ันมีท่ีมาจากความเชื่อในคัมภีรฝายพุทธและพราหมณ เมื่อกษัตริย
ทรงไดรับการอภิเษกจากพราหมณในพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษกแลว เทากับวา
ทรงเปนพระวิษณุหรือพระนารายณอวตารลงมาปกครองบานเมืองเพื่อดับทุกขเข็ญ 
(ส.ศิวลักษณ, 2539, น. 5-8) นอกจากนี้ พระราชอํานาจดังกลาวยังมีที่มาจากความ
เปนธรรมราชา คือทรงยึดถือปฏิบัติตนอยูในทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และ
ราชสังคหวัตถุ 
 3.2 ภาคปฏิบัติการของการอภิปรายความซึ่งกระทําการลงลึกไดทั่วถึง
ทุกระดับความสัมพันธและทุกพื้นที่ในสังคมไทย โดยภาคปฏิบัติการเหลานี้อาจแสดง
ผานการพูดของบุคคลในสังคม ไมวาจะดวยวาจา ตัวหนังสือ สัญลักษณ หรือ
อากัปกิริยา และยังปรากฏตัวผานจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเช่ือ คานิยม รวมถึง
สถาบันในสังคมที่มีความเกี่ยวของดานใดดานหนึ่งกับความรูรักสามัคคีอีกดวย
  3.2.1 กลไกการสื่อสาร 2 ระดับทั้งในดานกวางและในทางดิ่งผาน
สถาบนัอนัเปนกลไกของรฐัทัง้ในสวนทีท่าํหนาทีห่ลกัดานการควบคมุปราบปราม (RSA) 
และในสวนที่ทําหนาที่ดานการควบคุมทางอุดมการณ (ISA) ไดทําใหการอภิปราย
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ความรูรักสามัคคีสามารถแทรกซึม สะสม และหมุนเวียนไปทั่วทุกระดับชั้นของ

ความสัมพันธและในทุกระบบของสังคม (ดูมิติการสื่อสาร หนา 8)

  3.2.2 พธิกีรรมการพระราชทานกระแสพระราชดาํรสัวาดวยความรู

รักสามัคคีในวาระโอกาสตางๆ ถือเปนศูนยรวมความสามัคคีหรือแกนกลางในการยึด

โยงบุคคลทุกภาคสวนเขาหากันอยางแทจริง ความรูรักสามัคคีจึงกลายเปนความจริง

ที่ขจัดความแตกตาง ความไมเทาเทียม และผนึกชนช้ันรวมถึงชนชาติที่ตางกันใหมี

จิตสํานึกรวมและเกิดความทรงจํารวมเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต พิธีกรรมจึงมิใชทําไป

เพื่อจรรโลงจิตใจหรือสืบทอดประเพณีเทานั้น แตเปนการตอกยํ้าอํานาจ หรือตอกยํ้า

ความจริงใหกับการอภิปรายความ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555, น. 126-127) 

  3.2.3 การสืบทอดเอกลักษณของกษัตริยโดยเนนความเปนกษัตริย

ของราษฎรและเพื่อราษฎรตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสรางไว 

เนือ่งจากมโนทศันเกีย่วกบักษตัรยิทีค่นไทยรบัรูและยอมรบัจะทาํใหกษตัรยิทรงมคีวาม

ชอบธรรมในการปกครอง ซึ่งชวงที่เขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 ไดมีการจัดการศึกษาแผนใหมท่ีเนนความสําคัญของสถาบันพระมหา-

กษัตริยเพื่อตอตานลัทธิคอมมิวนิสต และมีการใชส่ือมวลชนแขนงตางๆ สืบทอด

และเผยแพรภาพของกษัตริยที่ทรงเปน “ของราษฎรและเพื่อราษฎร” เอกลักษณ

พระมหากษัตริยในแงน้ีไดซึมลึกเขาไปอยู ในใจของคนทุกชั้นทุกทองถื่น โดยที่

พระราชกรณียกิจของพระองคเองในการเสด็จประพาสตนก็มีสวนสําคัญที่ทําให

เอกลักษณดังกลาวมีพลังมากขึ้น (สายชล สัตยานุรักษ, 2546, น. 141, 175) 

 3.3 บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมซึง่เปนเอกลักษณของคนไทยทีจ่ะตอง

จงรักภกัด ีออนนอมยอมตามพระราชดาํรแิละพระราชดาํรสัของกษตัรยิ เพราะกษตัรยิ

ไทยนับตั้งแตอดีตทรงเปรียบประดุจบิดาของแผนดินและเปนศูนยรวมความสามัคคี

ของคนทั้งชาต ิคนไทยจึงมคีวามเชื่อและรูสกึเชิงบวกอยูเสมอวากระแสพระราชดาํรสั

ลวนเปนเรื่องดีงาม ถอยอภิปรายความวาดวยความรูรักสามัคคีเหลาน้ีจึงถูกผลิตซ้ํา 

สืบทอดตอกยํ้า ผานประเพณีพิธีกรรมและประวัติศาสตร โดยมีเครือขายของอํานาจ

ในดานบวกที่กอใหเกิดความชื่นชอบและสยบยอมโดยดุษฎีเปนเครื่องคํ้าจุน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 การอภิปรายความกระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรักสามัคคีเปนการ
ศึกษาระบบและกระบวนการสรางเอกลักษณและความหมายความสําคัญใหกับ 
“ความรูรักสามคัค”ี ในฐานะทีเ่ปนความรูและความจรงิในสงัคมไทย โดยการอภปิราย
ความจะทําหนาที่ตรึงความรูรักสามัคคีใหดํารงอยูเปนกระแสหลักและเปนที่ยอมรับ
ของสังคมในวงกวางดวยการสืบทอดตอกยํ้า ผลิตสรางและผลิตซํ้า ขณะเดียวกันก็กด
และปดกั้นมิใหเอกลักษณหรือความหมายของส่ิงที่จะมาทําลายความรูรักสามัคคี
เกิดขึ้น จากผลการศึกษาพบวา มีการสืบทอดและผลิตซํ้าการอภิปรายความวาดวย
ความรูรักสามัคคีเพื่อเปนทางออกของวิกฤตการณทางการเมืองจากสมัยรัชกาลที่ 5 
มาสูรัชกาลที่ 9 และความรูรักสามัคคียังถูกนํามาใชกด ปดกั้น ความไมเทาเทียมทาง
สงัคมของไทยทัง้ในแงของชนชัน้และชาตพินัธุดวยความจาํเปนในการธาํรงรกัษาบาน
เมอืงใหเปนปกแผน ในสวนของการสือ่สารพบวาม ี2 ระดบัคอื ระดบัมหภาคซึง่เปนการ
พระราชทานกระแสพระราชดํารัสในพิธีใหญท่ีมีผูฟงคือประชาชนทั่วประเทศ มีการ
ถายทอดผานสือ่มวลชนหลกั และระดบัจลุภาคซึง่เปนการพระราชทานพระราชดาํรสั
แกหมูคณะหรือองคกรในพิธีเล็ก โดยการสื่อสารทั้ง 2 ระดับนี้จะเปนกลไกทําใหการ
อภปิรายความวาดวยความรูรกัสามคัคสีามารถแทรกซมึและหมนุเวยีนไปทัว่ทกุระบบ
ของสังคมไทย
 ในสวนขององคประกอบและแนวคิดของปรัชญารูรักสามัคคี พบวามีการ
สรางเอกลกัษณและความหมายความสาํคญัใหกบัความรูรกัสามคัคีในมมุมองเกีย่วกบั
ชาตินิยม ความเปนคนไทย และพุทธธรรม โดยที่  1) ชาตินิยม เปนการสรางเอกภาพ
ใหเกิดขึ้นระหวางชนชั้นและเชื้อชาติตางๆ รวมถึงสรางเอกลักษณของชาติไทยเพื่อ
ปองกันการคุกคามจากชาติอื่น  2) ความเปนคนไทย เปนการตอกยํ้านิสัยใจคอแบบ
ไทยๆ ไดแก ความจงรักอิสระของชาติ ความปราศจากวิหิงสา ความฉลาดในการ
ประสานประโยชน รวมทัง้ความเมตตาและประนปีระนอม ซึง่เปนเอกลกัษณทีถ่กูสราง
ขึ้นเพื่อทําใหคนในชาติรับรูความหมายและเกิดความรูสึกรวมกันอันนําไปสูความรูรัก
สามัคคี  3) พุทธธรรม มีการนํา ฆราวาสธรรม 4 สาราณียธรรม 6 และสามัคคีเภท
ชาดก มาใชยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมทางอุดมคติใหคนไทยประพฤติปฏิบัติตนตาม
แนวทางแหงสามคัคธีรรม โดยทีอ่งคประกอบทัง้ 3 สวนนีเ้ปนผลจากการศกึษาตคีวาม

และจัดหมวดหมูองคขอมูลตามแกนซึ่งเปนความคิดที่เปนตัวแทนของเนื้อความ 
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 นอกจากนี้ ที่การอภิปรายความรูรักสามัคคียังคงเปนกระแสหลักและดํารง

อยูเปนองคความรูในสังคมไทยไดนั้นเปนเพราะ  1) พระราชอํานาจที่สนับสนุนคํ้าจุน

อยูเบื้องหลัง โดยพระราชอํานาจดังกลาวมีท่ีมาจากราชประเพณีพิธีกรรมและพระ

บารมีที่ทรงยึดมั่นในราชธรรม  2) ภาคปฏิบัติการของการอภิปรายความกระทําการ

ลงลึกไดทั่วถึงทุกระดับความสัมพันธและทุกพื้นที่ในสังคมไทย ทั้งในแงของกลไกการ

สือ่สารผานสถาบนัทีท่าํหนาทีค่วบคมุปราบปราบและควบคมุทางอดุมการณ พธิกีรรม 

และการสืบทอดเอกลักษณของกษัตริยผูทรงทําเพื่อราษฎรมาโดยตลอด  3) บริบท

ทางสังคมวัฒนธรรมของไทยซึ่งเปนเอกลักษณคนไทยที่จะตองจงรักภักดี ออนนอม

ยอมตามพระราชดําริและพระราชดํารัสของกษัตริย เพราะกษัตริยไทยทรงเปนศูนย

รวมความรักสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ และคนไทยมีความเชื่ออยูเสมอวากระแสพระ

ราชดํารัสเปนเรื่องดีงาม ถอยอภิปรายความวาดวยความรูรักสามัคคีเหลานี้จึงไดรับ

การนอมนําไปปฏิบัติ สืบทอดผลิตซํ้าผานประเพณีพิธีกรรมและประวัติศาสตร โดยมี

เครือขายของอํานาจดานบวกที่กอใหเกิดความชื่นชอบและสยบยอมเปนเครื่องคํ้าจุน

 จากผลการศึกษาท้ังหมด อาจกลาวไดวา มุมมองวาดวยเรื่องชาตินิยม

และความเปนคนไทยน้ันหมายถึงสถาบันชาติ มุมมองวาดวยเรื่องพุทธธรรมหมายถึง

สถาบันศาสนา และมุมมองเก่ียวกับพระราชอํานาจหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย 

สถาบันทั้ง 3 น้ีนับไดวาเปนสถาบันหลักสําคัญของชาติไทยและถูกสถาปนาเปน

เอกลักษณของชาติ เปนสามสิ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนคนไทยใหมีจิตสํานึก

รวมกันในการทําประโยชนเพื่อชาติ ทําใหสังคมไทยธํารงรักษาความรูรักสามัคคีมาได

โดยตลอด ดังนั้น สารสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระประสงคที่จะ

ถายทอดสูประชาชนทกุหมูเหลา ผานกระแสพระราชดาํรสัวาดวยความรูรกัสามคัคคีอื 

ตราบเทาที่คนไทยยังคงยึดม่ันในเอกลักษณของชาติทั้ง 3 ส่ิง คนไทยจะไมมีวันแตก

ความสามคัค ีและบานเมอืงกจ็ะดาํรงอยูไดอยางเปนปกแผนมัน่คง มคีวามเปนอนัหนึง่

อันเดียวกันตลอดไป 

 ในสวนของขอเสนอแนะ ผลการศึกษากระแสพระราชดํารัสวาดวยความรู

รักสามัคคี สามารถนําไปประยุกตใชได ดังนี้

 1. ความรู รักสามัคคีเปนอุดมการณที่จําเปนและมีความสําคัญตอ

ประเทศไทยทุกยุคทุกสมัย จึงตองมีการสืบทอดตอกยํ้าจากรุนสูรุน เพื่อใหอุดมการณ

ดังกลาวดํารงอยูในสังคมไทยตลอดไป
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 2. หนาที่ในการปองกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศมิไดเปน

หนาที่ของทหารฝายเดียว พลเมืองทั่วไปควรใสใจและใหความรวมมือในกิจการของ

ทหารโดยพรอมเพรียงกัน

 3. ควรมนีโยบายสงเสรมิการเรยีนรูประวตัศิาสตรของชาตแิละบรรพบรุษุ

ของไทยเพื่อหลอหลอมกลอมเกลาใหเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกรักชาติ การเรียนรู

เรื่องราวความเปนมาของบานเมืองตนตั้งแตอดีตจนปจจุบันจะทําใหคนไทยมีน้ําหน่ึง

ใจเดียวกัน สามัคคีกัน คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของชาติเหนือความขัดแยงทั้งปวง 

นับวาเปนการขจัดปญหาความขัดแยงอยางยั่งยืนดวยสันติวิธี 

 4. ระยะหลังมานี้ สถาบันกษัตริยถูกโจมตีใหออนแอลง พระพุทธศาสนา

ก็ประสบกับความเสื่อมถอย อีกทั้งสํานึกรักชาติและความเปนไทยก็เริ่มกลับกลาย

เปนอื่น เมื่อสถาบันหลักของชาติทั้ง 3 มีเสถียรภาพนอยลง จึงไมนาแปลกใจที่ความ

แตกสามัคคีในหมูคนในชาติจะเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนปรากฏการณความแตกแยก

ทางการเมืองและสังคมอยางรุนแรง ดังนั้น หนทางแกปญหาความแตกสามัคคีคือการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันทั้ง 3 นี้โดยเรงดวน

 5. ควรสงเสริมใหมีการนอมนํากระแสพระราชดํารัสวาดวยความรูรัก

สามคัคไีปปฏบิตั ิสบืทอดและผลติซ้ํา ผานชองทางการสือ่สารทกุประเภท ทัง้ดวยวาจา

และภาษาเขยีน เพือ่ตอกยํา้เอกลกัษณของชาตใิหดาํรงอยูในใจประชาชนคนไทยเสมอ 

เพราะตราบเทาที่สถาบันอันเปนเอกลักษณของชาติทั้ง 3 ซึ่งไดแก ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ยังมีความเขมแข็งมั่นคง คนในชาติก็จะมีความรูรักสามัคคีเนื่องจาก

มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไวดวยกัน 

 6. คนไทยควรใหความสนใจตอกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมากขึ้น และพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่พระองคตองการสื่อถึงอยาง

ถองแทลึกซึ้ง
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 การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมและประสิทธิผลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของ

เยาวชนในฐานะผูสงสาร ผูผลิตสาร การมีสวนรวมในชองทางการสื่อสาร และการมี

สวนรวมในฐานะผูรับสารในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการละครในโครงการละครเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิตของเยาวชนหลังจากเขารวมกิจกรรม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางระดบัการมสีวนรวมกับความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการดาํเนนิชวีติ

ของเยาวชนโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิง

สํารวจซึ่งใชแบบสอบถาม 

 ผลการศกึษาพบวาเยาวชนเพศชายและเพศหญงิทีเ่ขารวมกจิกรรมมจีาํนวน

ใกลเคียงกัน เยาวชนสวนใหญมีอายุ 22 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอุดมศึกษา

หรือระดับปริญญาตรี โดยผลการศึกษาพบวาเยาวชนสวนใหญมีสวนรวมในฐานะ

ผูสงสาร ผูผลิตสาร การมีสวนรวมในชองทางการสื่อสาร และการมีสวนรวมในฐานะ

ผูรับสารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเยาวชนที่มีสวนรวมฐานะผูสงสาร (Sender) 

โดยทํากิจกรรม มีสวนรวมฝกซอมการแสดงกอนการแสดงมากที่สุด สวนเยาวชน

สวนใหญที่มีสวนรวมในสวนของเนื้อหาละคร (Message) นั้นมีสวนรวมในดานการ

กาํหนดเนือ้หาละครในการแสดง สวนการมสีวนรวมในเรือ่งชองทางการสือ่สาร (Chan-

nel) พบวาเยาวชนไดรวมในการบอกกลาวหรอืประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการแสดงละคร

ของกลุมมากทีส่ดุ และเยาวชนสวนใหญทราบถงึวตัถปุระสงคของละครทีน่าํเสนอมาก

ที่สุดในฐานะของผูชมหรือในฐานะผูรับสาร (receiver) สําหรับระดับความรูที่ไดรับ

จากการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลง

นั้นพบวาเยาวชนไดรับความรูดานการดําเนินชีวิตอยูในระดับสูง และมีทัศนคติที่เห็น

ดวยกับการดําเนินชีวิตในทางที่เหมาะสม อาทิ เยาวชนสวนใหญเห็นดวยวาการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และการปกปองทรัพยากรเริ่มตนจากตนเอง และเยาวชนมีการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตามวตัถปุระสงคของละครเพือ่การพฒันาเยาวชน 

นอกจากนี้ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ยังพบวา ระดับการมี

บทคัดยอ
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สวนรวมของเยาวชนไมมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมดานการ

ดําเนินชีวิตของเยาวชน ในขณะที่ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานการดําเนินชีวิต

ของเยาวชนมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

คําสําคัญ: ประสิทธิผล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู  ทัศนคติ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการดําเนินชีวิตที่เกิดขึ้นกับเยาวชนภายหลัง

ที่ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการละคร ตามความคาดหวังของโครงการ

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความคาดหวังตอเยาวชนที่เขารวมใน

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 อบรมเชิงปฏิบัติการละคร หมายถึง กิจกรรมการผลิตและแสดงละคร

ของเยาวชนในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย

กลุมละครมะขามปอมหรือมูลนิธิสื่อชาวบานรวมกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งไดกอตั้งโครงการตั้งแต ป พ.ศ. 

2552 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2555) 
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 The study of “Participation and Effectiveness of Youth in 

Theatre Workshop of Theatre for Change Project” was conducted for 

main objectives: Study the participation levels of youths as a sender, a 

playwright, a channel, and a receiver, in C; and Study the changes of 

youths’ knowledge, attitude, and practice (KAP) of living after attended 

the workshop.

 The Mixed-Method Research Methodology had been applied 

in this paper. Both Quantitative Method, using survey research question-

naires, and Qualitative Method, using group interview, were applied 

to the research procedures. Two hundred and twenty-two youths 

attended the workshop during the year 2009 to 2011 were chosen as 

representative sample group for answering the questionnaires. Five youths 

attended the Theatre workshop were chosen for group interviewing.

 The amount of male attended the workshop compared to 

female were indifferent, aged around 22 years old, and had been in 

higher education, college or university education. The results for youths’ 

participation levels generally revealed high degree of participation levels 

as a sender, a playwright, a channel, and also a receiver, in the Theatre 

workshop of Theatre for Change Project : As a sender, youths’ rehearsal 

before the show indicated the highest level; As a playwright, youths’ 

participation levels in drama content setting indicated the highest degree; 

As a channel youths’ participation levels in publicizing the group 

performance indicated the highest degree; and As a receiver, youths’ 

awareness of the drama’s objectives indicated the highest degree.

Abstract
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 The results for KAP Change Study signified high degree in youths’ 

knowledge of living; agreed degree in youths’ attitude of living; and 

average degree in youths’ practice of living.

 Correlation Analysis was applied to examine youths’ participa-

tion levels and youths’ KAP of living. The results signified zero correlations 

between youths’ participation levels and youths’ KAP of living, while 

the results of Correlations Analysis among youths’ knowledge, attitude, 

and practice of living signified positive correlations.

Keywords: Theatre Workshop, Theatre for Change Project, Theatre 

 for Young People
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บทนํา

 เยาวชนเปนหัวใจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสําหรับอนาคตในการ

พัฒนาประเทศ ดวยเหตุนี้การพัฒนาเยาวชนจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนและเครือขายที่รวมมือกันระหวาง

ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมสงเสริมพัฒนาเยาวชนในรูปแบบตางๆ 

ซึ่งเปนการใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคมเปนรูปแบบการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 

ที่ไดสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน เปนการแกปญหาและพัฒนา

อยางยั่งยืน (Sustainable Development) 

 มูลนิธิสื่อชาวบาน (มะขามปอม) มาจากช่ือเดิมวา “โครงการส่ือชาวบาน 

(Grassroots micro media project)” หรือเปนที่รูจักในนามของ กลุมละครมะขาม

ปอม เปนองคกรพัฒนาของเอกชนที่ไมแสวงผลกําไร (Non-Profit) มีบทบาทในดาน

การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใชสื่อละครเปนเครื่องมือในการพัฒนาทั้งผูชมและ

ผูแสดงละคร รูปแบบการสื่อสารโดยใชละครในลักษณะแรกคือ ใชละครในฐานะสื่อ

การแสดง (Product) เพื่อพัฒนาผูชมใหเขาใจหรือตระหนักในเน้ือหา ประเด็นหรือ

สาระทีน่าํเสนอ ลกัษณะทีส่องใชละครในฐานะกระบวนการ (Process) เพือ่ใหผูแสดง

ไดเรียนรูประสบการณจากประเด็น เน้ือเรื่องของละคร เกิดการรับรู ซึมซับ เขาใจ 

ยอมรับ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ปจจุบันมูลนิธิสื่อชาวบาน (มะขาม

ปอม) ใหความรวมมือกับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดตั้ง

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยนําละครเพื่อเยาวชนเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาเยาวชนซ่ึงเยาวชนเขามามีสวนรวมในการเปนผูผลิตผูแสดงและผูชมละครเวที 

ซึ่งมีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

จัดตั้งขึ้นเพื่อฝกฝนทักษะการสรางละครเบื้องตนเพื่อพัฒนาปญญาในการสรางสรรค

งานดวยเทคนคิวธิแีบบมะขามปอมหรอืการมสีวนรวมของเยาวชนโดยเนนใหเยาวชน

ทําความเขาใจตัวละคร ความตองการของตัวละคร โลกทัศนและบริบทของตัวละคร 

ความสมัพนัธของตวัละคร ปญหาและการเผชญิปญหาของตวัละคร ซึง่เปนการพฒันา
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ปญญาในการทาํความเขาใจประสบการณชวีติอยางมวีจิารณญาณและเยาวชนสามารถ

สื่อสารเผยแพรขอคิดตอสังคม การใชละครเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่มาจากเยาวชนเอง 

ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่มุงหมายใหเกิดการรับรู การเขาใจ และการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติทางปญญา คือ การคิดถึงผูอื่นมากกวาตนเอง การไมพึ่งพิงความสุขทางวัตถุ

อยางเดียว การเชื่อมั่นในความเพียรของตน ไมหวังลาภลอยคอยโชค รูจักคิดอยางมี

เหตผุล กจิกรรมการเรยีนรูในกระบวนการละครมุงใหผูรวมกระบวนการ สวมบทบาท

เพื่อทําความเขาใจตัวละคร เขาใจสถานการณ ซึ่งนําไปสูการเขาใจชีวิต เชื่อมรับ

ประสบการณเรยีนรูนัน้ๆ โยงเขาสูการเรยีนรูชวีติขอตนเอง เพราะในสถานการณละคร

จะประกอบไปดวยฉาก สถานการณที่ตัวละครน้ันเผชิญหนากับสถานการณที่ยากๆ 

แลวใชประสบการณเพื่อขามผานโดยใชปญญา โดยการพิจารณารับรูความจริง รูเหตุ

รูผลนั้นเกิดขึ้นจากการที่ผูเขารวมไดอภิปราย วิเคราะหเหตุผล และการแกปญหาเมื่อ

ตองเผชิญหนากับสถานการณปญหานั้นๆ (ละครสะทอนปญญา พ.ศ. 2552, น.12) 

 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการละครที่ดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.

2552 จนถึงปจจุบัน ไดมีการอบรมแกเยาวชนซึ่งไดเขามามีสวนรวมในการใชละคร

เพื่อพัฒนาปญญา สามารถเผชิญกับปญหาและเขาใจในประสบการณชีวิตอยางเปน

รูปธรรมมากข้ึน โครงการดังกลาวจึงนับไดวาเปนโครงการที่เปนประโยชนตอการ

เรียนรูในการดํารงชีวิตของเยาวชน ผูศึกษาจึงเห็นวาควรศึกษาระดับการมีสวนรวม

ของเยาวชนทีเ่ขารวมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารละครเพือ่ทราบวาเยาวชนมกีารเขา

รวมในการสื่อสารท้ังในฐานะผูสงสาร การมีสวนรวมในการผลิตเนื้อหาละคร การมี

สวนรวมในชองทางการสื่อสารและการมีสวนรวมในฐานะผูรับสารโดยใชละครเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตัวเยาวชนใหเกิดความเปล่ียนแปลงทั้งความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมดานการดําเนินชีวิตหลังจากที่เยาวชนไดเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การละครของโครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลงหรอืมา มากนอยเพยีงใด ซึง่เปนการ

ศึกษาประสิทธิผลในการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง อีกทั้งผูศึกษาตั้งใจศึกษาเรื่องเพื่อนํามาขอมูลในการปรับปรุงและขยาย

รูปแบบที่เปนประโยชนใหแกโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนในอนาคต และเปนขอมูล

ในการตัดสินใจใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรไมแสวงผลกําไรที่จะ

ดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการใชละครในการพัฒนาเยาวชนตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเยาวชนในฐานะผูสงสาร ในเนื้อหา

ของละคร ในชองทางการสื่อสาร และในฐานะผูรับสารในกิจกรรมของโครงการละคร

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหลังจากการเขารวมกิจกรรมของ

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางระดบัการมสีวนรวมกบัความรู ทศันคติ 

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีแบงเปนการศึกษาแบบผสานวิธี การศึกษาวิธีเชิงปริมาณ

ใชการเชิงสํารวจ (Survey Study) เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร ระดับการ

มสีวนรวมในการอบรมเชงิปฏบิตักิารในโครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลงและศกึษา

ระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมดานการดําเนินชีวิตของเยาวชนภายหลังจากเขา

รับการอบรมเชิงปฏิบัติการละคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ 

(Primary Data) ลกัษณะของคาํถามมลีกัษณะแบบปลายปด (Close ended) มจีาํนวน

คําถามทั้งหมด 41ขอ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนที่เคยเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การละครในระหวางป พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 รวม 222 คน การศึกษาเชิงคุณภาพ 

ใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Group Interview) ซึ่งผูศึกษาสัมภาษณไดคัดเลือกกลุม

ละครของเยาวชนที่เคยเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการละครในโครงการละครเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงจํานวน 1 กลุม จํานวน 5 คน เพื่อใหไดขอมูลในการนํามาประกอบกับ

ขอมูลการศึกษาเชิงสํารวจ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตามที่ Pool (1960) กลาววา การสื่อสารเปน

สิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาการสื่อสารมีบทบาทตางๆ กันตอเหตุการณทางสังคม 

ซึง่การสือ่สารเปนสวนหนึง่ของการพฒันา การสือ่สารจะไมเปนส่ิงสําคัญ ถาการส่ือสาร

เปนตวัคงทีท่ีไ่มมอีทิธพิลตอเหตกุารณตางๆ ทางสงัคม อกีทัง้การส่ือสารเพือ่การพฒันา

วาเปนการใชยุทธศาสตรเครื่องมือทางการสื่อสารตางๆ ตามชวงระยะเวลาที่กําหนด

เพือ่ใหกลุมเปาหมายทีก่าํหนดบรรลวุตัถปุระสงคของการเปล่ียนแปลงและการพฒันา

ตามที่ตองการ น.165 (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา กมลรัฐ อินทรทัศน) แนวคิดเกี่ยว

กับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคของกระบวนทัศนการพัฒนา 

(Paradigm) ซึ่ง Daniel Lerner (1968) ไดกลาวถึงพัฒนาการของแนวคิดเรื่องการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาโดยแบงยุคสมัยการพัฒนาการเปน 3 ยุค คือ

 1. Dominant / Modernization Paradigm อยูในชวงศตวรรษ 1960-

1970 แบบจําลองแบบ Transmission Model เปนแบบจําลองการสื่อสารที่เนน

การไหลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารเพียงทางเดียว (One-Way)โดยผูสงสาร

มีความตั้งใจจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในฝายผูรับสาร (Cause-effect) แตเพียง

ฝายเดียว (Linear)

 2. Dependency Paradigm รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง (Top-

Down Communication) ซึ่งกระแสการไหลของแนวคิดการพัฒนานี้มีทิศทางเดียว

เทานั้นโดยวางแผนจากสวนกลางเชนเดียวกับ Dominant / Modernization Para-

digm

 3.  Alternative Paradigm เปนการสือ่สารแบบจากลางขึน้บน (Bottom-

up Approach) และการสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal Communication) มี

การแลกเปลีย่นบทบาทระหวางผูสงสาร-ผูรบัสาร (Interchange of Sender-receiv-

er roles) เนนการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม (Horizontality of com-

munication)
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 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในการศึกษาแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ใชสื่อละครในการพัฒนาตัวเยาวชนและสังคม อาจกลาวไดวา 

ในการสื่อสารเพื่อใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจําเปนตองใชเครื่องมือใน

การสื่อสารหรือชองทางดวยเชนกัน ตามท่ีกมลรัฐ อินทรทัศน ไดใหความหมายของ

การสือ่สารเพือ่การพฒันาวาเปนการใชยทุธศาสตรเครือ่งมอืทางการส่ือสารตางๆ ตาม

ชวงระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหกลุ มเปาหมายที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงคของ

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามท่ีตองการ (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา กมลรัฐ 

อินทรทัศน น.165)

แนวคิดเกี่ยวกับการละครกับการพัฒนาเยาวชน
 ความสําคัญของศิลปะการละครท่ีมีบทบาทในฐานะที่เปนเครื่องมือเพื่อ

การพัฒนาเยาวชนที่ พนิดา ฐปนางกูรและคณะ (2548, น.332) ไดสรุปไวดังนี้

 1) การเสรมิสรางทศันคตเิชงิบวกในตนเอง หรอืสรางความภมูใิจในตนเอง 

การเห็นคุณคาของตนเอง (Self-esteem)

 2) การสรางความตระหนักและความเขาใจในตนเอง (Self-awareness)

 3)  สงเสริมการคิดแบบวิพากษวิจารณ (Critical thinking)

 4) การสรางวินัยในการทํางาน (Discipline)

 5) บมเพาะความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น (Responsibility)

 6) สรางทักษะการสื่อสารทางกายและการใชภาษา (Verbal and non-

verbal communication)

 7) สรางรสนิยมในการดําเนินชีวิต (Taste)

 8) สรางทักษะทางสังคม (Social skills)

 9) จัดวางตําแหนงหนาที่ของตนในสังคมได (Self-positioning)

 10) เสรมิพลงัอาํนาจในการกลาคดิ กลาพดู และกลาทาํ (Empowerment)

 ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนเปนรูปแบบของละครที่มีวัตถุประสงคเพื่อให

เยาวชนเขาใจปญหา และสามารถแกปญหาได ซึ่งดวงแขและคณะ (2547) ไดอธิบาย

เพิ่มเติมไววาวาละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนเปนการนํากระบวนการผลิตละครมา

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเขารวมกิจกรรมอยางมีสวนรวมในทุกขั้นตอน โดยมี
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เปาหมายเพื่อมุงใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทรัพยากรภายในตนเอง (Per-

sonal Resource) โดยผานกิจกรรมประเภทตางๆ ดังนี้

 - กิจกรรมระดับบุคคล เชน การคนหา การทดลอง การสรางสรรค

 - กิจกรรมระดับกลุม เชน การระดมประสบการณแลกเปลี่ยนกัน

 - กจิกรรมระดบัชมุชน เชนการศกึษาขอมลูและสภาพปญหาจรงิในชมุชน 

และการนําละครไปแสดงเปนการคืนขอมูลใหชุมชน

แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
 สมาคมสขุภาพจติแหงประเทศแคนาดา (The Canadian Mental Health 

Association (CMHA) 1995) กําหนดความหมายการมีสวนรวมของเยาวชนไววา

การมีสวนรวมของเยาวชนเก่ียวของกับการตระหนักและการสนับสนุนถึงจุดแข็ง

ความสนใจและความสามารถของเยาวชนโดยการใหโอกาสเยาวชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจที่สงผลลัพธตอพวกเขาในระดับบุคคลและสังคม

 จุมพล รอดคําดี และกาญจนา แกวเทพ (2542) กลาวถึงการมีสวนรวม

ในกระบวนการสื่อสารสามารถแบงระดับการมีสวนรวมในการสื่อสารไวดังนี้

 1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสารและผูใชสาร (Audience/ Receiver/

User) 

 2. การมสีวนรวมในฐานะผูสงผูผลติและผูรวมแสดง (Sender/Producer/

Performance) หมายถึงประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนกอนการผลิต

สาร Pre-production stage ขั้นตอนการผลิตสาร Production stage และขั้นตอน

หลังการผลิต Post-production คือขั้นตอนการตัดตอเรียบเรียงสาร

 3.  การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker 

and Planner) 

 ผูศกึษาไดศกึษาถึงระดบัการมสีวนรวมของเยาวชนทีเ่ขารวมอบรมเชงิปฏบิตัิ

การของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับการมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร 

ในเนื้อหาของละคร ในชองทางการสื่อสาร และในฐานะผูรับสาร
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แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
 ในการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษานําแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรเพื่อ

ศกึษาถงึตวัแปร เพศอายแุละระดบัการศกึษามผีลตอระดบัการมสีวนรวมหรอืไม และ

มีผลตอระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการหรือไม อยางไร และพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยจะเปนไปตามแบบที่

สังคมวางเอาไวและสังคมทั่วๆ ไปมักจะกําหนดใหบุคคลที่มีลักษณะประชากรศาสตร

แตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2541, น.302)

 

แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
 แนนซี อี ชวารตซ (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2542, น.39) กลาว

วา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมีความสัมพันธกันระหวางความรู ทัศนคติ

และการปฏิบัติในรูปแบบ 4 ประการดังนี้

 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้นความ

รูมีความสัมพันธกับทัศนคติและมีผลตอการปฏิบัติ

 2. ความรูและทัศนคติมีสัมพันธกันและทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา

 3. ความรูและทศันคตติางทาํใหเกดิการปฏบิตัไิด โดยทีค่วามรูและทศันคติ

ไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน

 4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม

 ในการศึกษาถึงประสิทธิผลของเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการละคร ผูศึกษาจึงนําแนวคิดความรู ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP) มาใชวัด

ระดบัความรู ทศันคตแิละพฤตกิรรมของเยาวชน และนาํมาใชในกรอบแนวคดิการวจิยั

วาลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของ

เยาวชน และศกึษาวาระดบัการมสีวนรวมมคีวามสัมพนัธกบัความรู ทศันคต ิพฤตกิรรม 

และศึกษาถึงทิศทางความสัมพันธของความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 เยาวชนมสีวนรวมฐานะผูสงสาร (Sender) อยูในระดบัมาก คิดเปนคาเฉล่ีย

เทากับ 3.37 ซ่ึงแจกแจงไดวากลุมตัวอยางฝกซอมการแสดงกอนการแสดงมากที่สุด

โดยเยาวชนไดใชเวลาในการฝกซอมอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากเยาวชนสวนใหญ

ที่เขารวมกิจกรรมมีหนาที่ในการแสดงละครในแตละบทบาททั้งตัวแสดง และ

องคประกอบตางๆ ของการแสดงในกลุมของตนเอง การมีสวนในฐานะผูสงสาร

รองลงมาคือการประสานงานระหวางทีมงานภายในกลุมและภายนอกกลุมอยูใน

ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เน่ืองจากหนาที่ประสานงานนี้เยาวชนมี

สวนรวมในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนภายในกลุมในเรื่องการแสดง เทคนิคการแสดง 

การแบงบทบาทหนาท่ี และติดตอเพื่อนกลุมการแสดงละครกลุมอื่นๆ ที่เขารวม

กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารละครรวมกนั ถดัมาเยาวชนไดรวมแสดงละครในบทบาท 

เชน ตัวเอก ตัวราย หรือตัวประกอบอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.59 

อภิปรายไดวาเยาวชนสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมมีหนาที่เปนตัวแสดง ในสวนของ

กาํกบัการแสดงละครทีเ่ยาวชนไดมสีวนรวมนัน้อยูในระดบัมาก คดิเปนคาเฉลีย่เทากบั 

3.12 เนือ่งจากการเขารวมอบรมเชงิปฏบิตักิารละครของโครงการไดฝกทกัษะดานการ

แสดงและเทคนิคการผลิตละครใหแกเยาวชน ดังนั้นการกํากับการแสดงละครจึงเปน

ทักษะที่เยาวชนไดนํามาใชในการผลิตละครในกลุมของตนเอง ซึ่งเยาวชนแตละคน

สามารถเขามาชวยกันกํากับละครภายในกลุมของตนเองได ถัดมาเยาวชนมีโอกาสได

เขารวมวางแผนโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.09 และจากการ

ศึกษาครั้งนี้พบวาเยาวชนไดมีสวนรวมในการใชเสียงพากยในการแสดงละครอยูใน

ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 เนื่องจากการแสดงละครเปนละคร

ประเภทละครเวทีซึ่งสวนใหญเยาวชนมีบทบาทในการเลนเปนตัวละครตางๆ ซึ่งจะใช

เสียงจากตัวละครมากกวาการใชเสียงพากย

 จากการศกึษาพบวาเยาวชนสวนใหญมสีวนรวมในเนือ้หาละคร (Message) 

อยูในระดบัมาก คดิเปนคาเฉลีย่เทากบั 3.49 โดยสวนมากเยาวชนไดรวมกาํหนดเนือ้หา

ละครในการแสดงอยูในระดบัมาก คดิเปนคาเฉลีย่เทากบั 3.68 รองลงมาเหน็วาไดรวม

เขียนบทละครโดยนําเรื่องราวจากประสบการณจริงอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.46 ซึ่งตรงกับขอมูลจากการสัมภาษณเยาวชนกลุมซิปการละครในหัวขอ
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หนาที่ของโครงการตอเยาวชนที่เขารวมโครงการและหนาที่ของเยาวชน ซึ่งสรุปไววา

เยาวชนไดมสีวนรวมในการสาํรวจ และศกึษาปญหาของชมุชน และสงัคมเพือ่นาํมาใช

กําหนดเรื่องราวของบทละคร และเยาวชนไดรวมคัดเลือกและกําหนดผูแสดง หรือ

ตัวละครอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 เนื่องจากเยาวชนสวนใหญ

มีสวนรวมในการแสดงในบทบาทตางๆ ในละคร จึงมีความเขาใจบทบาทและ

บุคลิกลักษณะของตัวละคร ดังนั้นเยาวชนจึงมีสวนรวมคัดเลือกและกําหนดผูแสดง

 จากการศึกษาพบวาเยาวชนสวนใหญมีสวนรวมในชองทางการสื่อสาร 

(Channel) อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 โดยเยาวชนสวนมากไดรวม

บอกกลาวหรอืประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการแสดงละครของกลุมอยูในระดบัมาก คดิเปน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณของเยาวชนกลุมซิปการ

ละครวาไดมสีวนรวมในการชวยประชาสมัพนัธโครงการใหบคุคลอืน่ๆ ไดรูจกัโครงการ

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง รองลงมาไดรวมในการจัดหาสถานที่ในการแสดงอยูใน

ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ถัดมาเยาวชนไดรวมในการผลิตวัสดุ เครื่อง

มือและสื่อตางๆ ที่ใชประกอบการแสดงอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 

อภปิรายไดวาเยาวชนแตละกลุมไดงบสนบัสนนุจากโครงการละครเพือ่การเปล่ียนแปลง

ในการผลติและแสดงละคร ดงันัน้ในการผลติวสัด ุเครือ่งมอืและสือ่ตางๆ ทีใ่ชประกอบ

การแสดงเยาวชนของแตละกลุมเปนกระบวนการหนึ่งของการผลิตละคร และถัดมา

เยาวชนไดรวมในการออกแบบฉากของละครอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 

3.41 ถัดมาเยาวชนไดรวมในการจัดหาเครื่องแตงกายของตัวละครอยูในระดับมาก 

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ถัดมาเยาวชนไดรวมในการคัดเลือกเพลงประกอบละคร 

เสียงในฉาก และควบคุมดานเสียงอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 

เนือ่งจากวาการจดัหาเครือ่งแตงกายของตวัละครและการคัดเลือกเพลงประกอบละคร 

เสียงในฉาก และควบคุมดานเสียงเปนกระบวนการหน่ึงของการผลิตละครดังน้ัน

เยาวชนทุกคนจึงมีสวนรวม แตเยาวชนไดรวมในการควบคุมดานไฟ และแสงบนเวที

อยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 เนื่องจากวาการแสดงของเยาวชน

ที่เยาวชนแตละกลุมตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การแสดงตามชุมชนตางๆ ดังนั้น

เวทีที่ใชในการแสดงจึงไมใชเวทีขนาดใหญท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณทันสมัย การมี

สวนรวมการควบคุมดานไฟและแสงบนเวทีจึงอยูในระดับปานกลาง
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 จากการศึกษาพบวาเยาวชนสวนใหญมีสวนรวมโดยรวมในฐานะผูรับสาร 

(receiver) อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 โดยเยาวชนทราบถึง

วัตถุประสงคของละครที่นําเสนออยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.13 

รองลงมาเยาวชนทราบถงึเรือ่งราวจากเนือ้หาทีน่าํเสนอผานละครอยูในระดบัมากทีสุ่ด

เชนกนั คดิเปนคาเฉลีย่เทากบั 4.08 เนือ่งจากเยาวชนมสีวนรวมในเนือ้หาละคร (Mes-

sage) อยูในระดบัมาก ทัง้การกาํหนดเนือ้หาละคร และเขยีนบทละครโดยนาํเรือ่งราว

จากประสบการณจริง จึงทําใหเยาวชนเขาใจในวัตถุประสงคของละครและเรื่องราว

จากเนื้อหาที่นําเสนอผานละครที่นําเสนออยางถองแท ถัดมาเยาวชนไดมีสวนรวมใน

การเขาชมละครของกลุมตางๆ ของโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 

3.64 เนือ่งจากวาเยาวชนแตละกลุมมโีอกาสไดชมการแสดงของเยาวชนกลุมอืน่ในชวง

ระยะเวลาที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการละครรวมกัน

 

ความรูดานการดาํเนนิชวีติของเยาวชนหลงัจากการเขารวมอบรมเชงิปฏบิตัิ
การละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 เยาวชนอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง โดยพิจารณาไดจาก กลุม

ตวัอยางสวนใหญไดคะแนนรวมความรูดานการดาํเนนิชวีติหลงัจากการเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลงเทากับ 10 คะแนน

มากที่สุด มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.9 พบวา เยาวชนสวนใหญซึ่งมีจํานวน 

197 คน ตอบคําถามในหัวขอการเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองและประชาธิปไตยที่แทจริง 

เราควรเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ มากกวา 1 สื่อขึ้นไปถูกตองมากที่สุด เนื่องจาก

เยาวชนมคีวามรูในเรือ่งการรูเทาทนัสือ่อยูมาก โดยเยาวชนรูวาสือ่มวลชนบางแหลงที่

เยาวชนเสพเขาไปมกีารครอบงาํจากวงการการเมอืงอยู จงึตองใชวจิารณญาณและเปด

รับสื่อเกี่ยวกับการเมืองหลายๆ แหลงจึงจะเชื่อ และตอบถูกในหัวขอ ปญหาการแพร

เชื้อโรคเอดสเกิดจากโสเภณีที่ขายบริการทางเพศมากที่สุด (คําถามเชิงลบ) นอยที่สุด 

มีจํานวน 150 คน กลาวไดวาเยาวชนสวนใหญทราบวาปญหาการแพรเชื้อโรคเอดสที่

เกิดจากโสเภณีที่ขายบริการทางเพศไมไดเปนสาเหตุหลัก ซึ่งสาเหตุจากการติดเชื้อ

เอดสคือการมีเพศสัมพันธโดยไมสวมถุงยางอนามัยตามที่กองระบาดวิทยา สํานัก

กระทรวงสาธารณะสขุกลาวในรายงานวจิยัเรือ่ง การส่ือสารโรคเอดส: ใครคือประชากร
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ที่ไมเขาถึงสื่อเอดส (2538) พบวาปจจัยเรื่องเพศสัมพันธปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดโรค

เอดสมากเปนอันดับแรกถึงรอยละ 78 

ทัศนคติดานการดําเนินชีวิตของหลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 เยาวชนสวนใหญมีทัศนคติดานการดําเนินชีวิตหลังจากการเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูในระดับเห็น

ดวย คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 และคาของความเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.615 โดยพิจารณาระดับทัศนคติในแตละดานพบวา

 กลุมตวัอยางเหน็ดวยอยางยิง่วาตวัเราเปนสวนสาํคญัทีส่ดุทีจ่ะชวยแกปญหา

ภาวะโลกรอนมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และกลุมตัวอยางไมแนใจวาเรา

ควรมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางโอกาสเพื่อเขาสังคม (มิตรภาพในวงเหลา) 

มากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 พบวากลุมตัวอยางตอบไมเห็นดวยวาการซื้อ

เฟอรนิเจอรท่ีทําจากไมสักไมผิดในเรื่องปญหาภาวะโลกรอน เพราะเราไมไดเปนคน

ตัดไมเองมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.92

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชนภายหลังการเขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงของเยาวชนภายหลงัการเขารบัการอบรมเชงิปฏบิตัิ

การละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีพฤติกรรมในการนําเสนอ แสดง ถาย ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ

ชุมชนมากที่สุดซึ่ง มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 90.1 และ กลุมตัวอยางสวนใหญ

ไมมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือรุนไอโฟนหรือสมารทโฟนเทานั้นเปน

จํานวนมากที่สุดซึ่งมีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 69.8

 คะแนนรวมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชนภายหลังการเขารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงพบวา คะแนนรวม

พฤติกรรมโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาเฉลี่ยคะแนนรวมเทากับ 5.01 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 และคาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.545 ซึ่ง
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หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณา

ไดจาก กลุมตัวอยางสวนใหญไดคะแนนรวมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชน

ภายหลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงเทากับ 6 คะแนนมากที่สุด มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 24.8

 ระดับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชนภายหลังการเขารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลงพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง (4 –6 คะแนน) มากที่สุด มีจํานวน 137 

คน คิดเปนรอยละ 61.7

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

เยาวชนทีม่ลีกัษณะทางประชากรตางกนัมรีะดับการมสีวนรวมในการอบรม
เชิงปฏิบัติการในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
 เพศ และอายขุองเยาวชนไมมคีวามสมัพนัธกบัระดบัการมสีวนรวม ซึง่สรปุ

ไดวาเยาวชนเพศชายมีระดับหรือจํานวนครั้งในการเขารวมในแตละกระบวนการของ

กิจกรรมใกลเคียงหรือเทากับการเขารวมกิจกรรมของเยาวชนเพศหญิงและอายุของ

เยาวชนที่อยูในระหวางอายุ 18-25 ป ตางมีระดับความมากนอยในการมีสวนรวมทั้ง

การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร การมีสวนรวมในเน้ือหาสาร การมีสวนรวมในชอง

ทางการสือ่สาร และการมสีวนรวมในฐานะผูรบัสารในระดบัทีใ่กลเคยีงกนั ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของ รุจ รักงาม(2552) เรื่องการมีสวนรวมของเยาวชนตอการพัฒนา

กจิกรรมของสภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร กรณศีกึษาพืน้ทีเ่ขตสะพานสงู พบวาตวัแปร

เพศและอายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาเยาวชน

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพื้นที่เขตสะพานสูง

 ระดบัการศกึษา ของเยาวชนมคีวามสมัพนัธกบัระดบัการมสีวนรวม ซึง่สรปุ

ไดวาเยาวชนท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระดับการมีสวนรวมมากกวา

เยาวชนที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. และการศึกษานอกระบบ 

เนื่องดวยการสํารวจลักษณะประชากรในสวนระดับการศึกษาของเยาวชนขณะที่เขา

รวมกจิกรรมของโครงการนัน้ ผลการสาํรวจวาเยาวชนกาํลังศึกษาในระดบัปรญิญาตรี
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มากทีส่ดุ เปนจาํนวน 195 คน จากเยาวชน 222 คน ตามทีค่ฟูแมน (Koufman. 1949) 

ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบทพบวาระดับการศึกษามีความ

สมัพนัธกบัระดบัการมสีวนรวมของประชาชน ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ นนัทมนสั 

สงัขพทิกัษ (2552) ทีพ่บวาระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมสีวนรวมคดิ รวมวางแผน 

รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผลมีความแตกตางกัน 

เยาวชนท่ีมีลักษณะทางประชากรตางกันมีระดับความรูดานการดําเนินชีวิต
หลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการละครเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
 เพศ อายุ ของเยาวชนมีความสัมพันธกับความรู ซึ่งสรุปไดวา เยาวชนเพศ

ชายมีความรูมากกวาเยาวชนเพศหญิงและเยาวชนที่มีอายุ 21 ป – 23 ป และมีอายุ 

24 ป – 25 ป มีความรู มากกวาเยาวชนที่มีอายุ18 ป – 20 ป ซึ่งสอดคลองกับงาน

วจิยัของอญัชล ีพุมศร ี(2543) เรือ่งประสทิธผิลการส่ือสารเพือ่ปองกนัและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนสีขาวพบวาปจจัยเรื่องอายุมีความ

สัมพันธกับความรูในเรื่องยาเสพติด 

 ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความรู ซึ่งสรุปไดวา เยาวชนที่อยูใน

ระดบัการศกึษามธัยมปลายหรอืปวช. ปวส. หรอือนปุรญิญา ปรญิญาตรแีละการศกึษา

นอกระบบมีความรูที่ระดับใกลเคียงกัน

เยาวชนที่มีลักษณะทางประชากรตางกันมีระดับทัศนคติดานการดําเนินชีวิต
หลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการละครเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
 เพศ อายุ ของเยาวชนมีความสัมพันธกับทัศนคติ สรุปไดวา เยาวชนเพศ

ชายมีทัศนคติมากกวาเยาวชนเพศหญิง เน่ืองจากเยาวชนเพศชายมีความคิดและ

ทศันคตใินดานการดาํเนนิชวีติทีม่ัน่คงมากกวาเยาวชนเพศหญงิในเรือ่งคานยิมทางวตัถุ 

หรอืการเลอืกใชสนิคาราคาแพงเพือ่เรยีกความสนใจจากเพือ่นหรอืสังคม และเยาวชน

ที่มีอายุ 21 ป – 23 ป และมีอายุ 24 ป – 25 ป มีทัศนคติ มากกวาเยาวชนที่มีอายุ 
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18 ป – 20 ป ตามที่ทอแรนซ (Tarrance , 1962 อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 

2546) พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะทําใหมีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น 

 ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ สรุปไดวา เยาวชนที่อยูใน

ระดบัการศกึษามธัยมปลายหรอื ปวช. ปวส.หรอือนปุรญิญา ปรญิญาตรแีละการศกึษา

นอกระบบไมสงผลตอทศันคตดิานการดาํเนนิชวีติของเยาวชนซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยั

ของจนิตนา ปญญาอาวธุ (2541) ในเรือ่งพฤตกิรรมการส่ือสารและอดุมการณทางการ

เมอืงแบบประชาธปิไตยทีม่ตีอความรู ทศันคตแิละการมสีวนรวมในการปฏริปูการเมอืง

ในป พ.ศ.2540 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งกลุมอายุ 18-20 ปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา

ระดบัการศกึษาไมมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอการปฏริปูการเมอืงในป พ.ศ.2540 

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งกลุมอายุ 18-20 ปในเขตกรุงเทพมหานคร 

เยาวชนท่ีมีลักษณะทางประชากรตางกันมีระดับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ภายหลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
 เพศ ระดับการศึกษาของเยาวชน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สรุปได

วา เยาวชนเพศชายและเยาวชนเพศหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาการศกึษามธัยมปลายหรอื 

ปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีและการศึกษานอกระบบมีพฤติกรรมที่

เปลีย่นแปลงภายหลงัการเขารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารละครของโครงการละครเพือ่

การเปลี่ยนแปลงใกลเคียงกัน

 อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม สรุปไดวาเยาวชนที่มีอายุ 21 ป – 23 ป 

มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของ

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง มากกวาเยาวชนที่มีอายุ 18 ป – 20 ป 

 ระดบัการมสีวนรวมในการอบรมเชงิปฏิบตักิารละครของโครงการละครเพือ่

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับระดับความรู ทัศนคติดานการดําเนินชีวิตและ

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงภายหลงัการเขารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารละครในโครงการ

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 ระดับการมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 

ซึง่สรปุไดวาเยาวชนเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมของโครงการในฐานะผูสง เนือ้หาสาร 
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ชองทางการสื่อสารและในฐานะผูรับสารโดยรวมอยูในระดับระดับมาก (7-8 ครั้ง) คิด

เปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.46แตไมมีความสัมพันธกับความรูดานการดําเนินชีวิตหลังจาก

การเขารวมอบรมเชงิปฏบิตักิารละครตามทีพ่บวาเยาวชนสวนใหญมคีวามรูอยูในระดบั

สูงซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนรวมเทากับ 7.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และไมมีความ

สัมพันธกับทัศนคติดานการดําเนินชีวิตหลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการละคร

ซึ่งเยาวชนสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 จาก

คะแนนเต็ม 5 และพบวาระดับการมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงภายหลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครซ่ึงเยาวชนสวนใหญมี

ระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง สรุปไดวาเยาวชนสวนใหญที่เขารวมกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการละครในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับ

มากนั้นไมสงผลใหความรู และทัศนคติดานการดําเนินชีวิตของเยาวชนนั้นมากขึ้นไป

ดวย รวมถึงพฤติกรรมของเยาวชนหลังเขารวมกิจกรรม ในทางตรงกันขามระดับการ

มสีวนรวมของเยาวชนโดยรวมอยูระดบันอยกไ็มสงผลใหความรู และทศันคตดิานการ

ดําเนินชีวิตของเยาวชนน้ันมากข้ึนไปดวย รวมถึงพฤติกรรมของเยาวชนหลังเขารวม

กจิกรรมนอยลงไปดวยเชนกนั จงึอภปิรายไดวาระดบัการมสีวนรวมของเยาวชนวดัจาก

การไดปฏบิตัเิปนจาํนวนครัง้ในชวงระยะเวลาทีเ่ยาวชนเขารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ละคร แตในสวนของความรู ทัศนคติและพฤติกรรมดานการดําเนินชีวิตของเยาวชน

นั้นเกิดจากการเรียนรูและประสบการณชีวิตของตัวเยาวชนเอง โดยละครเปนเครื่อง

มอืหนึง่ทีท่าํใหเยาวชนเกิดการเปลีย่นแปลงไดโดยระดบัการมสีวนรวมหรอืจาํนวนครัง้

ในการเขารวมไมมีผลตอความรู ทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งขวัญ พีระ (2555) ไดกลาว

ไวในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงไววา “ละครไมไดมีดีแคเปนส่ือประโลมโลก

เทานัน้ แตยงัเปนเครือ่งมอืทีส่ามารถใชไดหลากหลายทัง้ในระบบการเรยีนรู การพฒันา

เดก็และเยาวชนใหเปนคนเตม็คน การสือ่สารและสรางความสมัพนัธกบัชมุชน การจดุ

ประกายความคดิบางอยาง การเยยีวยาหวัใจทีบ่อบชํา้ การสรางความเขาใจมนษุย โลก

และสังคมตามความจริง ฯลฯ รวมความแลวทั้งหมดคือ การเปลี่ยนแปลง ทั้งหัวใจคน

ทาํและหวัใจคนด ูบางครัง้การเปลีย่นแปลงอาจเลก็นอยจนเราไมรูสกึ แมจะไมไดพลกิ

โลกจากหนามอืเปนหลงัมอื อาจจะพอกาวไดทลีะเล็กนอย แตกด็กีวาอยูทีจ่ดุเดมิ ละคร

เขยื้อนเคลื่อนโลกจริงๆ” 
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 ระดับความรูดานการดําเนินชีวิตหลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ละครในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติและ

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงภายหลงัการเขารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารละครในโครงการ

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมซ่ึงกลาวไดวาเยาวชน

สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูงซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนรวมเทากับ 7.98 คะแนน จาก

คะแนนเตม็ 10 จงึมทีศันคตอิยูในระดบัมากไปดวยซึง่พบวาเยาวชนสวนใหญมทีศันคติ

ดานการดําเนินชีวิตอยูในระดับเห็นดวยคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 

5 และพบวาความรูของเยาวชนอยูในระดับสูงจึงทําใหพฤติกรรมเยาวชนสวนใหญอยู

ในระดับปานกลางโดยคาเฉลี่ยคะแนนรวมเทากับ 5.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7

 ระดับทัศนคติดานการดําเนินชีวิตหลังจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในโครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงภาย

หลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการละครของโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 ทศันคตมิคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรม กลาวไดวา เยาวชนสวนใหญมทีศันคติ

ดานการดาํเนนิชวีติอยูในระดบัเหน็ดวย จงึทาํใหระดบัพฤตกิรรมของเยาวชนสวนใหญ

เพ่ิมขึน้ไปดวย กลาวคอืเยาวชนสวนใหญมทีศันคตดิานการดาํเนนิชวีติอยูในระดบัเหน็

ดวยคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 จึงทําใหพฤติกรรมเยาวชน

สวนใหญอยูในระดับปานกลางโดยคาเฉลี่ยคะแนนรวมเทากับ 5.01 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 7

 ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP) มาใช

ในการศึกษา ตามที่แนนซี อี ชวารตซ (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2542, น.39) 

กลาววา การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนมคีวามสมัพนัธกนัโดยความรูและทศันคติ

มีสัมพันธกันและทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา ซ่ึงในการอบรมเชิงปฏิบัติการละคร

ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เยาวชนไดมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรม

ดานการดําเนินชีวิตประจําวันเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยใชละครเพื่อเยาวชนเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตามท่ีพรรัตน ดํารุง (2547) กลาววาละครที่นํามาใชในการ

พัฒนาเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมจัดอยูในละครที่เนนกระบวนการ (process) และมี

จดุมุงหมายเพือ่การพฒันาผูเขารวมกจิกรรม อกีทัง้รปูแบบการอบรมเปนรปูแบบของ
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนาซึ่งวัตถุประสงคของโครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลงให

ความสาํคญักบัการพฒันาเยาวชนทีเ่ขารวมกจิกรรม ตามทีก่มลรฐั อนิทรทศัน (2548) 

ไดใหความหมายของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาวาเปนการใชยุทธศาสตรเครื่องมือ

ทางการสือ่สารตางๆ ตามชวงระยะเวลาทีก่าํหนดเพือ่ใหกลุมเปาหมายทีก่าํหนดบรรลุ

วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามที่ตองการ 

 ความรูดานการดําเนินชีวิตของเยาวชนมีความสัมพันธกับทัศนคติดานการ

ดําเนินชีวิตของเยาวชน ซึ่งอภิปรายไดวา เยาวชนสวนใหญมีความรูดานการดําเนิน

ชวีติในระดบัสงูซึง่มผีลทาํใหเยาวชนสวนใหญมทีศันคตดิานการดาํเนนิชีวติอยูในระดบั

เห็นดวย และมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง เชน เยาวชนตอบถูกตองหรือตอบไมใช

วาการเกิดไฟปาเปนภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมใชฝมือมนุษยซ่ึงสอดคลองกับ

ทัศนคติของเยาวชนท่ีเห็นดวยอยางยิ่งวาตัวเราเปนสวนสําคัญที่สุดที่ชวยแกปญหา

ภาวะโลกรอน และความรูดานการดําเนินชีวิตของเยาวชนสัมพันธกับพฤติกรรมของ

เยาวชน คอืเยาวชนสวนใหญมคีวามรูดานการดาํเนนิชวีติในระดบัสูงมผีลทาํใหเยาวชน

สวนใหญมพีฤตกิรรมอยูในระดบัปานกลาง เชน เยาวชนสวนใหญตอบถกูตองหรอืตอบ

ไมใชทีว่า นานาเลอืกทีจ่ะเรยีนรองเพลงและเตนในสไตลเกาหลแีทนการราํไทยเพราะ

นานาคิดวารําไทยไมเปนท่ีนิยมของวัยรุนในปจจุบันซึ่งสงผลใหเยาวชนสวนใหญมี

พฤติกรรมในการนําเสนอ แสดง ถายทอด ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

ของชมุชนมากทีส่ดุ และทศันคตดิานการดาํเนนิชวีติมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมของ

เยาวชน อภิปรายไดวาเยาวชนสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมีผลทําให

เยาวชนสวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง เชน เยาวชนสวนใหญไมเห็นดวย

วาการซือ้เฟอรนเิจอรทีท่าํจากไมสกัไมผดิในเรือ่งปญหาภาวะโลกรอน เพราะเราไมได

เปนคนตดัไมเองซึง่มผีลทาํใหเยาวชนสวนใหญมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคาจากรานคา

ตางๆ โดยใชกระเปาผาแทนถุงพลาสติก

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณของ

เยาวชนกลุมซปิการละครความคดิเหน็ตอโครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลง สรปุได

วา เยาวชนมีความเห็นวากิจกรรมของโครงการมีประโยชนตอสังคมและผูเขารับการ

อบรม โดยโครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลงมุงเนนการนาํสาระของละครมาสะทอน

ภาพปญหาของชุมชนและสังคมเพื่อใหเยาวชนที่เขารับการอบรมและผูชมละครได

ตระหนกัถงึปญญานัน้ซึง่เปนการแกปญหาของสงัคมได อกีทัง้เปนประโยชนตอเยาวชน
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โดยเปดโอกาสใหไดแสดงออก ชวยเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ฝกกระบวนการคิด 

การวางแผน การวางตัวในการดําเนินชีวิต และมีจิตสาธารณะที่จะชวยเหลือสังคม

มากขึ้น 

 ผลการศกึษาพฤตกิรรมของเยาวชนสอดคลองกบัความคาดหวงัของกจิกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง สรุปไดวา โดยคาดหวังให

เยาวชนทีเ่ขารวมโครงการมทีกัษะในเรือ่งการละครเพือ่ใหเยาวชนนาํเทคนคิการแสดง

ทั้งกระบวนการคิด การวางแผน การจัดการคน และเทคนิคการสรางละคร ไปใช

ประโยชนตอไปในอนาคต และคาดหวังวาเยาวชนจะมีทักษะในการทํางานรวมกับ

ผูอื่น สามารถแกปญหาท้ังปญหาเฉพาะหนาและปญหาตางๆ ได และคาดหวังวา

เยาวชนจะนําสื่อละครท่ีไดรับการอบรมไปใชเปนส่ือเพื่อสรางสรรคสังคมและ

เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทมนัส สังขพิทักษ 

(2552) เรื่องการมีสวนรวมของเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม พบวาการมีสวน

รวมของเยาวชนในการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม คอืเยาวชนมจีติสาํนกึทาํประโยชนใหแก

สังคม ประเทศชาติ เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเนื้อหาหรือเรื่องราวของละครที่มีตอ

เด็กและเยาวชนในเชิงกวางและลึกมากขึ้น 

 2. ควรมกีารศกึษากลุมเยาวชนโดยเขาไปสังเกตการณแบบมสีวนรวม เพือ่

จะไดทราบถึงขอมูลเชิงลึกของกระบวนการการมีสวนรวมของเยาวชน 

 3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของโครงการตางๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับ

ละครเพื่อเยาวชนใหมากข้ึนเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองคกรไมแสวง

ผลกําไรสนับสนุนใหใชละครเปนเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ชุมชนสังคมและ

ประเทศ
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํากิจกรรม, ทัศนคติและการ
ใชประโยชนของผูใชบรกิารจากการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.
facebook.com ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มุงศึกษาเฉพาะกลุมวัยทํางานทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงมีอายุระหวาง 25-34 ป 
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และเคยใชการสื่อสารสังคมออนไลนบน www.face-
book.com โดยทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555-กรกฎาคม พ.ศ.
2555 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) คา Independent Sample T-test คา F-test และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การทํากิจกรรมของผูใชบริการผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.
facebook.com อยูในระดบัปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมกีารทาํกจิกรรมผานเวบ็ไซต
สังคมออนไลนบน www.facebook.com โดยการเขาไปแสดงความคิดเห็น (Com-
ment) กับเพื่อนๆ, การกดไลน (Like) เพื่อน และการคุยผานแชท (Chat) กับเพื่อนๆ 
 2. ทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.
facebook.com อยูในระดับมาก แบงเปน 3 ดาน ดังนี้  1) กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
ในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ดาน
ความรูอยูในระดบัมากทีส่ดุ  2) กลุมตวัอยางมทีศันคตใินการตดิตอส่ือสารผานเวบ็ไซต
สังคมออนไลนบน www.facebook.com ดานความรูสึกอยูในระดับมาก  3) กลุม
ตวัอยางมทีศันคตใินการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.
com ดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก 
 3. การใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน 
www.facebook.com อยูในระดับมาก แบงเปน 3 ดาน ดังนี้  1) กลุมตัวอยางมีการ
ใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.
com ดานขาวสาร สารสนเทศ (Information) อยูในระดบัมาก  2) กลุมตวัอยางมกีาร
ใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.

บทคัดยอ
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com ดานการรวมตวัและปฏสิมัพนัธทางสงัคม (Integration and Social Empathy) 
อยูในระดับมาก  3) กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต
สงัคมออนไลนบน www.facebook.com ดานความบนัเทงิ (Entertainment) อยูใน
ระดับมาก 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
  4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันมี
การทาํกจิกรรมผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com แตกตางกนั พบ
วา รายไดมีผลตอการทํากิจกรรมผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.
com อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวาการทาํกจิกรรมผานเวบ็ไซตสงัคม
ออนไลนบน www.facebook.com แตกตางกันตามรายได สวน เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีผลตอการทํากิจกรรมผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.
facebook.com อยางไมมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวาการทาํกจิกรรมผาน
เวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com ไมแตกตางกนัตามเพศ, อาย,ุ ระดบั
การศึกษา และอาชีพ 
  4.2 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การทํากิจกรรมของ
ผูใชบริการผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com 
พบวา คา Sig. (2-tailed) < .05 แสดงวาการทํากิจกรรมของผูใชบริการผานเว็บไซต
สังคมออนไลนบน www.facebook.com มีความสัมพันธกับทัศนคติในการติดตอ
สื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  4.3 ผลการวเิคราะหการทดสอบสมมตฐิานที ่3 ทศันคตใินการตดิตอ
สื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ของผูใชบริการมีความ
สมัพนัธกบัการใชประโยชนจากการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.
facebook.com พบวา คา Sig. (2-tailed) < .05 แสดงวาทศันคตใินการตดิตอสือ่สาร
ผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ของผูใชบริการมีความสัมพันธ
กับการใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.face-
book.com ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ: การสื่อสารผานเว็บไซต, สังคมออนไลน, ทัศนคติ, การใชประโยชน
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 This research aimed to study the activities, attitudes and 
application of the online social media website users on www.facebook.
com with Quantitative Research. The study focused on male and female 
working persons between the ages of 25-34 years old, who lived in 
Bangkok and used the social media website www.facebook.com. The 
data was collected from June 2012 to July 2012. The statistical tools 
applied in data analysis consisted of Mean, Standard Deviation, Indepen-
dent Sample T-test , F-test and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient.
 The research result implied that;
 1. The activity level of the online social media website users 
on www.facebook.com was in the medium level. The sample group’s 
activities on the online social media website www.facebook.com were 
namely to comment, to hit the Like button and to chat with friends.
 2. The attitude towards the online social media website www.
facebook.com was in the high level and was divided into three terms;  
1) The sample group’s knowledge attitude was in the highest level.  
2) The sample group’s feeling attitude was in the high level.  3) The 
sample group’s behavioral attitude was in the high level.
 3. The application of the online social media website www.
facebook.com was in the high level and was devided into three terms;  
1) The sample group’s application of communication through the online 
social media website www.facebook.com in terms of Information obtain-
ment was in the high level.  2) The sample group’s application of com-
munication through the online social media website www.facebook.com 
in terms of Integration and Social Empathy was in the high level.  3) The 
sample group’s application of communication through the online social 
media website www.facebook.com in terms of Entertainment was in the 
high level. 

Abstract
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 4. Hypothesis testing result
  4.1 The hypothesis 1 testing result: The users in different 
genders did different activities on the online social media website www.
facebook.com. Incomes affected the activities on the online social me-
dia website www.facebook.com at the statistical significant level of 
.05. This is to say, the activities on the online social media website 
www.facebook.com depended on income, while gender, age, education 
level and occupations affected the activities on the online social media 
website www.facebook.com without the statistical significant level of 
.05. This could be concluded that the activities on the online social 
media website www.facebook.com were not dependent on the users’ 
gender, age, education level and occupations 
  4.2 The hypothesis 2 testing result: The users’ activities on 
the online social media website on www.facebook.com were relative to 
the users’ attitudes towards communication through the online social 
media website on www.facebook.com. As the result, Sig. (2-tailed) < .05. 
That meant the users’ activities on the online social media website www.
facebook.com were relative to the users’ attitudes towards communica-
tion through the online social media website www.facebook.com at the 
statistical significant level of 0.05.
  4.3 The hypothesis 3 testing result: The users’ attitudes 
towards communication through the online social media website on 
www.facebook.com were relative to the user’s application of commu-
nication through the online social media website on www.facebook.com. 
As the result, Sig. (2-tailed) < .05. That meant the users’ attitudes towards 
communication through the online social media website www.facebook.
com were relative to application of communication through the online 
social media website www.facebook.com at the statistical significant 
level of 0.05.

Keyword:  facebook, Social Network, Community
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจุบันยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เปนสังคมที่เต็มไปดวยขอมูล
และขาวสาร ยุคของการติดตอสื่อสารที่ไรพรมแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในทกุมติทิัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลย ีอนัเปนผลมาจากการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก สงผล
ใหประเทศตางๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหวางกัน
มากขึน้ โลกทีเ่คยกวางใหญกลบัเลก็ลง ดนิแดนแตละประเทศทีอ่ยูหางไกลกนัสามารถ
ตดิตอกนัไดภายในเวลาเสีย้ววนิาท ีในยคุนีค้อมพวิเตอรเขามบีทบาทสาํคญั เพราะเปน
เครื่องมือที่รับและแปลงขอมูลไดอยางรวดเร็ว คอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชในการจัด
เก็บ บันทึกขอมูล จัดระบบขอมูล และใชในการสื่อสารถึงกันในเวลาอันรวดเร็วทุกมุม
โลก ปจจบุนัไดมกีารพฒันาระบบคอมพวิเตอรอยางมาก จากเครือ่งทีม่ขีนาดใหญราคา
แพง เปนระบบคอมพวิเตอรสวนบคุคลทีม่ขีนาดเลก็มคีณุภาพ ราคาถกู และศกัยภาพ
สูง ทําใหคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการแพรขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัฒน 
 คอมพิวเตอรมีคุณสมบัติที่เอื้อตอการเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร 
(Computer-Mediated Communication: CMC) หมายถึง กระบวนการของการ
สื่อสารของมนุษยใชคอมพิวเตอร ชองทางในการติดตอสื่อสารที่เก็บได (Reid, 1991, 
p.3) โดยคอมพวิเตอรเปนสือ่กลางของการตดิตอสือ่สารระหวางบคุคล ดวยคณุสมบตัิ
ตางๆ ของอินเทอรเน็ต ที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสารแบบเครือ
ขาย (Network) ในรูปแบบตางๆ อาทิ การใช E-mail, IRC, Usenet และที่เปนสื่อ
กลางในการติดตอสื่อสารแบบการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม
 ปจจบุนัการใชอนิเทอรเนต็เพือ่การคนหาขอมลูขาวสารไมไดจาํกดัอยูเฉพาะ
บนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะหรือคอมพิวเตอรโนตบุคอีกตอไป การใชงานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ (Mobile Device) เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไรสายสอดคลอง
กบัรปูแบบการชวีติประจาํวนัของผูใชทีส่ามารถติดตอส่ือสารไดแบบทกุทีท่กุเวลา ตอบ
สนองความสะดวกสบายสําหรับการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันยิ่งขึ้น
 ศกัยภาพของระบบอนิเทอรเนต็ กอใหเกดินวตักรรมใหมทางสังคม คือ สังคม
ออนไลน (Online Community) หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) หรือ
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เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) ซึ่งหมายถึง การสื่อสาร และ ระบบ

ขอมูล ของบรรดาเครือขายสังคม ซึ่งแบงปนในผลประโยชนรวมกัน ความคิด ชิ้นงาน 

หรือ ผลลัพธบางประการท่ีมีการโตตอบกันผานสังคมเสมือนจริง ซึ่งไมถูกผูกพัน

โดยเวลา พรมแดน เขตแดนของหนวยงาน และในทุกๆที่ที่บุคคลสามารถพัฒนา

ความสัมพันธระหวางกันผานระบบออนไลน หรืออาจอธิบายไดวาชุมชนเสมือนจริง 

(Virtual Community) เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกัน และมีปฏิสัมพันธรวมกัน 

ผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ในรปูแบบของเวบ็ไซต และในปฏิสัมพนัธนัน้ จะตองมรีะยะ

เวลาในการปฏิสัมพันธนานพอ ไมใชเพียงแคชวงสั้นๆ ซึ่งการรวมกลุมกันของชุมชน

เสมือนจริง จะเปนการรวมกลุมสมาชิกท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรหลากหลาย 

สามารถเชื่อมตอไดในทุกเวลา และเปนการรวมกลุมของคนในชุมชนที่มีความสนใจ

คลายๆ กัน หรือเปาหมายรวมกัน สมาชิกในชุมชนสามารถแสดงความรูสึกและหลีก

หนีจากสิ่งที่ตองการในสังคมที่เปนจริงได (Howard Rheingold, 1993) 

 เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) นับไดวาเปนชองทางการ

สื่อสารของโลกยุคใหมที่ทรงอิทธิพลและไดรับความนิยมแพรหลายอยางรวดเร็ว

ไปทั่วโลก เพราะสามารถเขาถึงกลุมคนเปาหมายทุกเพศ ทุกวัย ในรูปแบบสังคม

ออนไลนที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด จนเกิดเปนสังคมเสมือนที่เปด 

โอกาสใหผูคนเขาไปใชงานเผยแพรขอมูลสวนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน ตลอดจน

เปนเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อใชแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนความสนใจ หรือ

ทํากิจกรรมตางๆ (Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison, 2007) หรืออาจกลาว

ไดวาเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) เปนสังคมที่มีการขยายตัวแบบ

เครอืขาย (Network) ขยายตวัแบบตอๆ กนัไป และรูจกักนัเปนทอดๆ คลายใยแมงมมุ

ที่โยงใยกันไปมา จนกอใหเกิดการติดตอสื่อสารและการปฏิสัมพันธในเรื่องตางๆ 

 เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) ที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ 

Facebook ในเดือนพฤศจิกายน 2554 พบวามีผูใชงาน Facebook ทั่วโลกกวา 770 

ลานคน และในประเทศไทยเองก็มีผูใชงาน Facebook จํานวน 12,881,800 คน 

โดยเปนเพศชาย 6,166,160 คน เปนเพศหญิง 6,649,240 และสวนใหญอยูในชวง

อายุ 18-24 ป จํานวน 4,374,680 คน และชวงอายุ 25-34 ป จํานวน 3,687,160 คน 

(สืบคนเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จาก http://www.checkfacebook.

com) 
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 เครือขายสังคมออนไลนทําใหการสื่อสารและการติดตอระหวางกันสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น ทําใหไดรูจักผูคน มีเพื่อนกลุมใหมนอกเหนือจากเพื่อนกลุมเดิม และ

ยงัเปนเคร่ืองมอืในการตดิตอสือ่สารของบคุคลทีม่คีวามตองการแตกตางกนั บางคนใช

คยุ ทาํงาน ความบนัเทงิ เปนการสือ่สารแบบสองทาง (Two Way Communication) 

เพราะเปนระบบที่สามารถโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได

 เครือขายสังคมออนไลนไดกลายเปนชองทางหนึ่งของการติดตอสื่อสารใน

ยคุปจจบุนัทีน่อกจากทาํใหการตดิตอสือ่สารไดอยางไมมขีดีจาํกดัในเรือ่งของเวลาและ

สถานที่แลว โลกของสังคมออนไลนยังเปนสถานที่ที่เปนแหลงรวบรวมคนจํานวนมาก

ใหมารวมสนทนาแสดงความคิดเห็นและเปนชองทางที่ใหโอกาสในการทําความรูจัก

และตดิตอกบับคุคลอืน่ๆ ทีไ่มเคยรูจกักนัมากอนและดวยคณุสมบตัใินการโตตอบกลับ

ไดทันทีดวยการพิมพขอความสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลน 

 เวบ็ไซต www.facebook.com เปนพืน้ทีส่าํหรบัผูใชบรกิารแสดงความคดิ

เห็น (post), อัพโหลดรูปภาพ, วีดีโอ, ลิงค และมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ใหผูใชเลือกเลน 

ยงัสามารถสนทนาสวนตวัใน Facebook Chat ไดเชนกนั รวมถงึมเีกมสใหเลอืกหลาก

หลาย ทีไ่ดรบัความนยิมในทกุเพศทกุวยัจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ ซ่ึงองคประกอบ

ภายใน เว็บไซต www.facebook.com มีสวนประกอบเปนหนาเว็บ (web page) 

ที่สําคัญๆ ดังนี้ 

 - ขาวใหม (News) เปนหนาแรกและเปนหนาของการแสดงขาวสารขอมูล 

ความเคลื่อนไหวตางๆ ของเพื่อนภายในเว็บไซต www.facebook.com

 - ขอมูลสวนตัว (Profiled) เปนหนาที่แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 

ซึ่งผูใชบริการสามารถแสดงความคิดเห็น (post) สวนตัวเพื่อแบงปนภายในเครือขาย 

หรือภายในกลุมเพื่อที่อยูในเว็บไซต www.facebook.com นอกจากนี้ยังเปนหนาที่

แสดงอัลบั้มรูปภาพตางๆ ที่ผูใชอัพโหลด รวมถึงยังแสดงการแบงปนวีดีโอ, ลิงค, 

และการเลนแอพพลิเคชั่นของผูใชบริการ 

 - ขอความ (Message) เปนเครื่องมือที่ใหผูใชบริการติดตอสื่อสารเปนการ

สวนตัว โดยไมไดแสดงเปนขอมูลสาธารณะ

 เวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com เปนววิฒันาการ รปูแบบ

หนึ่งของการติดตอสื่อสารท่ีเปนมากกวาการติดตอ เพราะสามารถสรางสังคมในรูป

แบบใหมที่เรียกวา สังคมเครือขาย (Social Network) 
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 การสํารวจผูใชบริการ Facebook ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 พบวา 

จํานวนผูใชบริการ Facebook ที่มีอายุ 25-34 ป มีจํานวน 3,687,160 คน จะเห็นได

วาเปนกลุมคนวัยทํางาน ซึ่งคนกลุมนี้แสวงหาขอมูลผานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

สามารถแสวงหาขอมูลไดตามความพอใจของตน เมื่อมคีวามสนใจเปนพิเศษตอขอมลู

ขาวสารก็จะมีปฏิสัมพันธ (Interact) เพื่อติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิด

เห็นการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรหรือการส่ือสารทางอินเตอรเน็ตกอใหเกิด

สังคมใหมที่เรียกวาชุมชนเสมือน (Virtual community) ในชุมชนเสมือนนี้มีลักษณะ

เปนมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ใหมทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืจากมณฑลสาธารณะ

ทีเ่กดิขึน้ใหมในสือ่สารมวลชนอืน่ๆ (Hoffman, D.L. and Novak, T.D. 1995, pp. 50) 

 การตดิตอสือ่สารผานทางเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com 

เกิดจากสังคมโลกเขาสูยุคเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองจากการพัฒนาความรูหลายๆ ดาน 

รวมถึงการพัฒนาดานคอมเทคโนโลยี ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะเปนผูรับสารและสงสาร 

และไดติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com จึงสนใจ

ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com” เพื่อ

ใหไดขอมูลพฤติกรรม ทัศนคติ ประโยชน และความพึงพอใจของผูใชบริการจากการ

ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com มาใชเพื่อเปน

ประโยชนที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารผาน

เว็บไซตสังคมออนไลน

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาการทาํกิจกรรมของผูใชบรกิารผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน 

www.facebook.com 

 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการจากการติดตอส่ือสารผานเว็บไซต

สังคมออนไลนบน www.facebook.com 

 3.  เพื่อศึกษาการใชประโยชนของผูใชบริการจากการติดตอส่ือสารผาน

เว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com 
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุง
อธิบายเหตุการณ หรือสิ่งตางๆ โดยใชตัวเลขประกอบการวิเคราะหและสรุปผล โดยมี
แนวทางการศกึษาในลกัษณะการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ในรปูแบบวดัผล 
ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Question-
naire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความ
สมัพนัธของตวัแปรตางๆ ตามสมมตฐิาน และสรปุผลโดยใชโปรแกรมทางสถติ ิ(SPSS)

 ประชากร
 ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คอื กลุมทีม่กีารสือ่สารสงัคมออนไลนบน www.
facebook.com โดยมีคาสถิติอางอิง ไดแก กลุมวัยทํางานทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
ซึ่งมีอายุระหวาง 25-34 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และเคยใชการสื่อสารสังคม
ออนไลนบน www.facebook.com 
 การสํารวจผูใชบริการ Facebook ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พบวา 
จํานวนผูใชบริการ Facebook ที่มีอายุ 25-34 ป มีจํานวน 3,687,160 คน (สืบคน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จาก http://www.checkfacebook.com)

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรของ Taro 

Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด

ที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นเมื่อคํานวณตามสูตร

แลวตองสุมตัวอยางอยางนอย 399.96 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงกําหนดการสุมตัวอยางไว

ทั้งหมด จํานวน 400 ตัวอยาง (คน)

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําผลที่เก็บรวบรวมที่ไดทั้งหมดมาประมวล

ขอมลูดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS มาวเิคราะห สรปุ และนาํเสนอขอมลูในรปูตาราง
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ประกอบการบรรยาย สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการบรรยายขอมูล 

โดยใชตารางแจกแจงความถีแ่สดง คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายขอมูล

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) โดยการนําขอมูลมาคํานวณและใชสถิติวิเคราะห 

สรุปผลและอภิปรายผล

ขอมูลการทํากิจกรรมของผูใชบริการผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน 
www.facebook.com
 การทํากิจกรรมผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com 

อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.05 กลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมผานเว็บไซตสังคม

ออนไลนบน www.facebook.com โดยการเขาไปแสดงความคิดเห็น (Comment) 

กับเพื่อนๆ, การกดไลน (Like) เพื่อน และการคุยผานแชท (Chat) กับเพื่อนๆ ทั้งนี้

อาจเปนเพราะเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com เปน รูปแบบหน่ึง

ของการติดตอสื่อสารท่ีเปนมากกวาการติดตอ เพราะสามารถสรางสังคมในรูปแบบ

ใหมที่เรียกวา สังคมเครือขาย (Social Network) ซึ่งเว็บไซต www.facebook.com 

เปนพื้นที่สําหรับผูใชบริการแสดงความคิดเห็น (post), อัพโหลดรูปภาพ, วีดีโอ, ลิงค 

และมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ใหผูใชเลือกเลน ยังสามารถสนทนาสวนตัวใน Facebook 

(Chat) ไดเชนกนั รวมถงึมเีกมสใหเลอืกหลากหลาย ปจจบุนัไดรบัความนยิมในทกุเพศ

ทกุวยัจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ สอดคลองกบังานวจิยัของภทัรา เรอืงสวสัดิ ์(2553) 

ศกึษาเรือ่ง “รปูแบบการดาํเนนิชวีติ และพฤตกิรรมการใชเครอืขายสงัคมออนไลนของ

คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางทําเปนประจํา

มากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อเขาใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน คืน สนทนากับเพื่อน 

(Chat) อัพเดตสถานะ/ขอมูลสวนตัว/รูปภาพ และหาขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
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ขอมลูทศันคตกิารส่ือสารผานเวบ็ไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com
 ทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.face-

book.com อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.99 แบงเปน 3 ดาน ดังนี้

 1. ดานความรู กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต

สังคมออนไลนบน www.facebook.com ดานความรูอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.26 โดยกลุมตัวอยางไดรับความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารบน facebook, 

ไดทราบขาวสารตางๆ จากเพื่อน และไดรับขอมูลที่ทันสมัย เชน แฟชั่นใหม, 

ขาวสารใหม, กิจกรรมใหมๆ ที่ชื่นชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของชนากิตติ์ ราชพิบูลย 

(2553) ศกึษาเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมการใชเครอืขายสังคมออนไลนและผลกระทบ

ตอนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรงุเทพมหานคร” ทีพ่บวา กลุมตวัอยาง

ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเพราะไดรับขาวสารใหมๆ สะดวก รวดเร็ว 

 2. ดานความรูสึก กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต

สังคมออนไลนบน www.facebook.com ดานความรูสึกอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

3.65 โดยท่ีกลุมตัวอยางรูสึกคลายความเครียด และเพลิดเพลินในการสื่อสารกับ

เพื่อนๆ, มีความสุขที่ไดแบงปนเหตุการณตางๆ และรูสึกวามีเพื่อนเพิ่มขึ้นในสังคม

ออนไลนบน www.facebook.com สอดคลองกับงานวิจัยของกรองทอง เกิดนาค 

(2551) ศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการใชบรกิารเวบ็ไซตชมุชนออนไลน www.hi5.com” 

ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประโยชนที่กลุมตัวอยางไดรับ คือ 

ความพเิศษของการสือ่สารซึง่เปนการสือ่สารสองทาง (Two-Way Communication) 

ที่ผูเลนเปนทั้งผูสงสารและผูรับสารในเวลาเดียวกัน การไดติดตอส่ือสารกับเพื่อสนิท 

เพือ่นเกา และเพือ่นใหม และยงัสามารถนาํขอมลูของเพือ่นมาปรบัใชและตกแตงขอมลู

ของตนเองได รวมถึงเปนการผอนคลายความเครียด คลายความเหงา และใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน

 3. ดานพฤตกิรรม กลุมตวัอยางมทีศันคตใินการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซต

สังคมออนไลนบน www.facebook.com ดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

3.75 โดยทีก่ลุมตวัอยางมกีารแสดงความคดิเหน็ (Comment) กบัเพือ่นๆ โดยใชขอมลู

จริง ไมใชขอมูลที่ปลอม, ไดรับสะดวกในการติดตอสื่อสารกับเพื่อน และมีพฤติกรรม

คุยผานแชท (Chat) กับเพื่อนๆ ดวยคําพูดที่ไมสุภาพ เชน คําพูดของกลุมวัยรุน 
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สอดคลองกับงานวิจัยของฤดีพร ผองสุภาพ (2551) ศึกษาเรื่อง “การแสวงหาขาวสาร

การประชาสัมพันธและความพึงพอใจในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของ

นิสิตนักศึกษา” พบวา นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ มีการแสวงหา

ขาวสารประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนในระดับปานกลาง และสวนใหญ

ทําการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนที่บาน ทุกวัน เปนเวลามากกวา 2 ชั่วโมง 

และใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการแสวงหาขาวสารมากที่สุด

ขอมลูการใชประโยชนจากการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน 
www.facebook.com
 การใชประโยชนจากการตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสังคมออนไลนบน www.

facebook.com อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.01 แบงเปน 3 ดาน ดังนี้

 1. ดานขาวสาร สารสนเทศ (Information) กลุมตวัอยางมกีารใชประโยชน

จากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ดาน

ขาวสาร สารสนเทศ (Information) อยูในระดบัมาก คาเฉล่ีย 4.16 โดยทีก่ลุมตวัอยาง

ไดทราบเหตุการณที่เกี่ยวของกับสังคม สภาพปจจุบันรอบตัว และทั่วโลก, ไดแสวงหา

ความรูไดดวยตัวเอง และไดรับขอแนะนํา และความคิดเห็น ทั้งนี้เปนเพราะวาการ

ตดิตอสือ่สารผานเวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com เกดิจากสงัคมโลก

เขาสูยุคเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากการพัฒนาความรูหลายๆ ดาน รวมถึงการพัฒนา

ดานเทคโนโลยี โดยกลายเปนชองทางหน่ึงของการติดตอส่ือสารในยุคปจจุบัน

ทีน่อกจากทาํใหการตดิตอสือ่สารไดอยางไมมขีดีจาํกดัในเรือ่งของเวลาและสถานทีแ่ลว 

โลกของสังคมออนไลนยังเปนสถานท่ีท่ีเปนแหลงรวบรวมคนจํานวนมากใหมา

รวมสนทนาแสดงความคิดเห็นและเปนชองทางที่ใหโอกาสในการทําความรูจักและ

ติดตอกับบุคคลอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของชนากิตติ์ ราชพิบูลย (2553) ศึกษา

เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและผลกระทบตอนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางใชบริการ

เครือขายสังคมออนไลนเพราะไดรับขาวสารใหมๆ สะดวก รวดเร็ว และยังสอดคลอง

กบังานวจิยัของจฑุามาส กรีตกิสกิร (2542) ศกึษาเรือ่งรปูแบบการดาํเนนิชวีติของเดก็

วัยรุนกับการใชประโยชนจากสื่อมวลชน พบวา เด็กวัยรุนมีการเปดรับส่ือในปริมาณ



61ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

ที่สูง มีการเปดรับสื่อจํานวนทั้งสิ้น 11 สื่อ ดังนี้โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 

โรงภาพยนตร สื่อกลางแจง การตูน เทปเพลง/CD วีดีทัศนอินเตอรเน็ต สื่อเพื่อการ

ศกึษา และการใชประโยชนจากสือ่มวลชนของเดก็วยัรุน มกีารใชเพือ่ตอบสนองความ

ตองการความบนัเทงิเปนหลกั รองลงมาคอื ความตองการขอมลูขาวสาร และสอดคลอง

กับทศพล มงคลถาวร (2550) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจตอการเปดรับส่ือโฆษณา

ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” ความสัมพันธระหวางความตองการ

ขอมลูขาวสารนัน้ พบวา มคีวามสมัพนัธกับความพงึพอใจตอการเปดรบัสือ่โฆษณาทาง

อินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 2. ดานการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม (Integration and Social 

Empathy) กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคม

ออนไลนบน www.facebook.com ดานการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม (Inte-

gration and Social Empathy) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 โดยที่กลุมตัวอยาง

สามารถติดตอสื่อสารผาน facebook กับครอบครัวและเพื่อน, ไดแสดงความคิดเห็น

รวมกับผูอื่น และสามารถนําความคิดไปใชในการสนทนากับผูอื่น หรืออาจจะกลาวได

วาเครอืขายสงัคมออนไลน (Social Networking)เปนสงัคมทีม่กีารขยายตวัแบบเครอื

ขาย (Network) ขยายตัวแบบตอๆ กันไป และรูจักกันเปนทอดๆ คลายใยแมงมุมที่

โยงใยกันไปมา จนกอใหเกิดการติดตอสื่อสารและการปฏิสัมพันธในเรื่องตางๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาส กีรติกสิกร (2542) ศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนิน

ชวีติของเดก็วยัรุนกบัการใชประโยชนจากสือ่มวลชน พบวา การเปดรบัสือ่, ระยะเวลา

ในการเปดรับ และชวงเวลาในการเปดรับ มีความสัมพันธในทางบวกกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของเด็กวัยรุน

 3. ดานความบันเทิง (Entertainment) กลุมตัวอยางมีการใชประโยชน

จากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ดาน

ความบันเทิง (Entertainment) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 โดยที่รูสึกผอนคลาย, 

ไดรับความเพลดิเพลนิ และทาํใหรูสกึวาสามารถหลกีเล่ียงจากปญหาตาง ๆ  สอดคลอง

กับงานวิจัย
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะการวิจัย
 1. จากผลการวิจัยพบวาสวนใหญผูใชบริการผานเว็บไซตสังคมออนไลน

บน www.facebook.com อายุ 28-30 ป และรายไดมีผลตอการทํากิจกรรมผาน

เวบ็ไซตสงัคมออนไลนบน www.facebook.com จงึอาจกลาวไดวาเปนกลุมคน ทีอ่ยู

ในสังคมที่เต็มไปดวยขอมูลและขาวสาร ยุคของการติดตอสื่อสารที่ไรพรมแดน และมี

การเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ จงึทาํใหเกดิเครอืขายสังคมออนไลนทีส่ือ่สารและตดิตอ

ระหวางกนัสะดวกรวดเรว็มากขึน้ เพราะเปนระบบทีส่ามารถโตตอบแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ได ซึง่นกัสือ่สารการตลาดสามารถนาํขอมลูไปใชประโยชนในการทาํการตลาด

ของกลุมผูใชบริการ

 2. จากผลการวจิยัการใชประโยชนจากการตดิตอส่ือสารผานเวบ็ไซตสังคม

ออนไลนบน www.facebook.com อยูในระดับมาก ทุกดาน ไดแก ดานขาวสาร 

สารสนเทศ, ดานการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม และดานความบันเทิง ดังน้ัน 

จึงอาจสรุปไดวา การติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.

com มีผลใหผูใชบริการเกิดประโยชนในการใชชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได

จากจํานวนของผูใชบริการที่เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ รวมถึงมีการทําการตลาด และธุรกิจ

ผานชองทางดังกลาวนี้มากขึ้น

 3. จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติในการติดตอส่ือสารผาน

เว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com ดานความรูอยูในระดับมากที่สุด 

เพราะไดรับความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารบน facebook, ไดทราบขาวสารตางๆ 

จากเพื่อน และไดรับขอมูลท่ีทันสมัย เชน แฟชั่นใหม, ขาวสารใหม, กิจกรรมใหมๆ 

ที่ชื่นชอบ ใชเปนขอมูลเพื่อใหผูสรางเว็บไซตการนําไปปรับปรุงการส่ือสารใหเกิด

ประสิทธิภาพไดตอไป

 4. สังคมเครือขาย (Social Network) เว็บไซต www.facebook.com 

เปนพืน้ทีท่ีไ่ดรบัความนยิมในทกุเพศทกุวยัจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ เปนรปูแบบ

การสื่อสารขอมูลท่ีเขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน แตขาดการตรวจสอบขอมูล ผูใช

บรกิารจงึควรใชบรกิารอยางมวีจิารณญาณ และตองตรวจสอบแหลงขอมลูทีน่าเชือ่ถอื
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กอนทีจ่ะเชือ่ขาวสารหรอืเหตกุารณดงักลาว จงึเกดิปญหาเกีย่วกบัการทาํกจิกรรมและ

ทัศนคติในการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตสังคมออนไลนบน www.facebook.com 

หากมีการทํากิจกรรมและทัศนคติท่ีไมดี อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี อยางไร

กต็าม หนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามเกีย่วของควรหาแนวทางควบคมุ เตรยีม

พรอมรับกับการสื่อสารรูปแบบใหมของสังคมในอนาคต ตระหนักถึงรูปแบบและผล

จากการสือ่สารผานเครอืขายสงัคมออนไลน (Social Networking) เพือ่ใหการนาํเสนอ

ขอมูลในลักษณะขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอผูใชบริการเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรมกีารศกึษารปูแบบของเครอืขายสงัคมออนไลนประเภทอืน่ๆ ไดแก 

Twister, Instagram, Camfrog, Free Blog, Webboard ที่จะสงผลตอทัศนคติการ

สื่อสาร และการใชประโยชนจากการติดตอสื่อสารของผูใชบริการ

 2. ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีขอบเขตและ

เนื้อหาตามขอกําหนดของงานวิจัย ในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไปควรมีการทําการ

วิจัยในเชิงคุณภาพควบคูกันไปดวย เพื่อเขาใจระดับทัศนคติการสื่อสาร และการใช

ประโยชนจากการตดิตอสือ่สารของผูใชบรกิาร ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยการสมัภาษณ

เชิงลึกเกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็นของผูใชบริการ
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 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณความเปนเวียดนามของชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามในหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท รูปแบบและกระบวนการส่ือสารอัตลักษณความ

เปนเวยีดนามและศกึษาปจจยัทีม่ผีลตออตัลกัษณความเปนเวยีดนาม อกีทัง้ศึกษาการ

รบัรูความหมายและคณุคาเกีย่วกบัอตัลกัษณความเปนเวยีดนามในทศันะของชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามและในทัศนะของ “ผูอื่น” โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการส่ือสารและ

ชุมชนในจินตนาการ เปนกรอบในการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่ือสารของ

ชาวบานในการธาํรงรกัษาบานในประวตัศิาสตร (หมูบานทีเ่วยีดนาม) สวนแนวคดิเรือ่ง

อัตลักษณ “คนพลัดถิ่น” และแนวคิดเรื่องการสื่อสารโลกาภิวัตน เปนกรอบในการ

ศึกษาการปะทะกันของอัตลักษณพลัดถิ่นและอัตลักษณพื้นเมือง โดยผูวิจัยใชวิธี

การวิจัยเชิงคุณภาพ ลงสนามแบบฝงตัว เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแก เอกสาร

วิชาการ การสัมภาษณและสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

 ผลจากการศึกษา พบวา ประวัติศาสตรเปนบริบทที่สําคัญในการสราง

อัตลักษณความเปนเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ทั้งกอนและหลังเปด

หมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม ผนวกกับความเปนชาตินิยมชวยในการธํารงรักษา

อัตลักษณความเปนเวียดนามใหอยู ไดเรื่อยมา โดยการอาศัยอยู แบบชุมชนใน

จินตนาการ คลายเปนหมูบานเวียดนามในจังหวัดนครพนม ปจจัยหลักในการ

เปลีย่นแปลงอตัลกัษณความเปนเวยีดนาม คอื เศรษฐกจิ ลกูหลานอาศยัอยูนอกชมุชน

แสดงออกความเปนเวียดนามไดนอย ในขณะที่มีการสงเสริมอัตลักษณความเปน

เวียดนามในหมูบานเพื่อการทองเที่ยวและสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทย

และเวียดนาม การสื่อสารอัตลักษณความเปนเวียดนาม ผานส่ือบุคคลมีอิทธิพลมาก

ที่สุด คือการบอกเลาปากตอปากและการทําใหดูเปนตัวอยาง สื่อพิธีกรรมเปนชอง

ทางการสื่อสารท่ีไดประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด ไดรับความรวมมือในการจัดและเห็น

ความสําคัญของพิธีกรรม โดยยึดความกตัญูเปนคุณธรรมนําใจ นอกจากนั้นยังมี 

สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดียและสื่อมวลชนในการสื่อสารความเปนเวียดนาม

บทคัดย่อ
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 นอกจากนั้นยังพบวา การรับรูความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณใน

ทัศนะของคนในและคนนอก มีลักษณะที่เหมือนและแตกตางกัน คือ เปนคนที่มีการ

กินการอยูแบบเวียดนาม ขยัน อดทน ประหยัดรักพวกพอง เหมือนกัน แตบางคนมอง

วาเปนคนทีฉ่ลาดแกมโกง แยงทีท่าํมาหากนิของชาวไทย ดงันัน้ความเปนเวยีดนามจงึ

ไดมีการพลิกกลับไปกลับมาขึ้นอยูกับผลประโยชนที่จะรับในแตละกรณี
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 The study of “Communications for Vietnamese Identity: A Case 

Diasporic Thai-Vietnamese People in Thai-Vietnamese Friendship Village, 

Mueang District, NakhonPanom Province was conducted with the purpose 

of studying the role, form, performance of Vietnam identity and factors 

influencing Vietnam identity. Another purpose was to study the percep-

tion of meaning and value of Vietnamese identity from the views of 

Thai-Vietnamese people and views from “others”. The concept of com-

munication and ideal community had been used to analyze the forms 

and communication processes of these villagers who maintained their 

historical houses (Atmosphere as Village at Vietnam) . In addition, the 

identity concept of “diaspora” and globalization communication had 

been also applied to study the crash of diaspora and local identity. 

This research was conducted as a qualitative research by setting up the 

direct investigation from the villagers. The tools used for collecting data 

were academic documents, interviews, participant and non-participant 

observations.

 It was found from the study that history was a major thing to 

create the Vietnamese identity of Thai-Vietnamese villagers; before and 

after establishing Thai-Vietnamese Friendship Village. The combination 

of history and nationalism were main keys to preserve the Vietnamese 

identity from the past until now. An idea of living as an ideal commu-

nity was adhered and Thai-Vietnamese Friendship Village in NakhonPha-

nom province originated from that idea. From the study, it was discovered 

that economic was the main factor that changed the Vietnamese iden-

tity. The Vietnamese descendents, living outside the village, hardly 

performed their own identity. Whereas, the Vietnamese identity in the 

Abstract
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village was raised to support tourism reasons and maintain the relation-

ship between Thailand and Vietnam. The most powerful ways to perform 

Vietnamese identity were telling by word of mouth and sample acting. 

Additionally, the rituals were also the most successful ways to perform 

their identity. It was the way to show people to handle and realize the 

value of rituals under the moral concept of gratitude. Furthermore, 

printed media, multi-media, and mass communication also carried a role 

of presenting Vietnam identity.

 Moreover, it was found from study that there were different 

perceptions of meaning and value of identity from the view of villagers 

(Emic) and other (Etic) . The identity of Vietnamese was holding the 

Vietnamese way of life. They were hard-working, patient, and economi-

cal people. The character of loving and supporting their friends could 

be seen as well. On the other hand, some people saw Vietnamese as 

tricky people, snatching job opportunities from Thais. Thus, it could be 

said that Vietnamese identity was regarded in different views from dif-

ferent situations.
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บทนำา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปญหา
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ดั่ง

คําสุภาษิตที่วา “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” เปนปจจัยที่ดึงดูดใจ ทําใหชาวไทยเชื้อสาย

เวียดนามยายจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาอยูที่ประเทศไทย การยายถิ่น

ที่อยู นี่เองทําใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีลักษณะตรงกับนิยามของคนพลัดถิ่น 

(Diaspora) หมายถึงการยายท่ีอยูอาศัยจากประเทศบานเกิดเมืองนอนขามเขตแดน

ของรัฐไปยังประเทศใหมสาเหตุจากการกดขี่ขมเหงทางชาติพันธุความขัดแยงทาง

ศาสนาและการเมือง การลี้ภัยเพื่อหนีความอดอยากและสงคราม (Braziel, 2008) 

ซึ่งสาเหตุหลักในการอพยพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามคือ การหนีการปราบปราม

ของกองกําลังฝรั่งเศสจากฝงลาว (ธัญญาทิพย ศรีพนาและจิ่งห เสี่ยว ถิ่น, 2548 น.9) 

ในการอพยพคนพลัดถิ่นจะนําอัตลักษณของตนเองไปประเทศใหมดวย ประเทศไทย

เปนประเทศท่ีมีกลุมคนพลัดถ่ินมาอยูอาศัยหลายชาติพันธุไดแก มุสลิม มอญ อาขา 

กะเหรี่ยง ลาหู ลาวและจีน เปนตน 

 คนกลุมน้ีถือวาเปนกลุมคนพลัดถ่ินท่ีไดอพยพมาจากถิ่นฐานเดิมพรอมกับ

อตัลกัษณของตนเองมาอยูภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย คนไทยเชือ้สาย

เวียดนามมีคําเรียกหลายคํา เชน “เหวียต”“ญวน”“แกว” เปนตน (จตุพร ดอนโสม, 

2551) คนพลดัถิน่กลุมนีส้วนใหญอพยพมาจากภาคกลางของเวยีดนาม ไดนาํอตัลักษณ

ของตนเองตดิมาดวย ทัง้รปูแบบทีอ่ยูอาศยั การแตงกาย อาหาร ยารกัษาโรค พธิกีรรม

และภาษา การอพยพเริ่มตั้งแต 150 กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (Poole, 1970) ในสมัย

อยุธยาของไทย จนกระทั่งถึง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปจจัยหลักในการอพยพ คือ

ความขดัแยงทางการเมอืงภายในและระหวางประเทศ การอพยพครัง้ใหญของชาวไทย

เชือ้สายเวยีดนามคอื การหนกีารปราบปรามจากฝรัง่เศสทีเ่มอืงทาแขก สปป.ลาวมายงั

จังหวัดนครพนม เพราะเปนจุดที่ใกลที่สุด หากเดินทางมาจากจังหวัดเหงอานห บาน

เกดิของอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิหและผูนาํอกีหลายทาน ผนวกกบัเปนพืน้ทีห่างไกล

จากกองกําลังของฝรั่งเศสและศูนยกลางอํานาจของประเทศไทย ในกรุงเทพฯ (จตุพร 

ดอนโสม, 2551) 
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อัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในช่วงก่อน
และหลังเปดหมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม
 ความเปนเวียดนามของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในหมูบานมิตรภาพไทย 

เวียดนาม ไดมีการสืบทอดมาแบบชาวบานตั้งแตไดมีการอพยพจากสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม มาสูประเทศไทย ที่บานนาจอก (ชื่อเรียกในทางราชการกอนเปด

หมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม) โดยอาศัยการบอกเลาและการทําใหดูเปนตัวอยาง 

รวมทั้งการผลิตซํ้าสื่อพิธีกรรม แตเนื่องจากกระแสความสัมพันธระหวางประเทศ 

ผนวกกับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม 

ทําขอตกลงรวมกันในการจัดตั้งโครงการหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม เพื่อเปน

สัญลักษณของความสัมพันธอันดีของทั้งสองรัฐบาล

 หลังจากท่ีมีการเปดหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม หมูบานนาจอกที่มี

ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เปนหมูบานเกษตรกรรมเล็กๆ ที่มี

การใชชวีติอยูอยางเรยีบงายและสงบไดกลายเปนหมูบานทีม่กีารสงเสรมิการทองเทีย่ว 

การเรียนรูประวัติศาสตรและอัตลักษณความเปนเวียดนาม ทําใหมีความถี่ในการผลิต

ซํา้อตัลกัษณเพิม่ขึน้รวมทัง้ไดมกีารนาํเสนอผานสือ่มวลชนดวย ทาํใหผูวจิยั สนใจการ

เปลีย่นแปลงของชวงเวลากอนและหลงัเปดหมูบานมติรภาพไทย เวยีดนาม โดยผูวจิยั

ไดศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณกอนและหลังเปดหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม

 อตัลกัษณถือเปนเครือ่งมอืทีส่ามารถแบงแยกตวัเราใหตางจากชาตพินัธุอืน่ 

ดงันัน้กลุมคนพลดัถิน่จะนาํอตัลกัษณมาใชเปนเครือ่งมอืเพือ่แสดงตวัตนในถิน่ทีอ่ยูใหม 

หรือที่ Benedict Anderson เรียกวา การสรางชุมชนในจินตนาการ (Imagined 

community) คอืคดิวาตนนัน้เปนคนเวยีดนามถงึแมวาจะอยูในประเทศไทยกต็ามชวง

เวลาที่อัตลักษณมีการปรับเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ คือ ชวงกอนและหลังเปดหมูบาน

มติรภาพไทย เวยีดนาม ขณะทีอ่ยูในหมูบานนาจอก ชาวไทยเช้ือสายเวยีดนามจะแสดง

ตัวตนความเปนเวียดนาม แตเมื่อไปถึงโรงเรียนหรือสถานที่ราชการของไทยจะแสดง

ตวัตนความเปน “คนไทย” และถามกีารตดิตอคาขายกบัคนอสีาน จะแสดงตวัตนความ

เปน “คนอีสาน” การแสดงตัวตนวาตนเปนใครขึ้นอยูกับผลประโยชนที่จะไดรับและ

เปนวิธีการปรับตัวใหเขากับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม
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 ผูวจิยัสนใจดานการสือ่สารของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในหมูบานนาจอก 

ในมติดิานการสือ่สารของคนพลดัถ่ินวา มแีนวคดิ ทศันคตเิกีย่วกบัความเปนเวยีดนาม

อยางไรบางและมีกลวิธีอยางไรในการสืบทอดความเปนเวียดนามไปยังคนรุนลูก

รุนหลานไดอยางไร ภายใตปจจัยใดบาง ท่ีมีผลตอการส่ือสารอัตลักษณความเปน

เวยีดนามรวมทัง้การรบัรูความหมายและคณุคาเกีย่วกบัอตัลกัษณความเปนเวยีดนาม

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการสือ่สารอตัลกัษณความเปนเวยีดนามของชาวไทยเช้ือสาย

เวียดนาม ในชวงกอนและหลังเปดหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารอัตลักษณความเปน

เวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

 3. เพื่อศึกษาการรับรูความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณความเปน

เวียดนามในทัศนะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและในทัศนะของผูอื่น (คนนอก) 

วิธีการวิจัย

 ผูวิจัยเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาใชครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quali-

tative research) ในแนวชาติพันธุวรรณา (Ethnography) เพื่อศึกษาใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท ในบทบาทของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมทั้งสามารถ

ที่จะสื่อสารดวยภาษาเวียดนามได จึงเลือกใชการลงสนามแบบฝงตัวเปนระยะเวลา 

2 ป ในการเก็บขอมูล พรอมทั้งอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร (Documen-

tary Analysis) การสมัภาษณเจาะลกึ (In-depth Interview) และการลงสังเกตการณ

ภาคสนาม (Field Observation) รวมทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

(Participant Observation) การสุมตัวอยางจะเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) และอาศัยการถามตอๆ กัน 

(Snowball technique) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก 

(In-depth Interview) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการวิเคราะหการสื่อสารอัตลักษณความเปนเวียดนามของชาวไทยเชื้อ
สายเวียดนาม ในหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม จุดเดนของหมูบานคือ ประชากร
รอยละ 90 เปนชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม มคีวามรักใครกลมเกลียว สมคัรสมานสามคัคี 
ถงึแมวาจะมกีารอพยพเขามาในหมูบานหลายระลอกแตชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามกใ็ห
ความชวยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จากสายสัมพันธความเปนคนชาติพันธุเดียวกันมี
ความผูกพันกัน ทําใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในหมูบานนาจอกพยายามที่จะธํารง
รักษาความเปนเวียดนามผานทางการสื่อสารเพื่อใหอัตลักษณความเปนเวียดนามยัง
คงอยูสืบมา เปรียบเสมือนหมูบานเวียดนามในประเทศไทยหรือชุมชนในจินตนาการ 
จากผลการวิจัยทําใหไดขอสรุปในประเด็นตางๆ ตามที่ไดกําหนดในวัตถุประสงค
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. สภาพบริบทของชุมชนหมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม
 ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามตัง้ชุมชนเปนกลุมเปนกอน ทาํใหงายตอการตดิตอ
สือ่สารกนั แตอยางไรกต็าม การทีช่าวไทยเชือ้สายเวยีดนามมาอยูอาศยัในประเทศไทย
ทําใหตองมีการติดตอสื่อสารกับชาวไทยในพื้นที่ดวย การปะทะกันของสองอัตลักษณ
จึงไดเกิดขึ้น หากจะใชกระบวนการในการสื่อสารเพื่อสืบทอดและรักษาความเปน
เวียดนาม ตองศึกษา มิติเรื่องอัตลักษณและมิติเรื่องพรมแดนของชุนชนคนพลัดถิ่น 
ที่ประกอบไปดวย ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการส่ือสาร
ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1.1 มติดิานประวตัศิาสตร คนเวยีดนามทีอ่าศยัอยูในเมอืงไทย มชีือ่เรยีก
กันหลากหลาย แตคําที่เหมาะแกการใชเรียกคนไทยเชื้อสายเวียดนามมากที่สุดคือ 
คนเหวียต หรือคนเวียดนามการอพยพครั้งใหญ เกิดขึ้นเม่ือ “วันทาแขกแตก” 
ชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยูบนฝงลาวอพยพไปยังฝงไทยที่จังหวัดนครพนมซึ่งชวงนั้น
รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ไดใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกชาวเวียดนามที่
อพยพมา ตอมาชวงรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม มนีโยบายเขมงวดตอคนเวยีดนาม 
ออกกฎหมายจํากัดพื้นที่อาศัยของชาวเวียดนามอพยพ (วิชาญ จําปศรี, 2515) 
ในปจจุบัน ชาวเวียดนามไดรับสัญชาติไทย จึงเรียกวา “ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”
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 1.2 มิติดานเศรษฐกิจหมูบานนาจอกเปนหมูบานที่มีขนาดเล็กรายได

สวนใหญมาจากการเกษตรกรรม ชาวบานนยิมปลกูผกัทีต่นเองชอบไวทานเองในสวน

และทานผกั/ผลไมตามฤดกูาล ถาผลผลติเยอะเกนิกน็าํไปขายทีต่ลาด รายไดหลกัของ

ชาวบานมาจากลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพในตางถิ่น ทําใหเงินหมุนเวียนในหมูบาน

คอนขางนอย

 1.3 สังคมและวัฒนธรรมหมูบานนาจอกเปนสังคมแบบปด มีการสื่อสาร

กันเองระหวางคนในหมูบาน ไมคอยมีคนนอกไดเขามาพบปะกับชาวบานในหมูบาน

จึงธํารงรักษาไวไดโดยการหลอหลอมจากบรรพบุรุษ ผนวกกับคุณธรรมที่นําใจ คือ 

ความกตัญู ลูกหลานจึงไมขัดใจ ปูยาตายาย การถายทอดอัตลักษณจึงทําไดงาย

หมูบานแหงน้ีมีชาวไทย ชาวไทยอีสานและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามดังนั้นการทํา

กิจกรรมในหมูบานจึงจําเปนตองมีการประชุมหารือทุกครั้ง เพื่อมิใหขัดตอความเชื่อ

ของกลุมชาตพินัธุใดๆอตัลกัษณความเปนเวยีดนามสามารถทีจ่ะแสดงออกมาไดเตม็ที่

ในรูปแบบของชาวบาน ยกเวนชวงที่รัฐบาลไดกดดันชาวเวียดนาม (ธัญญาทิพย 

ศรีพนา และ จิ่งห เสี่ยว ถิ่น, 2548 น.69) จนกระทั่งความสัมพันธระหวางประเทศ

ดีขึ้น ความเปนเวียดนามจึงไดแสดงออกมาอยางเต็มที่อีกครั้งโดยมีการสงเสริมจาก

ทางภาครัฐบาลและเอกชนของทั้งสองประเทศ

 1.4 มติดิานการสือ่สารชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามมกีารสือ่สารหลากหลาย

รูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและผูรับสารของการส่ือสารแตละครั้ง สวนใหญนิยม

การสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to face) ใชภาษาเวียดนามอีสานและไทยในการ

สื่อสาร มีชองทางการสื่อสารทั้งแบบไมเปนทางการคือ สื่อสารเมื่อพบเจอกันโดยใช

ภาษาเวยีดนามในการสือ่สารการสือ่สารอยางเปนทางการคอืการประชมุประจาํเดอืน

ทีม่ผีูใหญบานเปนผูสงสารโดยการใชภาษาไทยและอสีานการส่ือสารกบัภายนอกชมุชน

โดยเฉพาะสื่อสารกับนักทองเที่ยว คือ 1) เอกสารแผนพับ  2) เอกสารสําหรับการ

ทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือนวนิยายเรื่อง “เกียวบาวนาจอก”

และวีดีทัศนประวัติของหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนามและทานโฮจิมินห รวมทั้ง

สื่อมวลชน นําเสนอแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตความเปนเวียดนามซึ่งรายการที่มา

ถายทํา คือ พันแสงรุง ทั่วถิ่นแดนไทยและสกูปขาวสถานีตางๆ สงผลใหมีผูคนใน

สังคมไทยรูจักหมูบานนาจอกเพิ่มขึ้น
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2. การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามก่อนและหลังเปดหมู่บ้าน
มิตรภาพไทยเวียดนาม

 ในชวงกอนการเปดหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม การส่ือสารอัตลักษณ

ความเปนเวียดนามไดมีความถี่ลดลงเรื่อยๆ สงผลใหอัตลักษณความเปนเวียดนาม

บางอัตลักษณมีแนวโนมที่จะลดลงไปเรื่อยๆ เชนกัน โดยจะกลาวถึงอัตลักษณ 6 ดาน 

ไดแก ยารักษาโรค การแตงกาย ภาษา อาหารและที่อยูอาศัย ทั้งที่มีการคอยๆ จาง

หายไป กลาวคือ  1) ดานภาษาคอยๆ มีการแทรกซึมของภาษาไทย โดยการพูด

เวียดนามและไทย ผสมกันในหนึ่งประโยค ตอมาสัดสวนภาษาไทยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

สงผลใหภาษาเวียดนามเริ่มจางหายไป 2) ดานอาหาร มีการปรับปรุงสูตรใหมีรส

จัดจานมากกวาเดิม คลายอาหารไทยมากขึ้นเรื่อยๆ แตยังคงชื่อรายการอาหารเปน

ภาษาเวียดนาม เชน เแบงกวน (ขาวเกรียบปากหมอ) ทิดแกง (เลือดแปลง) และ

จาวแกง (กวยจั๊บญวน) เปนตน  3) ดานที่อยูอาศัยไดมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสราง

ใหมเปนแบบบานทรงไทย อีสาน แตมีการตกแตงภายในแบบเวียดนาม  4) ดานกาย

แตงกาย ไดเปลีย่นรปูแบบจากชุดอาวแท/อาวหยาย มาเปนการแตงกายแบบสมยันยิม 

ซื้อหาเสื้อผาสําเร็จรูปในทองตลาด  5) ดานยารักษาโรค จากความกาวหนาและความ

ทนัสมยัดานเทคโนโลย ีทาํใหเปลีย่นการรกัษาดวยสมนุไพรเปนการแพทยแผนปจจบุนั 

และสุดทาย  6) ดานพิธีกรรม สามารถคงอัตลักษณดั้งเดิมไดมากที่สุด เน่ืองจาก

พิธีกรรมเปนพื้นที่เฉพาะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเทานั้น

ภาพ 1  ความถี่ในการผลิตซํ้าสื่ออัตลักษณความเปนเวียดนาม

ที่อยูอาศัย

การแตงกาย

อาหาร

ยารักษาโรค

ภาษา

พิธีกรรม
 เริ่มอพยพ กอน หลัง ปจจุบัน
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 หลังจากมีการเปดหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม อัตลักษณความเปน

เวียดนามมีการผลิตสื่ออัตลักษณซ้ําถ่ีมากข้ึน ท้ังเพื่อการแสดงออกทางชาติพันธุและ

การสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหอัตลักษณความเปนเวียดนามมีแนวโนมที่จะเพิ่มมาก

ขึน้เรือ่ยๆ คลายลกัษณะกราฟรปูตวัว ีโดยเฉพาะอตัลกัษณทีม่ผีลตอเศรษฐกจิหรอืการ

สงเสริมการทองเที่ยว เชน การแตงกาย ภาษา อาหารและที่อยูอาศัย เปนตนซ่ึง

อัตลักษณท้ัง 4 เปนอัตลักษณท่ีสามารถสื่อถึงความเปนเวียดนามไดอยางเดนชัด 

สวนอัตลักษณดานพิธีกรรมคอนขางท่ีจะคงท่ี หมายถึงมีการธํางรักษาไวไดอยางดี 

เนื่องจากเปนอัตลักษณท่ีสามารถเช่ือมรอยอัตลักษณดานอื่นๆ ไวดวย เชน ภาษา 

(บทสวดและสนทนาภาษาเวยีดนาม) การแตงกาย (การสวมชุดอาวแทของผูประกอบ

พธิกีรรม) อาหารในพธิกีรรม (ไกตม ไกคลกุและนํา้ชา) และทีอ่ยูอาศยั (โครงสรางและ

การตกแตงศาลเจา) ผานการประกอบพิธีกรรมในแตละครั้ง สวนสิ่งที่จางหายไปเลย 

คืออัตลักษณดานยารักษาโรคดวยสมุนไพรถูกแทนที่ดวยการแพทยแผนปจจุบัน

 จากที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา อัตลักษณเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อ

ถึงความเปนเวียดนามโดยการบอกเลาปากตอปากและการทําใหดูเปนตัวอยาง 

ดวยวิธีการผลิตซํ้าสื่ออัตลักษณ การสื่อสารอัตลักษณความเปนเวียดนามขึ้นอยูกับ

ความถีข่องการผลติซํา้สือ่อตัลกัษณ หากมกีารผลติซํา้สือ่มากยิง่ขึน้ทาํใหมกีารสือ่สาร

อัตลักษณความเปนเวียดนามเพิ่มขึ้นเทานั้น

 ปจจัยที่สงผลในดานบวกหรือชวยสงเสริมอัตลักษณความเปนเวียดนาม 

คือ  1) ประวัติศาสตรความเปนมาของหมูบาน หมูบานกอตั้งโดยชาวไทยเช้ือสาย

เวียดนาม อยูรวมกันเปนกลุมกอน ทําใหเกิดความรัก ความผูกพันและความสามัคคี

กันในกลุมชาติพันธุเดียวกัน  2) สังคมและวัฒนธรรม การอาศัยรวมกันในสังคมแบบ

ปด ทาํใหการปะทะระหวางอตัลกัษณความเปนเวยีดนามและอตัลักษณความเปนไทย

คอนขางนอย และ  3) บทบาทการสื่อสาร เปนปจจัยที่ชวยในการรอยความสัมพันธ

ระหวางกลุมชาวไทยเช้ือสายเวียดนามไวดวยกัน ทั้งผานส่ือพิธีกรรม ส่ือวัตถุและส่ือ

บุคคลโดยการบอกเลาแบบปากตอปาก การทําใหดูเปนตัวอยาง นอกจากน้ัน 

สื่อมวลชนยังชวยในการนําเสนอและผลิตซํ้าสื่อผานรายการโทรทัศนและสื่อ

อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางท่ีผูรับสารสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาอยางสะดวก

รวดเร็ว
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 ปจจัยที่สงผลสองดานทั้งบวกและลบ คือ สถานการณเดียวกันชวยสงเสริม

และบั่นทอนอัตลักษณความเปนเวียดนาม คือ  1) การเมือง เมื่อมีความก็ส่ังหาม

แสดงออกความเปนเวียดนามและจํากัดพื้นท่ี เมื่อความสัมพันธดีขึ้นก็สงเสริมให

แสดงออกความเปนเวียดนามและยกยองใหเปนหมูบานมิตรภาพ และ  2) เศรษฐกิจ 

จากทีเ่กบ็ซอนความเปนเวยีดนามแลวแสดงออกเปนอสีานหรอืไทย กลายเปนสงเสรมิ

อัตลักษณความเปนเวียดนามผานอัตลักษณทางดานอาหาร ภาษา การแตงกาย 

ที่อยูอาศัยและพิธีกรรม โดยการผลิตซ้ําสื่อเพื่อเปนการตอกยํ้าความเปนเวียดนาม

ใหลูกหลานไดรับรู และมีจิตสํานึกความเปนเวียดนามเพิ่มขึ้น รวมทั้งเรียนรูและ

แลกเปลีย่นอตัลกัษณความเปนเวยีดนามและอตัลกัษณความเปนไทย เปนการสงเสรมิ

การทองเที่ยวหมูบานเชิงประวัติศาสตร

 ปจจัยท่ีสงผลในดานลบหรือบ่ันทอนอัตลักษณความเปนเวียดนาม คือ 

การศกึษา เนือ่งจากระบบการศกึษาไทย สัง่สอนและตอกยํา้ความเปนไทยใหลกูหลาน

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม สงผลใหจังหวะและโอกาสในการบอกเลาและผลิตซํ้าสื่อ

อตัลกัษณความเปนเวยีดนามลดลง เปนปจจยัหลกัทีท่าํใหอตัลกัษณความเปนเวยีดนาม

จึงเจือจาง

3. การรับรู้ความหมายและคุณค่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนาม
ในทัศนะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและในทัศนะของผู้อื่น (คนนอก) 

 อัตลักษณความเปนเวียดนามในทัศนะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม คือ 

ใชภาษาเวียดนามในการสนทนา กินอาหารอยางเวียดนามมีรสชาติจืดเนนการรับ

ประทานผกัมคีวามเช่ืออยางเวยีดนามนบัถอืผบีรรพบรุษุ มบีรรพบรุษุเปนคนเวยีดนาม

และแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางเวียดนาม (กตัญู ประหยัด ขยัน อดทน) 

กลาวคือ ความเปนเวียดนามแทรกซึมเขาไปในกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ทําใหลูก

หลานไดรับการหลอหลอมความเปนเวียดนามตั้งแตเกิดจนโต โดยเฉพาะสื่อพิธีกรรม

อวมงคล (ไหวศาลเจา ไหวดวงวิญญาณบรรพบุรุษ) แสดงออกถึงความกตัญูรวมทั้ง

เปนจังหวะและโอกาสของลูกหลานจะไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรูและ

ความคิดเห็น
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 อัตลักษณความเปนเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในมุมมองของ

คนอื่น แบงออกเปน 2 กลุม คือประสบการณตรงและประสบการณผานสื่อ มุมมอง

ของคนอื่นจากประสบการณการตรงคือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเปนเกษตรกร ที่มี

ความขยัน อดทน ในการทํางานและมีความมัธยัสถในการใชจาย ไมคอยไปทําบุญที่

วัด มีการไหวศาลเจาในหมูบาน สวนมุมมองของคนอื่นจากประสบการณผานส่ือคือ 

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเปนคอมมิวนิสต มีความโหดราย ไมนาคบคาสมาคม บาง

คนกม็องวา ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามฉลาดแกมโกงในการทาํธรุกจิ มาแยงพืน้ทีท่าํมา

หากนิของชาวไทยในพืน้ที ่เนือ่งจากชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในหมูบาน สวนใหญจะ

มีพื้นที่นาผืนใหญ ถาเปรียบเทียบกับพื้นที่นาของชาวไทยในหมูบานรอบๆ

อภิปรายผล

อตัลกัษณ์ความเป็นเวยีดนามของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในช่วงก่อนและ
หลังการเปดหมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม
 หมูบานแหงนีก้อตัง้มาจากชาวเวยีดนามทีอ่พยพมาอยูประเทศไทย ซึง่ขาม

เขตพรมแดนและเขตวัฒนธรรม ตามแนวคิดของโลกาภิวัตน ของ Arjun Appaduri 

(1990) ที่มีการโยกยายอยู 5 มิติ คือคน เทคโนโลยี เงิน สื่อ และความคิด ซึ่งชาว

เวียดนามเปนอีกกลุมชาติพันธุที่ไดมีการไหลขามพรมแดนมาอยูอาศัยที่ประเทศไทย 

หรือที่เรียกวา คนพลัดถิ่นตามที่ James Cifford (1994) กลาวคือมีการอพยพโดยที่

ไมสมัครใจแตหนีความขัดแยงทางการเมืองทั้งในและระหวางประเทศ สงผลให

ชาวบานตองพยายามปรับสภาพ/ธํารงรักษา/ตอรองอัตลักษณความเปนเวียดนาม

ตามสถานการณ ขึ้นอยูกับนโยบายของภาครัฐและระดับความรุนแรงในการปะทะ

ของอัตลักษณพื้นเมือง (อัตลักษณความเปนไทย) 

 ลักษณะของหมู บานคลายกับยกหมู บานที่ประเทศเวียดนามมาตั้งที่

ประเทศไทย การอาศัยอยู รวมกันเปนอีกกลเม็ดที่สามารถธํารงรักษาและสราง

อัตลักษณความเวียดนามของตนเองไว แตความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ

กอใหเกิดวาทกรรมวา ชาวเวียดนามเปนคอมมิวนิสต รายกาจ หัวรุนแรง ไมนาคบคา

สมาคมในขณะที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็หวังวาสักวันจะไดกลับไปบานเกิดที่
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เวยีดนามซึง่เปนความคดิของคนพลดัถิน่สวนใหญทาํใหชาวไทยเช้ือสายเวยีดนามมกีาร

ยดึมัน่ในความเปนเวยีดนามและพยายามสรางความทรงจาํและประวตัศิาสตรเกีย่วกบั

เวียดนาม ตามทัศนะของ David Levinson (1996) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดคน

พลดัถิน่ของ Robin Cohenทีช่าวไทยเชือ้สายเวยีดนามไดธาํรงรกัษาอตัลกัษณไว เชน 

 1) ทีอ่ยูอาศยัจะตองมแีทนบชูาบรรพบรุษุ เปนการส่ือถงึความเคารพและ

แสดงถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษ

 2) การแตงกายชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสวมชุดอาวแทในการประกอบ

พิธีกรรม เพื่อเปนการสื่อถึงอัตลักษณการแตงกายแบบเวียดนาม

 3) อาหารของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจะมีลักษณะเดนคือ มีรสชาติจืด 

มีสัดสวนของผักมากกวาเนื้อสัตว มักจะมีแกงในสํารับอาหารเกือบทุกมื้ออาหาร

 4) ภาษาเวียดนาม เปนอัตลักษณที่มีความโดดเดนมาก ชาวบานพยายาม

ทีจ่ะใชในการสือ่สารใหไดมากทีส่ดุเปนการผลติซํา้สือ่และตอกยํา้ใหลูกหลานไดพบเหน็

และจดจํา

 5) พธิกีรรมทีจ่ดัขึน้ในหมูบานม ีเทศกาลเตด การไหวศาลเจาและการไหว

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ถึงแมวาพิธีกรรมไมไดมีความถี่มากนัก แตการจัดพิธีกรรม

แตละครั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใหความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการแสดงความ

เคารพและความกตัญูตอบรรพชน การใชพิธีกรรมเปนเครื่องมือในการถักทอ

อัตลักษณดานอื่นดวยจึงเปนเรื่องที่ทําไดงายขึ้น

 6) ยารักษาโรคจากสมุนไพรถูกแทนที่จากการแพทยแผนปจจุบัน 

 ตอมาเมือ่มกีระแสประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เปนเหมอืนจดุเปลีย่นทีท่าํให

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดมีจุดยืนในสังคมมากขึ้น จากผูล้ีภัย เล่ือนลําดับมาเปน

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่มีสิทธิเทียบเทาชาวไทยและตัวเชื่อมความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางประเทศ ตามลําดับ โครงการหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม 

เปนกระบวนการสรางอตัลกัษณพนัทางทีม่นียัทางการเมอืงทีช่ดัเจน เพือ่ทาํลายกาํแพง

กั้นระหวางพวกเราและคนอื่น เพราะเราก็อยูในคนอื่นและคนอื่นก็อยูในตัวเรา ตาม

แนวคิดของฮอลล หมูบานมิตรภาพไทย เวียดนามถือเปนตัวกลางในทางการเมือง 

ที่มีความสัมพันธระหวางประเทศอยางสลับซับซอนระหวางรัฐไทยรัฐเวียดนามและ

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามตามที่ไดกลาวไว Wahlbeck (2002) เนื่องจากมีการไปมา

หาสูและมีการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศหลายตอหลายครั้ง รวมทั้งเปนการ



JC JournalJC Journal80

เปดรับสํานึกความเปนเวียดนามมากขึ้นในรุนลูกหลาน เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน

ของภาษาเวียดนาม จากการใชภาษาเวียดนามสื่อสารในครอบครัว ตอยอดไปถึงการ

สื่อสารเพื่อธุรกิจและทักษะภาษาตางประเทศ

 สวนอัตลักษณท่ีมีการนําเสนอตอสังคมไทยและไดรับการตอบรับเปน

อยางด ีคอื อตัลกัษณทางดานอาหาร ซึง่อาหารเวยีดนามไดรบัการจดัวางใหเปนอาหาร

เพื่อสุขภาพ ทําใหธุรกิจรานอาหารเวียดนามเติบโตไดอยางรวดเร็ว สวนอัตลักษณ

ดานการแตงกายและที่อยูอาศัยเปนการเพิ่มเสนหและมูลคาใหอัตลักษณความเปน

เวยีดนาม แตอตัลกัษณดานพธิกีรรมยงัคงเกบ็ไวในพืน้ทีข่องชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม

เทานั้น ดังนั้นจุดสมดุลในการเปดความเปนเวียดนามของชาวบานขึ้นอยู กับ

ผลประโยชนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในหมูบาน วาสามารถพลิกความเปนไทย

หรือพลิกความเปนเวียดนามไดในระดับท่ีมากนอยเพียงใด ตามสถานการณใน

แตละครั้ง

การสื่อสารของคนพลัดถิ่นในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามพยายามท่ีจะสรางบานและอยูอาศัยในหมูบาน

แหงนี้ใหคลายหรือใกลเคียงบานในอดีต ตามแนวคิดเรื่องชุมชนในจินตนาการของ

ฮอลล การอยูอาศัยแบบหมูบานเวียดนามในจังหวัดนครพนมทําใหงายตอการสื่อสาร

เพื่อสืบทอดความเปนเวียดนามผนวกกับความเปนชาตินิยม ทําใหคนรุนแรก (รุนปูยา

ตายาย) มีสํานึกความเปนเวียดนามสูงมาก แลวไดปลูกฝงความเปนชาตินิยมให

ลกูหลานถงึแมวาจะมกีารจางหายไปบาง แตกย็งัคงรกัษาความเปนเวยีดนามไวไดจนถงึ

ปจจุบัน ถึงแมวาจะเปนระยะเวลาที่ยาวนานมากกวา 150 ป แตสํานึกความเปน

เวียดนามก็ยังอยูกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

 กลยุทธในการสื่อสารของคนพลัดถิ่น สวนใหญจะใชการส่ือสารในชุมชน 

คือ การสื่อสารสองทางโดยเฉพาะการบอกเลาประสบการณของปูยาตายาย ที่ยาก

ลําบากในการอพยพหนีสงครามและความลําบากในการทํามาหากิน เพื่อเตือนสติให

ลูกหลานรูจักอดทน ตั้งใจทํางาน เพื่ออนาคตท่ีดีซึ่งการเลาเรื่องสวนใหญจะใชภาษา

เวยีดนามเพือ่เปนการฝกใหลกูหลานไดเรยีนรูภาษาเวยีดนาม นอกจากนัน้การทาํใหดู

เปนตัวอยาง ทั้งการดําเนินชีวิต การทําอาหาร พิธีกรรม เพื่อใหลูกหลานไดพบเห็น
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จนเปนความเคยชิน ซึ่งการสื่อสารแบบมีสวนรวมสามารถสรางเครือขายความเปน

เวียดนามไดอยางเหนียวแน

 การสื่อสารภายนอกเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ไดมีการจัดทําขึ้น

โดยภาครัฐรวมกับชาวบาน ผานสื่อมวลชนและสื่อหลักไดอยางแพรหลาย ทั้งทาง

โทรทศัน อนิเตอรเนต็ เอกสารวชิาการ สือ่สิง่พมิพและส่ือมลัตมิเีดยี โดยการสนบัสนนุ

และผลักดันจากทางภาครัฐและเอกชน ในการนําเสนอเกี่ยวกับประวัติทานโฮจิมินห

ที่ศูนยขอมูลพิพิธภัณฑหมูบานมิตรภาพไทย เวียดนาม ทั้งที่เปน สกูปขาว ขาวส้ัน 

สารคดี การทองเที่ยวเชิงนิเวศการนําเสนอมีทั้ง วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

สถานทีท่องเทีย่ว บรกิารโฮมสเตย ซึง่การนาํเสนอสวนใหญเปนการบอกเลาความเปน

เวียดนามผานมุมมองของนักทองเท่ียวท่ีตองการเปดโลกทัศนและเปดประสบการณ

ใหมๆ ตอสังคมไทย

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาการสื่อสารของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและการรับรู 

ความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณความเปนเวียดนามในทัศนะของผูอื่น ทําให

ทราบวา การสื่อสารประชาสัมพันธมีอยูอยางจํากัด ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ

ทั้งตอสังคมไทยและเวียดนามเพิ่มมากข้ึน จุดเดนคือ อัตลักษณที่ไดมีการผสมผสาน

ระหวางความเปนไทยและเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม สงเสริม

ความสมัพนัธระหวางประเทศนอกจากนัน้ควรมกีารจดักจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่ว 

ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมเปนการเพิ่มมูลคาในการทองเที่ยว

 ในการทาํวจิยัครัง้นีไ้ดมกีารทาํวจิยัในกลุมตวัอยางทีม่ขีนาดเลก็ อาจจะเหน็

มุมมองที่ไมหลากหลายเทาท่ีควร หากมีการทําวิจัยที่ตอยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ 

ควรทาํในกลุมตวัอยางทีม่ขีนาดใหญขึน้ เพือ่ใหไดมมุมองทีแ่ตกตาง ประเดน็ทีน่าสนใจ

คือ ความสัมพันธทางการทูตสงผลตออัตลักษณความเปนเวียดนามมากนอยเพียงใด 

ควรมีแนวคิดในการสงเสริมความสัมพันธทางการทูตของแตละประเทศ เพื่อใหมีการ

สงเสริมความเปนชาติพันธุนั้นๆ ใหคงอยูในสังคมไทยหรือไมอยางไร
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 การศกึษาครัง้นีมุ้งศกึษาแนวคดิ บรบิททางสงัคมและบรบิททางวฒันธรรมไทย

ที่เกี่ยวของกับครอบครัว ที่ปรากฏในละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวคิดหลักและแนวคิดรองของละครโทรทัศนแนว

ยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย เพื่อศึกษาละครโทรทัศนแนว ยอนยุค เรื่อง มาลัยสาม

ชาย มีการนําเสนอบริบททางสังคมไทยวาดวยเรื่องของครอบครัว คือ ประเภท

ครอบครัว รวมท้ังบทบาท บิดา มารดา สามี ภรรยา ผานตัวละครหลัก ซึ่งไดแก 

ลอออร ยศ เทพ เจาดิเรกรุจ และทองไพรํา และเพื่อศึกษาละครโทรทัศนแนว ยอนยุค 

เรือ่ง มาลยัสามชาย มกีารนาํเสนอบรบิททางวฒันธรรมไทยวาดวยเรือ่งของครอบครวั

เกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรและคานิยมการเลี้ยงดูบุตร ผานตัวละครหลัก 

ซึ่งไดแก ลอออร ยศ เทพ เจาดิเรกรุจ และทองไพรํา 

 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและตีความจาก

ตัวบท (Text) ตั้งแตตนจนจบเรื่อง จํานวนทั้งหมด 45 ตอน (นับจํานวนตอนตามที่

ออกอากาศจริง) ซึ่งอยูระหวางรัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลที่ 9 (ป พ.ศ. 2456 ถึง ประมาณ 

พ.ศ. 2500) โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษา รวมท้ังแนวคิดและทฤษฎีสัญญะวิทยา มาเปนฐาน

ความรูหลักในการศึกษา 

 ผลการศึกษา แนวความคิดหลัก (Primary Theme) ของละครโทรทัศน

แนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการเปนแบบอยางที่ดีในการ

ดําเนินชีวิตและการครองเรือนของผูหญิง ทั้งในบทบาทภรรยาและบทบาทมารดา 

และแนวความคิดรอง (Secondary Theme) ของละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง 

มาลัยสามชาย คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว

 ผลการศึกษาบริบททางสังคมไทย ปรากฏรูปแบบโครงสรางของครอบครัว

ทั้ง 3 แบบ คือประเภทครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) 

ครอบครัวขยาย (Extended Family) และครอบครัวประเภทหลายภรรยาหลายสามี 

(Polygamous Family) 

บทคัดยอ
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 การนาํเสนอบทบาทความเปนภรรยา สาม ีมารดา และบดิา พบวา มกีารนาํ

เสนอทั้งบทบาทที่ดีและไมดี 

 การนําเสนอบริบททางวัฒนธรรมไทย มีการนําเสนอการอบรมเล้ียงดูบุตร

และคานิยมการเลี้ยงดูบุตรของตัวละครหลักแตละตัวนั้น มีการเลือกใชการอบรม

เลี้ยงดูบุตรและคานิยมการเลี้ยงดูบุตรดวยวิธีการและคานิยมที่แตกตางกันไปตาม

ความเหมาะสมและตามลักษณะของแตละบุคคล 

คําสําคัญ:  ครอบครัว,	สังคมวัฒนธรรม,	ละครโทรทัศนแนวยอนยุค
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 This research was aimed at studying Concepts and Thai socio-

cultural contexts about family in television Period “Malai-Sam-Chai”. 

The objectives of the study were to : Firstly to study Primary Theme and 

Secondary Theme in television Period “Malai-Sam-Chai”. Secondly to 

study the present of socio contexts concern the family of television 

Period “Malai-Sam-Chai” for example a kind of a family include father 

role, mother role, husband and wife role pass main charactors as follows 

La-or-on, Yod, Tep, Diregruj and Thongphairum. And lastly the present 

of socio contexts concern the family of television Period “Malai-Sam-

Chai” for example value of a treat to child pass main charactors as 

follows La-or-on, Yod, Tep, Diregruj and Thongphairum. 

 Methodology in this study was based on the Qualitative 

approach to study and interpreting from text from the beginning to 

the end total 45 parts (the amount according to real broadcast). Which 

was between reign 6 to 9 (A.D.1913 to 1957). With used the concepts 

and theory of Thai Family, Culture Studies and Thai Culture and Semiol-

ogy theory as knowledge main base to this study.

 The study result show that Primary Theme in television Period 

“Malai-Sam-Chai” were good way of life model and marriage both of 

wife role and mother role and Secondary Theme in television Period 

“Malai-Sam-Chai” was the doing good well can do evil bad. 

 Thai socio about type of family show that Nuclear Family, 

Extended Family and Polygamous Family 

 The present of wife role, husband role, mother role and father 

role show that well and bad. 

Abstract
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 And lastly Main characters present of culture contexts about 

value of a treat to child show that the way were different follow the 

suitability and follow the character of each person.

Keyword: 	Family,	Thai	socio-cultural,	Television	Period
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สังคมไทยยังมีอัตลักษณโดดเดนในเรื่องของความเปนครอบครัวที่เขมแข็ง 
มีระบบเครือญาติ และสายใยผูกพันมานาน (การพัฒนาครอบครัวในชุมชน, มมป, 
น.1) ครอบครัวเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดในสังคม และเปนสังคมแรกหรือกลุมปฐมภูมิ 
(Primary group) ที่มนุษยทุกคนจะตองเปนสมาชิก ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสถาบัน
สังคมแรกเริ่มที่มีความสําคัญ (สุพัตรา สุภาพ, 2534, น. 65) ในสังคมครอบครัวนั้น
จะประกอบไปดวยรปูแบบโครงสรางครอบครวั ซึง่ในแตละครอบครวักจ็ะมโีครงสราง
ครอบครวัทีห่ลากหลายและแตกตางกนัออกไปในแตละชมุชนหรอืในแตละสงัคมและ
คานิยมของคนในแตละยุคในแตละสังคมอีกดวย (สุพัตรา สุภาพ, 2534, น.37-38) 
อีกทั้งสังคมมนุษยยังไดสรางระเบียบกฏเกณฑเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวเพื่อกําหนด
บทบาทและสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว ในทางวิชาการไมวาเชิง
สงัคมศาสตรหรอืมนษุยศาสตรยอมมหีลกัศกึษาวาบทบาทหนาทีท่ีส่มาชกิในครอบครวั
พึงปฏิบัติตอกันมีลักษณะอยางไร (อฏวี คอทอง, 2552, น.2-3) ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ควร
จะศึกษาเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ก็คงไมพนเรื่องของรูปแบบหรือประเภทของ
ครอบครัวและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่ปฏิบัติตอกัน 
 เรือ่งของครอบครวัอาจจะเปนเรือ่งทีอ่ยูใกลตวัหรอืสามารถพบเหน็ไดทัว่ไป
ในสงัคม และสามารถพบเหน็เรือ่งราวเกีย่วกบัครอบครวัผานทางสือ่มวลชนไดอกีดวย 
ซึ่งสื่อมวลชนท่ีถือไดวามีบทบาทมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน ซึ่งถือไดวาเปนส่ือที่มี
อิทธิพลตอผูคนในสังคมมากมาย โดยเฉพาะละครที่นําเสนอทางโทรทัศนนั้นจะไดรับ
ความนิยมจากผูชมมากเปนพิเศษ เพราะผูชมมักใชเวลาวันละหลายช่ัวโมงเพื่อน่ังอยู
หนาจอโทรทัศนและติดตามละครทีวี (กาญจนา แกวเทพ, 2536, น.10) และหากจะ
กลาวถึงละครโทรทัศนท่ีนําเสนอเน้ือหาดานความรักและยังสอดแทรกเรื่องราวของ
ครอบครวัไวไดอยางนาสนใจ และยงัไดรบัความนยิมอยางมากจากผูชมประจาํป 2553 
โดยพิจารณาจากการจัดอันดับละครไทยยอดฮิตประจําป 2553 โดยเนนเฉพาะละคร
โทรทศันทีอ่ยูในกลุมแนวยอนยคุนัน้ ปรากฏวาละครโทรทศันแนวยอนยคุ เรือ่ง มาลยั
สามชาย เปนละครแนวยอนยุคอันดับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2553 (10 อันดับละครไทย
ยอดฮิตป 2553, 2553) 
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 นอกจากความบันเทิงที่ผูชมสมควรจะไดรับจากการชมละครแลว ลึกลงไป

ยงัไดรับชม เรือ่งราวตางๆ ทีแ่ฝงถงึสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วกบัครอบครวั

ไดอยางชัดเจน ละครโทรทัศนน้ันไมใชเพียงแคมุงใหความบันเทิงเพียงอยางเดียว 

แตทวาไดแฝงสาระดีๆ ไวภายในเรื่องดวย ซ่ึงนับเปนการใหประโยชนแกผูชมเปน

อยางมาก ดังน้ันละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย ซึ่งจัดไดวาเปนส่ือ

เพื่อการพัฒนาอีกรูปแบบหน่ึง จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการศึกษาถึงบริบททางสังคม

และบริบททางวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับครอบครัว

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดหลักและแนวคิดรองของละครโทรทัศนแนวยอนยุค 

เรื่อง มาลัยสามชาย

 2. เพื่อศึกษาละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย มีการนํา

เสนอบริบททางสังคมไทยวาดวยเรื่องของครอบครัว คือ ประเภทครอบครัว รวมทั้ง

บทบาท บิดา มารดา สามี ภรรยา ผานตัวละครหลัก

 3. เพื่อศึกษาละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย มีการนํา

เสนอบริบททางวัฒนธรรมไทยวาดวยเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับคานิยมการเลี้ยงดู

บุตร ผานตัวละครหลัก

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “แนวคิด บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมไทย

ที่เกี่ยวของกับครอบครัวที่ปรากฏละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสามชาย” 

เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากแหลงขอมลูประเภท

ตางๆ คือ แหลงขอมูลประเภทแผนดิจิตอลอเนกประสงค (DVD) แหลงขอมูลประเภท

เอกสารตางๆ และแหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยบุคคลแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

กลุมผูเชี่ยวชาญดานสังคมและวัฒนธรรมไทย กลุมบุคคลทั่วไปซึ่งมีความรูเกี่ยวกับ

ยุคสมัยที่เกิดขึ้นในเรื่อง และกลุมผูที่เกี่ยวของกับละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง 

มาลัยสามชาย 
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 โดยการศึกษาครั้งน้ีจะอาศัยการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) 

ตั้งแตตนจนจบเรื่อง จํานวนทั้งหมด 45 ตอน (นับจํานวนตอนตามที่ออกอากาศจริง) 

ซึ่งเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยูระหวางรัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลที่ 9 (ป พ.ศ. 2456 ถึง ประมาณ 

พ.ศ. 2500) โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษา รวมท้ังแนวคิดและทฤษฎีสัญญะวิทยา มาเปนฐาน

ความรูหลกัในการศกึษา เพือ่คนหาการนาํเสนอแนวความคิดหลัก (Primary Theme) 

และแนวความคดิรอง (Secondary Theme) รวมทัง้การนาํเสนอบรบิททางสังคมและ

วัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวของกับครอบครัว โดยอาศัยการลงขอมูลแจกแจกรายละเอียด

ตัวหมายและตัวหมายถึง เปนเครื่องมือในการศึกษา และนําเสนอขอมูลดวยวิธีการ

พรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis)

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 แนวความคดิหลกั (Primary Theme) ของละครโทรทศันแนวยอนยคุ เรือ่ง 

มาลยัสามชาย คอื ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการเปนแบบอยางทีด่ใีนการดาํเนนิชวีติและการ

ครองเรือนของผูหญิง ทั้งในบทบาทภรรยาและบทบาทมารดา ซ่ึงแนวความคิดหลัก

นั้นถูกนําเสนอผานตัวละครหลัก คือ ลอออรสตรีผูมีคุณสมบัติเพียบพรอม ทั้งในดาน

ความดี ความงาม กิริยามารยาทเรียบรอย เฉลียวฉลาด มีคุณธรรม และทรงคุณคา

ประดุจตัวของมาลัย แมโชคชะตาจะนําพาเธอ ใหตองผานการมีคูครองถึงสามครั้ง 

กบัชายทีม่คีณุลกัษณะแตกตางกนัถึงสามชาย ซึง่ถอืวาผดิแผกแปลกไปจากผูหญงิทัว่ไป 

แตในทุกชวงชีวิตของลอออร ไมวาลอออรอยูในฐานะภรรยาของชายคนใดก็ตาม 

ลอออรจัดเปนภรรยาท่ีมีความสุภาพเรียบรอยนุมนวล พูดจาออนหวาน ไมกระโชก

โฮกฮาก ไมพูดจาเลนหัวหรือพูดจาไมดีกับผูที่เปนสามี รวมทั้งยังจัดการงานตางๆ ได

เปนอยางดีไมขาดตกบกพรอง ทั้งดานการจัดอาหารใหถูกปากตามความตองการของ

สามี จัดเสื้อผาเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ, ดานการสงเคราะหญาติขางสามีดวยการ

เอือ้เฟอ กลาววาจาไพเราะ ใหความชวยเหลอืปรนนบิตัติามฐานะทีจ่ะทาํได ไมนอกใจ

สามี จงรักภักดี รักสนิทแนนตอสามีเพียงผูเดียว และ ดานการรักษาทรัพยใหดี 

ไมฟุมเฟอย แตก็ไมตระหน่ีรูจักใชทรัพยเปน สมกับเปนกุลสตรีที่ไดรับการอบรมบม
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นิสัยมาเปนอยางดี อีกทั้งเมื่อลอออรอยูในฐานะมารดา ไมวาจะในฐานะมารดาแท

หรือมารดาเลี้ยง ลอออรก็เปนมารดาท่ีใหความเทาเทียมและสนิทสนมคุนเคยกับลูก 

มีความสุภาพ ออนโยน มีความหวงใย มีนํ้าใจเอ้ืออาทร แตก็มีความเขมงวดอยูบาง 

แตไมดุดาวากลาวเวลาอบรมสั่งสอนลูก

 แนวความคิดรอง (Secondary Theme) ของละครโทรทัศนแนวยอนยุค 

เรื่อง มาลัยสามชาย คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ซึ่งตัวละครที่นํา

เสนอในสวนนี้ที่ชัดเจนมากที่สุด คือ ยศ และทองไพรํา แมยศจะไดรับการศึกษาที่ดี 

มาจากชาตติระกูลทีด่ ีแตเมือ่พาตนเองไปอยูกบัอบายมขุและไมฟงคาํทดัทานใดๆ จาก

ผูอื่น ทําใหถลําลึกจนยากท่ีจะแกไข สงผลใหชีวิตพบกับความหายนะและลมเหลว 

สวนทองไพรําเอง เปนหญิงขายบริการท่ีคอยแตปอกลอกและไมมีความจริงใจใหกับ

ผูใด บั้นปลายชีวิตจึงพบกับความหายนะและตองเสียชีวิตดวยความอนาถ ซ่ึงผิดกับ

ลอออร ผูซึง่ดาํรงตนมาอยางดตีลอดชวงชวีติของเธอ สดุทายแลวชวีติของเธอกพ็บกบั

ความสุขสมหวัง จนวาระสุดทายของชีวิต

 ผลการศึกษาบริบททางสังคมไทยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 - บริบททางสังคมไทยภายนอก: ประเภทครอบครัวไทยในสมัยกอนนั้น

ไดมีการใชกฎหมายลักษณะผัวเมีย ป พ.ศ. 2473 ซึ่งเนื้อหาบางสวนไดบัญญัติไววา 

ผูชายสามารถมีภรรยาไดหลายคน อันเปนเหตุใหลักษณะของรูปแบบโครงสราง

ครอบครัวของสังคมไทยในสมัยน้ัน เปนลักษณะครอบครัวหลากหลายสามีภรรยา 

ตอมาในสมยัรชักาลที ่ 7 ไดมกีารตรากฎหมายฉบบัหนึง่ขึน้มาเรยีกวา “พระราชบญัญตัิ

แกไขเพิม่เตมิกฎหมายลกัษณะผวัเมยี พ.ศ. 2473” ระบใุหมกีารจดทะเบยีนสมรสเปน

ครัง้แรกในสงัคมไทย จงึเปนจดุพลกิผนัสาํคญัทีไ่ดจดุประกายการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

โครงสรางของครอบครวัไทยสมยัโบราณทีผู่ชายนยิมมภีรรยาหลายคนใหกลายมาเปน

มีภรรยาแคเพียงคนเดียว ซึ่งจากลักษณะดังกลาวสงผลใหลักษณะครอบครัว

เปลีย่นแปลงจากลกัษณะครอบครวัขยาย มาเปนครอบครวัเดีย่วมากขึน้ สวนบทบาท

ของสมาชิกในครอบครัว สามีพึงตองเลี้ยงดูภรรยาและรับผิดชอบเรื่องทรัพยสินคาใช

จายในบาน ดูแลทุกขสุขของภรรยาไมวาจะในยามปกติหรือในยามที่ภรรยาเจ็บปวย 

สวนภรรยาพึงตองดูแลปรนนิบัติสามีใหไดรับความสุข โดยจัดการดูแลกิจการภายใน

บานใหเรียบรอย ตองเคารพเชื่อฟง สามีพอแมและญาติพี่นองของสามี ชวยเหลือ
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อุปการะเกื้อกูลสามี และไมควรมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และหากมองในสวน
ของบุตรนั้นจําเปนตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สวนบิดามารดาจําตองอุปการะ
เลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว รวมทั้งบิดามารดา
จําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตเฉพาะทุพพลภาพและหาเลี้ยง
ตนเองไมได 
 - บริบททางสังคมไทยภายในละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัยสาม
ชาย: ในสวนของรูปแบบโครงสรางครอบครัวน้ันปรากฏรูปแบบโครงสรางของครอบ
ครวัวรพนัธ เปนครอบครวัประเภทครอบครวัเดีย่วหรอืครอบครวัขนาดเลก็ (Nuclear 
Family) ผสมกับ ครอบครัวหลายภรรยาหลายสามี (Polygamous Family), ครอบ
ครัวพลาธรและการสมรสครั้งแรกของลอออรกับยศ เปนครอบครัวประเภทหลาย
ภรรยาหลายสาม ี(Polygamous Family) และครอบครวัขยาย (Extended Family), 
ครอบครัวราชศักดิ์ พบวา ครอบครัวราชศักด์ิ เปนครอบครัวขยาย (Extended 
Family), ครอบครัวเจาดิเรกรุจ พบวา ครอบครัวเจาดิเรกรุจ เปนครอบครัวประเภท
ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) 
 บริบททางสังคมไทยภายใน ในสวนของตัวละครหลัก คนพบวา มีการ
นําเสนอบทบาทความเปนภรรยาที่ดี ยกตัวอยางเชน ลอออรมีกิริยาทาทางยิ้มแยม
แจมใส มีความสุภาพเรียบรอยนุมนวล พูดจาออนหวาน ไมกระโชกโฮกฮาก ไมพูดจา
ไมดหีรือเลนหวักบัสาม ีรูจกัจดัการงานบาน จดัอาหารใหถกูปากและตรงความตองการ
ของสามี จัดเตรียมเสื้อผาเครื่องใช รูจักรักษาทรัพยไมฟุมเฟอย รวมทั้งดูแลและ
สงเคราะหญาติขางสามี ดํารงศักดิ์ศรีและภักดีตอสามีแตเพียงผูเดียว และมีการ
นําเสนอบทบาทความเปนภรรยาที่ไมดีผานตัวละครหลัก คือ ทองไพรํา ซึ่งปฏิบัติตน
ตรงขามกับลอออรทุกประการ
 การนําเสนอบทบาทความเปนสามี พบวา มีการนําเสนอบทบาทสามีที่ดี
ผานตวัละคร ยศ เทพและเจาดเิรกรจุ เชน เปนสามทีีม่คีวามออนโยน ออนหวานละมนุ
ละไม พูดจาไพเราะไมกระโชกโฮกฮาก เอาใจภรรยา ใหเกียรติและยกยองภรรยาดวย
การแตงงานอยางถกูตองตามประเพณ ียกยองภรรยาดวยการชืน่ชม มอบเครือ่งประดบั
เครื่องแตงตัวใหตามความเหมาะสม รวมทั้งมอบหมายใหดูแลทรัพยสมบัติในบาน
ซึ่งถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด บงบอกถึงการมอบความเปนใหญภายในบานใหดูแล 
แตพบวามชีวงหนึง่ทีป่รากฏการนาํเสนอบทบาทสามทีีไ่มด ีผานตวัละคร ยศ เนือ่งจาก
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ยศมีภรรยานอยจึงทําใหบทบาทความเปนสามีของยศเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดย

สิ้นเชิง

 การนําเสนอบทบาทความเปนมารดา พบวา มีการนําเสนอบทบาทความ

เปนมารดาที่ดี ผานตัวละคร ลอออร ยกตัวอยางเชน เปนมารดาที่ใหความเทาเทียม

และสนิทสนมคุนเคยกับลูก มีความหวงใย มีนํ้าใจเอื้ออาทร ใหความเจริญเติบโต

ทัง้ดานรางกายและจติใจ ใหความรูสกึมัน่คงปลอดภยักบัลกู ใหลกูเจรญิเตบิโตมาดวย

ความรูสึกเปนมิตร ซึ่งปฏิบัติเสมอกันทั้งลูกแทและลูกเลี้ยง สวนการนําเสนอบทบาท

มารดาทีไ่มด ีพบวามกีารนาํเสนอผานตวัละคร ทองไพราํ ซึง่ปฏบิตัติรงขามกบัลอออร

ทุกประการ

 การนาํเสนอบทบาทความเปนบดิาของยศและเทพ ในลกัษณะการเปนบดิา

ที่ดี คือ มีความหวงใย ใหความเจริญเติบโตทั้งดานรางกายและจิตใจ คอยดูแลควบคุม

พฤติกรรมของลูกใหดําเนินไปตามครรลองคลองธรรม และไมพบวามีการนําเสนอ

เจาดิเรกรุจในบทบาทบิดา

 ผลการศึกษาบริบททางวัฒนธรรมไทยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 - บริบททางวัฒนธรรมไทยภายนอก ในสมัยกอนมักจะใหกฎและกรอบ

ในการเลี้ยงดูบุตร บิดามารดาเปนใหญเปนการปกครองลูกที่คอนขางจะเผด็จการ 

บิดามารดามักจะใชอํานาจและดูแลลูกใกลชิดมากกวาในปจจุบัน มีการเล้ียงลูก

ในลักษณะที่คอยปกปอง สั่งสอน ควบคุมดูแล บังคับ และ ชวยเหลือแกปญหาใหลูก

 - บริบททางวัฒนธรรมไทยภายในละครโทรทัศนแนวยอนยุค เรื่อง มาลัย

สามชาย มีการนําเสนอรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตร ในแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล 

และแบบอัตตาธิปไตย 

 การนาํเสนอคานยิมเกีย่วกบัการเลีย้งดบูตุร มกีารนาํเสนอในประเดน็ตางๆ

ดังตอไปนี้ คือ คานิยมดานการรักนวลสงวนตัว คานิยมดานการเคารพเช่ือฟงผูใหญ 

คานิยมดานการรูจักบังคับและควบคุมตนเอง คานิยมดานการอดทน คานิยมดานการ

รูจักปรับตัว คานิยมดานการสํารวมใจ สุขุมรอบคอบ คานิยมดานการกตัญูตอผูมี

พระคุณ คานิยมดานการมีมารยาท คานิยมดานการมีความรับผิดชอบ รูหนาที่และ

ตรงตอเวลา คานิยมดานความมีระเบียบเรียบรอยและสะอาด 
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 อภิปรายผล แบงการอภิปรายผลเปน 2 สวน คือ สวนของบริบททางสังคม

ไทย และสวนของบริบททางวัฒนธรรมไทย ในสวนของบริบททางสังคมไทยนั้นบริบท

ทางสังคมไทย ประเภทของครอบครัวที่ถูกนําเสนอในละครโทรทัศนแนวยอนยุค 

เรื่อง มาลัยสามชาย นั้น พบวามีทั้งครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear 

Family) ครอบครวัขยาย (Extended Family) และครอบครวัหลายภรรยาหลายสามี 

(Polygamous Family) โดยพบวาในรุนพอแมของตวัละครหลกั ปรากฏครอบครวัใน

ประเภทครอบครัวหลายภรรยาหลายสามี (Polygamous Family) และครอบครัว

ขยาย (Extended Family) มากกวาในรุนหลังซึ่งเปนตัวละครหลัก คนไทยสวนใหญ

อยูกนัแบบครอบครวัขยาย (Extended Family) มสีมาชกิหลายรุนอาย ุอยูอาศยัและ

ทาํมาหากนิรวมกนั ตอมาเมือ่มคีวามเปนสมยัใหมมากขึน้ทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคม 

รวมทัง้กฎหมาย จงึทาํใหครวัเรอืนเลก็ลง โครงสรางครวัเรอืนเปล่ียนเปนครวัเรอืนเดีย่ว

มากขึน้ ทาํใหเหน็วา ประเภทของครอบครวันัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาและตาม

บริบททางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของอาจารย ดร.ปณิธี 

สุขสมบูรณ ท่ีกลาววา “สภาพครอบครัวสมัยกอนเปนสภาพที่ไมหยุดนิ่ง คือ มักจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คนรุนหลังมักจะมีครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว ซึ่งจาก

กฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีเปลี่ยนแปลงใหผูชายมีภรรยาคนเดียว ก็ทําใหครอบครัว

กลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นตามไปดวย” และบทบาทหนาที่ของตัวละครหลัก

ในบทบาท บิดา มารดา นั้น หากคูสามีภรรยาที่มีความพรอมและตัดสินใจมีลูกแลว 

จะตองตระหนักถึงภาระหนาท่ีๆ เกิดขึ้นตามมา โดยมีบทบาทใหมในการเปนบิดา

มารดา ซึ่งเปนหนาที่ๆ สําคัญและมีความรับผิดชอบสูง บิดามารดาควรจะตองดํารง

ตนเปนบิดามารดาที่ดี รูจักดูแลบุตรทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งการนําเสนอบทบาท

บิดามารดาของตัวละครหลัก คือ ลอออร ยศ เทพ นั้นจัดไดวาเปนบิดามารดาที่ดี 

ซึ่งสอดคลองกับหลักความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรที่พึงปฏิบัติตอกัน ของ

ทวีรัสมิ์ ธนาคา (ทวีรัสมิ์ ธนาคา, 2524, น.85) และการนําเสนอบทบาทสามี ภรรยา

ของตัวละครหลัก คือ ลอออร ยศ เทพ และเจาดิเรกรุจ นั้นจัดไดวาเปนสามีภรรยา

ที่ดี ซึ่งสอดคลองกับหลักปฏิบัติของสามีและภรรยา ของส. ผองสวัสดิ์ (ส. ผองสวัสดิ์, 

2551, น.49-51) ซึ่งทําใหไดขอสังเกตที่วาการนําเสนอบทบาทมารดาและภรรยาของ

ทองไพรํานั้นมีการนําเสนอในบทบาทมารดาและภรรยาที่ไมดีจึงไมสอดคลองกับ

หลักปฏิบัติทั้งสองที่กลาวมาขางตน
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 ครอบครวัเปนสถาบนัแรกทีส่าํคญัทีส่ดุในการแตงแตมคณุธรรมความด ีบดิา

มารดาเปนสวนสําคัญที่สุดในการแตงแตมใหบุตรที่อยูในปกครอง เปนผูที่มีคุณคา มี

ปญญา เปนผูมีคุณธรรมและสติปญญาในทางที่ถูกตอง ใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคตได 

ดงันัน้การอบรมเลีย้งดแูละปลกูฝงคานยิม รวมทัง้วธิกีารการเลีย้งดบูตุรเปนสิง่ทีส่าํคญั

ทีบ่ดิามารดาพงึจะตองเลอืกใชใหเหมาะสมกับแตละบคุคลและบดิามารดาเองควรเปน

แบบอยางทีด่ใีหกบับตุรโดยภาพรวมของคานยิมการเลีย้งดบูตุรทีน่าํเสนอ ชีใ้หเหน็วา 

ในสมัยกอนนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูกยังคอนขางใชอํานาจในการควบคุมดูแลลูกอยาง

มาก ไมปลอยเปนอิสระเทาที่ควร ยังคงควบคุมและก็ใหเหตุผลช้ีแจงเพื่อสราง

ความเขาใจอันดีตอกัน ซึ่งอาจจะแตกตางจากในยุคปจจุบัน ที่บิดามารดามักอบรม

เลี้ยงดูบุตรการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) (สุชาดา 

โรจนฤทธิ์พิเชษฐ, 2554, น.1) คือ การอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่พอแมใหอิสระกับลูก 

และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะใหความรัก ความอบอุน

และตามใจลูกมาก รวมทั้งการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก ยอมให

ลูกควบคุมตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของ

ลูกอยางมาก และไมคอยลงโทษลูก เหมือนเชนในอดีต

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปในสวนของบริบททางสังคมไทย ไดวา รูปแบบ

โครงสรางครอบครัวในสมัยกอน แมจะพบวารูปแบบโครงสรางครอบครัวมีปรากฏ

ทั้ง 3 รูปแบบ คือ ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) 

ครอบครัวขยาย (Extended Family) และครอบครัวหลายภรรยาหลายสามี 

(Polygamous Family) ก็ตาม แตทําใหมองเห็นไดวารุนพอแมนั้นมักจะปรากฏ

ครอบครวัในลกัษณะครอบครวัขยาย (Extended Family) และครอบครวัหลายภรรยา

หลายสามี (Polygamous Family) มากกวาในรุนลูก ซึ่งปรากฏครอบครัวเดี่ยวหรือ

ครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) มากกวา เนื่องจากสอดคลองกับกฎหมาย

ในสมัยกอนท่ีสามารถใหผูชายมีภรรยาไดหลายคนโดยไมผิดกฎหมาย แตเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้น จึงทําใหสภาพสังคมเปล่ียนแปลงตามไปดวย และใน
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สวนของบทบาท บิดา มารดา นั้นบิดามารดาพึงตองเลี้ยงดูและดูบุตร อบรมสั่งสอน

ใหบุตรดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม สวนบทบาทสามี ภรรยา สามี

ก็ยังมีหนาที่หลักในการดูแลภรรยาทั้งในเรื่องเงินทอง และสารทุกขสุขดิบตางๆ สวน

ภรรยานั้นก็ตองปรนนิบัติสามีรวมถึงญาติของสามีและไมบกพรองงานบานงานเรือน

แตประการใด 

 ในสวนของบริบททางวัฒนธรรมไทยนั้น สรุปไดวา การอบรมเล้ียงดูลูก

และคานิยมของตัวละครหลักนั้นมีความแตกตางกันออกไปตามแตละบุคคล แตโดย

สวนมากยงัคอนขางใชอาํนาจอยางมเีหตผุล เพือ่ควบคุมบตุรใหอยูในระเบยีบกฎเกณฑ

 สําหรับในการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป คือ 

 1. การศกึษาครัง้นีย้งัจาํกดัขอบเขตการศกึษาเฉพาะตวัละครหลกัเทานัน้ 

ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ความละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การศึกษาในครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาตัวละครทุกตัวที่ปรากฏใน ละครโทรทัศนแนวยอนยุคเรื่องมาลัย

สามชาย เพื่อใหไดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 2. บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยภายใน เกีย่วกบับทบาทของตวัละคร

หลัก ในบทบาทความเปนบิดา มารดา สามี ภรรยา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบ

การอบรมเลี้ยงดูบุตรและคานิยมการอบรมเลี้ยงดูบุตร ในการศึกษาครั้งนี้ยังจํากัด

ขอบเขตการศึกษา ในดานรหัสวัจนภาษา เฉพาะ ขอความ การแสดงออกซึ่งความคิด

คํานึงเทานั้น ดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลท่ีความละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การศึกษา

ครั้งตอไปควรทําการศึกษา คํา วลี ประโยค และสํานวน เพิ่มเติม เพื่อชวยใหการสื่อ

ความหมายสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 3. บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยภายใน เกีย่วกบับทบาทของตวัละคร

หลัก ในบทบาทความเปนบิดา มารดา สามี ภรรยา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบ

การอบรมเลี้ยงดูบุตรและคานิยมการอบรมเลี้ยงดูบุตร ในการศึกษาครั้งนี้ยังจํากัด

ขอบเขตการศึกษา ในดานรหัสอวัจนภาษา เฉพาะ มุมกลอง ขนาดภาพบุคคล เสียง

ตัวละคร เสียงดนตรีประกอบฉาก พฤติกรรม กิริยามารยาท สีหนา และภาษากาย

ของตัวละครหลัก เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ความละเอียดและลึกซ้ึงมากย่ิงขึ้น 

การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษา เสียงประกอบอื่นๆ เสียงเหตุการณ การเคลื่อน

กลอง ฉากและอุปกรณประกอบฉาก เพิ่มเติม เพื่อชวยใหการสื่อความหมายสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารเพือ่การสบืทอดสือ่พืน้บานลเิกปาของกลุมเดก็

และเยาวชนในจงัหวดัพทัลงุ” เปนการวจิยัเชงิคณุภาพทีศ่กึษาสือ่พืน้บานประเภทการ

แสดงลิเกปา โดยศึกษาลักษณะการสืบทอดและการปรับตัวของสื่อพื้นบานการแสดง

ลิเกปาผานมิติของเวลาโดยแบงเปน 2 ชวงเวลาคือ ยุคอดีต: กอนป พ.ศ. 2551 

(ยุคกอนนําลิเกปาเขาไปสอนในโรงเรียน) และยุคปจจุบัน: พ.ศ. 2551- 2555 (ยุคที่

นําลิเกปาเขาไปสอนในโรงเรียน) ซึ่งแตละชวงเวลาจะวิเคราะหใน 6 มิติ ดังนี้  1) ดาน

รูปแบบและเนื้อหาของสื่อพื้นบานลิเกปา  2) ดานกระบวนการสื่อสาร (S-M-C-R) 3) 

ดานบทบาทหนาที่  4) ดานการสืบทอด  5) ดานการตอรอง  6) ดานเครือขาย ซึ่ง

แตละมติผิูวจิยัจะทาํการศกึษากระบวนการปรบัตัวเพือ่การสืบทอดจากอดตีสูปจจบุนั

ของลิเกปาวามีอะไรบางที่ยังคงอยู ปรับเปลี่ยน สรางใหม หรือสูญหายไป ศึกษา

สถานภาพการสบืทอดของลเิกปา รวมถงึศกึษาปจจยัทีม่สีวนทาํใหเกดิการสบืทอดลเิก

ปาในโรงเรียน 

 ทั้งนี้ผูวิจัยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อพื้นบาน แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและ

การผลติซํา้ทางวฒันธรรม (Culture Production and Reproduction) แนวคดิแบบ

จําลองการสื่อสารของ เดวิด เค เบอรโล (David K. Berlo) และทฤษฎีหนาที่นิยม 

(Functionalism Theory) เปนกรอบในการวจิยั และใชวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ 

(In-depth interview) การสังเกตการณภาคสนาม (Field observation) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล

 ผลการวิจัยพบวา สถานภาพการสืบทอดของลิเกปาในยุคอดีตสืบทอด

ในกลุมเพื่อนฝูงคนสนิทโดยไมมีกฎบังคับวาตองสืบทอดเฉพาะภายในครอบครัว 

ดวยลิเกปาเปนสื่อพื้นบานขนาดเล็ก หากเลือกที่จะสืบทอดเฉพาะในครอบครัวสื่อ

ชนิดนี้ก็คงจะสูญหายไปจากชุมชนนานแลว

 สําหรับในปจจุบันปจจัยดานกระบวนการส่ือสารที่ทําใหการแสดงลิเกปา

ขยายการสืบทอดไปยังโรงเรียน ไดแก ศิลปนลิเกปาสวนใหญอยูในวัยชราจึงหาตอง

ศิลปนรุนใหมๆขึ้นมาแทน เนื้อเรื่องมีเพียงเรื่องเดียวและเรื่องเดิมทําใหผูชมเกิดความ

เบือ่หนายเมือ่นาํเขาโรงเรยีนมกีารประยกุตสอดแทรกสาระความรูเขาไป ชองทางการ

บทคัดยอ
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สืบทอดเดิมที่เปนพื้นที่วัดลดบทบาทลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน 

กลุมผูสืบทอดที่มีศักยภาพอยูในโรงเรียน ผูรับสาร/ผูชมมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปเสี่ยง

ที่จะสูญหายไป

 อยางไรก็ดีการรับลูกสืบทอดลิเกปาในโรงเรียนตองมีเงื่อนไขคือ โรงเรียน

ตั้งอยูในชุมชนเดียวกับสื่อ ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นความสําคัญของการสืบทอดลิเก

ปา ครูในโรงเรียนบางคนที่มีความสนใจสืบทอดลิเกปา ผูปกครองตองเห็นประโยชน

ของการแสดง ผูนําชุมชน (อบต.) เห็นความสําคัญของการสืบทอดลิเกปาพรอมทั้ง

ใหการสนับสนุน ลิเกปาเปนสื่อขนาดเล็กจึงเขาไปสืบทอดในโรงเรียนไดงาย และการ

เปนสื่อที่อยูในชุมชน/ทองถิ่นนั้นอยูแลวจึงทําใหทางชุมชนบริหารจัดการไดงาย

คําสําคัญ:  ลิเกปา การสื่อสารเพื่อการสืบทอด
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 The study on “Communication for the Maintenance of 

“Likay-Pa”among Children and Teenagers in Phatthalung Province” is a 

qualitative research focusing on folk media of Likay-Pa. This study aims 

to emphasize on inheritance and adaptation through time dimension 

which can be divided into two time periods. The first period is before 

the year 2008 (Likay-Pa was performed outside school) and the second 

period is the year 2008 till 2012 (Likay-Pa was performed inside school). 

This study analyze the inheritance and adaptation process in 6 dimension 

as following;  1) pattern and content of Likay Pa,  2)compositions of 

communication (S-M-C-R),  3)role and duties,  4) inheritance,  5) nego-

tiation and 6) networking. Through this process, the finding will be pre-

sented if there is any change, rebuilt or disappear. Moreover, the status 

and determinant factors of the inheritance process in school will be 

investigated

 The analysis is employed the concept of Folk Media Approach, 

Culture Production and Reproduction, Model of Communication process 

(David K. Berlo) and Functionalism Theory as a framework. Data is col-

lected by In-depth interviewing and field observation.

 The results reveal that inheritance process of Likay-Pa in 

the past (before the year 2008) was not only through within family 

members but also among closed-friends. Due to the Likay-Pa is a small 

folk media, if the inheritance process limits within family member, 

it would be easily to disappear from the community.

 Presently, Likay-Pa has been extended its performance in 

school. Communication process is the main factor. For example, Likay-Pa 

artists become elderly people. They need new generation who will be 

Abstract
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inheritor. No new content and repetitiousness performance which 

will make viewer feel bore. Artists need to adapt their performance by 

adding new content and knowledge during their performing at school. 

In addition, communication channel has been changed from temple to 

school due to the changing in living style. The potential inheritors are 

students at school while the viewer who aged above 50 years old has 

no capability to maintenance this media.

 However, the successful of Likay-Pa inheritance and adaptation 

in school is need some conditions which are location of school should 

be in the same community as the folk media, school director realize 

and understand how the inheritance of Likay-Pa important is and some 

teachers are interested in the inheritance of Likay-Pa. Moreover, parent 

need to see benefits of this performance. The community leader 

realizes the important of the Likay-Pa including supporting it which is 

a small folk media. These will easily for community to manage and 

maintenance this folk media.

Keyword:  Communication process for maintaining, Likay-Pa 



103ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในอดีตการแสดงลิเกปาเปนการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่ไดรับความนิยม

แถบภาคใตฝงตะวันตก ภายหลังชาวไทยพุทธนํามาแสดงดวย และแพรกระจายไปยัง

ภาคใตฝงตะวันออก เชนใน จ.พัทลุงโดยมีชาวไทยพุทธเปนผูแสดง แมวาจะไมไดรับ

ความนิยมมากหากเทียบกับสื่อพื้นบานภาคใตอื่นๆ เน่ืองดวยขนาดของลิเกปาที่เปน

สื่อพื้นบานขนาดเล็ก จึงทําใหตองตอสูดิ้นรนเพื่อให “คงอยู” ในชุมชน

 การแสดงลิเกปาใน จ.พัทลุงมีอายุไมตํ่ากวา 60 ป โดยในสมัยกอนมีคณะ

ลิเกปาประมาณ 30 คณะ แตปจจุบันเหลืออยูเพียง 2 คณะ คือ คณะลิเกปาควนนอย

และคณะลเิกปาเดนชยัสงวนศลิป โดยงานวจิยันีเ้ลอืกศกึษาคณะลเิกปาเดนชยัสงวนศลิป

เพราะเปนคณะที่มีอายุเกาแกที่สุดในจังหวัดและเปนคณะที่ยังคงยึดตามแนวทาง

ปฏิบัติและใชเครื่องดนตรีดั้งเดิมที่เคยสืบทอดมาตั้งแตครั้งอดีต รวมถึงยังพยายาม

ถายทอดความรูเกี่ยวกับลิเกปาใหกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งผูที่สนใจไดศึกษาและ

สืบทอดอีกดวย 

 ปจจุบันการแสดงลิเกปาของ จ.พัทลุงหาชมไดคอนขางยาก นอกเสียจาก

จะมีงานแสดงตามโอกาสพิเศษตางๆ โดยงานวิจัยของ กิติมา ทวนนอย (2551) ศึกษา

เรื่อง “ลิเกปาคณะเดนชัยสงวนศิลป ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” 

ซึง่ใหขอสรปุวาปจจบุนัลเิกปาเสือ่มความนยิม เนือ่งมาจากปจจยัทัง้ภายในและปจจยั

ภายนอก 

 โดยปจจัยภายใน ไดแก  1) ลิเกปาแสดงเรื่องเดิมทุกครั้ง นั่นคือชุดแขกแดง 

ผูชมเกิดความเบื่อหนาย  2) ผูแสดงลิเกปาไมไดยึดการแสดงลิเกปาเปนอาชีพหลัก 

โดยจะมารวมตัวกันตอเม่ือมีงานแสดง  3) ปจจุบันไมมีผูสืบทอดการแสดง ผูแสดง

สวนใหญอยูในวัยกลางคนและวัยชรา หากคนรุนนี้ลมหายตายจากไปการแสดงนี้

ก็จะสูญหายตามไปดวย  4) กลุมผูชมการแสดงลิเกปาอยูในวงจํากัดเพียงกลุมเดียว 

คือ เฉพาะผูคนในถิ่นภาคใต เมื่อไปแสดงนอกเขตคนกลุมใหมที่มาชมจะเขาใจในสิ่งที่

สื่อสารไดนอย เพราะสําเนียงภาษาที่ยากตอการทําความเขาใจ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่ง

ที่ทําใหการแสดงลิเกปาเสื่อมความนิยมไป
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 สวนปจจัยภายนอก ไดแก  1) ในอดีตลิเกปาเคยทําหนาที่รับใชสังคม คือ 

เปนสือ่บนัเทงิทองถ่ินทีใ่หทัง้สาระความรู และประกอบพธิกีรรม แตปจจบุนัคนในทอง

ถิ่นสวนใหญกลับนิยมสื่อเทคโนโลยีจากตะวันตก จึงสงผลใหลิเกปาเส่ือมความนิยม

อยางรวดเร็ว  2) ขาดการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ไมคอยเผยแพร

ประชาสมัพนัธใหคนรุนหลงัๆ ไดรูจกั  3) คนในทองถิน่ไมตระหนกัถงึคณุคาและความ

สําคัญของลิเกปา 

 ผูวิจัยสํารวจและเก็บขอมูลเห็นวา ลิเกปาพัทลุงไมไดเส่ือมความนิยมจน

สูญหายไปจากชุมชน แตอยูในสถานภาพที่กําลังตอสูดิ้นรน ใหมีการสืบทอดและปรับ

ตวัเพือ่ใหยงัคงอยูในชมุชนทัง้โดยตวัศลิปนเองและชุมชน ซึง่การสืบทอดและการปรบั

ตัวของสื่อพ้ืนบานอยูในกระบวนการผลิตและการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมที่อธิบายวา 

“วัฒนธรรมพื้นบานหรือสื่อพื้นบานจะตองมีกระบวนการผลิตและการผลิตซ้ําเพื่อ

สืบทอด เปนหลักประกันความอยูรอด ตอเนื่องและยั่งยืนของตัวสื่อ การผลิตซํ้าตอง

ทําใหวัฒนธรรมนั้นมีอยู/เห็นอยู/เปนอยูในชีวิตประจําวัน”

 สื่อพื้นบานการแสดงลิเกปาพัทลุงมีการตอสู ดิ้นรนและปรับตัวเพื่อให

สื่อสามารถดํารงอยูตอไปได อาทิเชน การสอดแทรกความรู/การปรับเนื้อหาให

เขากับสถานการณปจจุบันหรือเขากับวิถีชีวิตของคนยุคปจจุบัน ดังเชน สุชาดา 

พงศกิตติวิบูลย (2554, น.148) กลาววา ตลาดผูชมมีความสําคัญมากสําหรับส่ือ

พื้นบานประเภทการแสดง ในยุคสมัยที่สื่อพื้นบานถือกําเนิดศิลปนและผูชมถือวามี

รสนยิมเดยีวกนั ดงันัน้ผลงานการสรางสรรคของศลิปนจงึสอดคลองตองกนักบัรสนยิม

ของผูชม แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สื่อพื้นบานซึ่งถือกําเนิดในวัฒนธรรมแบบพื้นบาน 

(Folk Culture) แมวาจะผลติซํา้ผานมานานนบัเปนรอยปแตรสนยิมทีแ่ฝงฝงอยูในสือ่

พืน้บานกย็งัคงอยูเหมอืนเดมิ ในขณะทีต่ลาดผูชมนัน้เปลีย่นรสนยิมไปแลว ดงันัน้การ

ทีส่ือ่การแสดงพืน้บานจะสามารถดาํรงอยูตอไป จงึมใิชการคดิเพยีงแคการสรางศลิปน 

(Sender) เพราะการมเีพยีงแคผูสงสารคงไมสามารถสรางความยัง่ยนืใหแกสือ่พืน้บาน

ได ฉะนั้นจึงควรใหความสนใจผูชม (Receiver) ดวยเชนกันเพราะเปนสวนสําคัญใน

การสืบทอดสื่อพื้นบานดวย

 นอกจากนี้ยังมีการปรับและขยายชองทาง (Channel) การสืบทอดใหม 

จากเดิมที่มีการสืบทอดในหมูญาติ เพื่อนฝูงหรือคนสนิท เปนการนําเขาสูโรงเรียน

โดยกลุมเปาหมายเปนกลุมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนในชุมชนบานสุนทรา 
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ซึ่งเปนชุมชนเดียวกับที่ตั้งของคณะลิเกปาเดนชัยสงวนศิลป ไดแก โรงเรียนวัด

สุนทราวาส (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียนอุดมวิทยายน (ระดับมัธยมศึกษา) 

ซึง่การสบืทอดนีม้ทีัง้การสบืทอดในสวนของตวัศลิปน (Sender) และการสบืทอดผูชม 

(Receiver) โดยปรีดา นัคเร (2549) กลาววา วัยรุนหรือเยาวชนเปนวัยที่มีศักยภาพ

ตอการสืบทอดวัฒนธรรมและเปนวัยที่มีความพรอมในหลายๆ ดาน อาทิ ความพรอม

ดานกายภาพ ความพรอมดานความรูและการจดจาํดกีวาวยัอืน่ๆ รวมทัง้วยัรุนถอืเปน

กลุมใหญของสังคม 

 ในอดีตลิเกปาเปนท่ีนิยมของคนทุกเพศทุกวัย แตปจจุบันคนที่รูจักและยัง

คงชื่นชอบการแสดงลิเกปาคือ กลุมคนวัยกลางคนอายุ 50 ปขึ้นไป หรือผูเฒาผูแก

เทานัน้ นัน่แสดงใหเหน็วาการขยายชองทางการสบืทอดลเิกปาในกลุมเดก็และเยาวชน

มีความจําเปน เนื่องจากกลุมดังกลาวมีกําลังและศักยภาพเพียงพอที่จะนําพาสื่อพื้น

บานใหยังคงอยูในชุมชนตอไป และมีการสืบทอดตอไปจากรุนสูรุน แตถาหากยังคง

สบืทอดการแสดงลเิกปาเฉพาะผูชมกลุมวยักลางคนกลุมเดมิกอ็าจทาํใหการแสดงลเิก

ปาหดตัวและสูญหายไปพรอมกับคนกลุมนี้ก็เปนได

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การสือ่สารเพือ่การสบืทอดสือ่พืน้บานลเิกปาของกลุม

เด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุง” ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่ทําใหส่ือพื้นบานลิเกปา

ตองขยายชองทางและขยายกลุมผูสืบทอดมาเปนกลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

วิเคราะหลักษณะของการสืบทอดและปรับตัวตามชวงเวลาตั้งแตอดีต (กอนป พ.ศ.

2551: กอนนําลิเกปาเขาสูโรงเรียน) จนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2551-2555: นําลิเกปาเขาสู

โรงเรียน) วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร คุณลักษณะอะไรบางที่ยังคงอยู และอะไรบาง

ที่เปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีเขามามีสวนทําใหลิเกปาเปล่ียนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสื่อการแสดงพื้นบานลิเกปาตามแนวทางนิเทศศาสตร 

จงึพจิารณาตามองคประกอบการสือ่สารทีป่ระกอบดวย S-M-C-R เปนแนวทางในการ

ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการสืบทอดลิเกปาในกลุมเด็กเยาวชน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพการสืบทอดสื่อพื้นบานลิเกปาของจังหวัดพัทลุง

ทั้งในอดีตและปจจุบัน
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 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหสื่อพื้นบานลิเกปาขยายชองทางการสืบทอด

ไปยังสถาบันการศึกษา

 3. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการสืบทอดสื่อพื้นบานลิเกปา

ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาของจังหวัดพัทลุง

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนํา

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อพื้นบาน แนวคิดเก่ียวกับการผลิตและการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร และทฤษฎีหนาท่ีนิยมมาเปนกรอบในการวิเคราะห โดย

ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) บุคคลที่เกี่ยวของกับลิเกปา 

ไดแก ศิลปนลิเกปา กลุมเด็กและเยาวชน นักวิชาการ ครูอาจารย ผูปกครองนักเรียน 

ชาวบานในชุมชนบานสุนทรา อีกทั้งใชการสังเกตการณภาคสนาม (Field observa-

tion) และการศึกษาขอมูลจากเอกสารในการวิเคราะหขอมูล

 งานวิจัยน้ีแบงเกณฑการศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้คือ ศึกษา

สถานภาพลิเกปาของ จ.พัทลุงโดยทําการศึกษา 2 ชวงเวลาคือ ยุคอดีต (กอนป พ.ศ. 

2551: ยุคกอนนําลิเกปาเขาไปสอนในโรงเรียน) กับยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2551- 2555: 

ยุคที่นําลิเกปาเขาไปสอนในโรงเรียน) ซึ่งแตละชวงเวลาจะวิเคราะห 6 คุณลักษณะ 

ดังนี้  1) ดานรูปแบบและเนื้อหา  2) ดานกระบวนการสื่อสาร (S-M-C-R)  3) ดาน

บทบาทหนาที่  4) ดานการสืบทอด  5) ดานการตอรอง  6) ดานเครือขาย โดยแตละ

คุณลักษณะผูวิจัยศึกษากระบวนการปรับตัวเพื่อการสืบทอดจากอดีตสูปจจุบัน

ของลิเกปาวามีอะไรบางที่ยังคงอยู ปรับเปลี่ยน สรางใหม หรือสูญหายไป และมีการ

ปรับตัวในลักษณะอยางไร รวมถึงศึกษาปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดการสืบทอดและการ

ปรับตัวของลิเกปาจากอดีตสูปจจุบัน จนนําไปสูการเขาไปขยายชองทางการสืบทอด

ในโรงเรียน
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 สรุปผลการวิจัยการสืบทอดและการปรับตัวของลิเกปาตามคุณลักษณะ

ดานตางๆ ดังตอไปนี้

 การสืบทอดและการปรับตัวของสื่อพื้นบานการแสดงลิเกปาในการเปลี่ยน

ผานระหวาง 2 ยุค สวนใหญยงัคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว บางองคประกอบอาจจะมปีรับ

บางแตคอนขางนอย หรือบางองคประกอบมีการตัดออกไปซึ่งเกิดจากบริบทชุมชน 

และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง รูปแบบการสืบทอดและการปรับตัวมีทั้งแบบเพิ่ม

องคประกอบใหมเขามา ผสมผสานกับองคประกอบเดิมเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย

และสภาพสังคม รวมถึงปรับใหเขากับชองทางการสืบทอดใหม นั่นคือ โรงเรียน เชน 

การตดัทอนขนบนยิมหรอืขัน้ตอนการแสดงเพือ่ใหมคีวามเหมาะสมกบัชัว่โมงเรยีนตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน

 ดานบทบาทหนาที่ของการแสดงลิเกปา ปจจุบันบางหนาที่ยังคงสืบทอด

ตอเนื่องมาจากยุคอดีต เชน หนาที่การฝกสมาธิและการจดจํา ฝกความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ ฝกความอดทน ใหความบันเทิง เปนสื่อชวยพัฒนาชุมชนและการทํา

หนาที่รักษาสถาบันครอบครัว เปนตน นอกจากน้ียังมีบทบาทหนาที่ใหมที่เม่ือขยาย

ชองทางการสืบทอดมายังโรงเรียนจึงเกิดการทําหนาที่น้ีขึ้น ไดแก การฝกความ

รับผิดชอบ/ความมีระเบียบวินัย การเพิ่มชองทางและเปนทุนใหกับผูฝกดานความ

สามารถพิเศษในการศึกษาตอ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยน

ไปวิถีชีวิตของคนก็ตองเปลี่ยนตามจึงทําใหการทําหนาที่บางอยางหายไปดวย เชน 

หนาทีเ่ปนตวัประสานความสมัพนัธระหวางคนกลุมตางๆ และการเปดพืน้ทีส่าธารณะ

ใหวัยรุน 

 เมื่อขยายการสืบทอดมายังโรงเรียนก็ยังคงวิธีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ 

(Oral Culture) เหมือนเชนในยุคอดีตเนื่องจากเปนความถนัดของศิลปนลิเกปา

ผูถายทอด และยังสอนควบคูกับวิธีการแบบจดบันทึกเปนลายลักษณ (Written 

Culture) เพื่อปองกันการสูญหายขององคความรูอีกดวย 

 การตอรองของลเิกปากบัเจาภาพ และการตอรองกบัผูชมนัน้เปนการแสดง

ใหเห็นถึงการเสริมสรางอํานาจของศิลปนลิเกปาในการตอรองกับส่ิงตางๆ ดังน้ันยิ่ง

ขยายชองทางการสืบทอดไปไดมากเทาใดก็ยิ่งเพิ่มทักษะการตอรองมากขึ้นไปดวย
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 การปรับตัวดานเครือขายในยุคปจจุบันเปนการสรางเครือขายใหมทั้งหมด 
สาเหตทุีไ่มคงเครอืขายเดมิซึง่เปนเครอืขายผูชมทีเ่ปนชาวบานในชมุชนเอาไวเนือ่งจาก
บริบทชุมชนและสภาพสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในชุมชน ชาวบาน
ในชุมชนไมคอยนิยมดูและจางลิเกปามาแสดง จึงทําใหความสัมพันธระหวางศิลปน
กับชาวบานเริ่มหางเหิน ศิลปนลิเกปาจึงตองออกไปแสดงนอกพื้นที่เพื่อแสวงหาเครือ
ขายและตลาดผูชมกลุมใหม 

ปจจัยดานกระบวนการสื่อสารที่ทําใหการแสดงลิเกปาขยายการสืบทอด
ไปยังโรงเรียน
 ผูสงสาร/ศลิปนลเิกปา (Sender) เอกลกัษณของสือ่ลเิกปามคีวามยดืหยุน 
(Flexible) คอืไมมกีฎหรอืขอบงัคบัแนนอนตายตัววาตองสืบทอดเฉพาะครอบครวัหรอื
ญาติเทานั้น และเมื่อลูกหลานลิเกปาไมสนใจที่จะรับลูกสืบทอดตอ ศิลปนตองหา
ชองทางใหมนัน่คอื สบืทอดกบัลกูหลานของคนอืน่แทน เนือ่งดวยลเิกปาเปนสือ่ขนาด
เล็กหากเลือกท่ีจะสืบทอดเฉพาะในครอบครัวสื่อชนิดนี้ก็คงจะสูญหายไปแลว และ
อีกปจจัยหน่ึงในการสืบทอดศิลปนคือ ศิลปนลิเกปาสวนใหญอยูในวัยชราจึงตองหา
ศิลปนรุนใหมๆ ขึ้นมาสืบทอดแทน 
 โรงเรยีนถอืเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอมในการสบืทอดศลิปนลเิกปา โดยทีศ่ลิปน
ไมตองไปแสวงหาผูเรยีนเองเนือ่งจากเปนพืน้ทีท่ีร่วมกลุมเปาหมายทีค่าดวานาจะเปน
ศิลปนลิเกปาในอนาคต นั่นคือกลุมเด็กและเยาวชน เพราะกลุมเด็กและเยาวชนเปน
กลุมที่มีศักยภาพเพียงพอตอการสืบทอดวัฒนธรรมและมีความพรอมดานกายภาพ 
ความพรอมดานความรูและการจดจําดีกวาวัยอื่นๆ ในกรณีนี้สืบทอดลิเกปากับกลุม
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนวัดสุนทราวาส (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียนอุดม-
วทิยายน (ระดบัมธัยมศกึษา) ซึง่เปนโรงเรยีนประจาํชมุชน นกัเรยีนสวนใหญเปนคนใน
ชุมชนแหงน้ีจึงมีความใกลชิดกับตัวสื่อ เกิดการซึมซับและหวงแหนการแสดงลิเกปา
ที่ถือเปนสมบัติของชุมชน
 เนื้อหาสาร (Message) เนื้อเรื่องของลิเกปาที่แสดงยังคงมีเพียงเรื่องเดียว
และเรื่องเดิมที่สืบทอดมาตั้งแตยุคอดีตถึงปจจุบันนั่นคือ ชุดแขกแดง จึงเปนปจจัย
ที่ทําใหการแสดงลิเกปาคลายความนิยม ผูชมเกิดความเบื่อหนาย โดยเฉพาะชาวบาน
ในชุมชนที่ชมการแสดงลิเกปาบอยๆ จึงไมคอยดู ดังนั้นจึงจําเปนตองหาชองทางและ
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สรางตลาดผูชมกลุมใหม โรงเรียนซึ่งเปนชองทางการสืบทอดใหมและเปนสถาบันที่มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะประยุกตและสรางเนื้อหาของลิเกปาใหมีความนาสนใจ นําการ
แสดงลิเกปาไปแสดงโชวตามโอกาสตางๆ โดยมีการประยุกตเนื้อหาใหเขากับโอกาส
และสถานทีน่ัน้ๆ ซึง่ทาํใหเนือ้หาของลเิกปามคีวามหลากหลายในการนาํเสนอมากขึน้ 
แตยังคงเคาโครงเรื่องเดิมของลิเกปาไว 
 ชองทางการสืบทอด (Channel) ชองทางการสืบทอดในยุคอดีตใชพื้นที่
วัดในการสืบทอดโดยทําหนาที่ทั้งการผลิต/สรางศิลปนลิเกปา และการแพรกระจาย
วัฒนธรรม เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของคนก็เปล่ียนคนไมคอยเขาวัด กลุมเด็ก
ก็ใชเวลาอยูในโรงเรียนมากกวาอยูบานหรือเขาวัด ดังนั้นโรงเรียนจึงทําหนาที่แทนวัด 
ซึ่งเปนชองทางที่มีความพรอมทั้งในดานการผลิตและแพรกระจายวัฒนธรรม การนํา
ลเิกปาเขาไปสอนนัน้ทาํใหเกดิการสบืทอดทีเ่ปนระบบอยูในโครงสรางทีถ่าวร ประกอบ
กบัมผีูอาํนวยการและครเูปนคนในชมุชนใหการสนบัสนนุการนาํลเิกปาเขาไปสบืทอด
ในโรงเรียน อีกทั้งการสืบทอดในโรงเรียนนั้นถือเปนการสืบทอดทั้งศิลปนและผูชม
กลุมใหมดวย
 ผูรับสาร/ผูชม (Receiver) ปจจุบันผูชมที่ยังคงชื่นชอบและอยากชมการ
แสดงลเิกปาสวนใหญมอีายตุัง้แต 50 ปขึน้ไป ซึง่หากลิเกปายงัไมขยายหรอืสรางตลาด
ผูชมกลุมใหมข้ึนมามีโอกาสเสี่ยงท่ีจะสูญหายไปพรอมกับผูชมกลุมนี้ การขยายการ
สืบทอดไปยังโรงเรียนซ่ึงเปนพื้นท่ีของกลุมเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพและความ
พรอมในการสืบทอด โดยเด็กมีโอกาสท่ีจะขยับจากการเปนผูชมขึ้นมาเปนศิลปนได
หากชมการแสดงบอยๆ มกีารฝกฝนกจ็ะเกดิความรูโดยคอยๆ ไตระดบัแบบบนัไดปลา
โจน นอกจากน้ีผูปกครองของเด็กอาจเปนผูรับสารกลุมเดิมหรือผูรับสารกลุมใหมที่มี
สวนชวยในการสนับสนุนลิเกปาใหมีการสืบทอดในโรงเรียน เพราะไดเห็นประโยชน
และขอดีของการนําลิเกปาเขาไปสอนในโรงเรียน 

อภิปรายผล

1. การสืบทอดการแสดงลิเกปาในโรงเรียน
 บทบาทของโรงเรียนมี 2 ดาน ดานหนึ่งคือ โรงเรียนเปนสถาบันที่พรากเด็ก
ออกมาจากลิเกปา ซึ่งกอนหนาที่ระบบการศึกษาจะเขามาน้ัน ลิเกปากับเด็กมีความ
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สัมพันธที่ใกลชิดกันท้ังการเขาชมการฝกซอมหรือแมกระทั่งการชมการแสดงจริง 

การพบปะพูดคุยหรือทํากิจกรรมตางๆ จะใชพื้นที่ของการแสดงลิเกปาโดยมีวัดเปน

ชองทางการสื่อสาร แตเม่ือระบบการศึกษาเขามาการทํากิจกรรมและการใชชีวิต

สวนใหญของเด็กจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียน จนทําใหความสัมพันธของลิเกปากับ

เด็กเกิดความหางเหินหรือเด็กบางคนแทบจะไมเคยสัมผัสสื่อชนิดนี้เลย

 แตอกีดานหนึง่ในขณะนีโ้รงเรยีนโดยครเูปนผูนาํเดก็และลเิกปากลบัมาเจอ

กนัโดยการนาํการแสดงลเิกปาเขาไปสอนในโรงเรยีน ซึง่การสอนลิเกปาในโรงเรยีนนัน้

ไมสามารถทําไดทุกโรงเรียน โดยโรงเรียนนั้นตองมีลักษณะหรือเงื่อนไขตางๆ ที่จะรับ

ลูกเพื่อสืบทอดลิเกปาตอ ดังนี้คือ  1) ในงานวิจัยนี้โรงเรียนที่สืบทอดลิเกปาตั้งอยูใน

ชมุชนเดยีวกบัสือ่ลเิกปา ถอืเปนสมบตัหิรอืเปนทนุของชมุชนจงึเปนปจจยัหนึง่ทีท่าํให

ลิเกปาเขาไปสืบทอดในโรงเรียนไดงาย  2) ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นความสําคัญของ

การสืบทอดลิเกปาและเห็นดวยที่จะบรรจุในหลักสูตรการสอนของโรงเรียน  3) ครูใน

โรงเรียนบางคนทีม่คีวามสนใจสบืทอดลเิกปา ซึง่ในกรณนีีค้รสูวนใหญทีใ่หความสนใจ

จะเปนคนในชุมชน  4) ผูปกครองตองเห็นประโยชนของการแสดง จากงานวิจัยนี้

ผูปกครองรูสกึพอใจทีม่กีารสอนลเิกปาในโรงเรยีนเนือ่งจากทาํใหลกูหลานเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมในทางที่ดีและไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแทนการมั่วสุมยาเสพติดหรือ

ติดเกม  5) ผูนําชุมชน (อบต.) เห็นความสําคัญของการสืบทอดลิเกปาพรอมทั้งให

การสนับสนุน

 การสืบทอดลิเกปาในโรงเรียนมีการสืบทอดทั้ง 2 ระบบ ระบบแรกคือการ

สบืทอดในระบบของโรงเรยีนเอง นัน่คอืหลกัสตูรทองถิน่และวชิาเลือกเสร ีกบัอกีระบบ

คือ นอกระบบโรงเรียนแตอยูในโรงเรียน คือ ชุมนุมลิเกปาซึ่งใชเวลาหลังเลิกเรียนใน

การฝกซอม โดยทั้ง 2 ระบบนี้มีวิธีการสืบทอดทั้งแบบมุขปาฐะและการจดบันทึกเปน

ลายลกัษณอกัษรควบคูกนัไปเพือ่ปองกนัการสญูหายขององคความรู และการสบืทอด

กระบวนการความรูของสื่อพื้นบานตองเรียนรูจากการทําตามแบบจากครูหรือศิลปน

ทีส่อน ซึง่การบรรจกุารแสดงลเิกปาในหลกัสตูรทองถิน่ทาํใหการสบืทอดมคีวามยัง่ยนื

มากขึ้น โดยงานเขียนของ สุชาดา พงศกิตติวิบูลย (2554, น.178) กลาววา แนวทาง

การพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นนั้นทําใหสื่อการแสดงพื้นบานมีความยั่งยืนขึ้น 

เนื่องจากมีการสืบทอดในสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ มีการวางแผนการ

จดัการการเรยีนรู มกีารจดบนัทกึ และศลิปนไมตองแสวงหาผูเรยีน เปนการผสมผสาน
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ตนทุนของโรงเรียนและชุมชนเขาดวยกัน ผสานการสืบทอดแบบวัฒนธรรมมุขปาฐะ

ของศิลปน (Oral Culture) กับวัฒนธรรมการจดบันทึกของโรงเรียน (Written 

Culture) เขาดวยกัน 

 จากการศึกษาการสืบทอดลิเกปาในโรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถม

ศกึษาและมธัยมศกึษาพบวา โรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาสามารถสรางเดก็ใหมคีวาม

สนใจลิเกปาได และมีการตอยอดการแสดงในระดับมัธยมศึกษาเฉพาะในชวงแรก

เทานัน้ ซึง่ปจจบุนัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (โรงเรยีนอดุมวทิยายน) ไมมกีารสอนลิเก

ปาในโรงเรียนแลว เน่ืองจากการสอนลิเกปาในโรงเรียนนี้อยูในรูปแบบวิชาเลือกเสรี 

ซึง่ตองถามความตองการของเดก็วาจะเลอืกเรยีนอะไร และเดก็สวนใหญตองการเรยีน

ดนตรีสากล จึงทําใหลิเกปาตองหยุดการเรียนการสอนและประกอบกับครูในโรงเรียน

ที่มีความสนใจลิเกปาไดลาออกจึงทําใหไมมีใครสานตอ ซึ่งจากการวิเคราะหตาม

แนวคิดตนไมแหงคุณคาสรุปไดวา การท่ีเด็กไมตองการจะเรียนหรือสืบทอดลิเกปา

เนื่องจากการขาดสวนของลําตน ศิลปนจะเขาไปสอนแคการรํา (ดอก/ใบ/ผล) หรือ

ปลกูฝงแคราก/จติวญิญาณอยางเดยีวไมได แตตองสอนความเขาใจของสือ่ลเิกปาดวย 

เชน บอกถงึคณุคาและความสาํคญัของสือ่ลเิกปาวาเปนส่ือทีส่บืทอดภมูปิญญาของเรา

ตั้งแตอดีต ซึ่งในกรณีนี้เด็กขาดการรูคุณคา จึงทําใหเด็กไมเลือกที่จะเรียนลิเกปาตอ 

หากพิจารณาจากแนวคิดความรู ทัศนคติและพฤติกรรม (K-A-P) ทําใหเห็นวาเด็กมี

ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม (P) แตขาดความรู (K) ซึ่งถาติดตั้งความรูใหกับเด็ก เด็กก็

จะมีความเขาใจและเห็นคุณคาของการสืบทอดและมีแนวโนมในการสืบทอดลิเกปา

มากขึ้น

 การสืบทอดลิเกปาในโรงเรียนนั้นนอกจากจะสืบทอดในกลุมเด็กแลว ควร

จะตองสืบทอดในกลุมครูในโรงเรียนควบคูกันไปดวย เนื่องจากเด็กมีชวงเวลาอยูใน

โรงเรยีนเพยีงระยะเวลาหนึง่ แตครอูยูในสวนของระบบโครงสรางและมลีกัษณะถาวร 

หากโยกยายไปยังโรงเรียนอื่นก็สามารถนําความรูลิเกปาไปถายทอดเผยแพรไปยัง

โรงเรียนนั้นๆ ได ครูตองมีทั้ง K-A-P หรืออยางนอยตองมีความเขาใจ เมื่อเขาใจแลวก็

จะเหน็คณุคานาํไปสูการผลกัดนั การสบืทอดลเิกปากบัครตูองทาํกบัครทูีม่คีวามสนใจ

หรือมีศักยภาพในการสืบทอด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการสืบทอดในโรงเรียน
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2. ขนาดของสื่อเปนปจจัยของการสืบทอด
 ลเิกปาเปนสือ่ขนาดเลก็ประกอบกบัเปนสือ่ทีอ่ยูในชมุชน/ทองถิน่นัน้อยูแลว 

จึงสามารถนําไปสืบทอดในโรงเรียนไดงาย เรียกไดวาลิเกปาเปนสื่อของเรา ดังนั้น

ทางชุมชนจะบริหารจัดการไดงาย หากเทียบกับสื่อใหญอยางเชน หนังตะลุง โนราที่มี

โอกาสเอาเขาโรงเรียนงายก็จริงแตตองชวงชิงพื้นที่กับคณะอื่นๆ อีกมาก

ขอเสนอแนะ

 1. จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ศิลปนลิเกปาเนนการสืบทอดในกลุมนักเรียน 

ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา การสืบทอดลิเกปาในเด็กและเยาวชนนั้นเปนการสืบทอด

แคชวงระยะเวลาหนึ่งที่เด็กยังอยูในระบบการศึกษา ถือวาไมยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงจะ

เสนอแนะกลับไปยังศิลปนวาควรสืบทอดในกลุมครูในโรงเรียนดวยเพื่อความยั่งยืนใน

การสืบทอดลิเกปาในอนาคต

 2. จากผลการวิจัยพบวา เด็กขาดความรูความเขาใจในตัวสื่อลิเกปา ซึ่ง

ผูวิจัยจะเสนอแนะกลับไปยังศิลปนวา นอกจากการบอกประวัติความเปนมาของสื่อ

แลว (ตดิตัง้ความรู-K) ตองสอดแทรกการตระหนกัรูถงึคุณคาของการแสดงลิเกปาดวย

วาผูแสดงและผูชมไดประโยชนอะไรบางจากการแสดงลเิกปา เชน ไดความสนกุสนาน 

ฝกการสรางสมาธิและความคิดสรางสรรค เสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เกิด

ความภูมิใจในทองถิ่น เปนตน

 3. ผูวจิยัเสนอแนะกลบัไปยงัผูนาํชุมชนใหตระหนกัถงึคณุคาและหวงแหน

สื่อของชุมชน เพื่อใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการอนุรักษลิเกปาใหดํารงอยู

ในชุมชนตอไป

 4. ผูวิจัยเสนอแนะกลับไปยังกลุมผูปกครองชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ

ลิเกปาที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน

 5. ผูวิจัยเสนอแนะไปยังองคกรท่ีเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมการแสดง

พื้นบาน ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อพื้นบานลิเกปา และหันมาใหความสําคัญ

กับการพัฒนาสื่อพื้นบานใหมากขึ้น 
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 งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารความหมายของอาหารไทยประยุกตในรายการ

สาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน เปนงานวิจัยที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ซึ่งใชการวิเคราะหเนื้อหา/ตัวบท (Textual Analysis) และ

การวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis) เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายและ

อัตลักษณความเปนไทยในอาหารไทยประยุกตที่นําเสนอผานรายการสาธิตการทํา

อาหารทางโทรทัศน รวมท้ังศึกษาแบบแผนการรับรูการผสมผสานของวัฒนธรรม

อาหารชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกตของกลุมผูเช่ียวชาญดานอาหารและกลุม

แมบานดวยวธิกีารสมัภาษณแบบเชิงลกึ (Depth Interview) โดยมแีนวคดิและทฤษฎี

ที่นํามาใชในการศึกษาดังตอไปนี้ ทฤษฎีการผสมผสานขามสายพันธุทางวัฒนธรรม 

(Cultural Hybridization) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงอาหาร (Food Culture) 

แนวคิดเกี่ยวกับอาหารในโทรทัศน และแนวคิดเรื่องผูรับสาร 

 ผลการวิจัยพบวา จากกระบวนการประกอบอาหารหรือการจัดเตรียม

ทั้ง 8 องคประกอบ ไดแก ผูดําเนินรายการ ลักษณะหองครัว ช่ืออาหาร สวนผสม 

อุปกรณครัว การจัดเตรียม วิธีการประกอบอาหาร และการจัดจานอาหารของอาหาร

ไทยประยุกตในรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน พบวาทุกองคประกอบ

ลวนมกีารผสมผสานทางวฒันธรรมอาหารของชาตอิืน่ๆ ทัง้ส้ินและมบีางองคประกอบ

ที่ยังรักษาอัตลักษณความเปนไทยเอาไวในอาหารไทยประยุกต ไดแก สวนผสม คือ

เครื่องปรุงแบบไทยที่รสชาติจัดจาน อุปกรณครัว คือ ครกหินและไมตีพริก (สาก) การ

จัดเตรียม คือ วิธีการตําและโขลก และวิธีการประกอบอาหาร คือ วิธีการยําและ

วิธีการตม-แกง

 สาํหรบัประเดน็ของผูรบัสารนัน้พบวา กลุมผูเชีย่วชาญดานอาหารและกลุม

แมบานสวนใหญมีแบบแผนการรับรูการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหารชาติอื่นๆ 

ในอาหารไทยประยกุตในเชิงตอรอง (Negotiated Code) ซึง่ตวัแปร/กฎเกณฑในการ

สนบัสนนุการรบัรูความหมายเชงิตอรองดงักลาวนัน้แตกตางกนัในแตละกลุม โดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญดานอาหารจะใชความรูเรื่องความเขากันไดหรือความถูกตองตามสูตร

บทคัดยอ
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อาหาร (ความรูเชงิทฤษฎ)ี ในขณะทีก่ลุมแมบานจะใชเรือ่งรสชาตขิองอาหารทีถ่กูปาก 

ความชอบสวนตัวและเรื่องความเขากันไดกับความชอบหรือรูปแบบการดําเนินชีวิต

ของคนในครอบครัว (ความรูเชิงปฏิบัติ)

คําสําคัญ: อาหารไทย อาหารไทยประยกุต รายการสาธติการทาํอาหารทางโทรทศัน 

การผสมผสานทางวัฒนธรรม
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 Communication and Meaning of Thai Fusion Food in Television 

Cookery Programme is a qualitative research with textual analysis and 

audience analysis. The purpose of this research are to study a meaning 

and uniqueness of Thai fusion food which is presented in television 

cookery programme and to study how to recognize a combination of 

others nations’ cookery culture in Thai fusion food of cuisine experts 

and housewives by an in-depth interview in accordance with concepts 

of a Cultural hybridization, a Food culture, a presented food in television 

programme and audiences.

 The research found a feature in food processing or 8 features 

of Thai fusion food in television cookery programme are combined with 

other nations’ food culture. However there are some features that remain 

unique in Thai fusion food such as: Thai curry paste which has strong 

taste, cooking wares which are a stone mortar and a pestle, preparing 

which are crushing and grinding, and cooking such as how to make spicy-

sour mix, how to boil and how to make curry soup.

 For audiences, food experts and housewives, most of them 

have recognized a combination of others’ nation food culture in Thai 

fusion food by negotiated code which rules or exceptions to support 

their opinions in a negotiated code are different in each group. Food 

experts recognize by their knowledge or recipes while housewives 

recognize by favorite tastes (Personal flavor) and matching with the 

family’s taste or lifestyle.

Keyword: Thai Food, Thai Fusion Food, Television Cookery Programme, 

Cultural Hybridization 

Abstract
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 “อาหาร” เปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เกี่ยวโยงกับ

ผู คนดวยมิติที่หลากหลาย รวมถึงมิติดานวัฒนธรรมที่ถือวาอาหารเปนสื่อทาง

วฒันธรรมทีส่ะทอนใหเหน็สภาพชวีติของคนในสังคม ซึง่การกนิอาหารของคนในสังคม

หนึ่งๆ นั้น จําเปนตองผานการทดลอง การเรียนรู ไตรตรอง สะสมประสบการณและ

ถายทอด เพื่อรักษาวัฒนธรรมการกินเหลานั้นสืบไป 

 การที่อาหารถือเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได

ตามกาลเวลา ประกอบกับการที่ศาสตรดานอาหารเปน “ตัวบทที่เปด” (Open Text) 

กลาวคือ อาหารเปนชองทางการสื่อสารท่ีมนุษยเราสามารถสรางสรรคผลงานและ

คุณคาความหมายไดอยางไมมีที่สิ้นสุด และเนื่องดวยอาหารในโลกนี้มีอยูมากมาย

หลายชนิด จึงนิยมใชหลักเกณฑเรื่อง “สัญชาติอาหาร” มาเปนตัวกําหนดเพื่อสราง

ความแตกตางใหกับอาหาร ซึ่งสัญชาติอาหารนั้นเปนตัวบงบอกวาอาหารชนิดนั้นมี

ตนกําเนิดมาจากที่ใดหรือเปนของชนชาติใด โดยอาหารแตละชาติจะมี “อัตลักษณ” 

ประจาํชาตทิีแ่ตกตางกนัออกไป เพือ่ใหอาหารของชาตตินเองนัน้แตกตางไปจากอาหาร

ของชาติอื่นๆ รวมถึงอาหารไทยดวย และดวยเงื่อนไขดังกลาว มนุษยจึงมีการ

แลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมอาหารจากชาติอื่นมาปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ

วฒันธรรมการกนิและรสนยิมสวนตวั โดยมแีบบแผนเฉพาะตวัอยางหนึง่เปนแกนหลกั

ในฐานะอาหารประจาํชาตหิรอืทีเ่รยีกวา อาหารฟวชนั (Fusion Food) โดยผสมผสาน

อาหารตั้งแต 2 สัญชาติข้ึนไป เนนที่ความเขากันและลงตัว และถาอาหารถูกทําขึ้น

โดยใสความเปนไทยเขาไปในอาหารเราอาจเรียกอาหารจานน้ันไดวา “อาหารไทย

ประยุกต” 

 หากจะกลาวถึงอาหารไทยประยุกตในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแตในอดีต

ในตํารับอาหารชาววังท่ีเกาแกท่ีสุด คือ ตําราอาหารของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา 

บรมราชนิ ี(ศลิปวฒันธรรม, 2554, น.88) ตาํรบัตอมา คอื ตาํรบัอาหารของทานผูหญงิ

เปลี่ยน ภาสกรวงศ (บุนนาค) ซึ่งแตเดิมอาหารจะถูกสืบทอดในลักษณะการบอกเลา

ปากตอปาก แตสําหรับตํารับอาหารของทานผูหญิงเปล่ียนไดรวบรวมตนฉบับที่เคย
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ลงพิมพในประติทินบัตรฯ ขึ้นเปนเลม จํานวน 5 เลม ในชื่อ “ตําราแมครัวหัวปาก” 

และการสบืทอดวฒันธรรมอาหารกถ็กูพฒันาเรือ่ยมาจากสือ่สิง่พมิพ สือ่กระจายเสยีง

อยางวิทยุ เรื่อยมาจนถึงปจจุบันนั่นคือสื่อโทรทัศน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแพรภาพ

และเสียงไปไดในวงกวาง มีอยูในทุกครัวเรือน นอกจากนั้นโทรทัศนยังถือเปนพื้นที่

ทดลองในการปรับประยุกตประสานของบรรดาอาหารและสามารถแพรกระจายการ

ผสมผสานกนัระหวางวฒันธรรมอาหารไดอกีดวย ดงันัน้สือ่โทรทศันจงึกลายเปนกลไก

สําคัญในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอาหารในปจจุบัน และประเภทอาหาร

ที่ถูกนําเสนอผานรายการอาหารทางโทรทัศนมากที่สุด คือ “อาหารไทยประยุกต” 

(เอื้องอริน สายจันทร, 2553, น.129) เพราะอาหารเหลาน้ีจะมีหนาตาที่แปลกใหม

และนาสนใจ เหมาะแกการสาธิตผานรายการอาหารทางโทรทัศน

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจ

ศกึษาการสือ่ความหมายและอตัลกัษณความเปนไทยในอาหารไทยประยกุตทีน่าํเสนอ

ผานรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศนวามีอะไรบางและมีลักษณะอยางไร เพื่อ

ใหตระหนกัถงึความสาํคญัของการรกัษาอตัลกัษณความเปนไทยในอาหารไทยประยกุต 

รวมถึงศึกษาแบบแผนการรับรูเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมของอาหารชาติอื่นๆ 

ในอาหารไทยประยกุตของกลุมผูรบัสารทัง้กลุมผูเช่ียวชาญดานอาหารและกลุมแมบาน 

เพื่อหาขอสรุปถึงอัตลักษณความเปนไทยและความเหมาะสมของการผสมผสานกัน

ทางวัฒนธรรมอาหารในอาหารไทยประยุกต

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศกึษาการสือ่สารความหมายและอตัลักษณความเปนไทยในอาหาร

ไทยประยุกตที่นําเสนอผานรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน

 2.  เพื่อศึกษาแบบแผนการรับรู การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหาร

ของอาหารชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกตของกลุมผูเชี่ยวชาญดานอาหารและกลุม

แมบาน
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วิธีการวิจัย

 1. คดัเลอืกรายการสาธติการทาํอาหารทางโทรทศันแบบเฉพาะเจาะจงทัง้หมด 

6 รายการ ไดแก  1) รายการครัวแลวแตคริต  2) รายการเชฟมือทอง  3) รายการ

ครัวอินดี้  4) รายการพลพรรคนักปรุง  5) รายการหมึกแดงโชว และ  6) รายการ

แมดอกโสนบานเชา โดยทําการศึกษาอาหารไทยประยุกต (เฉพาะอาหารคาว) ที่นํา

เสนอในรายการดังกลาว ซ่ึงออกอากาศในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2555 ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา/ตัวบท (Textual Analysis)

 2. ศกึษากลุมตวัอยาง 2 กลุม คอื กลุมผูเชีย่วชาญดานอาหารซึง่อยูในสวน

ของผูผลิตอาหารเพื่อประกอบอาชีพ และกลุมแมบานซึ่งอยูในสวนของผูผลิตอาหาร

ในครัวเรือน ซึ่งทั้ง 2 กลุมถือเปนกลุมที่มีประสบการณตรงเกี่ยวกับอาหาร โดยใชวิธี

การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
 ในสวนของการวิเคราะหการสื่อสารความหมายของอาหารไทยประยุกต

ที่นําเสนอผานรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน โดยเกณฑเรื่องกระบวนการ

ประกอบอาหารหรือการจัดเตรียม และแนวคิดเรื่องการผสมผสานกันของวัฒนธรรม

โลกและความเปนทองถิน่ พบวาทกุองคประกอบในกระบวนการประกอบอาหารหรอื

การจดัเตรยีมของ “ระบบอาหารของมนษุย” (Beardsworth and Keil อางใน สมสขุ 

หินวิมาน, 2545, น. 183) ไดแก ผูดําเนินรายการ ลักษณะหองครัว ชื่ออาหาร สวน

ผสม อปุกรณครวั การจดัเตรยีมอาหาร วธิกีารประกอบอาหาร และการจดัจานอาหาร

นั้น ลวนถูกปรับประยุกตโดยการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารชาติอื่นๆ ลงในการ

ประกอบอาหารไทยประยุกตทั้งหมด แตจะมีเพียงบางองคประกอบเทาน้ันที่ยังคง

รักษาอัตลักษณความเปนไทยเอาไวในอาหารไทยประยุกต ไดแก สวนผสม คือ เครื่อง

ปรุงรสแบบไทยที่มีรสชาติจัดจาน อุปกรณครัว คือ ครกหินและไมตีพริก (สาก) การ

จัดเตรียมอาหาร คือ วิธีการตําและโขลก และวิธีการประกอบอาหาร คือ วิธีการยํา
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และวิธีการตม-แกง นอกจากนี้รูปแบบการผสมผสานกันของวัฒนธรรมโลกและความ

เปนทองถิ่นในอาหารไทยประยุกตที่นําเสนอผานรายการสาธิตการทําอาหารทาง

โทรทศัน ไดขอสรปุวาแบบแผนการผสมผสานนัน้มแีนวโนมจะเปน “รปูแบบอะมบีา” 

(Amoeba pattern) หมายถงึ การนาํวฒันธรรมของลกัษณะครวั ชือ่อาหาร สวนผสม 

อุปกรณครัว การจัดเตรียมอาหาร วิธีการประกอบอาหาร และการจัดจานอาหาร 

ของวัฒนธรรมอาหารตางชาติมาดัดแปลงรูปแบบจนกลายเปนอาหารไทยประยุกต 

แตยงัคงเนือ้หา/ความหมายของความเปนอาหารไทยไวภายในอาหารไทยประยกุตนัน้

ไดในระดับหนึ่ง 

 ในสวนของการวิเคราะหแบบแผนการรับรูการผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกตของกลุมผูเชี่ยวชาญดานอาหารและกลุม

แมบาน โดยนําแนวคิดเรื่องการเขารหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding) 

ของ Stuart Hall มาเปนกรอบความคิดสําหรับการวิเคราะหตีความ พบวาจากองค

ประกอบในกระบวนการประกอบอาหารหรอืการจดัเตรยีม กลุมตวัอยางเกอืบทัง้หมด

สือ่ความหมายเรือ่งการรบัรูการผสมผสานทางวฒันธรรมอาหารของชาตอิืน่ๆ ในอาหาร

ไทยประยุกตท่ีนําเสนอผานรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศนในเชิงตอรอง 

(Negotiated code) กลาวคือ เปนการถอดรหัสดวยจุดยืนที่มีการตอรองความหมาย

ใหมที่แตกตางไปจากความตั้งใจของผูสงสาร แตไมคัดคานโดยตรง เนื่องจากเปนกลุม

ตัวอยางที่มีประสบการณตรงเกี่ยวกับการทําครัวทั้งส้ิน โดยตัวแปร/กฎเกณฑที่กลุม

ผูเชี่ยวชาญดานอาหารสรางข้ึนเพื่อสนับสนุนการสื่อสารความหมายเรื่องการรับรูใน

เชิงตอรองของตนเองน้ัน สวนใหญจะใชความรูเรื่องความเขากันไดหรือความถูกตอง

ตามสูตรอาหาร เนื่องจากกลุมผูเชี่ยวชาญดานอาหารเปนผูที่มีตนทุนความรูในการ

ประกอบอาหารเชิงทฤษฎีตามสูตรอาหาร ในขณะที่กลุมแมบานจะใหความสําคัญใน

เร่ืองรสชาตอิาหารทีถู่กปาก (ความชอบสวนตวั) และเรือ่งความเขากนัไดกบัความชอบ

และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัว มากํากับการสื่อสารความหมายเรื่อง

การรับรูในเชิงตอรอง เนื่องจากกลุมแมบานเปนกลุมที่มีตนทุนความรูในการประกอบ

อาหารเชงิปฏบิตัจิากประสบการณการประกอบอาหารตามความชอบของตนเองและ

ของคนในครอบครัว
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อภิปราย
 ในสวนของการอภิปรายผลการศึกษา ผูวิจัยสามารถนําขอคนพบที่ไดรับ

จากการศึกษามาทําการอภิปรายผลไดในประเด็นตอไปนี้

 1. ความเปนไทยในอาหารไทยประยุกตทามกลางกระแสการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ 

 ทุกองคประกอบในกระบวนการประกอบอาหารหรือการจัดเตรียมของ

อาหารไทยประยุกตในรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน ไดถูกปรับประยุกต

ผสมผสานวฒันธรรมอาหารชาตอิืน่ๆ ในทกุองคประกอบ ซึง่แสดงใหเหน็วาในการปรบั

ประยกุตนัน้จะม ี2 ดานเสมอ คอืสวนทีต่องรกัษาไว (Convention) และสวนทีส่ามารถ

สรางสรรคได (Invention) จึงทําใหบางองคประกอบในรายการแมจะมีการปรับ

ประยกุตแตกย็งัคงรกัษาอตัลกัษณความเปนไทยในอาหารไทยประยกุตเอาไวบางสวน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “อัตลักษณ” (Identity) ทางวัฒนธรรม (กาญจนา 

แกวเทพ, 2544, น.162) ที่กลาววาอัตลักษณทางวัฒนธรรมนี้มีคุณสมบัติ 2 ดาน ที่

ตรงกนัขามกนัแตกอ็ยูดวยกนัเหมอืน 2 ดานของเหรยีญเดยีวกนั กลาวคอื ในดานหนึง่

จะมีลักษณะที่อยูยงคงกระพันไมเปลี่ยนแปลง (Enduring) แตในอีกดานหนึ่งก็มีบาง

อยางที่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา (Changing) นอกจากนี้ยังกลาวได

วาอัตลักษณของอาหารไทยในอาหารไทยประยุกตเหลานี้ ถือเปนการสรางอัตลักษณ

แบบใหมทางวัฒนธรรม ซึ่ง สจวรต ฮอลล (Stuart Hall) (สมสุข หินวิมาน, 2548, 

น. 260) ไดขยายความเพิ่มเติมเรื่องการสรางวัฒนธรรมลูกผสมและการผสานความ

เปนโลกกับทองถ่ินวา เม่ือใดก็ตามท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรม

ทองถิน่เขาไวดวยกนั จะเกดิปรากฏการณทีเ่รยีกวา อตัลกัษณแบบใหมทางวฒันธรรม 

(new cultural identities) ขึ้นมาเสมอ 

 2. การตอรองความหมายของผูรับสารที่มีตออาหารไทยประยุกต
 ในสวนของการสื่อความหมายเรื่องการรับรูการผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารชาติอ่ืนๆ ในอาหารไทยประยุกตของกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญดานอาหารและ

กลุมแมบานในงานวจิยันีพ้บวา แบบแผนการรบัรูในเรือ่งการผสมผสานทางวฒันธรรม
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อาหารชาติอ่ืนๆ ในอาหารไทยประยุกตของกลุมตัวอยางเปนไปในรูปแบบ ตอรอง 

(Negotiated) แทบทัง้สิน้ โดยสรางตวัแปรหรอืกฎเกณฑขึน้มาตอรองความหมายโดย

ใชชุดความรูเรื่องครัวหรือเรื่องการประกอบอาหารของตนเอง เนื่องจากกลุมตัวอยาง

ทั้ง 2 กลุม ทั้งกลุมผูเชี่ยวชาญดานอาหารและกลุมแมบานเปนผูที่มีประสบการณตรง

เกีย่วกบัการประกอบอาหารทัง้เพือ่ประกอบอาชพีและเพือ่ประกอบอาหารในชวีติจรงิ 

โดยที่กลุมผูเชี่ยวชาญดานอาหารจะตอรองความหมายการผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารชาตอิืน่ๆ ดวยกฎเกณฑความรูเรือ่งครวัตามทฤษฎใีนการประกอบอาหารอยาง

มืออาชีพ เพราะผูเช่ียวชาญดานอาหารมีหนาที่เปนผูควบคุมความรูในการประกอบ

อาหารเหลานั้น ในขณะที่แมบานจะตอรองความหมายดวยกฎเกณฑความรูเรื่องครัว

ในเชงิปฏบิตัดิวยเนนทีร่สชาตขิองอาหารทีถ่กูปากตนเองและความเขากนัไดกบัรปูแบบ

การใชชวีติของคนในครอบครวั และสบืเนือ่งจากการทีก่ารปรบัประยกุตหรอืการผสม

ผสานกันทางวัฒนธรรมของอาหารไทยประยุกตนั้นจะมี 2 ดานเสมอ ทั้งสวนที่ตอง

รักษาไว (Convention) และสวนที่สามารถสรางสรรคได (Invention) จะมีการปรับ

ประยุกตอยางรวดเร็วและหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับประยุกตอาหารใน

สื่อโทรทัศนท่ีตองการอาหารท่ีแปลกตาและหรูหรากวาอาหารทั่วไป ซึ่งการปรับ

ประยกุตอาหารเหลานีจ้าํเปนตองไดรบัการควบคมุจากผูเชีย่วชาญดานอาหารไทยเพือ่

ชวยรักษาอัตลักษณความเปนไทยในอาหารไทยประยุกตไว โดยสามารถทําหนาที่น้ี

ผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อโทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ รวมถึงเปนสื่อบุคคลดวย

 3. ชนชั้นกับอํานาจของการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหาร 
 การที่พื้นที่ของโลกโทรทัศนที่เปนของชนช้ันกลาง จึงทําใหอํานาจในการ

ผสมผสานความเปนโลกและความเปนทองถิน่ในอาหารไทยประยกุตในรายการสาธติ

การทําอาหารทางโทรทัศนตกอยูในมือของคนชนชั้นกลางดวย โดยชนชั้นกลางที่จะ

ทําการประยุกตอาหารไดนั้น จะตองเปนชนชั้นกลางที่มีวิธีคิดหรือรูปแบบการดําเนิน

ชวีติทีอ่งิกบัตางประเทศ ซึง่วธิคีดิเหลานีก้เ็ปนวธิคีดิทีช่นชัน้กลางหยบิยมืมาจากวธิคีดิ

ของชนชั้นสูง แตเมื่ออาหารเขาสูโลกโทรทัศน กลุมชนชั้นกลางจึงนําวิธีคิดหรือวิธีการ

ประกอบอาหารไทยประยุกตอยางชนชั้นสูงนี้มานําเสนอผานรายการสาธิตการทํา

อาหารทางโทรทัศน ซึ่งการที่ชนชั้นลุกขึ้นมาปรับประยุกตอาหารในรายการโทรทัศน
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ใหมีความเปนตางชาติน้ันก็เพื่อตองการขยับฐานะทางสังคมของตนเองใหทัดเทียม

ใกลเคยีงกบัคนชนชัน้สงู และการปรบัประยกุตอาหารของชนชัน้กลางจะทาํใหอาหาร

มีการเคลื่อนไหวและเกิดการพัฒนาเมนูอาหารอยู เสมอ ซึ่งถือเปนขอดีของคน

ชนชัน้กลางทีม่ลีกัษณะเปดรบัวฒันธรรมโลกไดอยางงายและรวดเรว็ สงผลใหชนชัน้กลาง

นิยมสรางสรรคเมนูอาหารใหมีความแปลกใหมและมีกลิ่นอายของความเปนอาหาร

ตางชาติผสมผสานอยูเสมอ ในขณะท่ีขอเสียหรือขอจํากัดของชนชั้นกลางในการ

ประยุกตอาหารเหลานี้ก็มีเชนกัน นั่นคือตนทุนความรูเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทยที่ไม

มากนัก ทําใหการประกอบอาหารไทยประยุกตของชนชั้นกลางในรายการสาธิตการ

ทําอาหารทางโทรทัศน อาจถูกละเลยเรื่องการรักษาวัฒนธรรมอาหารไทยหรือ

อัตลักษณความเปนไทยในอาหาร นอกจากนี้อาหารไทยประยุกตที่ถูกนําเสนอผาน

รายการสาธติการทาํอาหารทางโทรทศัน จะมลีกัษณะเปน “งานครวัในฝน” (dream-

like cooking) ของชนชั้นกลาง (สมสุข หินวิมาน, 2545, น. 209) เชน จะมีความ

แปลกใหม มีสุขภาพดี มีความหรูหรา มีความสะดวกสบาย มีความเปนเหตุเปนผล 

ซึ่งลักษณะ “งานครัวในฝน” (dream-like cooking) ของชนชั้นกลางนี้เองก็ถือเปน

อีกวิธีหรืออีกรูปแบบหน่ึง ท่ีชนช้ันกลางพยายามดิ้นรนโดยอาศัยวัฒนธรรมการปรุง

อาหาร ในการยกระดับใหสถานะของตนเองใหดีขึ้นทัดเทียมกับชนชั้นสูงนี้เชนกัน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่คนพบจากงานวิจัย
 1. รายการอาหารทางโทรทศันถอืเปนส่ือทีม่หีนาทีถ่ายทอดความรูเกีย่วกบั

อาหารทั้งเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาหารไทยและเผยแพรวัฒนธรรมอาหารตางชาติ 

ซึ่งผูวิจัยมองวาผูผลิตรายการอาหารทางโทรทัศนจําเปนตองใหความสําคัญกับการ

คนควาหาขอมูลที่ถูกตองมานําเสนอ รวมถึงการใหความสําคัญกับการสรางสรรคเมนู

อาหารไทยประยุกตในรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน ใหเปนไปอยาง

กลมกลืนและเหมาะสม โดยยังคงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาอัตลักษณ

ความเปนไทยในอาหารไทยประยุกตไว ท้ังน้ีเพื่อเปนการทําหนาที่สืบทอดวัฒนธรรม

อาหารไทยของสื่อโทรทัศนใหคงอยูในรายการอาหารทางโทรทัศนตอไป 
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 2. อาหารไทยถือวาเปนอาหารท่ีมีความโดดเดนในเรื่องรสชาติ มีความ

ประณตีบรรจงในการประกอบอาหาร ดตีอสขุภาพเพราะประกอบดวยสวนผสมอยาง

สมุนไพรไทยหลากหลายชนิด จึงทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักอยางกวางขวาง อีกทั้ง

อาหารไทยยังโดดเดนในแงท่ีมีความยืดหยุนในการปรับประยุกตอาหารซึ่งมีมานาน

แลวตัง้แตสมยัอดตี และอาหารไทยไดถูกพฒันาโดยมกีารผสมผสานวฒันธรรมอาหาร

ของไทยกับวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ อยางมากมายและหลากหลายจนเกิดเปน

อาหารไทยประยกุตเชนในปจจบุนั ซึง่ถอืเปนโอกาสทีด่ทีีจ่ะเผยแพรวฒันธรรมอาหาร

ไทยใหเปนท่ีรู จักในระดับโลก แตในการปรับประยุกตนี้ก็ควรคํานึงถึงการรักษา

อัตลักษณความเปนไทยในอาหารเอาไว เพื่อใหไดรสชาติที่ใกลเคียงกับรสชาติอาหาร

ไทยดั้งเดิมมากที่สุด

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
 สาํหรบังานวจิยัครัง้ตอไปอาจทาํการศกึษาในประเดน็ของผูดาํเนนิรายการ 

เนื่องจากเมื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวพบวาเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกรับชมรายการอาหารทางโทรทัศนเปนอยางมาก รวมถึงอาจทําการศึกษากลุม

ผูรับสารกลุมอื่นๆ เชน พอบาน หรือกลุมผูรับสารที่ไมไดมีประสบการณตรงเกี่ยวกับ

อาหาร และอาจเลือกศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารในสื่ออื่นๆ ไดอีกดวย 
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 การวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึจากการรบัชม

รายการเลาขาวชวงเชา ของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร” มวีตัถปุระสงคการวจิยัเพือ่

ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมและความคิดเห็นของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร

ตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชา นอกจากน้ียัง

ศึกษาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการเปดรับชม

รายการเลาขาวชวงเชา และศึกษาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร 

กบัความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึจากการรบัชมรายการเลาขาวชวงเชา 

สุดทายเพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชา 

กบัความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึจากการรบัชมรายการเลาขาวชวงเชา

จากสถานีโทรทัศนชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT และ ชอง 

ThaiPBS 

 การวจิยัครัง้นี ้เปนการศกึษาดวยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ในรปูแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามแบบใหผูตอบตอบเอง ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 

400 คน ใชวิธีการสุมแบบเลือกผสม (Mixed Sampling Method) นอกจากนี้ยังได

สัมภาษณเพิ่มเติมกับกลุมผูชมรายการเลาขาวชวงเชาในดานความคิดเห็นตอการ

กระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชา โดยใชวิธีการสุม

ตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวธิกีารคดัเลอืกผูใหขอมลู 

(Key Informants) โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษา คือ แนวคิดเกี่ยว

กับการกระตุนอารมณความรูสึก (Sensationalism) ในขาวโทรทัศน แนวคิดเกี่ยวกับ

รายการเลาขาว (News talk) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสาร และแนวคิดดานลักษณะประชากรศาสตร 

 ผลการวจิยัในสวนของพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการเลาขาวชวงเชาของ

กลุมตัวอยางพบวา เหตุผลของผูชมในการเลือกรับชมรายการเลาขาวชวงเชา คือ 

เนื้อหาขาว ชวงเวลาในการนําเสนอรายการ และพิธีกรประจํารายการ ผูชมมีความถี่

ในการเปดรับชมรายการเลาขาวบอยๆ (3-4 วัน/สัปดาห) ใชระยะเวลาในการรับชม

บทคัดย่อ
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รายการเลาขาว 30 นาท ี- 1 ชัว่โมง มลีกัษณะการเปดรบัชมรายการเลาขาวโดยเปลีย่น

ชองชม สลบัไปมากบัรายการชองอืน่ และประโยชนทีผู่ชมไดจากการเปดรบัชมรายการ

เลาขาวชวงเชาคือ เพื่อรับรูขาวสาร เหตุการณทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเรียนรู

เกี่ยวกับประเด็นสําคัญทางสังคม และเพื่อนําขอมูลขาวสารที่นาสนใจไปเปนหัวขอ

สนทนา ในดานความคิดเห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการ

เลาขาวชวงเชาพบวา กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็ในระดบัคอนขางเหน็ดวย โดยมคีวาม

คดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึทีม่ากทีส่ดุ ในสวนรปูแบบของการจดัรายการ 

อันดับตอมาคือในสวนองคประกอบของรายการ และอันดับสุดทายคือในสวนวิธี

นําเสนอของพิธีกร 

 การทดสอบสมมติฐานอธิบายไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชม

ในดานเพศและระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมการเปดรบัชมแตกตางกนั 

แตในดาน อายุ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเปดรับชมไม

แตกตางกัน ในสวนลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมีความคิด

เห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชาโดยรวม

แตกตางกัน ยกเวนในดานเพศท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และใน

ดานพฤตกิรรมการเปดรบัชมกบัความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการ

รับชมรายการเลาขาวชวงเชาของผูชมพบวา ดานความถี่ในการเปดรับไมมีความ

สัมพันธกับความคิดเห็น แตดานระยะเวลาในการเปดรับมีความสัมพันธกับความคิด

เห็นที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คําสําคัญ: รายการเลาขาว,	การกระตุนอารมณความรูสึก
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 The research “The Opinion of Bangkok Viewers towards on 

Sensationalism in Morning News Talks Programs” The Objectives of the 

research are :  (1) to study the exposure and opinions of Bangkok 

viewers towards on sensationalism in morning news talks programs  

(2) to study the relationship between demographics and exposure of 

Bangkok viewers in morning news talks programs.  (3) to study the 

relationship between demographics and opinions of Bangkok viewers 

towards on sensationalism in morning news talks programs.  (4) to study 

the relationship between exposure and opinions of Bangkok viewers 

towards on sensationalism in morning news talks programs from channel 

5, channel 7, channel modern 9, channel NBT and channel Thai PBS.

 This research is a quantitative research, a survey research 

method, the researcher use the one shot case study to collect the data 

from the questionnaires. The sample of this research are 400 Bangkok 

residents. Not only those questions that have been used but also the 

attitudes of viewers from interview. The method and theory that have 

been done; Sensationalism in News Talks Programs, News Talks, Attitude, 

Media Exposure and Demographics.

 The research of the exposure in morning news talks programs 

have found that the reason why viewers would like to watch morning 

news talks programs because of the quality of news, proper time and 

announcer.The frequency of the exposure is 3-4 days per week and 

the period of the exposure 30 minutes up to one hour, they will watch 

news and at the same time they will switch their channel back and forth 

for each program. The benefit of the exposure in morning news talks 

programs will open their window of the world and general information 

Abstract
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in the society nowadays, and also recent circumstances in order to bring 

these topic to make a later conversations. The research of opinions of 

Bangkok viewers towards on sensationalism in morning news talks 

programs have found that there are a few points; the first is the pattern 

of program, the second component of program and finally the 

announcer.

 The results of assumption have found that the differences of 

demographics and exposure of Bangkok viewers in morning news talks 

programs. Moreover, the differences of demographics and and opinions 

of Bangkok viewers towards on sensationalism in morning news talks 

programs. The relationship between exposure and opinions of Bangkok 

viewers towards on sensationalism in morning news talks programs have 

found the frequency of exposure had not related to the opinions but 

the period of the exposure had the relationship between the opinions.

Keyword: News	Talks,	Sensationalism	
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจบุนัสือ่มวลชนประเภทวทิยโุทรทศัน ใหความสาํคญักบัการนาํเสนอขาว

เปนอยางมาก โดยมสีดัสวนเวลาในการเสนอขาวรายชัว่โมงตอวนัในอตัราทีเ่พิม่สงูขึน้ 

แสดงใหเห็นถึงภาวะการแขงขันของสื่อโทรทัศนที่ตองการจะเปนผูนําดานขาวสาร 

รายการขาวจึงไดมีการปรับรูปแบบใหนาสนใจยิ่งขึ้น ทั้งในดานรูปแบบ เนื้อหา 

และวธิกีารนาํเสนอทีแ่ตกตางกนัออกไปเพือ่สรางเอกลกัษณใหรายการขาวของสถานี 

(เพชร เพช็รสวสัดิ,์ 2539: 2) รายการเลาขาวจงึตองมกีารเพิม่ลักษณะเดนของรายการ

ขาว เชน การเพิ่มคุณคาความบันเทิงเขาไปมากๆ (entertainment value) กระตุน

ความตื่นเตนเราอารมณมากกวาขอเท็จจริง (sensationalism) เนนขาวบุคคลและ

ขาวอาชญากรรมที่เปนความอยากรูอยากเห็นของคน (human interest) และให

ความสําคัญกับบุคลิกหนาตาของพิธีกรขาว เปนตน 

 พิรงรอง รามสูต (2551: อางถึงใน คม ชัด ลึก (Online), 2551) ชี้ใหเห็น

ถึงเหตุผล 2 ขอ ที่ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของการรายการเลาขาวในชองฟรีทีวีของ

ประเทศไทยวา อันดับแรก ประชาชนใชชีวิตแขงกับเวลาจึงมีเวลาในการรับขาวสาร

นอยลง ทําใหประชาชนหันเขาหารูปแบบของขาวที่มีรูปแบบยอยขาวหรือสรุปขาวให

เรียบรอยแลว เพราะเพียงแคน่ังอยูหนาจอโทรทัศนก็สามารถรูไดถึงเหตุการณที่เกิด

ขึ้นไดทันที อันดับที่สอง รายการเลาขาวเปรียบเทียบไดกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คือ งาย

ตอการบริโภค ไมมีขั้นตอนท่ียุงยาก เขากันไดดีกับวิถีชีวิตของคนเมือง และใชยัง

ลักษณะการสื่อสารแบบปากตอปากที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนชนบทอีกดวย จึงเปน

เหตุผลที่วาทําไมคนโดยทั่วไปจึงเขาถึงรายการเลาขาวได 

 รายการขาวโทรทัศนที่เปนกระแสใหม และไดรับความสนใจทั้งจากผูผลิต

ของทางสถานีและผูชม คือ รายการขาว ในรูปแบบรายการเลาขาว (News talk) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกรายการเลาขาวประเภทน้ีวา รายการสาระบันเทิง 

(Infotainment) หรือ ขาวเบา (Soft News) แมแตสถานีโทรทัศน NBC CBS และ 

ABC ซึ่งเปนเครือขายที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกวา เปนแหลงขาวที่มีความพรอมทาง

ดานบุคลากร และความนาเชื่อถือ แตดวยปรัชญาทางดานการตลาดที่มุงเนนให
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ประชาชนไดชมในสื่งท่ี “ตองการดู” มากกวาเลือกในสิ่งที่ประชาชน “จําเปนตอง

ไดดู” สงผลใหความเปนผูนําของโทรทัศนเครือขายทั้งสามหมดความนาเชื่อถือลง 

(วิภา อุตมฉันท, 2545:100)

 รายการเลาขาวในประเทศไทยมลีกัษณะของรายการ คอื มผีูดาํเนนิรายการ

ในลักษณะผูเลาขาว นําเน้ือหาขาวจากแหลงขาวหรืออาจนํามาจากหนังสือพิมพ 

เว็บไซต มารวมพูดคุยกันระหวางพิธีกรและผูชมทางบาน โดยใชวิธีการเลาเรื่องหรือ

บรรยายเหตกุารณ แตขาวสารทีเ่ขยีนในรปูของการเลาเรือ่งหรอืการบรรยายจะกระตุน

การตอบสนองอารมณของผูรบัสารไดดกีวาการเขยีนเปนรายงานขาวตามรปูแบบการ

รายงานขอเท็จจริง เพราะการเลาเรื่องหรือการบรรยายจะทําใหเนื้อหานาสนใจยิ่งขึ้น 

เนนขาวที่กําลังไดรับความสนใจ เชน ขาวอุบัติเหตุ, ขาวความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร, 

ขาวเรือ่งทางเพศ, ขาวอาชญากรรม / ขาวความรนุแรง, ขาวซบุซบิ นนิทา, ขาวบนัเทงิ 

และขาวเหตุการณแปลกประหลาด ตัวอยางรายการเลาขาวที่พบในปจจุบัน ไดแก 

รายการเรื่องเลาเชานี้ จากชอง 3, รายการขาว 5 หนา 1 จากชอง 5, รายการเชานี้ที่

หมอชิต จากชอง 7, รายการคุยขโมงขาวเชา จากชองโมเดิรนไนน, รายการขาวภาค

เชา NBT Hotnews จากชอง NBT และรายการขาวเชา จากชอง ThaiPBS เปนตน 

 รายการเลาขาว (News talk) รวมถึงรายการขาวที่นําขาวจากหนา

หนงัสอืพมิพมาเลา เคยปรากฏมานานในสือ่วทิย ุแตเมือ่มผูีนาํมาเสนอผานส่ือโทรทศัน

แลวมกีระแสตอบรบัทีด่ ีจงึกลายเปนกระแสปฏบิตัติามกนัมาในส่ือโทรทศันชองตางๆ 

เหตุผลที่ทําใหรายการเลาขาวไดรับความนิยมอยางมาก ไดแก ปจจัยหลักคือวิธีการ

นาํเสนอขาวของผูเลาขาวทีจ่ะเนนความสนกุสนานโดยเลือกเสนอขาวเบา (soft news) 

และสรางความเปนกันเองกับผูชมดวยวิธีการเลาโดยใชภาษาพูด ภาษากึ่งทางการที่

สรางความใกลชดิระหวางผูเลาขาวกบัผูชมและคนทีต่กอยูในขาว ทาํใหผูชมรบัชมขาว

แลวรูสึกไมเครียด สามารถรับและเขาใจขาวไดงาย (สุภาพร โพธิ์แกว, 2549:78) ซึ่ง

ในการรายงานขาวใหนาสนใจและดึงดูดผูชมนั้น จําเปนตองมีการใชภาษาที่กระตุน

อารมณความรูสึก (Sensationalism) กลาวคือ การใชภาษาที่สรางเนื้อหาใหเดน โดย

เพิ่มจุดเดนของสารเพื่อสรางความสนใจ กระตุนอารมณความรูสึกและการตอบสนอง

ของผูชม (Grabe และคณะ, 2001) ถาเนือ้หาขาวมสีสีนัมากเทาไร กจ็ะสามารถกระตุน

ความสนใจของผูชมไดมากข้ึน และจะทาํใหสถานโีทรทศันประสบความสาํเรจ็ในธรุกจิ

สื่อมวลชนไดนานขึ้นเชนเดียวกัน นอกจากยังพบการใชอวัจนภาษาและสัญลักษณ
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ประเภทอื่นในการสื่อความหมาย เชน สีหนา แววตา ทาทาง นํ้าเสียง การแตงกาย 

เปนตน ดังนั้นการรายงานขาวโดยใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาจึงทําใหผูชมเกิด

อารมณความรูสกึรวมกบัการนาํเสนอขาว ซึง่อาจเปนสาเหตทุีท่าํใหรายการเลาขาวได

รับความนิยมเปนอยางมากคลายกับการดูรายการบันเทิง 

 รายการเลาขาวเปนปรากฏการณใหมของวงการขาวโทรทัศนที่ไดรับความ

นิยมและมีผูชมรายการขาวใหความสนใจติดตามขาวเปนอยางมาก แตก็เปนรูปแบบ

รายการที่พบขอวิพากษวิจารณ ในประเด็นความเปนกลางของผูเลาขาวในการแสดง

ความคิดเห็นลงไปขณะรายงานขาว ผานการใชภาษาที่กระตุนอารมณความรูสึกของ

ผูชม ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเพื่อใหทราบพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวง

เชา รวมถงึความคดิเหน็ตอการนาํเสนอขาวทีก่ระตุนอารมณความรูสกึ จากการรบัชม

รายการเลาขาวชวงเชาของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร จากสถานีโทรทัศนชอง 3, 

ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT และชอง ThaiPBS ทั้งความคิดเห็นในดาน

รูปแบบของการจัดรายการ ดานวิธีนําเสนอของพิธีกร และดานองคประกอบของ

รายการ 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ทราบถงึพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการเลาขาวชวงเชา จากสถานี

โทรทัศนชอง ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT และ ชอง ThaiPBS 

ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพือ่ทราบถงึความคดิเหน็ของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร ตอการกระ

ตุนอารมณความรูสกึ จากการรบัชมรายการเลาขาวชวงเชา จากสถานโีทรทศันชอง 3, 

ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT และ ชอง ThaiPBS ของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อทราบถึงความสัมพันธของคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กับ

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชา จากสถานีโทรทัศนชอง 3, ชอง 5, 

ชอง 7, ชองโมเดรินไนน, ชอง NBT และ ชอง ThaiPBS ของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร 
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 4. เพื่อทราบถึงความสัมพันธของคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กับ

ความคิดเห็น ตอการกระตุนอารมณความรูสึก จากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชา 

จากสถานีโทรทัศนชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT และ ชอง 

ThaiPBS ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. เพือ่ทราบถงึความสมัพนัธของพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการเลาขาว

ชวงเชา กับความคิดเห็น ตอการกระตุนอารมณความรูสึก จากการรับชมรายการเลา

ขาวชวงเชา จากสถานีโทรทัศนชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดิรนไนน, ชอง NBT 

และ ชอง ThaiPBS ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 1. ศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมเปาหมายคือ กลุมผูรับชม

ขาวสาร จากรายการเลาขาวทางสถานโีทรทศันชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชองโมเดรินไนน, 

ชอง NBT และ ชอง ThaiPBS ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการวิจัยครั้งนี้

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเลือกผสม (Mixed Sampling Method) โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) การสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Sampling) และ

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดแบบใหผูตอบตอบเอง (Self-Administered 

Questionnaire) โดยใชระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลูตัง้แต เดอืนสิงหาคม 2555 

ถึงเดือนตุลาคม 2555

 2. นอกจากนีผู้วจิยัยงัไดสมัภาษณเพิม่เตมิกบักลุมผูชมรายการเลาขาวชวง

เชา ในดานความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึจากการรบัชมรายการเลาขาว

ชวงเชา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และ

ใชวิธีการคัดเลือกผูใหขอมูล (Key Informants) ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะนํามาวิเคราะห 

ตรวจสอบ ขยายความกับขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ
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ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
 ในดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง

จํานวนทั้งหมด 400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 

20-30 ป มรีะดบัการศกึษาสวนใหญในระดบัปรญิญาตร ีกลุมตวัอยางสวนใหญมอีาชพี

เปนพนักงานบริษัท/รับจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001- 20,000 บาท 

 ในดานพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชา พบวา เหตุผล

ของผูชมในการเลือกรับชมรายการเลาขาวชวงเชาอันดับที่ 1 คือ เนื้อหาขาว เชน 

ทันเหตุการณ/กระชับ/ครอบคลุม เปนตน อันดับที่ 2 คือ ชวงเวลาในการนําเสนอ

รายการ และอันดับที่ 3 คือ พิธีกรประจํารายการ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่

ในการเปดรับชมรายการเลาขาวบอยๆ (3-4 วัน/สัปดาห) ใชระยะเวลาในการรับชม

รายการเลาขาว 30 นาที - 1 ชั่วโมงและมีลักษณะการเปดรับชมรายการเลาขาวโดย

เปลีย่นชองชม สลบัไปมากบัรายการชองอืน่ โดยประโยชนทีผู่ชมไดจากการเปดรบัชม

รายการเลาขาวชวงเชามากที่สุดเปนอันดับแรก คือ เพื่อรับรูขาวสาร เหตุการณทั่วไป

ที่เกิดขึ้นใน ประโยชนที่ไดรับรองลงมา ไดแก เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับประเด็นสําคัญทาง

สังคม และประโยชนท่ีไดรับอันดับสุดทาย ไดแก เพื่อนําขอมูลขาวสารที่นาสนใจไป

เปนหัวขอสนทนา นอกจากน้ีผูชมมีความคิดเห็นวารายการเลาขาวชวงเชา มีความถี่

ของการนําเสนอขาวท่ีกระตุนอารมณความรูสึก ในขาวอุบัติเหตุ/ขาวภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือขาวอาชญากรรม/ขาวความรุนแรง, ความขัดแยง, 

การตอสู อันดับตอมาคือขาวเหตุการณแปลกประหลาด อันดับตอมาคือขาวเรื่อง

ทางเพศ/เรื่องอื้อฉาว อันดับตอมาคือขาวบันเทิง/เรื่องตลก อันดับตอมาคือขาวความ

เชื่อในเรื่องไสยศาสตร/ขาวเรื่องสิ่งลี้ลับ และอันดับสุดทายคือขาวซุบซิบ นินทา ดารา 

นักรอง คนมีชื่อเสียง

 ในดานความคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรบัชมรายการ

เลาขาวชวงเชาพบวา กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็ตอการกระตุนอารมณความรูสกึ จาก

การรับชมรายการเลาขาวชวงเชาในระดับคอนขางเห็นดวย โดยพิจารณาระดับความ

คิดเห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากแตละดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิด
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เห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกที่มากที่สุดในสวนรูปแบบของการจัดรายการ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเดน็การรายงานขาวจากสถานทีเ่กดิเหตจุรงิ อนัดบัตอมาคือ

ในสวนองคประกอบของรายการ โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเดน็การเสนอภาพขาวจาก

การถายภาพของผูที่อยูในที่เกิดเหตุจริง และอันดับสุดทายคือในสวนวิธีนําเสนอของ

พิธีกร โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นการเลาเรื่อง/การอธิบาย/การตีความของพิธีกร

ในระดับคอนขางเห็นดวย 

 ในดานผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของ

ผูชม ในดานเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับชม

รายการเลาขาวชวงเชาแตกตางกัน แตลักษณะทางประชากรศาสตรอื่นๆ ไดแก อายุ 

อาชีพ และรายได ของผูชมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเปดรับชมรายการเลา

ขาวชวงเชาไมแตกตางกัน นอกจากน้ีพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมใน

ดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการ

กระตุนอารมณความรูสกึจากการรบัชมรายการเลาขาวชวงเชาแตกตางกนัดวย ยกเวน

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมในดานเพศที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอ

การกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชาไมแตกตางกัน ใน

ดานพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการเลาขาวชวงเชาของผูชมดานความถีใ่นการเปดรบั 

ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชม

รายการเลาขาว แตพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชาดานระยะเวลาใน

การเปดรบัชม พบวามีความสัมพันธกบัความคิดเห็น ตอการกระตุนอารมณความรูสึก

จากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชา โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนบวก 

ตัวแปรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน

 ในสวนขอมูลจากการสัมภาษณผูใหสัมภาษณทั้ง 12 คน สามารถสรุปและ

วิเคราะหผลตามประเด็นหลักได 3 ขอ คือ

 1. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของเนื้อหาขาวที่นําเสนอในรายการ 

ผูชมสวนใหญมีความเห็นวา เน้ือหาขาวมีความเหมาะสมแลว นําเสนอขาวและ

เหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมอยางครอบคลมุ ชวยยอยขาวพรอมสรปุประเดน็ขาว

ที่เกิดขึ้นในรอบวันใหผูชมเขาใจไดอยางรวดเร็วในชวงเวลาจํากัด แตควรปรับลดการ

นําเสนอขาวที่ไมเปนประโยชน เชน ขาวความเชื่อ ไสยศาสตร เปนตน 
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 2. ความคิดเห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกในการนําเสนอขาว ผูชม

สวนใหญ มคีวามคดิเหน็ทีเ่หน็ดวยตอการกระตุนอารมณความรูสึกตอรปูแบบของการ

จดัรายการ และองคประกอบของรายการมากทีส่ดุ เนือ่งจากสามารถดงึดดูความสนใจ

และกระตุนอารมณใหคลอยตามเนือ้หาขาวได โดยเฉพาะในดานการรายงานขาวสดๆ 

จากสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งภาพขาวตางๆ ที่นําเสนอในรายการ 

 3. สวนของความคิดเห็น ตอความเหมาะสมจากการกระตุนอารมณ

ความรูสึกในการนําเสนอขาวพบวา รายการเลาขาวชวงเชาตอบสนองความตองการ

ของกลุมคนทีไ่มนยิมเปดรบัขาวสารใหหนัมาสนใจไดมากขึน้ เนือ่งจากรปูแบบรายการ

มีความนาสนใจ การนําเสนอขาวแทรกความบันเทิง แตหากรายการมุงเนนการกระตุน

อารมณความรูสึกมากเกินไป อาจสงผลตอการรับสารของผูชมใหถูกชักจูงความคิด

เห็น คลอยตามและตีความหมายในขาวผิดไปจากความเปนจริง ทําใหขาวถูกลดทอน

ความนาเชื่อถือลง

อภิปราย
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการกระตุนอารมณความรูสึกในรายการเลาขาว

ชวงเชา พบประเด็นที่นาสนใจ สามารถวิเคราะหไดหลายประเด็นดังนี้

 ในดานลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ

เลาขาวชวงเชาของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางที่รับชมรายการเลาขาวชวงเชา

สวนใหญเปนวัยทํางาน ซึ่งเปนวัยแหงการแสวงหาขาวสารขอมูลเหตุการณตางๆ 

รอบตัว และมีการศึกษาดี จึงสามารถอธิบายไดโดยแนวคิดเกี่ยวกับรายการเลาขาว 

เนือ่งจากเนือ้หารายการจะเปนเรือ่งทีก่ระตุนอารมณความรูสกึคนด ูอยูในความสนใจ 

เปนขาวทีผู่ชมนยิมชมชอบหรอืขาวปญหาสงัคมทีเ่กดิขึน้ทัว่ๆ ไป สอดคลองกบัวยัของ

กลุมตัวอยางที่ตองการขอมูลขาวสาร จึงทําใหกลุมตัวอยางติดตามขาวสารประจําวัน

ที่สัมพันธกับงานที่ตนเองทําอยู และไมตองการพลาดขอมูลที่สําคัญนั้น สอดคลองกับ

แนวคิดของ วิลเบอร แชรมม (Schram, 1973:121-122) ที่กลาววา การศึกษาจะมี

สวนชวยใหบุคคลมีความสามารถในการอาน และกระหายที่จะสะสมเพิ่มพูนดวยการ

แสวงหาความรูใหกวางขวางขึ้น 
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 สวนเรื่องพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชาของกลุมตัวอยาง

พบวา เหตุผลของผูชมในการเลือกรับชมรายการเลาขาวชวงเชา คือ เนื้อหาขาว 

ชวงเวลาในการนําเสนอ และพิธีกรประจํารายการ โดยพิจารณาจะพบวาเนื้อหาขาว 

เนนการนําเสนอใหครอบคลุมเหตุการณความเปนไปในสังคม และสามารถสรุป

เรื่องราวใหกระชับ เขาใจไดงาย ดังที่ Armstrong Williams (2007, อางถึงใน PBS 

Local News:2007) ไดกลาววา สือ่มวลชนจะใหความสนใจและนาํเสนอเนือ้หาทีด่งึดดู

ความสนใจ และความตองการของผูชม เนื่องจากถาเนื้อหาไดรับความนิยมมากเทาไร 

ก็ยิ่งมีรายไดมากขึ้น ในสวนของชวงเวลาในการนําเสนอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

เปนพนกังานบรษิทั/รบัจาง และรบัราชการ ซ่ึงจะมเีวลาในตอนเชากอนออกไปทาํงาน

ในการเปดรบัชมขาวสาร จงึสอดคลองกบัชวงเวลาในการนาํเสนอของรายการเลาขาว

ชวงเชา ดานพิธีกรประจํารายการ พบวา เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหรายการ

มีความนาสนใจ พิธีกรมีหนาท่ีสรุปเน้ือหาและคัดเลือกประเด็นเอง ถายทอดออกมา 

ถาหากพิธีกรสามารถนําเสนอขาวออกมาไดดีก็จะทําใหผูชมติดตามพิธีกรคนน้ัน 

นอกจากนี้ดานความถี่และระยะเวลาในการเปดรับชมรายการเลาขาวของผูชมน้ัน 

เนื่องจากชวงเวลาออกอากาศของรายการเลาขาวชวงเชาคือ 05:00-09:00 น. เปน

เวลากอนออกไปทํางานและเปนชวงเวลาเรงรีบ จึงทําใหไมสามารถรับชมรายการ

เลาขาวไดทุกวัน หรือไมสามารถใชเวลาเพื่อนั่งรับชมรายการไดเต็มเวลา ในดาน

ลกัษณะการเปดรบัชมรายการเลาขาวโดยเปลีย่นชองชม สลบัไปมากบัรายการชองอืน่

ไมไดเจาะจงอยูเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง แสดงถึงความประสงคที่จะ

บริโภคหรือรับขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ซ่ึงส่ือโทรทัศนจะทําไดสะดวกวา

สื่ออื่นๆ ดานประโยชนที่ผูชมไดรับจากการเปดรับชมน้ันสอดคลองกับ McCombs 

and Becker (1979) ทีก่ลาวถงึปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการเปดรบัขาวสารจากส่ือมวลชน

ของบุคคลวา ก็เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) รวมทั้งตองการมีสวนรวม 

(Participation) ในความเปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และตองการขอมูลในการ

พูดคุยสนทนา (Discussion) เพราะการเปดรับสื่อมวลชน ทําใหบุคคลมีขอมูลที่

สามารถนําไปใชในการสนทนากับผูอื่นได

 ในประเดน็ความคดิเหน็ตอดานรปูแบบของการจดัรายการ ดานวธินีาํเสนอ

ของพิธีกร และดานองคประกอบของรายการ พบวา ภาพเจาะลึกที่หาชมไดยาก 
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เปนเหตุการณสดๆ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยใชเนื้อหาระทึกใจหรือใชภาพขาวจาก

เหตุการณจริง จะกระตุนอารมณความรูสึกของผูชมไดมากกวา ใหขาวดูมีความ

นาเชื่อถือ สอดคลองกับ Hendrik Vettenhen (2005:282-295) ที่กลาววา การสราง

ความใกลชิดในการนําเสนอขาวใหแกผูชม สามารถสรางไดโดยเทคนิคตางๆ เชน การ

จับภาพระยะใกล และขยายภาพใหเห็นรายละเอียด เปนตน ดังที่ Grabe และคณะ 

(2001:635-55) ไดกลาววา เทคนคิการตกแตงขาวทัง้ภาพและเสยีงเพือ่กระตุนอารมณ

ความรูสกึผูชมโดยการตกแตงภาพจะเพิม่เตมิภายหลงัการถายทาํ ชวยใหผูชมเกดิความ

รูสึกใกลชิดและเกิดความสนใจในขาวมากขึ้น นอกจากนี้ในดานของพิธีกร พบวา 

การเลาเร่ือง/การอธบิาย/การตคีวามของพธิกีรเปนการสรปุประมวลขาว ใหเปนภาษา

ทีเ่ขาใจไดงายจงึทาํใหผูชมเขาใจขาวไดดขีึน้ ไมตองตคีวามหรอืวเิคราะหขาวดวยตนเอง 

หากพธิกีรสามารถใหขอเสนอแนะไดด ีมคีวามรู กจ็ะชวยใหเกดิแงมมุในการรบัชมขาว

ที่หลากหลายมากขึ้น 

 ในการศึกษาความสัมพันธประเด็นตางๆ พบวา ผูชมที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชา

โดยรวมไมแตกตางกันมากนัก โดยในดานเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมี

พฤตกิรรมการเปดรบัชมแตกตางกนั แตลกัษณะทางประชากรศาสตรอืน่ๆ ไดแก อายุ 

อาชพี และรายได ทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมในการเปดรบัชมไมแตกตางกนั เนือ่งจาก

ลักษณะทางประชากรศาสตรเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอในการอธิบายพฤติกรรม

การเปดรับสื่อ ควรศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา และวิถีในดานอื่นๆ ของบุคคลควบคูไป

ดวย เชน ตารางการทํางาน (Work Schedule) การมีสื่ออยูใกลตัว (Avaliability of 

Certain Media) ซึ่งอาจมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการเปดรับไดเชนกัน 

นอกจากนีอ้าจมปีจจยัดานรปูแบบของรายการเลาขาว ทีไ่ดปรบัเปลีย่นรปูแบบการนาํ

เสนอใหมคีวามนาสนใจและสามารถเขาใจไดงายมากขึน้ และมแีงมมุทีห่ลากหลาย จงึ

ทําใหเขาถึงการรับชมของกลุมตัวอยางไดกวางและหลากหลายมากขึ้น 

 สวนประเด็นลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมที่แตกตางกัน จะมี

ความคิดเห็นตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชา

โดยรวมแตกตางกนัดวย ยกเวนในดานเพศทีแ่ตกตางกนัจะมคีวามคดิเหน็ไมแตกตางกนั 

สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล กลาวคือ โดยทั่วไปแลว
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คนเราจะเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบเน่ืองจากสามารถเชื่อมโยงวัตถุเขากับสิ่งที่ดี

หรือสิ่งที่ไมดี เมื่อกลุมตัวอยางเปดรับชมรายการเลาขาว ชวงเชาซ่ึงสามารถดึงดูด

อารมณความรูสกึของผูชม ทาํใหผูชมเพลดิเพลนิ หรอืทาํใหตืน่ตกใจได กระตุนใหกลุม

ตัวอยางสามารถนําขาวสารซ่ึงเปรียบเหมือนวัตถุเชื่อมโยงเขาสูทัศนคติเดิมไดอยาง

รวดเร็ว แลวจึงตัดสินออกมาเปนความคิดเห็นของแตละบุคคล สอดคลองกับพัชนี 

เชยจรรยาและคณะ (2534,น.77) ที่กลาววา ทันคติเปนปฏิกิริยาทางดานอารมณ 

ความรูสึก ซึ่งเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอวัตถุทางสังคม คือ ความรูสึก “ชอบ” หรือ 

“ไมชอบ” “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” ตอส่ิงน้ัน ดังน้ันกลุมตัวอยางที่มีความ

แตกตางกันทั้งทางดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เมื่อเปดรับขาวสาร

จากรายการเลาขาวชวงเชาแลว ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเอง 

ที่แตกตางกันออกไปทั้งความคิดเห็นในเชิงบวกและความคิดเห็นในเชิงลบ 

 สําหรับประเด็นพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชาของผูชม

ดานความถ่ีในการเปดรับ ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการกระตุนอารมณ

ความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาว ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากเน้ือหาขาวที่นําเสนอ

ในรายการเลาขาวมักเปนประเด็นท่ีกระตุนอารมณความรูสึกคนดู อยูในความสนใจ 

และเปนขาวที่ผูชมนิยมชมชอบเชน ขาวอาชญากรรม ขาวปญหาสังคมที่เกิดขึ้นทั่วๆ 

ไป สวนขาวหนักๆ เชน ขาวการเมือง เศรษฐกิจ จะนําเสนอแบบไมไดลงลึกในราย

ละเอียด ทําใหผูชมไมคอยไดรับสาระที่แทจริงในขาว (ศุภลักษณ ดานไพบูลย, 2549: 

31) ประกอบกับวิธีการนําเสนอของพิธีกรที่เนนการกระตุนอารมณความรูสึกใหกับ

ผูชม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในการรายงานขาว ดังนั้นเมื่อกลุมผูชมเปดรับชม

รายการเลาขาวเปนประจาํ กอ็าจทาํใหมทีศันคตทิีไ่มดแีละมคีวามคดิเหน็ทีไ่มเหน็ดวย

กับการนําเสนอขาวในรูปแบบนี้ หรือในทางกลับกันผูชมที่ไมไดรับชมเปนประจํา แต

เมือ่ไดรบัชมกอ็าจถกูกระตุนอารมณความรูสกึไดงายเชนกนั แตในดานพฤตกิรรมการ

เปดรับชมรายการเลาขาวชวงเชาดานระยะเวลาในการเปดรบัชม พบวามคีวามสมัพนัธ

กับความคิดเห็น ตอการกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวง

เชาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อาจเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรูของมนุษยที่แตกตาง

กนัจะสงผลตอทศันคตหิรอืการกระทาํของแตละบคุคลไมเหมอืนกนั ซึง่ในการรายงาน

ขาวพธิกีรจะมวีธิใีนการนาํเสนอโดยจะแสดงสหีนาแววตาและอารมณตามเนือ้หาขาว 
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เชน สหีนาเศรา นํา้เสยีงสัน่เครอื หรอืแสดงสหีนาเอาจรงิเอาจงั นํา้เสยีงหนกัแนน หรอื

แสดงสหีนายิม้แยม เปนตน รวมถงึการกระตุนอารมณความรูสกึผานองคประกอบของ

รายการ เชน การตดัตอภาพ เพลง การปรบัแตงเสยีงทีใ่ชประกอบขาว หากกลุมตวัอยาง

ทีรั่บชมรายการตัง้แตตนจนจบ หรอืมรีะยะเวลานาน กจ็ะถกูกระตุนอารมณความรูสึก

จากนําเสนอขาวประเภทตางๆ ของรายการเลาขาวไดมากกวากลุมผูชมที่รับชมเพียง

บางชวงรายการ

ข้อเสนอแนะ

 1. ผูชมทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็ตอ

การกระตุนอารมณความรูสึกจากการรับชมรายการเลาขาวชวงเชาแตกตางกันดวย 

ดังนั้นรายการเลาขาวควรนําเสนอเน้ือหาขาวใหครอบคลุมกับความตองการของกลุม

ผูชมที่มีความหลากหลาย และมีความเปนกลางในการนําเสนอ

  2. การรายงานขาวในลักษณะของการลงพื้นที่ การรายงานขาวหรือภาพ

ขาวจากสถานท่ีเกิดเหตุ เปนรูปแบบการรายงานขาวที่สามารถกระตุนอารมณ

ความรูสึกของผูชมไดมากท่ีสุด ทําใหผูชมเกิดความรูสึกตื่นเตน โดยไมจําเปนตองใช

การนําเสนอของพิธีกรทั้งการใชนํ้าเสียงหรือภาษาเขามาชวยสรางอารมณความรูสึก 

 3. ประเภทของขาวท่ีนําเสนอในรายการเลาขาว พบวาเนื้อหาขาว

ครอบคลุมกับความตองการขาวสารในรอบวันของผูชมดีแลว แตทางผูผลิตควรลด

ปริมาณชวงเวลาในการนําเสนอขาวที่ไมเปนประโยชนเชน ขาวความเชื่อ ไสยศาสตร 

สิ่งลี้ลับ ผูผลิตควรตระหนักถึงหนาท่ีของสื่อมวลชน ในขั้นตอนการคัดเลือกขาวที่จะ

นํามาเสนอในรายการเพื่อใหเปนประโยชนแกผูชม

 4. พิธีกร เปนผูที่มีความสําคัญมากในรายการเลาขาว เพราะเมื่อผูชมให

ความไววางใจ และเช่ือถือในตวัพธิกีรแลว กจ็ะสงผลใหมคีวามเชือ่ถอืในขาวทีน่าํเสนอ

ดวย ดังนั้นพิธีกรควรระมัดระวังในเรื่องการตีความ การวิเคราะหขาว และการแสดง

ความคดิเหน็สวนตวั สิง่เหลานีจ้ะชวยใหผูชมเขาใจขาวไดงาย อาจทาํใหขอมลูขาวสาร

ที่แทจริงถูกบิดเบือนและกลายเปนการชี้นําความคิดของผูชม 
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 5. การกระตุนอารมณและความรูสึกในการนําเสนอขาว เปนวิธีการที่ดี

อยางหนึ่งที่ชวยใหรายการขาวมีความนาสนใจ นาติดตาม หากมีการกระตุนอารมณ

และความรูสึกในระดับท่ีเหมาะสม จะทําใหผูชมหันมาสนใจรับขาวสารมากขึ้น จาก

การศึกษาพบวาผูชมสวนใหญเห็นดวยกับการกระตุนอารมณและความรูสึกของ

รายการเลาขาวในดานตางๆ อยางไรก็ตามการรายงานขาวควรอยูบนพื้นฐานของ

เนื้อหาสาระเปนหลักมากกวาการมุงใหความบันเทิง หรือมุงสรางความนาสนใจใน

รายการเพียงเทานั้น 

 6. องคกรที่เกี่ยวของทางดานขาวโทรทัศน หรือองคกรส่ือมวลชน ควร

กําหนดมาตรฐานการรายงานขาว แบบรายการเลาขาว เพื่อใหทางผูผลิตรายการมี

ขอบเขตในการกระตุนอารมณความรูสกึของผูชมในเกณฑทีพ่อเหมาะ นอกจากนีค้วร

แนะนําใหความรูแกผูชม เพื่อใหสามารถรูเทาทันสื่อรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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 งานวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาถงึลกัษณะของแฟนคลบักนัพลาและ

พฤติกรรมการสื่อสารของแฟนคลับกันพลา รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

บทบาทการสื่อสารกับการสรางอัตลักษณของแฟนคลับกันพลา ทั้งน้ี งานวิจัยอาศัย

วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ใชแนวทางการศึกษาแบบชาติพันธุวรรณา มีแนวคิดและทฤษฎี

ที่นํามาเปนกรอบในงานวิจัยไดแก แนวคิดเก่ียวกับการเลนและของเลน แนวคิด

เกี่ยวกับแฟนและแฟนดอม ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ แนวคิดเรื่อง

กลุมและเครือขายการสื่อสาร

 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของแฟนคลับกันพลาสวนใหญเปนเพศชาย

ซึง่มกัจะมปีระสบการณความทรงจาํเกีย่วกบัของเลนทีม่ลัีกษณะความเปนเพศชายสูง

หรือมีประสบการณในการไดรับชมภาพยนตรอนิเมชั่นเรื่องกันดั้มและเรื่องอื่นๆ ที่มี

เนื้อหาสัมพันธกับลักษณะของเพศชาย ลักษณะความเปนแฟนที่สําคัญของแฟนคลับ

กันพลาคือ มีการสรางความหมายใหกับกันพลาซึ่งจะนําไปสูมีการผลิตตัวบทใหม

ที่ตอยอดจากตัวบทเดิมของผูผลิต

 สําหรับพฤติกรรมการใชสื่อในพื้นที่ชีวิตประจําวันของปจเจก แฟนกันพลา

สวนใหญจะใชเวลาวางจากการทํางานในการใชส่ือกันพลา ซึ่งมักจะมีรูปแบบการใช

สองแนวทางหลกัๆ คอื กลุมแฟนคลบัทีใ่ชสือ่กนัพลาตามแนวทางทีผู่ผลติวางกรอบไว

หรือสาย “ตอดิบ” และกลุมที่ริเริ่ม สรางสรรคผลิตสื่อตามความตองการของตนหรือ

สาย “โมเดลเลอร” แตทวา เมื่อเขาสูพื้นที่การรวมตัวเปนกลุมแฟนคลับ แฟนกันพลา

แตละคนก็จะมีการใชเครือขายการสื่อสาร (Communication network) โดยใชชอง

ทางอนิเตอรเนต็และการจดักจิกรรมเปนหลกัเพือ่สรางปฏสิมัพนัธกบัสมาชกิแฟนคลบั

คนอื่นๆ และทําการธํารงรักษาเครือขายของแฟนคลับที่ไดสรางเอาไวดวยการสื่อสาร

ภายในเครือขายอยางสมํ่าเสมอ

 ทัง้นี ้บทบาทของการสือ่สารทีส่าํคญัในดานของการเปดเผยอตัลกัษณ การ

สรางสายสมัพนัธและธาํรงรกัษาสายสมัพนัธของกลุม การใชส่ือเพือ่เพิม่พลังอาํนาจใน

การตอรองอัตลักษณ บทบาทเหลานี้ตางก็แสดงใหเห็นวา สมาชิกแฟนคลับกันพลา

บทคัดยอ
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แตละคนตางก็เปนผูรับสารที่มีความกระตือรือรน (Active audience) ที่มากไปกวา

นั้น คือ การเปนผูรับสารที่สามารถเขาทําการยึดครองตัวบท (Textual poacher) 

และผลิตตัวบทใหมที่เปนของตัวเอง (Producer of meaning) ไดอยางเปนรูปธรรม

ผานการใชสื่อกันพลาโดยเฉพาะการทําการตกแตง โมดิฟายปรับปรุงกันพลา

 นอกจากนี ้แฟนคลบักันพลายงัมลีกัษณะของการรวมตวัเพือ่ระดมทรพัยากร

ตางๆ ในลักษณะของเครือขายการสื่อสาร (Communication Network) ซึ่งเปนการ

ขยายบทบาทหนาที่จากการใชสื่อวัตถุของเลนที่มักจะเกิดในชวงเวลาสวนตัวมาสู

การนํามาใชเพื่อการรวมตัวเปนกลุม ซ่ึงกลุมที่วานั้นยังมีการพัฒนาไปจนกระทั่งมี

ลักษณะเปรียบเสมือนชุมชน มีการสรางวัฒนธรรมภายในกลุม สมาชิกมีสายสัมพันธ

ตอกัน 

 ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหเห็นวา แฟนคลับกันพลานอกจาก

จะไมใชผูรับสารที่อยูในภาวะโดดเดี่ยว แตกแยก (Atomize) แลว ยังไมใชกลุมผูรับ

สารที่เปนมวลชนผูรับสารที่เฉื่อยชา (Mass audiences) ทวา กลับเปนกลุมทาง

วัฒนธรรมท่ีสมาชิกมีสายสัมพันธระหวางกัน ซึ่งสายสัมพันธดังกลาวเกิดจากความ

สนใจที่มีรวมกันและพัฒนาไปสูความสัมพันธฉันมิตร ความรูสึกเปนพวกพอง อันเปน

สายสัมพันธแบบสังคมในอดีตที่กําลังถูกมองวาเริ่มจางหายไปจากสังคมมวลชน

แหงการบริโภคในปจจุบัน

คําสําคัญ: แฟนคลับ กันพลา บทบาทของการสื่อสาร การสรางอัตลักษณ
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 This research has the objectives to examine the characteristics 

of ‘Gunpla’ fan club and their communication behaviors, and to analyze 

the correlation between communication and the creation of identity of 

‘Gunpla’ fan club. This research work is a qualitative work which relies 

on the ethnic research discipline. The theories and principles used for 

drawing the conceptual framework of this research include approaches 

concerning playing and toys, principles concerning fans and fandom, 

Used and Gratification theory and approaches of groups and communi-

cation networks.  

 The results from the research indicate that most of the ‘Gunpla’ 

fan club are the male who have experiences and memories of toys that 

have the masculine characteristics or have the experiences from 

watching Gundam animation or other animations that have the contents 

that are related to masculinity. The major characteristic of ‘Gunpla’ fan 

club is that they create meanings for ‘Gunpla’, which lead to the creation 

of new contents in extension of the original contents by the producer

 Concerning the media gratification of in each individual’s life, 

most of ‘Gunpla’ fans spend their free time on having communication 

activities that are related to ‘Gunpla’. The communication is divided 

into 2 types, namely, the communication in the direction laid by the 

producer or ‘Raw Communication- Tor Dib’ and the use of creative 

media that each individual wants to use, called ‘Modeler’. However, 

when these fans gather together as a fan club, each fan will use internet 

and events as his communication network that allows him to interact 

with other fans. In addition, the consistent communication within the 

Abstract
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network can also retain the existence of the fan club that has been 

established. 

  The major roles of the communication are to reveal the 

identity, to create the relations and to retain the relations among 

the fan club. Media are also used for boosting the fans’ powers in 

negotiating the identity. These roles reflect that each of ‘Gunpla’ fans 

is an active audience. Furthermore, they are textual poachers and 

producers of meanings in order to create new contents for themselves 

in the tangible manner through the gratification of ‘Gunpla’ media, 

especially the modifications of ‘Gunpla’. 

 The role of using ‘Gunpla’, media and communication network 

gave the opportunity for fan club to release their identity, maintain their 

network relationship and gave them more power to poach and produce 

the ‘Gunpla’ textual in the ways that they wanted. So these results 

show that ‘Gunpla’ fan club was an active audience who increase the 

functions of their media from individual uses (Obsessed loner) to social 

uses (club). 

Keyword: Fan club, GUNPLA, Communication and the Construction of 

Identity
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กลุม “การเลนนิยม” (กาญจนา แกวเทพ, 2552) กลาวถึงความสําคัญของ

การเลนวา ตามความเปนจริงแลว มนุษยนั้นมีแรงผลักดันที่จะเลน (Play drive) เปน

แรงผลักดันตามธรรมชาติ ทั้งนี้ วัตถุอยาง “ของเลน” ยอมเปนสื่อที่จะสามารถนํามา

ใชรองรับความตองการที่จะเลนของมนุษยออกไปไดอยางตรงความตองการที่สุด 

 แตกระนั้น คนทั่วไปในวัยผูใหญ มักจะประเมินคุณคาความหมายของ 

“การเลนของเลน” วาเปนเพียงพฤติกรรมการใชสื่อเฉพาะของเด็กๆ อันมีคุณคาเพียง

เพื่อความสนุกสนาน ทั้งที่ความจริงแลว การสรางความหมาย การประเมินคุณคาของ 

“การเลนของเลน” นั้น มีความผันเปลี่ยนได โดยมีสภาพสังคม สภาพวิถีชีวิตเขามา

มีบทบาทสําคัญท่ีทําใหความหมายและคุณคา “การเลน” นั้นแตกตางกัน (ปราณี 

วงษเทศ, 2528) ดังท่ีในสังคมไทย มีการสรางความหมายของคําวา “เลน” อยาง

กวางขวางต้ังแตพฤติกรรมเพื่อความเพลิดเพลินของเด็กๆ ไปจนถึงการแสดงความ

จรงิจงั คาดหวงัผลประโยชนซึง่เปนการเลนของผูใหญ (ปรติตา เฉลมิเผา กออนนัตกลู 

อางถึงในสุวรรณา สถาอานันท, 2535) เพียงแตสื่อที่เขามารองรับการเลนของผูใหญ

ที่คนทั่วไปจะนึกถึงนั้น มักจะไมใชสื่อของเลนโดยตรง

 ท้ังน้ี กลับมีสื่อของเลนประเภทหนึ่งที่ถูกใชโดยกลุมผูเลนที่เปนผูใหญ

เปนจํานวนมาก จนสามารถกลาวไดวาเปนของเลนที่มีกลุมผูติดตามในลักษณะ 

“แฟนคลับ” เกิดขึ้น สื่อของเลนที่วาคือ “กันพลา” (GUNPLA) ซ่ึงมาจากคําวา 

“GUNDAM” ทีห่มายถึงชือ่เรยีกแบบรวมๆ ของคาแรกเตอรตวัละครหุนยนตทีป่รากฏ

ในภาพยนตรอนิเมช่ันแนวสงครามเรื่อง “กันด้ัม” มาผสมรวมกับคําวา “Plastic 

model” อันหมายถึงแบบจําลองท่ีผลิตจากพลาสติกอันเปนลักษณะเดนในของเลน

ชนิดนี้ (Power - up. Gunpla 30th anniversary, กุมภาพันธ 2553)

 ประเด็นที่นาสนใจคือ ความหมายและคุณคาของ “ความเปนแฟนคลับ” 

ที่เปนเฉกเชนเดียวกันกับ “การเลนของเลน” ซ่ึงความเปนจริงน้ัน สามารถตีความ

และประเมินคุณคาไดอยางกวางขวาง เพียงแต “ความเปนแฟน” มักจะเปนที่รับรูกัน
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โดยทั่วไปถึงความหมายและการสรางทัศนคติในลักษณะของผูที่คลั่งไคลติดตามอะไร

บางอยางแบบไรเหตุผลและมากเกินไป แตจากการศึกษาแฟนคลับที่ผานมาและการ

เคลือ่นยายกระบวนทศันในการศกึษาผูรบัสาร อนันาํไปสูการคนพบลกัษณะของแฟน

ทีแ่ตกตางจากความหมายทีถ่กูสรางโดยคนนอกตามทีไ่ดกลาวขางตน จงึเปนทีน่าสงสัย

วา แลวแฟนคลับที่มีความนิยมในการเลนกันพลา จะมีการสรางความหมายใหกับสื่อ

และพฤติกรรมของตนเชนไร ความเปนแฟนคลับกันพลาจะแตกตางจากการประเมิน

ความเปนแฟนจากที่รับรูกันโดยทั่วไปหรือไม อีกทั้งความหมายและคุณคาของการใช

สื่อของเลนอยางกัน พลาของแฟนคลับจะเปนลักษณะที่แตกตางไปจากความ

เพลิดเพลินแบบเด็กๆ หรือไม ซึ่งการทําความเขาใจกลุมผูรับสารที่มีการใชส่ือที่มี

ลักษณะเฉพาะกลุมนี้ จะนําไปสูการขยายขอบเขตความเขาใจในการศึกษาผูรับสาร

และการใชสื่อที่มักจะถูกละเลยหรือลดความสําคัญจากการศึกษาดานการส่ือสาร

ที่ผานมา

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของแฟนคลับกันพลาในสังคมไทย

 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารผานการใชกันพลา การใชส่ือตางๆ 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกันพลาและการใชเครือขายการส่ือสารของแฟนคลับกันพลาใน

สังคมไทย

 3. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารผานพื้นที่ชีวิตประจําวันของแฟน

กันพลาในระดับปจเจกกับพื้นที่การรวมตัวเปนเครือขายแฟนคลับ อันมีผลตอ

กระบวนการตางๆ ทางอัตลักษณของแฟนคลับกันพลา ตั้งแตการสรางไปจนถึงการ

ธํารงรักษาอัตลักษณความเปนแฟนคลับกันพลา

วิธีการวิจัย
 งานวจิยัเรือ่งนี ้ใชแนวทางการศกึษาแบบชาตพินัธุวรรณา (Ethnography) 

มาเปนกรอบในการกาํหนดวธิกีารศกึษา ทัง้นี ้งานวจิยัจะดาํเนนิตามหลักของงานวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีเครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูลไดแก การ



153ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

สังเกต (Observation) การสนทนาอยางไมเปนทางการ (Informal Conversation) 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการศึกษาขอมูลจากเอกสาร

และแหลงขอมูลตางๆ เชน เว็บไซต นิตยสาร กิจกรรม บุคคล 

 พื้นท่ีในการศึกษากําหนดเอาไว 2 พ้ืนที่ ไดแก พื้นที่ชีวิตประจําวันของ 

“แฟนกันพลา” ในลักษณะแบบปจเจกและพื้นที่การรวมตัวเปนกลุมเครือขาย “แฟน

คลับกันพลา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผูที่เปน “แฟนกันพลา” ในระดับปจเจก 

 แหลงขอมูลท่ีใชประกอบดวย  1) แหลงขอมูลบุคคลทั้ง 4 กลุม ไดแก 

แฟนกันพลาแบบไมเนนการปรับตกแตงชิ้นงาน (ตอดิบ), แฟนกันพลาที่เนนการปรับ

ตกแตงชิ้นงาน (โมเดลเลอร), แฟนกันพลาที่ผันตัวมาเปนผูจําหนายและแฟนกันพลา

ที่มีบทบาทในการสื่อสารกับกลุมแฟนคลับ  2) แหลงขอมูลเอกสาร  3) แหลงขอมูล

รายการโทรทัศน ภาพถาย วีดีโอ  4) แหลงขอมูลจากสื่ออินเตอรเน็ต  5) แหลงขอมูล

สื่อวัตถุ  6) แหลงขอมูลกิจกรรม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 การนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ประเด็นหลักเพื่อเปนการตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

1) ลักษณะของแฟนคลับกันพลา
 แฟนคลับกันพลาสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งสัมพันธกับเนื้อหาภาพยนตร

อนิเมชั่นเรื่อง “กันดั้ม” รวมไปถึงรูปลักษณของสื่อกันพลาที่มีลักษณะความเปนสื่อ

ของเลนสําหรับเพศชายสูง เชน ลักษณะความเปนหุนยนต มีอาวุธ เนนการเลนที่ตอง

มีการประกอบ (Mitchell และ McCarthy อางถึงใน สุดา ชั้นไพศาลศิลป, 2543. 

น. 28) ชวงอายุของแฟนคลับสวนใหญจะอยูที่ 18 - 50 ปขึ้นไป มีฐานะรายไดอยูใน

ระดับชนชั้นกลาง สาเหตุสําคัญท่ีเปนท่ีมาของการกลายมาเปนแฟนคลับคือ ความ

ประทบัใจในประสบการณการไดรบัชมภาพยนตรอนเิมชัน่เรือ่ง “กนัดัม้” รวมถงึเรือ่ง

ตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหุนยนต ตัวละครฮีโร มีฉากการตอสู รวมกับประสบการณ

จากการเลนของเลนในวัยเด็ก ท้ังท่ีไดรับความพึงพอใจจากการไดเคยเปดรับสื่อของ



JC JournalJC Journal154

เลนที่มีรูปลักษณเกี่ยวกับหุนยนต การเลนที่ตองอาศัยการประกอบ การประดิษฐ 

และความคับของใจจากการไมไดรับสื่อของเลนมาตอบสนองความตองการหรือไดรับ

สือ่ของเลนทีไ่มสามารถตอบสนองความคาดหวงัได ทาํใหกลายมาเปนแรงขบัดนัสําคัญ

ที่นํามาสู การเลือกเปดรับกันพลาเมื่อเขาสู วัยผูใหญที่มีความสามารถในการหา

ทรัพยากรมากพอเพื่อการเขาถึงสื่อกันพลา ซึ่งเมื่อเกิดความพึงพอใจจากการไดใชกัน

พลาก็จะเกิดการบริโภคซํ้าอยางตอเนื่องและกลายมาเปนแฟนคลับกันพลาในที่สุด

 การแสดงลักษณะความเปนแฟนกันพลานั้น โดยมากจะแบงออกไดเปน 

2 ลักษณะใหญคือ แฟนคลับกันพลาสาย “ตอดิบ” และแฟนคลับกันพลาสาย 

“โมเดลเลอร” ซึ่งแฟนคลับกันพลาสาย “ตอดิบ” นั้น จะมีลักษณะเดนในการเลือก

แสดงพฤติกรรมการใชกันพลาในแบบที่ไมอาศัยการตกแตง การปรับเปลี่ยนโมดิฟาย

ชิ้นงานกันพลามาก แตจะเนนการประกอบตามคูมือการใชสื่อกันพลาตามที่ผูผลิต

ไดกําหนดไว สวนแฟนคลับกันพลาสาย “โมเดลเลอร” จะเปนกลุมที่เริ่มมีการตกแตง

ทําสี เขาทําการปรับเปลี่ยนชิ้นงานใหกันพลาออกมามีรูปแบบตามที่ตนตองการ 

ดังนั้น จึงเปนการแสดงลักษณะความเปนแฟนที่มีการเขายึดครองตัวบท (Textual 

poacher) จากผูผลิตและทําการผลิกบทบาทของตนใหกลายเปนผูผลิตตัวบทใหม 

(Producer of meaning) ไดอยางเปนรูปธรรมผานการจัดกระทํากับสื่อวัตถุกันพลา

ใหกลายเปนสื่อที่แสดงตัวตนของผูใช 

 นอกจากนี ้แฟนคลบักนัพลายงัแสดงลกัษณะของการเปนผูรบัสารทีม่คีวาม

กระตือรือรนในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกันพลาอยางตอเน่ือง และมักจะนํา

ไปสูการเขารวมมีปฏิสัมพันธระหวางแฟนคลับกันพลาคนอื่นๆ ที่รวมตัวกันเปนเครือ

ขายการสือ่สาร (Communication Network) โดยอาศยัชองทางอนิเตอรเนต็เปนชอง

ทางหลัก อันนําไปสูการรวมตัวสรางสายสัมพันธระหวางกัน ซึ่งสิ่งที่นาสนใจที่ตามมา

คือ เมื่อเกิดการสานสัมพันธกันไดชั่วระยะเวลาหน่ึงจนเกิดความสนิทสนมคุนเคยกัน

ระหวางสมาชิก เน้ือหาท่ีใชในการสื่อสารของเครือขายก็จะขยายขอบเขตออกไป

มากกวาเรื่องของกันพลา แตจะรวมไปถึงเรื่องราวสวนตัวของเพื่อนสมาชิกเครือขาย 

อนัจะยิง่มสีวนสาํคญัในการธาํรงรกัษาสายสมัพนัธระหวางกนั จนพฒันาไปสูการสราง

ความรูสึกรวมในการเปนสมาชิกของกลุม และพัฒนาจากเครือขายแฟนคลับไปสูการ

สรางชุมชนเฉพาะของแฟนคลับกันพลาขึ้นมา
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2) พฤติกรรมการสื่อสารผานการใชกันพลา การใชส่ือตางๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกันพลา เครือขายการสื่อสารของแฟนคลับกันพลา

 สาํหรบัพฤตกิรรมการสือ่สารผานสือ่ตางๆ ของแฟนคลับกนัพลานี ้สามารถ

เกดิขึน้ไดทัง้ในพืน้ทีแ่ละชวงเวลาสวนตวัเปนปจเจกและทีเ่กดิในพืน้ทีแ่ละเวลาของการ

รวมตัวเปนกลุม

 ในพืน้ทีข่องปจเจก การใชสือ่กนัพลาของแฟนคลับจะมคีวามแตกตางกนัไป

ในแตละคน ทั้งนี้พอจะสรุปออกมาไดเปน 4 ลักษณะใหญ คือ  1) พฤติกรรมการใช

สือ่แบบนกัสะสมทีเ่นนการเกบ็สะสมกนัพลาใหครบตามความตองการของแฟนแตละ

คนเปนหลัก ท้ังน้ี รูปแบบพฤติกรรมการใชสื่อกันพลาอาจจะมีทั้งที่ประกอบกันพลา

ไปจนถึงการเก็บสะสมอยางเดียวโดยไมมีการประกอบก็เปนไดเชนกัน  2) พฤติกรรม

แบบตอดบิคอืพฤตกิรรมการใชสือ่กนัพลาตามกรอบของผูผลติ ซึง่กลุมนีต้องการความ

เพลิดเพลินจากการไดประกอบสรางกันพลาเปนหลัก  3) พฤติกรรมแบบโมเดลเลอร 

คือการใชสื่อกันพลาโดยปรับเปลี่ยนโมดิฟายกันพลาตามความตองการของแฟน 

ดังนั้น ความเพลิดเพลินของพฤติกรรมลักษณะนี้จึงไมใชการประกอบ แตเปนการได

สรางสือ่ทีส่ามารถสะทอนตวัตนของผูใชไดอยางเปนรปูธรรม และสดุทายคอื พฤตกิรรม

การใชกันพลาที่เปนสินคาลอกเลียนแบบหรือเปนสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงผลิตใน

ประเทศจีนเปนสวนใหญ จึงมักจะเรียกกันในหมูแฟนคลับวา “โมจีน” (โมเดลกันดั้ม

ที่ผลิตในประเทศจีน) ทั้งนี้มักมีสาเหตุมาจากการลดตนทุนเนื่องจาก “โมจีน” มักจะ

มีราคาที่ถูกกวากันพลาแทอยูมากแตจะมีคุณภาพดอยกวา

 นอกจากสื่อกันพลาแลว ยังมีสื่ออินเตอรเน็ตอยางเว็บไซตและเฟสบุคที่จะ

เปนสื่อที่ถูกใชมากที่สุดทั้งในชวงเวลาสวนตัวและเม่ือตองการเขารวมกลุม ซ่ึงจะมี

บทบาทเดนในดานของการเปนแหลงขอมูลขาวสารตางๆ ที่แฟนคลับตองการ สื่อที่มี

การใชรองลงมาจากอินเตอรเน็ตคือสื่อกิจกรรม ซึ่งจะเปนชองทางที่มีบทบาทอยาง

มากในการรักษาเครือขายของแฟนคลับจากการไดมีปฏิสัมพันธแบบเห็นหนาคาตา

และมีการแบงปนประสบการณรวมกัน เชน กิจกรรมการนัดพบปะสังสรรคหรือ 

Meeting และกิจกรรมการประกวดกันพลา
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ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารระหวางสองพื้นที่การสื่อสาร

ตารางเปรียบเทียบบทบาทจากการสื่อสารระหวางสองพื้นที่การสื่อสาร

สื่อที่ใช

บทบาทของการสื่อสาร

พื้นที่การสื่อสารระดับปจเจกใน

ชีวิตประจําวัน

พื้นที่การสื่อสารระดับกลุม

ในการรวมตัวเปนแฟนคลับ

พื้นที่การสื่อสารระดับกลุม

ในการรวมตัวเปนแฟนคลับ

พื้นที่การสื่อสารระดับปจเจก

ในชีวิตประจําวัน

การใชกันพลาในพื้นที่ของแฟนคลับ

มักจะเปนไปใน 3 ลักษณะคือ 

การนํามาเปนประเด็นหัวขอ

สนทนา, การ Reviewแนะนําขอดี 

ขอดอย, การนํากันพลาที่ผานการ

ตกแตง โมดิฟายมาแสดงใหเพื่อน

สมาชิกรับชม

มีการใชสื่ออินเตอรเน็ต, สื่อสิ่งพิมพ 

(ที่นํามา scan และเผยแพรใน

เว็บไซตของแฟนคลับ), สื่อ

กิจกรรม, สื่อบุคคล และ

สื่อวัตถุอื่นๆ ที่ไมใชกันพลา

ความบันเทิงที่ขยายมาสูความ

บันเทิงที่ไดจากเพื่อนสมาชิก

เปดเผยอัตลักษณของสมาชิก

แตละคนออกไปในกลุมและ

เปดเผยอัตลักษณรวมของกลุม

ออกไปยังสังคม

ความบันเทิงจากการใชสื่อกัน

พลาโดยตรง

เปดเผยอัตลักษณของปจเจก

ผานรูปแบบการใชสื่อกันพลา

ใชเปนสื่อหลัก โดยมีรูปแบบการ

ใชที่สามารถแสดงไดเปน 4 

ลักษณะ คือ นักสะสม, “ตอดิบ”, 

โมเดลเลอร, กลุมใชกันพลาที่ผลิต

จากประเทศจีน ซึ่งจะเรียกกัน

ภายในกลุมแฟนคลับวา “โมจีน”

มีการใชสื่ออินเตอรเน็ต, สื่อ

กิจกรรม, สื่อบุคคล, สื่อสิ่งพิมพ

และสื่อวัตถุอื่นๆ ที่ไมใชกันพลา

สื่อกันพลา

สื่ออื่นๆ

1) ดานความบันเทิง

2) การเปดเผยอัตลักษณ

3) บทบาทของการส่ือสารผานส่ือกันพลา สื่อตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กันพลา เครือขายการสื่อสาร 
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ตารางเปรียบเทียบบทบาทจากการสื่อสารระหวางสองพื้นที่การสื่อสาร (ตอ)

บทบาทของการสื่อสาร
พื้นที่การสื่อสารระดับกลุม

ในการรวมตัวเปนแฟนคลับ

พื้นที่การสื่อสารระดับปจเจก

ในชีวิตประจําวัน

3) การสรางสายสัมพันธ

 ทางสังคมและธํารง

 รักษาสายสัมพันธ

 ดังกลาว

4) การเพิ่มพลังอํานาจ

 ในการตอรองอัตลักษณ

การใชกันพลาเพื่อเปนสื่อกลาง

ในการนําไปสนทนาสราง

ความสัมพันธกับแฟนกันพลา

คนอื่นๆ

เนนการสื่อสารภายในตนเอง 

ดังนั้น การตอรองจึงมักจะ

เปนการผลิตตัวบทใหมขึ้น

ตามความตองการสวนตัว

การใชกันพลาเปนตัวนําในการ

เขาไปสูสังคมแฟนคลับกอนจะ

ใชเครือขายการสื่อสารของ

แฟนคลับนําไปสูการรักษาสาย

สัมพันธที่ไดสรางขึ้น

ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก

นํามาสูการเพิ่มอํานาจ

ในการตอรองอัตลักษณรวม

ของกลุมแฟนคลับตอสังคม

4) อัตลักษณของแฟนคลับกันพลา
 อัตลักษณที่สําคัญของแฟนคลับกันพลาคือ การแสดงถึงลักษณะของ

ผูบริโภคที่แมจะมีเรื่องของอารมณอยางความรัก ความช่ืนชอบเปนพื้นฐานสําคัญ 

แตทั้งนี้ ก็มีการใชเหตุผลในการไตรตรองเพื่อเลือกการเปดรับ เลือกแสดงลักษณะ

พฤติกรรมการใชที่แตกตางกันไปตามลักษณะของปจเจก ดังนั้น ในแงของการสื่อสาร

จงึเทากบัวา แฟนคลบักนัพลาเปนผูรบัสารทีม่คีวามกระตอืรอืรน (Active audience) 

ในการใชความคิด ทัศนคติของตนในการประเมินเลือกเปดรับสื่อ ทั้งยังแสดงถึงความ

สามารถในการตีความตัวบท (Text) ไดอยางเชี่ยวชาญ

 อัตลักษณที่สําคัญอีกประการคือ การเปนผูรับสารที่มีความสามารถในการ

รวมตัวสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน เพื่อนํามาสูการระดมทรัพยากรตางๆ อยางขอมูล

ขาวสาร ประสบการณของแตละคนเพือ่นาํมาใชในการสนองตอบความตองการในการ

ติดตามกันพลาของสมาชิกในเครือขาย 

 ลักษณะที่แตกตางกันระหวางอัตลักษณของสองพื้นที่การแสดงความเปน

แฟน ระหวางพื้นที่ความเปนปจเจกกับพื้นที่การรวมตัวเปนกลุม คือ การเคลื่อนยาย

จุดสนใจจากท่ีมุงเฉพาะไปท่ีกันพลาเปนหลักในพ้ืนที่ปจเจก มาสูความสนใจในเพื่อน
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สมาชิก การแสดงความชื่นชม ความผูกพันท่ีเคลื่อนยายมาสูเพื่อนสมาชิกเมื่อยาม

ที่แฟนกันพลาแตละคนเขามาใชพื้นที่ของการรวมตัว ดังแสดงอยูในตารางตอไปนี้

ตารางเปรียบเทียบมิติทางอัตลักษณระหวางสองพื้นที่การสื่อสาร

มิติทางอัตลักษณ
พื้นที่การสื่อสารระดับกลุม

ในการรวมตัวเปนแฟนคลับ

พื้นที่การสื่อสารระดับปจเจก

ในชีวิตประจําวัน

ขยายขอบเขตความรัก 

ความผูกพันมาสูสมาชิก

แฟนคลับดวยกันเพิ่มขึ้น

มีความเขาใจในกลุมแฟนคลับ

กันพลาเพิ่มเติมเขามา

มีการสรางความหมายรวม 

นั่นคือ การเปนสื่อกลางใน

การรวมตัวของกลุมแฟนคลับ

มีแสดงถึงการเปนกลุม

ที่มีหัวคิดสรางสรรค

แฟนคลับจะสามารถแสดง

ความเปนกลุมวัฒนธรรมที่มีการ

ตอรองกับกรอบอุดมการณจาก

โครงสรางหลัก ที่สังคมสรางขึ้น 

ไมวาจะเปนภาพลักษณของ

ความเปนแฟนและภาพลักษณ

ของตัวสื่อกันพลาและการเลน

กันพลา

มีความรักตอกันพลาและเนื้อหา

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกันพลา

มีความรู ความเชี่ยวชาญใน

กันพลา

มีการสรางความหมายใหกับ

กันพลามากไปกวาการเปน

ของเลน แตขยับขยายสูการ

เปนงานสะสม งานศิลปะ

แฟนกันพลาโดยเฉพาะแบบ 

“โมเดลเลอร” จะแสดงเดนชัด

มีการสรางความหมายใหมให

กับกันพลา รวมถึงการลงมือ

ปรับแตงกันพลาเพื่อใชแสดงถึง

ความเปนตัวของตัวเอง

1) ดานของความรัก 

ความผูกพัน

2) ด านของการเป นผู มี

ความรู ความเชี่ยวชาญ

3) ดานของการสรางความ

หมายใหกับกันพลา

4) ดานของความ

สามารถในการ

สรางสรรค

5) ดานของการตอรอง 

การแสดงลักษณะ

ของผูที่ตองการออก

นอกกรอบ
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อภิปรายผล
 1) อตัลกัษณของแฟนคลบักนัพลาผานการมองจากมมุมองของแฟนคลบั

เองนั้น แสดงใหเห็นถึงการเปนผูรับสารที่มีความหลากหลาย แฟนกันพลาแตละคน

จะมีความคิด ทัศนคติตอความเปนแฟนกันพลาตามแบบของตน อันสะทอนใหเห็น

จากการแสดงลักษณะและพฤติกรรมความเปนแฟนที่แตกตางกันไมไดเปนกลุมผูรับ

สารแบบมวลชนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนกันหมดตามกระบวนทัศนที่เชื่อในพลัง

อํานาจของสื่อ 

 กระนั้น อัตลักษณรวมที่สําคัญของแฟนคลับกันพลาคือ การเปนผูรับสาร

ทีม่คีวามกระตอืรอืรนในการเลอืกเปดรบัสือ่ตามความตองการของตน ทัง้นี ้การบรโิภค

อยางตอเนือ่ง การลงทนุใชทรพัยากรตางๆ นัน้ หากมองจากคนนอกจะมกัจะถกูตคีวาม

วามีสาเหตุมาจากความคลั่งไคลเปนหลัก แตสําหรับแฟนคลับกันพลาจะอธิบาย

ลักษณะดังกลาววามีสาเหตุที่มาจากความรัก ซึ่งแทจริงเปน “อารมณ” ในเชิงบวก 

และเมือ่รวมกบัการใช “เหตผุล” ผานการขวนขวายศึกษาหาขอมลู ผานการใชส่ืออยาง

กวางขวาง กย็งันาํมาสูการสรางภมูคิุมกนัในการเลอืกปฏเิสธเนือ้หาทีไ่มสอดคลองกบั

ความเปนแฟน และที่สําคัญความกระตือรือรน ความรู ความเชี่ยวชาญนั้น ยังนําไปสู

ความสามารถในการอานตัวบทที่แตกตางไปจากผูสงสารหรือผูผลิต ซึ่งยังขยายไปสู

ศักยภาพของแฟนคลับกันพลาในการประกอบสรางตัวบทใหมที่ตอยอดมาจากตัวบท

เดิมได ซึ่งแมวาการผลิตตัวบทใหมน้ัน จะไมไดสงผลสะทอนกลับไปถึงผูผลิต แตใน

ดานของผูรบัสาร กถ็อืไดวาเปนทาํการตอรองของผูรบัสารทีจ่ะเลือกเปดรบัตวับทตาม

ความตองการของตนมากขึ้น ดังที่ de Certeau (อางถึงในกาญจนา แกวเทพ, 2555, 

น. 342) กลาววาการเปนแฟนคอืกลยทุธ (Tactic) อยางหนึง่ของผูรบัสารหรอืผูบรโิภค

ในการตอสูกับวัฒนธรรมกระแสหลัก 

 2) โดยพื้นฐานของสื่อกันพลานั้น ถูกออกแบบมาเพื่อการใชในพื้นที่

สวนตวัของปจเจก ดงันัน้ บทบาทของกนัพลาจากการเปดรบัของผูบรโิภคทัว่ไปทีไ่มใช

แฟนก็จะยุติลงเมื่อการใช (หรือก็คือการประกอบกันพลาตามคูมือของผูผลิต) ไดเสร็จ

สิ้นลง ทวา สําหรับผูที่เปนแฟนคลับนั้น ปจจัยภาวะของ “ความเปนแฟน” จะขับ

เคลื่อนพฤติกรรมการใชกันพลาที่ขยายขอบเขตขีดจํากัด ที่แตเดิมมีลักษณะของการ

เปนสื่อที่ถูกใชในชวงเวลาสวนตัวใหกลายเปนสื่อกลางสูการเปดเผยตัวเองออกไปสู
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สงัคม เริม่ตัง้แตการรวมกลุมของแฟนกนัพลาดวยกนัในพืน้ทีเ่ฉพาะของแฟนคลับอยาง

ในเว็บไซตหรือการรวมตัวจัดกิจกรรม Meeting และพัฒนาออกไปสูการเปดเผย

ตัวเองในสังคมสาธารณะ เชน การจัดประกวดกันพลาในหางสรรพสินคาที่เปนพื้นที่

เปดที่คนนอกสามารถเขารวมได 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในแงของสังคม จะพบวา แฟนกันพลาไมไดมีลักษณะ

ของผูรับสารท่ีอยูอยางกระจัดกระจาย (Atomized) ขาดสายสัมพันธซึ่งกันและกัน 

จนนําไปสูภาวะออนแอ กลายเปนผูรับสารที่ถูกผูผลิตปอนเนื้อหาใหรับอยางงายดาย 

ทวา ผลการศึกษาที่ได แสดงใหเห็นวา แฟนกันพลาสามารถเลือกที่จะมีความตองการ

สรางปฏสิมัพนัธกบัผูอืน่ทีม่คีวามสนใจรวมกบัตน โดยการแบงปนการแสดงความเปน

แฟนออกไปยังกลุมเครือขายแฟนคลับ ซึ่งการสื่อสารความเปนแฟนออกไปยังบุคคล

อื่นๆ จะกลายเปนการประกอบสรางอัตลักษณในดานของความรูสึกเปนพวกเดียวกัน

กบัคนอืน่ๆ (Self-ascription) แสดงใหเหน็ถึงการสรางสายสมัพนัธทางสงัคม (Social 

bonds) ของสมาชิกแฟนคลับกันพลาดวยกันขึ้นมาใหม

 การรวมตวัดงักลาวมลีกัษณะของการสรางสายสัมพนัธเปนเครอืขาย อกีทัง้

ยังมีการใชเครื่องมือตางๆ เพื่อสรางสายสัมพันธกับสมาชิกใหมและธํารงรักษาสาย

สัมพันธของสมาชิกเดิมอยางตอเนื่องผานการสื่อสารที่เคลื่อนยายจากเนื้อหาของกัน

พลา ไปสูเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของสมาชิกแฟนคลับ การสรางกติกา

เพื่อการอยูรวมกัน จนเกิดความความสัมพันธท่ีแนบแนน มีลักษณะของความเปน

กลุมวัฒนธรรมที่มีแบบแผนของการอยูรวมกันของสมาชิกอันเปนการฟนฟูระบบการ

รวมกลุมทางสงัคมแบบในอดตีทีถู่กมองวาเริม่สญูหายไปในปจจบุนัซึง่คงเหลอืแตภาพ

ของมวลชนที่กระจัดกระจาย แตกแยก ไรซึ่งสายสัมพันธ

 ดังนั้น ลักษณะของการเปนกลุมที่มีการรวมตัวสรางสายสัมพันธระหวาง

สมาชิกดวยกัน กลับกลายเปนลักษณะที่โดดเดนของผูรับสารที่มีความเปน “แฟน” 

ดงัทีป่รากฏจากขอคนพบของแฟนคลบัศลิปนอยางกลุมแฟนคลบัเบริด ธงไชย แมคอนิ

ไตย (สุปรีดา ชอลําใย, 2549) ที่มีการสรางเครือขายของกลุมแฟนคลับขึ้นและขยาย

ความรกัความผกูพนัจากทีม่ตีอศลิปนมาสูเพือ่นสมาชกิดวยกนั หรอืแฟนคลบัฟตุบอล

ตางประเทศ (โอหม สุขศรี, 2549) ที่เปนกลุมผูรับสารที่ไมไดอยูอยางแปลกแยก แต

จะมกีารจดัตัง้ชองทางการสือ่สารอยางเวบ็ไซตและกจิกรรมเพือ่สรางพืน้ทีใ่นการพบปะ
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พูดคยุเกีย่วกบัฟตุบอล รวมไปถึงเรือ่งอืน่ๆ ซ่ึงสมาชกิทีต่ดิตอสือ่สารเปนเวลานานกจ็ะ

เกดิความสนทิสนมจนกลายเปนความสมัพนัธทีเ่กดิจรงิ เกดิการตดิตอกนัในพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

หรือกลุมแฟนบอลเยอรมัน (ณัฐสุพงศ สุขโสต, 2548) ที่มีการรวมตัวทํากิจกรรมรวม

กัน มีการสรางสายสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันซึ่งณัฐสุพงศสรุปวา การรวมตัวเปน

แฟนคลับนั้น มีลักษณะเปนการสานสายสัมพันธของคนในสังคมปจจุบันที่อยูอยาง

แปลกแยกใหเกดิกระบวนการ “ยอนศร” จากกจิกรรมทางโลกสูพืน้ทีอ่นัศักดิสิ์ทธิแ์บบ

สังคมอดีตกาล

ขอเสนอแนะ
 1. ขยายขอบเขตการศึกษาแฟนคลับกันพลาไปสูมิติอื่นๆ ของวัฒนธรรม 

เชน การสราง และการอานตีความสัญญะจากสื่อกันพลาจากกลุมวัฒนธรรมอื่นๆ 

 2. ขยายขอบเขตการศึกษาแฟนคลับกันพลาไปสูมิติการศึกษาการสื่อสาร

ในดานอื่นนอกเหนือจากมิติทางวัฒนธรรม เชน มิติทางเศรษฐกิจในการจัดสรร

ทรัพยากร 

 3. ปรับประยุกตและขยายตอยอดการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมแฟนคลับไปสู

กลุมที่มีการใชสื่อเฉพาะทางลักษณะอื่นๆ ที่ยังไมเปนที่รับรูในสังคม
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 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารความหมายตรรกะการบริโภคของนํ้าหอม

แบรนดเนม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายตรรกะการบริโภคของ

นํา้หอมแบรนดเนมทีถ่กูสรางขึน้ผานสวนผสมทางการตลาด รวมถงึศกึษาและวเิคราะห

ลกัษณะตรรกะการบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมของผูบรโิภควาเปนอยางไร ซึง่การศกึษา

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มาทําการ

วิเคราะหขอมูล โดยอาศัยแนวคิดตรรกะการบริโภคของฌอง โบดริยารด แนวคิด

สัญวิทยา แนวคิดรสนิยมของปแอร บูรดิเยอ และแนวคิดสวนผสมทางการตลาด เปน

แนวทางในการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ สวนของผูผลิต (producer) 

และสวนของผูบริโภค (consumer) โดยมีผลการวิจัย ดังนี้

 สวนแรก ตรรกะการบริโภคท่ีผูผลิตสรางความหมายขึ้นในสวนผสมทาง

การตลาด ไดแก  1. ผลิตภัณฑ (product) พบวามี ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชน

ใชสอยและตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะปรากฏอยู  2. ราคา (price) พบวามี ตรรกะ

การบรโิภคของคาแลกเปลีย่นเชงิเศรษฐศาสตรและตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะปรากฏ

อยู  3. ชองทางการวางจําหนาย (place) พบวามี ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชน

ใชสอยและตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะปรากฏอยู  4. การสงเสรมิสินคา (promotion) 

พบวามี ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะปรากฏอยูเพียงประเภทเดียว 

 สวนท่ีสอง ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภค

ผานสวนผสมทางการตลาด ไดแก  1. ผลติภณัฑ (product) พบวาม ีตรรกะการบรโิภค

เชิงประโยชนใชสอย ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ และตรรกะการบริโภคของคาแลก

เปลี่ยนเชิงสัญลักษณปรากฏอยู  2. ราคา (price) พบวามี ตรรกะการบริโภคของคา

แลกเปลีย่นเชงิเศรษฐศาสตร ตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะ และตรรกะการบรโิภคของ

คาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณปรากฏอยู  3. ชองทางการวางจําหนาย (place) พบวา

มี ตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตร และตรรกะการบริโภค

เชิงสัญญะปรากฏอยู  4. การสงเสริมสินคา (promotion) พบวามี ตรรกะการบริโภค

เชิงสัญญะปรากฏอยูเพียงประเภทเดียว

บทคัดยอ
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 จากขอคนพบขางตน อาจจะกลาวไดวา สินคานํ้าหอมแบรนดเนมนั้น มี

แนวโนมทีจ่ะเปนสนิคาที่ขายคณุคาเชงิสญัญะเปนหลกั เนือ่งจาก นํ้าหอมแบรนดเนม

เปนสนิคาทีจ่ดัอยูในหมวดหมูของสนิคาประเภท Luxurious Commodity ดงัจะเหน็

ไดจากการทีท่ัง้ในสวนของผูผลติและผูบรโิภคตางใหความสาํคญักบัตรรกะการบรโิภค

เชิงสัญญะเปนหลักดวยกันทั้งคู เพราะลวนแลวแตมีตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ

ปรากฏอยูในทกุองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด แตอยางไรกต็าม ตรรกะการ

บริโภคประเภทอืน่ๆ ซ่ึงเปนคณุคาทีแ่ทจรงิขององคประกอบในสวนผสมทางการตลาด

แตละองคประกอบ ก็ยังคงปรากฏอยูดวยเชนกัน ไมไดถูกคุณคาเชิงสัญญะทําให

สูญหายไปเสียทั้งหมด ทั้งนี้ ผูวิจัยยังมีขอคนพบเพิ่มเติมอีกดวยวา ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง 

ทีม่สีวนในการกาํหนดใหผูบรโิภคเลอืกทีจ่ะเสพสินคาจากสัญญะ คือ ‘รสนยิม’ ซึง่เปน

ตัวกําหนดการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคแตละคน โดยในกรณีของสินคาน้ําหอม

แบรนดเนมนั้น ผูบริโภคเลือกที่จะใช ‘รสนิยมแหงความหรูหรา’ (taste of luxury) 

เปนแนวทางในการเลือกซื้อสินคา

คําสําคัญ: การสื่อสารความหมาย ตรรกะการบริโภค นํ้าหอมแบรนดเนม
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 The research “communication and the logic of consumption of 

brandname perfume” aims to study on the signification of logic of con-

sumption of brandname perfume appeared in marketing mix. To study 

and analyze the logic of consumption of brandname perfume of con-

sumers. In this study, the researcher used qualitative research methods 

for analysis that is referred from logic of consumption theory of Jean 

Baudrillard, semiology theory, taste theory of Pierre Bourdieu and the 

marketing mix theory. The study is divided into two parts, producer and 

consumer. The research shows that:

 The first part of the logic of consumption of producer that 

appears in the marketing mix as follow  1. There are logic of use value 

and logic of sign value appear in Product.  2. There are logic of exchange 

value and logic of sign value appear in Price.  3. There are logic of use 

value and logic of sign value appear in Place.  4. There is logic of sign 

value appears alone in Promotion.

 Another part, the logic of consumption of consumer that 

appears in the marketing mix as follow,  1. There are logic of use value, 

logic of sign value and logic of symbolic exchange appear in Product.  

2. There are logic of exchange value, logic of sign value and logic of 

symbolic exchange appear in Price.  3. There are logic of exchange value 

and logic of sign value appear in Place.  4. There is only logic of sign 

value appears in Promotion.

 According to the study, brandname perfume tends to be 

product that has value of sign significantly because brandname perfume 

is classified in luxurious commodity. Both of producer and consumer 

Abstract
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place importance on logic of sign value because it appears in all of 

component of marketing mix. However, others logic of consumption that 

are old value of marketing mix still appear also. They are not disappeared 

by logic of sign value at all. Moreover, researcher found that there is 

another variable that makes people consume product by sign. “Taste” 

is decision of purchase in each consumer. In case, consumers use the 

‘taste of luxury’ to guideline for purchasing brandname perfume.

Keyword: Signification, Logic of Consumption, Brandname Perfume 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 แรกเริ่มเดิมที ‘กลิ่นหอมและเครื่องหอม’ ถูกใชเพื่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

รวมถึงถูกนําไปเปนเครื่องราชบรรณาการ หลังจากนั้นคนเราถึงคอยไดมีการนําเอา 

‘กลิ่นหอม’ มาใชกับตนเอง โดยการนําเอาดอกไมลงไปแชในนํ้า แลวนํานํ้าที่ไดมา

ประพรม ชโลมลงบนตัว เพื่อใหเกิดกลิ่นหอม (ขวัญใจ เอมใจ, 2540, น. 84-85) 

ตอมา เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนากาวหนาขึ้น ก็ไดมีผูผลิตคิดคนสรางกลิ่นหอมแบบ

สังเคราะหข้ึนมา ซ่ึงน่ันเองเปนท่ีมาท่ีทําใหอุตสาหกรรมนํ้าหอมขยายออกไปทั่วโลก 

(ศตวสุ กมลานนท, 2548, น. 9)

 ‘นํา้หอมฝรัง่’ ทีเ่ปนกลิน่หอมแบบสงัเคราะห ไดเขามาสูเมอืงไทยในชวงตน

กรุงรัตนโกสินทร ประมาณรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 แตมาเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 – 6 (อเนก นาวิกมูล, 2534, น.155-157) แตก็ยังคงจํากัด

อยูในหมูเจานาย ขุนนาง ชนชั้นสูง เพียงเทานั้น

 สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ‘นํ้าหอม’ ไดกลายมาเปนสินคาที่แพรหลายไปสู

ชนชั้นกลาง รวมถึงยังเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในระดับหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

‘นํา้หอมแบรนดเนม’ ทีน่าํเขามาจากตางประเทศ ดงัจะเหน็ไดจากขอมลูทีว่า ‘นํา้หอม

และเครื่องสําอาง’ อยูในอันดับที่ 2 ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยภายในไตรมาสแรก 

ปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553) มีมูลคานําเขา 90.20 ลานดอลลารฯ 

(การประชุมและมติคณะรัฐมนตรี, เมษายน 2554)

 ท้ังน้ี ถึงแมวาน้ําหอมแบรนดเนมอาจจะไมใชส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีวิต

เหมือนกับปจจัยสี่ อยางเชน อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุงหมก็ตาม 

แตนํ้าหอมแบรนดเนมก็เปนสิ่งที่ขาดไมไดเชนกัน สําหรับคนหลายๆ คน ที่ตองชโลม

นํ้าหอมกอนที่จะออกไปสูโลกภายนอกเพื่อพบปะกับผูคน 

 แตอยางไรกต็าม ในสงัคมยคุบรโิภคนยิม การบรโิภคสินคาไมไดหยดุอยูเพยีง

แคความพึงพอใจในตัวสินคาเทานั้น แตยังมีการบริโภคเพื่อสิ่งอื่นๆ อยูดวย

 สอดคลองกับท่ี ฌอง โบดริยารด นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส (อางถึงใน 

วริยา นาคจิรังกูร, 2540, น.5-6) ไดเสนอทฤษฎีในเรื่องวัตถุและการบริโภควาไมได
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ตัง้อยูบนรากฐานของความตองการและความพงึพอใจของวตัถอุกีตอไป แตจะมาจาก

ทฤษฎีแหงการสรางคุณคาและความหมายของวัตถุซึ่งตั้งอยูบนตรรกะแหงความ

แตกตาง (difference) และเปนเงื่อนไขท่ีทําใหมนุษยกาวสูการบริโภคเชิงสัญญะ 

รปูแบบการบรโิภคในลกัษณะนีท้าํใหตรรกะเชงิการใชสอยลดบทบาทลง ในขณะทีก่าร

บริโภคเชิงสัญญะเขามามีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการบริโภควัตถุตางๆ ของ

คนในสังคมมากยิ่งขึ้น

 อยางไรก็ตามการบริโภคที่มีรากฐานมาจากตรรกะแหงความแตกตางน้ีก็

เปนคําอธิบายสําหรับคนในยุคทุนนิยมท่ีมีการแบงชนชั้นออกเปน ชนชั้นสูง (upper 

class) ชนชั้นกลาง (middle class) และชนชั้นกรรมาชีพ (proletariat) ทําใหคน

แตละชนชัน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ชนชัน้กลางตองใชการครอบครองวตัถเุปนเครือ่งแสดง

ฐานะของตน และพยายามใหทัดเทียมกับชนชั้นสูง แตวัตถุที่ชนชั้นสูงครอบครองนั้น

ก็เปนสิ่งที่ทําใหพวกตนแตกตาง (differentiate) ไปจากชนชั้นอื่นๆ ที่ยากจะตามทัน 

โบดริยารดจึงไดเสนอวาวัตถุตางๆ ที่ใชเปนเครื่องบงบอกถึงความแตกตางนี้ไมไดมีไว

เพื่อประโยชนในการใชสอยเพียงเทานั้น หากแตมีเพื่อประโยชนดานสัญญะดวย

เชนกัน

 เพราะฉะนัน้ ในยคุปจจบุนั สนิคาจงึอาจจะไมสามารถขายประโยชนใชสอย

ไดเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตยังคงพวงขายความหมายสัญญะเอาไวดวย เพราะ

การบริโภคสัญญะของสินคานั้น จะสามารถทําใหการบริโภคไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งในสังคม

แหงการบริโภคท่ีเต็มไปดวยการบริโภคเชิงสัญญะนั้น ตัวสินคาไดถูกเปล่ียนไปเปน

สัญญะกอนท่ีจะถูกบริโภค โดยท่ีการกลายเปนสัญญะของสินคากระทําไดหลายวิธี 

ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ การกําหนดราคา การตกแตงสถานที่ขาย การใสยี่หอ 

และที่สําคัญคือการโฆษณาท่ีประกอบดวยการใสรหัสตางๆ เขาไปมากมาย โดยที่ใน

งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาผานสินคานํ้าหอมแบรนดเนม

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายของผูผลิตในการสรางตรรกะการ

บริโภคผานสวนผสมทางการตลาดของนํ้าหอมแบรนดเนม

  2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของ

ผูบริโภค



171ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

เครื่องมือวิจัย ดังนี้

 1.  การวิเคราะหตัวบท (Texual Analysis) เปนการวิเคราะหการสื่อสาร

ความหมายของผูผลิตในการสรางตรรกะการบริโภคผานสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 

องคประกอบ คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางวางจําหนาย และการสงเสริมสินคา ทั้งนี้ 

ผู วิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะนํามาวิเคราะหจากรายชื่อของนํ้าหอม

แบรนดเนมที่ปรากฏอยูในนิตยสาร Elle และนิตยสาร Esquire ที่วางจําหนายตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2554 – ธันวาคม 2554 โดยทําการคัดเลือกมาเฉพาะรายชื่อของ

นํ้าหอมแบรนดเนมท่ีไมซ้ํากัน ซ่ึงพบวามีรายช่ือของนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี จํานวน 

13 ชื่อรุนสินคา และนํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษ จํานวน 5 ชื่อรุนสินคา รวมทั้งหมดเปน

จํานวน 18 ชื่อรุนสินคา

 2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อวิเคราะห

ลักษณะตรรกะการบริโภคของผูบริโภคน้ําหอมแบรนดเนม โดยผูวิจัยไดแบงกลุม

ตวัอยางออกเปนกลุมผูบรโิภคนํา้หอม แบรนดเนมสตร ีจาํนวน 6 คน และกลุมผูบรโิภค

นํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษ จํานวน 6 คน รวมทั้งหมดเปนจํานวน 12 คน

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 การสือ่สารความหมายของผูผลติผานสวนผสมทางการตลาดของนํา้หอม

 แบรนดเนม

 ในสวนนี้ เปนการศึกษาการสื่อสารความหมายของผูผลิตเพื่อสรางตรรกะ

การบริโภคผานสวนผสมทางการตลาดของนํ้าหอมแบรนดเนม โดยแบงออกเปน 

4 องคประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการวางจําหนาย และการสงเสริม

สินคา
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 1. ผลิตภัณฑ
 องคประกอบผลิตภัณฑ แบงออกเปน 2 สวน คือ กลิ่น และบรรจุภัณฑ

  1.1 กลิ่น

  การสื่อสารความหมายของผูผลิตผานกลิ่นเพื่อสรางตรรกะการบริโภค 

พบวา มีตรรกะการบริโภค 2 ประเภท คือ ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอย 

และเชงิสญัญะ โดยทีต่รรกะการบรโิภคเชงิประโยชนใชสอย พบวา มกีารสือ่สารความ

หมายถึงความมีคุณภาพ และความหลากหลาย สําหรับตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ 

พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความมีระดับ, การแสดงอัตลักษณ และความ

ทันสมัย

  1.2 บรรจุภัณฑ

  ในสวนของบรรจุภัณฑน้ัน แบงออกเปนการสื่อสารความหมายผาน

บรรจุภัณฑนํ้าหอม แบรนดเนมสตรีและบุรุษ

   1.2.1 บรรจุภัณฑนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี

   การสื่อสารความหมายของผู ผลิตผานบรรจุภัณฑนํ้าหอม

แบรนดเนมสตรีเพื่อสรางตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภค 2 ประเภท 

คือ ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ และคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ โดยที่ตรรกะการ

บริโภคเชิงสัญญะ พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความออนหวาน บริสุทธิ์, ความ

หรูหรา โดดเดน, ความคลาสสิก ทรงคุณคา, ความสดใหม ทันสมัย, ความหนักแนน 

ทรงพลัง, ความตื่นเตน มีชีวิตชีวา และความเรียบงาย สําหรับตรรกะการบริโภคของ

คาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงการเปนของขวัญ

   1.2.2 บรรจุภัณฑนํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษ

   การสื่อสารความหมายของผู ผลิตผานบรรจุภัณฑนํ้าหอม

แบรนดเนมบุรุษเพื่อสรางตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภค 2 ประเภท 

คือ ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอย และเชิงสัญญะ โดยที่ตรรกะการบริโภค

เชิงประโยชนใชสอย พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความสะดวกในการใช สําหรับ

ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความแข็งแกรง, 

ความประณีต มีระเบียบ, ความคลาสสิก ทรงคุณคา, ความสําราญ และความหรูหรา
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 2. ราคา
 การสื่อสารความหมายของผูผลิตผานราคานํ้าหอมแบรนดเนมเพื่อสราง

ตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภค 2 ประเภท คือ ตรรกะการบริโภคของ

คาแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตร และเชิงสัญญะ โดยที่ตรรกะการบริโภคของคาแลก

เปลีย่นเชงิเศรษฐศาสตร พบวา มกีารสือ่สารความหมายถงึความคุมคา คุมราคา สาํหรบั

ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความมีฐานะ มีระดับ

 3. ชองทางการวางจําหนาย
 การสื่อสารความหมายของผูผลิตผานชองทางการวางจําหนายนํ้าหอม

แบรนดเนมเพื่อสรางตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภค 2 ประเภท คือ 

ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอย และเชิงสัญญะ โดยที่ตรรกะการบริโภคเชิง

ประโยชนใชสอย พบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความสะดวกในการซื้อสินคา 

สําหรับตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา มีการส่ือสารความหมายถึงความหรูหรา 

มีระดับ

 4. การสงเสริมสินคา
 องคประกอบดานการสงเสริมสินคา ผูวิจัยไดทําการศึกษาผานโฆษณา 

โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ โฆษณานํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและบุรุษ

  4.1 โฆษณานํ้าหอมแบรนดเนมสตรี

  การสื่อสารความหมายของผูผลิตผานโฆษณานํ้าหอมแบรนดเนมสตรี

เพื่อสรางตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภคเพียงแคประเภทเดียว คือ 

ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ โดยพบวา มีการส่ือสารความหมายถึงความเยายวน มี

เสนหทางเพศ, ความเปนธรรมชาติ, ความหรูหรา มีระดับ, ความสดใหม ทันสมัย, 

ความซุกซน รอนแรง, ความลึกลํ้า เหนือจริง, ความมีอํานาจ เปนผูนํา และความมาด

มั่น ทะนงองอาจ

  4.2 โฆษณานํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษ

  การสื่อสารความหมายของผูผลิตผานโฆษณาน้ําหอมแบรนดเนมบุรุษ

เพื่อสรางตรรกะการบริโภค พบวา มีตรรกะการบริโภคเพียงแคประเภทเดียว คือ 

ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ โดยพบวา มีการสื่อสารความหมายถึงความเปนนิรันดร, 
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ความแข็งแกรง ดึงดูดเพศตรงขาม, ความกลาพรอมเผชิญกับสิ่งใหม และความอิสระ

เสรี

สวนที่ 2 ลักษณะตรรกะการบริโภคของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม 

 ในสวนนี้ เปนการศึกษาลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

ของผูบริโภคผานองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด ทั้ง 4 ไดแก ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการวางจําหนาย และการสงเสริมสินคา

 1. ลักษณะตรรกะการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของผู บริโภคผาน
ผลิตภัณฑ

 ผูวิจัยไดแบงการศึกษาลักษณะตรรกะการบริโภคของผูบริโภคน้ําหอม

แบรนดเนมผานผลิตภัณฑ เปน 2 สวน คือ กลิ่นและบรรจุภัณฑ

  1.1 ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภค

   ผานกลิ่น

  ลักษณะตรรกะการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของผูบริโภคผานกล่ิน 

แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและบุรุษ ซึ่งสามารถ

สรุปผลไดดังนี้ ในสวนของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี พบวา มีตรรกะการ

บริโภคปรากฏอยู 3 ประเภท ไดแก ตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอย เชิงสัญญะ 

และคาแลกเปลีย่นเชงิสญัลกัษณ โดยทีล่กัษณะตรรกะการบรโิภคเชิงประโยชนใชสอย 

พบวา ผูบริโภคเลือกใชนํ้าหอมแบรนดเนม เพราะมีกลิ่นที่ติดทนนาน, กลิ่นมีใหเลือก

หลากหลาย และกลิ่นมีความเขมขนของหัวน้ําหอมมาก สําหรับลักษณะตรรกะการ

บรโิภคเชงิสญัญะ พบวา ผูบรโิภคเลอืกใชนํา้หอมแบรนดเนม เพราะกล่ินหอมชวยเพิม่

ความมั่นใจ, กลิ่นแสดงอัตลักษณของผูใช และกล่ินทําใหไดรับการยอมรับทางสังคม 

สุดทาย ลักษณะตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ พบวา กลิ่นหอม

เปนตวัแทนของความสขุ ทัง้นี ้สาํหรบักลุมผูบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมบรุษุนัน้ พบวา

มตีรรกะการบรโิภคปรากฏอยู 3 ประเภท เชนเดยีวกนั โดยทีล่กัษณะตรรกะการบรโิภค

เชิงประโยชนใชสอย พบวา ผูบริโภคเลือกใชนํ้าหอมแบรนดเนม เพราะตองการระงับ

กลิ่นไมพึงประสงค, กลิ่นติดทนนาน, กลิ่นมีใหเลือกหลากหลาย และกลิ่นมีความ

เขมขนของหวันํา้หอมมาก สาํหรบัลกัษณะตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะ พบวา ผูบรโิภค
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เลือกใชนํ้าหอม แบรนดเนม เพราะกลิ่นหอมชวยเพิ่มความมั่นใจ, กลิ่นที่แตกตางจาก

นํา้หอมทัว่ไป, กลิน่แสดงอตัลกัษณของผูใช และกลิน่ทาํใหไดรบัการยอมรบัทางสงัคม 

สุดทาย ลักษณะตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ พบวา กลิ่นหอม

เปนตัวแทนของความสุข

  1.2 ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภค

   ผานบรรจุภัณฑ

  ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผู บริโภคผาน

บรรจุภัณฑ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและ

บุรุษ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ ในสวนของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี พบวา 

มตีรรกะการบรโิภคปรากฏอยู 3 ประเภท ไดแก ตรรกะการบรโิภคเชงิประโยชนใชสอย 

เชิงสัญญะ และคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ โดยที่ลักษณะตรรกะการบริโภค

เชิงประโยชนใชสอย พบวา ผูบริโภคเลือกใชนํ้าหอมแบรนดเนม เพราะคุณภาพของ

บรรจุภัณฑ สําหรับลักษณะตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา ผูบริโภคเลือกใช

นํ้าหอมแบรนดเนม เพราะดีไซนของบรรจุภัณฑ สุดทาย ลักษณะตรรกะการบริโภค

ของคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้าหอมแบรนดเนมเปนของ

ขวัญ เพราะบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม สําหรับกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษนั้น 

พบวามีตรรกะการบริโภคปรากฏอยูเพียงประเภทเดียว ไดแก ตรรกะการบริโภคเชิง

สัญญะ โดยพบวา ผูบริโภคเลือกใชนํ้าหอมแบรนดเนม เพราะดีไซนของบรรจุภัณฑ

 2. ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภคผานราคา
 ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภคผานราคา แบง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและบุรุษ ซึ่งสามารถสรุป

ไดดังนี้ ในสวนของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี พบวา มีตรรกะการบริโภค

ปรากฏอยู 3 ประเภท ไดแก ตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตร 

เชิงสัญญะ และคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ โดยที่ลักษณะตรรกะการบริโภคของคา

แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตร พบวา ผูบริโภคมีการกําหนดระดับราคาในการเลือกซื้อ

นํา้หอมแบรนดเนม สาํหรบัลกัษณะตรรกะการบรโิภคเชงิสัญญะ พบวา ผูบรโิภคเลือก

ใชนํา้หอมแบรนดเนม เพราะราคาชวยสงเสรมิภาพลกัษณ สุดทาย ลกัษณะตรรกะการ

บริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้าหอมแบรนดเนม
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เปนของขวญั เพราะราคาแพง สาํหรบักลุมผูบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมบรุษุนัน้ พบวา 

มตีรรกะการบรโิภคปรากฏอยู 2 ประเภท ไดแก ตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยน

เชิงเศรษฐศาสตร และเชิงสัญญะ โดยที่ลักษณะตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยน

เชิงเศรษฐศาสตร พบวา ผูบริโภคมีการกําหนดระดับราคาในการเลือกซื้อนํ้าหอม

แบรนดเนม สําหรับลักษณะตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา ผูบริโภคเลือกใช

นํ้าหอม แบรนดเนม เพราะราคาชวยสงเสริมภาพลักษณ

 3. ลักษณะตรรกะการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของผูบริโภคผานชอง
ทางการจําหนาย

 ลกัษณะตรรกะการบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมของผูบรโิภคผานชองทางการ

วางจําหนาย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและบุรุษ 

ซึง่สามารถสรปุไดดงันี ้ในสวนของกลุมผูบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมสตร ีพบวา มตีรรกะ

การบริโภคปรากฏอยู 2 ประเภท ไดแก ตรรกะการบริโภคของคาแลกเปล่ียนเชิง

เศรษฐศาสตร และเชิงสัญญะ โดยที่ลักษณะตรรกะการบริโภคของคาแลกเปลี่ยนเชิง

เศรษฐศาสตร พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้าหอมแบรนดเนมในสถานที่ที่มีราคาถูกกวา

ปกติ สําหรับลักษณะตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้าหอม 

แบรนดเนมจากภาพลักษณของสถานท่ีวางจําหนาย ซึ่งสอดคลองกับลักษณะตรรกะ

การบริโภคของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษดวยเชนกัน

 4. ลักษณะตรรกะการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภคผานการ
สงเสริมสินคา

 ลกัษณะตรรกะการบรโิภคนํา้หอมแบรนดเนมของผูบรโิภคผานการสงเสรมิ

สินคา แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรีและบุรุษ ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ ในสวนของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมสตรี พบวา มีตรรกะ

การบริโภคปรากฏอยูเพียง 1 ประเภท ไดแก ตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ โดยที่

ผูบริโภครับรูวา โฆษณาเปนเครื่องมือในการสรางรสนิยม ซึ่งก็ไมตางไปจากลักษณะ

ตรรกะการบริโภคของกลุมผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมบุรุษ
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อภิปราย
 ในสวนของการอภิปรายผลการศึกษา ผูวิจัยสามารถนําขอคนพบที่ไดรับ

จากการศึกษามาทําการอภิปรายผลไดในประเด็นตอไปนี้

 1. การเติมพลังของ “คุณคาสัญญะ” เขาไปยังสินคานํ้าหอมแบรนดเนม 
เนื่องในฐานะที่เปน Luxurious Commodity 

 จากการศกึษาการสือ่สารความหมายผานสวนผสมทางการตลาดของนํา้หอม

แบรนดเนมนั้น จะเห็นไดวา ผูผลิตไดทําการสื่อสารความหมายเพื่อสรางตรรกะการ

บริโภคซึ่งเปนคุณคาท่ีแทจริงขององคประกอบในแตละองคประกอบเอาไวดวย ยก

ตัวอยางเชน ในสวนขององคประกอบดานผลิตภัณฑกับชองทางการวางจําหนายนั้น 

ไดมีการสื่อสารความหมายเพื่อสรางตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอย สวนองค

ประกอบดานราคา กพ็บวามกีารสือ่สารความหมายเพือ่สรางตรรกะการบรโิภคของคา

แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตรปรากฏอยู ยกเวนในองคประกอบดานการสงเสริมสินคา 

ซึง่ไดแก โฆษณา ทีม่กีารสือ่สารความหมายเพือ่สรางตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะเพยีง

แคประเภทเดยีว แตอยางไรกต็าม ผูวจิยัไดตัง้ขอสงัเกตวา การสือ่สารความหมายของ

ผูผลติโดยสรางคณุคาเชงิสญัญะขึน้มานัน้ ไมไดมปีรากฏอยูเพยีงแคในสวนของโฆษณา

เทานัน้ แตมปีรากฏอยูในทกุองคประกอบดวยเชนกนั เนือ่งมาจากการทีสิ่นคานํา้หอม

แบรนดเนมเปนสินคาประเภท Luxurious Commodity ที่เนนการขายภาพลักษณ

ของสินคาเปนหลัก เพราะฉะนั้น จากขอคนพบดังกลาว พลังของสัญญะจึงมีแนวโนม

ที่จะทํางานไดอยางเต็มที่ภายใตความเปน Luxurious Commodity อยางเชนที่พบ

ในสินคานํ้าหอมแบรนดเนม

 2. เริ่มตนที่ “คุณภาพ” แตลงทายดวย “ภาพลักษณ”: การตัดสินใจ
เลือกซื้อของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

 สาเหตุเบ้ืองตนของการตัดสินใจเลือกซื้อนํ้าหอมแบรนดเนมนั้น ผูบริโภค

เกือบทุกคนใหความสําคัญกับตรรกะการบริโภคเชิงประโยชนใชสอยที่อยูในสวนของ

ผลิตภัณฑเปนลําดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของกลิ่น ซึ่งผูบริโภคใหความสําคัญ

ในแงของคุณภาพเปนหลัก เนื่องจาก ในขั้นตนนั้น ผูบริโภคสวนใหญมักจะเลือกกลิ่น
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ของนํา้หอมทีถ่กูจรติและเหมาะสมกบัตนเปนสาํคญักอน คอืกลิน่ตองหอมถกูใจ ไมฉนุ

และไมเบาบางจนเกินไป รวมถึงคุณสมบัติของกลิ่นที่ติดทนนาน และมีความเขมของ

หัวนํ้าหอมมาก แตอยางไรก็ตาม นอกเหนือไปจากเรื่องคุณภาพของกลิ่นแลวนั้น ยัง

คงมปีจจยัแทรกทีเ่ขามามอีทิธพิลตอการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภคดวยเชนกนั นัน่กค็อื

เรื่องของภาพลักษณ ซ่ึงถือเปนตรรกะการบริโภคเชิงสัญญะ ดังจะเห็นไดจากการให

สัมภาษณของผูบริโภคบางคน ซึ่งผูวิจัยตั้งคําถามวา ถามีนํ้าหอมแบรนดเนมใหเลือก

ระหวางนํ้าหอมแบบ Local Brand กับ นํ้าหอมแบบ Global Brand ถาหากผูบริโภค

ไดลองทดสอบกลิน่แลว รูสกึวา นํา้หอมทัง้ 2 แบบ มคีณุภาพใกลเคยีงกนัทัง้คู ผูบรโิภค

จะเลือกซื้อน้ําหอมแบบไหน ผูบริโภคก็ใหคําตอบวา เลือกซื้อนํ้าหอมแบบ Global 

Brand เพราะสามารถสรางความภูมิใจไดมากกวา เนื่องจากเปนที่รูจักกันอยางกวาง

ขวาง ตางจากน้ําหอมแบบ Local Brand ท่ีอาจจะไมคอยมีคนรูจักมากนัก ดังนั้น 

สุดทายแลว ภาพลักษณของสินคาจึงถือวามีสวนสําคัญเปนอยางมากสําหรับผูบริโภค

นํา้หอมแบรนดเนม เนือ่งจาก ในสงัคมบรโิภคนยิมการสรางนยิามใหกบัตวัตนดวยวตัถุ

ที่เราบริโภคดูจะกลายเปนเรื่องปกติวิสัยไปเลยก็วาได เสื้อผา อาหาร และสิ่งของที่เรา

จบัจายหาซือ้มานัน้ เปนมากกวาเพือ่ประโยชนใชสอย หากเปนไปเพือ่คณุคาเชงิสญัญะ

ของสนิคานัน้ดวย เราจะพบวาสนิคาทกุชนดิตางพยายามสรางคณุคาเชงิสญัญะเฉพาะ

ตวัใหกบัสนิคาของตนเอง (ชศูกัดิ ์ภทัรกลุวาณชิย, 2546, น.138) เชนเดยีวกนักบัสนิคา

นํ้าหอมแบรนดเนมที่มีการสรางความหมายที่หลากหลายเขาไปในตัวสินคาแตละ

ชื่อรุน เพื่อท่ีจะสะทอนอัตลักษณของสินคาน้ันๆ ใหเช่ือมโยงไปยังผูบริโภคแตละคน

ดวยเชนกัน

 3. รสนิยมกับการจําแนกความแตกตางของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม
 ปแอร บูรดิเยอ (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพและสมสุข หินวิมาน, 2553, 

น.577) ไดกลาวเอาไววา สังคมในยุคปจจุบันมีลักษณะเปนสังคมแหงการบริโภค 

(consumer society) โดยที่ รสนิยม ซึ่งถูกนิยามใหหมายถึง ‘แนวทางการเลือกใช

สิง่ของวตัถใุนการอปุโภคบรโิภค’ นัน้ ถือเปนอดุมคตใิหมทีใ่ชในการจดัลาํดบัและแบง

กลุมทางสังคม ทั้งนี้ บูรดิเยอ ไดแบงประเภทของรสนิยมออกเปน 2 ประเภท โดยการ

แบงแยกประเภทนีไ้ดใชเกณฑเรือ่ง ‘การปลอดจากความจาํเปนในชวีติ’ มาเปนตวัแบง 
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เชน ในกรณีของคนรวย ลีลาการใชชีวิต (lifestyle) ของคนรวยไมตองถูกตีกรอบดวย

รายไดที่จํากัด ดังนั้น คนรวยจึงมี ‘รสนิยมแหงความหรูหรา’ (taste of luxury) 

ในขณะที่คนจนท่ีมีรายไดจํากัด คนจนจึงมี ‘รสนิยมแหงความจําเปน’ (taste of 

necessity)

 Taste of Luxury ที่จะมาเปนตัวกําหนดสุนทรียะของผูที่มีฐานะมั่งคั่ง 

และทาํใหพวกเขา ‘แตกตาง’ ไปจากชนชัน้อืน่ๆ นัน้ เนือ่งจากคนรวยมเีวลาวางในชวีติ

มากพอ มีฐานะทางการเงินมากพอ และมีความรูมากพอที่จะธํารงรักษา ‘รสนิยม’ 

ดังกลาวเอาไวได แตในสวนกรณีของคนจนน้ัน เนื่องจากพวกเขามีขอจํากัดเรื่อง

รายได ทางเลือกในการดําเนินลีลาชีวิตของเขาจึงเปนไปตามหลักแหงความจําเปน 

ซึ่งก็ไดกลายเปนรสนิยมแบบ Taste of Necessity 

 หัวใจสําคัญในคําอธิบายเรื่องรสนิยมของบูรดิเยอก็คือ รสนิยมทั้ง 2 แบบ 

ที่กลาวมานั้น จะถูกนํามาใชในการเปนเครื่องมือในการธํารงรักษาวัฒนธรรมความ

แตกตางระหวางชนชั้นเอาไว

 ทั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดตั้งขอสังเกตวา การที่ผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมตองการ

จําแนกตัวเองใหแตกตางไปจากผูบริโภคนํ้าหอมแบบอื่นๆ นั้น สาเหตุหนึ่ง นาจะมา

จากการที่ ‘รสนิยม’ ไดถูกติดตั้งเอาไว โดยท่ีผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมนั้น ไดใช 

‘รสนิยมแหงความหรูหรา’ (taste of luxury) เปนแนวทางในการเลือกซื้อสินคา 

นั่นจึงทําใหผูบริโภคน้ําหอมแบรนดเนม มีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาผานตรรกะการ

บริโภคเชิงสัญญะเปนหลัก

ขอเสนอแนะ

 1.  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะนํ้าหอมแบรนดเนม

เพยีงแคประเภทเดยีวเทานัน้ ผูวจิยัจงึมขีอเสนอวา การศึกษาในประเดน็นี ้ยงัสามารถ

ขยายขอบเขตของการศกึษาได โดยการทาํการศกึษานํา้หอมประเภทอืน่ๆ ยกตวัอยาง

เชน นํ้าหอมท่ีวางขายตามตลาดนัด เปนตน เพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบกับนํ้าหอม

แบรนดเนมวา มกีารสือ่สารความหมายตรรกะการบรโิภคทีค่ลายคลงึกนัหรอืแตกตาง

กันไดอีกดวย
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 2.  ในการศกึษาครัง้นี ้ผูวจิยัไดทาํการศกึษาสนิคานํา้หอมแบรนดเนมของ

เพศหญงิและเพศชาย ซึง่เปนกลุมเปาหมายหลกัของสนิคาชนดินี ้แตเพยีงเทานัน้ โดยที่

ผูวจิยัคาดวา ในภายภาคหนา จะมผีูใหความสนใจทาํการศกึษาประเดน็เกีย่วกบันํา้หอม

ของเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกบาง เพื่อที่จะไดทราบวา การสื่อสารความหมายของ

นํ้าหอมของเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกนั้น มีความเหมือนหรือตางไปจากนํ้าหอมของ

เพศหญิงและเพศชายอยางไร

 3.  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาสินคานํ้าหอมแบรนดเนม 

ซึ่งเปนสินคาประเภท Luxurious Commodity โดยที่ผูวิจัยเชื่อวา ในสังคมบริโภค

นิยมยุคปจจุบันนี้ การทําความเขาใจในสินคาที่อยู ในหมวดหมูสินคาหรูหราน้ัน 

มีความสําคัญตอผูบริโภคเปนอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอสําหรับผูที่สนใจ

จะทําการศึกษาในประเด็นนี้ตอไปวา ในสวนของสินคาประเภท Luxurious Com-

modity ชนดิอืน่ๆ ยกตวัอยางเชน กระเปาแบรนดเนม นาฬกาแบรนดเนม และรองเทา

แบรนดเนมนัน้ อาจจะนาํมาซึง่ขอคนพบ ทีแ่ตกตางไปจากการศกึษาสนิคานํา้หอมแบ

รนดเนมในครั้งนี้ก็เปนได
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 การศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของพมาในละครโทรทัศนไทย” เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงวิเคราะหตัวบทละครโทรทัศน (Textual 

analysis) และวเิคราะหผูรบัสาร (Audience analysis) จากกรณศีกึษาละครโทรทศัน

ที่เกี่ยวกับพมา 3 ประเภท จํานวน 6 เรื่อง ไดแก ขุนศึก สายโลหิต ทาสรัก รักเดียว

ของเจนจิรา เก็บแผนดิน และธาราหิมาลัย โดยใชการวิเคราะหตัวบท และการ

สัมภาษณเจาะลึก (Depth interview) ผูรับสาร 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมผูรับสารที่มี

ประสบการณตรง (Direct experience) ที่มีประสบการณโดยตรงกับชาวพมา และ

อาศัยแนวคิดเรื่องชาตินิยม (Nationalism) แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representa-

tion) แนวคิดเรื่องการเลาเรื่อง (Narration) และแนวคิดเรื่องประสบการณตรง และ

ประสบการณผานสือ่ (Direct experience and Mass-mediated experience) เปน

แนวทางในการวิเคราะห

ผลงานวิจัยพบวา
 1. จากการวิเคราะหตัวบทผานองคประกอบเกณฑการวิเคราะหของ 

ตวัละคร โครงเรือ่ง เวลา/สถานที ่และความสมัพนัธ พบวาในละครโทรทศันทีเ่กีย่วกบั

พมา มีการประกอบสรางภาพตัวแทนของพมาที่ความแตกตางกันไปตามละประเภท 

(Genre) ของละคร ซึ่งโดยสวนใหญมีการประกอบสรางความเปนพมาจากความเปน

จรงิบางสวนในรปูแบบสรปุเหมารวม (Stereotype) ในลกัษณะทีค่ลายกนั เชน ชือ่ตวั

ละคร เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ทรงผม และอุปนิสัย เปนตน นอกจากนี้ชนชั้น 

(Class) ของตวัละครพมากเ็ปนอกีหนึง่ตวัแปรของการประกอบสรางภาพตวัแทน หาก

ตัวละครที่เปนชนชั้นสูง เชน กษัตริย นักรบ แมทัพ นายกอง เจาชาย เจาหญิง ละคร

โทรทศันจะประกอบสรางใหบคุคลเหลานีด้สูงูศกัดิส์งางาม แตงกายดวยเสือ้ผาอาภรณ

ทีห่รหูราวจิติร (Exoticize) กวาคนทัว่ไป ไมถกูทาํใหมบีคุลกิดตูลกขบขนั (Humorize) 

แตหากเปนชนกลุมนอย เชน ละครเรื่องของเก็บแผนดิน จะถูกทําใหเนื้อหาของเรื่อง

เปนแบบ Dramatize กลาวคือ ทําใหดูสมจริงเชนเดียวกับในยุคปจจุบัน (realistic) 

บทคัดยอ
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นอกจากนี้จากการวิจัยพบวาละครแตละประเภทจะมีความสัมพันธระหวางไทยกับ

พมาที่แตกตางกันไป สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบหลัก หากเปนละครประเภท

องิประวตัศิาสตรความสมัพนัธระหวางไทยกบัพมาจะดาํเนนิไปในรปูแบบความขดัแยง 

ละครประเภทความรกัโรแมนตกิ พบวาความสมัพนัธเปนแบบความปรองดอง สําหรบั

ละครประเภทคนชายขอบ พบวามีความสัมพันธแบบกดทับ 

 2.  ในสวนของการวเิคราะหผูรบัสาร พบวากลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณ-

ตรง และกลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณผานสือ่ มกีารรบัรูและตคีวามภาพตวัแทนของ

พมาที่แตกตางกัน เน่ืองจากมีการนําทุนความรูหรือการเขารหัสที่แตกตางกัน หาก

เปนกลุมผูรับสารทีม่ปีระสบการณตรง จะนาํความรูเกีย่วกบัพมามาใชในการอานความ

หมาย สวนกลุมผูรับสารท่ีมีประสบการณผานสื่อไดนําความรูเกี่ยวกับละครโทรทัศน

มาใชในการอานความหมาย ทําใหการแสดงความคิดเห็นตอภาพตัวแทนของพมาใน

เกณฑการวเิคราะหตางๆ จงึมทีัง้ความคดิเหน็ทีส่อดคลองกนั และความคดิเหน็ทีแ่ตก

ตางกนั และเนือ่งจากกลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณ สวนใหญเปนผูทีม่คีวามรูเกีย่วกบั

พมาในดานตางๆ ในเชิงลกึ จงึทาํใหผูรบัสารกลุมนีม้อีาํนาจในการตอรอง และตอตาน

ความหมายเก่ียวกับพมาไดชัดเจนมากกวากลุมผูรับสารที่มีประสบการณผานสื่อ ซึ่ง

โดยสวนใหญแลวจะสามารถรบัรูและตคีวามหมายเกีย่วกบัพมาไดเพยีงระดบัหนึง่ หรอื

รับรูไดเพียงระดับกลิ่นอายความเปนพมาเทานั้น ซึ่งทําใหมีอํานาจในการตอรอง หรือ

ตอตานความหมายเก่ียวกับภาพตัวแทนของพมาในละครโทรทัศนไทยไดตํ่ากวากลุม

ผูรับสารที่มีประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับพมา

คําสําคัญ: ภาพตัวแทน, ความเปนพมา, พมา, ละครโทรทัศน
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 The study of representation of Burmese-ness in Thai soap operas 

emphasizes on audience and textual analysis from three genres of case 

studies – in the six selected Thai soap operas related to Burmese 

included Khun-suek, Sai-lo-hid, Tard rak, Ruk-diew-kong-Jenjira, Keb-

pandin and Thara Himalai. The research instruments in this qualitative 

study are textual analysis and depth interview with both of direct expe-

rience and mass-mediated experience audiences; through analytical 

framework base on Nationalism, Representation, Narration, Direct expe-

rience and Mass-mediated experience concepts. 

The results revealed that:
 1. In terms of textual analysis by using characterization, plot, 

time/space and relationship elements, found that the soap operas 

related to Burmese create representation of Burmese-ness differently 

according to character genre. Mostly, the construction of Burmese-ness 

is built from a part of reality as it called stereotype or general image of 

Burmese such as names, clothes, accessories, hair style and habit etc. 

Furthermore, the class of Burmese characters is one of the representa-

tion construction’s variable. In case of the characters are upper class like 

ruler, army leader, warrior, prince and princess; the soap opera would 

create them lofty, but for ethnic minority in soap opera, such as Keb-

pandin, it would be dramatize. Moreover, the research revealed that it 

could divide soap opera into three main genres base on difference ways 

of relationship between Thailand and Myanmar  (1) Historical-based soap 

opera; the relationship is conducted form of conflict.  (2) Romantically 

Abstract
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soap opera; indicates harmonious relationship  (3) Soap opera related 

to marginalization or minority group; reflects oppressive relationship. 

 2. The group of direct experience audiences has perception 

and interpretation about representation of Burmese-ness differently from 

the group of mass-mediated experience audiences due to knowledge 

capital background and encoding. The group of direct experience 

audiences would bring information or knowledge of themselves to read 

the meaning. On the other hand, the group of mass-mediated experience 

audiences would manage the knowledge from soap operas to read the 

meaning. These cause the different point of view toward representation 

of Burmese-ness in different analytical conditions. While the group of 

direct experience audiences seem to has more negotiation power and 

clearer oppositional reading as they have in depth information about 

Burmese, but the group of mass-mediated experience audiences has 

only sense or low level of Burmese perception that lead to lower ne-

gotiation power and weak oppositional reading.

Keywords: Representation, Burmese-ness, Burmese, Soap Operas
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจบุนัพบวาประเทศไทยและประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

ไดมีความรวมมือระหวางกันในหลากหลายมิติ และกําลังกาวเขาสูการเปนประชาคม

เดยีวกนัในประเทศสมาชกิอาเซยีน หรอื ASEAN Community (AC) ในป 2015 (พ.ศ.

2558) แตพบวาคนไทยยังคงมีกรอบความเชื่อในรูปแบบเดิมๆ ตอประเทศเพื่อนบาน

ที่ยังคงฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนาน อาทิ พมาเปนศัตรูที่เคยสูรบกันใน

อดีต เปนตน เหมือนดังในทัศนะของนักวิชาการประวัติศาสตรอยาง ดร.ชาญวิทย 

เกษตรศิริ (2552) ที่กลาวไวในบทนําของหนังสือ พมา ประวัติศาสตรและการเมืองไว

ตอนหนึ่งวา “มีคําพังเพยเกาอยูคําหนึ่ง คือ “every country needs an enemy” 

หรอื แปลเปนไทยวา “ทกุประเทศตองการศตัร”ู...และดเูหมอืน “พมา” ดจูะเปนศตัรู 

ที่ “เลวที่สุด” แตก็มี “ประโยชนท่ีสุด” ใชเปนแพะก็ได ใชเปนที่ปลอยอารมณ 

“ความเครียด” ก็ดี พมาไดกลายเปน “ศัตรูนิรันดร” ปรากฏตัวและ “ถูกผลิต” ซํ้า

แลวซํ้าอีก ทั้งในหนังสือตําราเรียน ในนวนิยาย (อิงประวัติศาสตร) ละคร เพลง วิทยุ

โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ...”

 ในทศันะของนกัวชิาการดานสือ่สารมวลชนอยาง รศ.ดร.กาญจนา แกวเทพ

ไดอธิบายวา “ละครโทรทัศนเปนมากกวาสื่อที่ใหความบันเทิงเนื่องจากเปนสื่อที่แฝง

ไปดวยมายาคติ อุดมการณบางอยางโดยเฉพาะกลาวถึงการเมืองไวอยางแนบเนียน” 

(กาญจนา แกวเทพ, 2539) ละครโทรทัศนจึงกลายเปนสื่อที่มากกวาใหความบันเทิง

แกผูรับชม แตยังแฝงไปดวยแนวคิดตางๆภายใตความบันเทิง ผูวิจัยจึงใหความสนใจ

ที่นําละครโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพมามาใชศึกษาวิจัย

 นอกจากปจจัยการเลือกละครโทรทัศนเพื่อนํามาศึกษาของผูวิจัยแลว จาก

การศกึษาคนควาพบวาละครโทรทศันไดนาํเสนอภาพของประเทศเพือ่นบานอยางพมา

อยางตอเนือ่ง แตในแงของการศกึษาวจิยักลบัพบวามไีมมากนกั หรอืมเีพยีงนกัวชิาการ

สือ่บางกลุมเทานัน้ทีใ่หความสนใจ ซึง่สวนใหญกม็กัเนนไปทีก่ารศกึษาวเิคราะหเนือ้หา

จากภาพยนตรมากกวาจากละครโทรทัศน เชน ผลงานของตรีเดช ไชยหา (2552) ที่

ศกึษาเกีย่วกบัการนาํเสนอภาพตวัแทนพมาในภาพยนตร จากการศกึษาดงักลาวกพ็บ
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วามภีาพตวัแทนของพมาเปนเพยีงคูอร ิหรอืศตัรกูนั เนือ้เรือ่งสวนใหญของภาพยนตร

ที่เกี่ยวกับพมาก็มักมีความเกี่ยวของกับสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตภาพตัวแทน

พมาในละครโทรทศันกลบัพบวามมีติอิืน่ทีน่อกเหนอืไปจากเปนเพยีงคูแคน อาท ิละคร

ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนชายขอบ เปนตน แมละคร

โทรทัศนไทยมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานจํานวนไมนอย แตก็พบวายังมี

ผูที่สนใจนํามาศึกษาวิจัยในวงจํากัด เนื่องจากการศึกษาละครโทรทัศนไทยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับอุษาคเนย ตองใชพื้นความรูจากสองดาน อันไดแก ดานการสื่อสารมวลชน 

และดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากเปนการศึกษาดานส่ือสารมวลชนก็มักไมเช่ือม

โยงกบัดานอษุาคเนย หรอืเปนการศกึษาดานอษุาคเนยกม็กัเปนการศึกษาทีเ่นนไปมติิ

ดานอื่นๆ เชน ประวัติศาสตร สังคม การเมือง การปกครอง เปนตน จากความสนใจ

ประเทศพมา และละครโทรทศันซึง่เปนสือ่หนึง่ทีไ่ดรบัความนยิมของคนไทยสวนใหญ 

และสื่อบันเทิงที่แฝงไปดวยการพูดถึงการเมืองไดอยางแนบเนียน จึงเปนที่มาของการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาภาพตวัแทนของพมาทีส่รางผานตวับทของละครโทรทศันไทย 

 2. เพือ่ศกึษาการรบัรูของผูทีม่ปีระสบการณโดยตรงทีม่คีวามเกีย่วของกบั

พมา และผูที่ประสบการณที่ผานการรับรูผานสื่อที่มีตอภาพตัวแทนของพมาในละคร

โทรทัศนไทย

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพตัวแทนของพมาในละครโทรทัศนไทย” เปนงาน

วจิยัเชงิคณุภาพ(Qualitative Research) เพือ่มุงวเิคราะหตวับท (Textual analysis) 

ของภาพตวัแทนพมาทีป่รากฏอยูในละครโทรทศันไทย โดยผูวจิยัไดเลอืกละครโทรทศัน

เพื่อใชในการวิเคราะหจํานวน 6 เรื่อง และวิเคราะหผูรับสาร (Receiver analysis) 

โดยแบงกลุมผูรับสารออกเปนสองกลุม ไดแก กลุมผูรับสารที่มีประสบการณตรง

เกี่ยวกับพมา (Direct experience) จํานวน 8 คน ที่มีประสบการณตรงกับพมาที่มี
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เชื่อมโยงกับเนื้อหาของละคร เชน นักวิชาการพมา อาจารยสอนวิชาประวัติศาสตร 
นักธุรกิจ นายจาง ผูท่ีมีสามีหรือภรรยาเปนชาวพมา เปนตน และกลุมผูรับสารที่มี
ประสบการณผานสื่อ (Mass-meditated experience) จํานวน 8 คน โดยละคร
โทรทัศนที่เลือกนํามาศึกษานั้น เปนละครโทรทัศนมีเนื้อหาเกี่ยวของกับพมา ที่มีการ
แพรภาพออกอากาศทางโทรทัศนในชวงหลังขาวภาคคํ่า ทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 ตั้งแตพ.ศ. 2504 - เดือนมิถุนายน 2555

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหดังตอไปนี้
 1. ตัวละคร (Characterization) ไดแก ชื่อ (name) ลักษณะภายนอก 
(appearance) ภาษา (language) และอุปนิสัย (habits)
 2. โครงเรื่อง (Plot I Story development)
 3. เวลา/สถานที่ (Time and Spae)
 4. ความสัมพันธ (Relationship)

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้
 1. การวิเคราะหตัวบทละครโทรทัศน (Textual Analysis) สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

  1.1 ลักษณะตัวละคร (Characterization)
   1.1.1 ชื่อของตัวละครพมา (name) 
   ละครโทรทัศนท่ีเก่ียวกับพมาไดมีการประกอบสรางชื่อของตัว
ละครพมา โดยละครท้ัง 6 เรื่องพบวาตัวละครทั้งหมดมีการตั้งชื่อ หรือมีชื่อตัวดวย
ภาษาพมา หรือมีกลิ่นอายความเปนพมา สําหรับละครประเภทอิงประวัติศาสตรช่ือ
ตัวละครมักเปนชื่อที่ปรากฏอยูในประวัติศาสตร เกี่ยวกับการทําสงครามระหวางไทย
กับพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หากเปนละครประเภทรักโรแมนติก หรือคนชายขอบ 
พบวาชือ่ของตวัละครเปนชือ่ทีม่กีารประกอบสรางเพือ่ใหมกีล่ินอายของความเปนพมา 
สามารถอางอิงไดวาเปนชื่อบุคคลที่เปนชาวพมา
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   1.1.2 ลักษณะภายนอกของตัวละครพมา (Physical)

   ละครโทรทัศนท่ีเก่ียวกับพมาไดมีการประกอบสรางลักษณะ

ภายนอกของตัวละครพมา อันไดแก เครื่องแตงกาย ทรงผม รูปรางและหนาตา โดย

พบวาเครือ่งแตงกายของตวัละครพมาสวนใหญมกีารนาํเสนอในรปูแบบสรปุเหมารวม 

(Stereotype) ดังเชนการแตงกายของทหารพมาในละครประเภทอิงประวัติศาสตรที่

มรูีปแบบการแตงกายแบบทหารพมาโบราณ ทีม่เีอกลักษณดวยการนุงโสรงขมวดมวน

คลายโจงกระเบน หรือมีการใชผาโพกศีรษะ หรือมีการสวมเกราะ สวมหมวก เปนตน 

สวนในละครประเภทรกัโรแมนตกิ พบวามกีารประกอบสรางเครือ่งแตงกายใหมคีวาม

สวยงาม วจิติร หวอืหวา อลงัการ แปลกตา (Exotic) และในละครเกีย่วกบัคนชายขอบ 

พบวามีการประกอบสรางเครื่องแตงกายใหมีลักษณะสมจริง (Realistic) เพื่อให

สอดคลองกับเนื้อหาของประเภทของละคร 

   1.1.3 การใชภาษาของตัวละครพมา (Language)

   ตัวละครพมาสวนใหญใชภาษาไทยในการส่ือสาร เน่ืองจากเพื่อ

สะดวกในการเขาถงึเนือ้หาของผูรบัสารซึง่สวนใหญเปนคนไทยและใชภาษาไทยในชีวติ

ประจําวัน ไดแกเรื่อง ขุนศึก ทาสรัก รักเดียวของเจนจิรา และเก็บแผนดิน สวนเรื่อง

สายโลหติใชภาษาพมาในการสือ่สาร สาํหรบัเรือ่งธาราหมิาลยัพบวามกีารใชภาษาไทย

แบบไมชัด กลาวคือ เปนภาษาไทยที่ไมมีตัวสะกดทายเสียง

   1.1.4 อุปนิสัยของตัวละครพมา (Habits)

   พบวาละครแตประเภทมกีารประกอบสรางอปุนสัิยตวัละครพมา

ที่แตกตางกันไป หากเปนละครประเภทอิงประวัติศาสตรมีการสรางภาพแบบสรุป

เหมารวม (Stereotype) กลาวคอื เปนคนทีม่อีปุนสัิยโหดราย ไมมจีรยิธรรม ชอบลอบ

ทําราย สวนละครประเภทรักโรแมนติกตัวละครพมาจะมีอุปนิสัยแตกตางออกไป 

เปนคนที่มีความเมตตากรุณา มีนํ้าใจ มีกิริยามารยาทงดงาม ดังเชน เจาหญิงเอยาวดี

ในละครเรื่องทาสรัก เปนตน สําหรับละครประเภทคนชายขอบ พบวาละครโทรทัศน

ประกอบสรางใหตวัละครในละครเกีย่วกบัชนกลุมนอยในเรือ่งเกบ็แผนดนิ เปนคนทีม่ี

อปุนสิยัทีม่หีลากหลายแงมมุคลายกบัคนจรงิๆในสังคม ทีม่ทีัง้ดแีละไมด ีหากเปนละคร

ที่เกี่ยวกับสาวใช มักมีการประกอบสรางใหตัวละคร เปนคนตลก สนุกสนาน กระเปบ

กระปาบ ชอบนินทาเจานาย เปนตน
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  1.2 โครงเรื่อง (Plot/Story development)

  ละครโทรทศันทีเ่กีย่วกบัพมาไดมกีารประกอบสรางโครงเรือ่ง ทีม่คีวาม

แตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของละคร กลาวคือ หากเปนละครประเภทอิงประวัติ-

ศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําสงครามระหวางไทยกับพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

พบวาโครงเรื่องมักเริ่มตนดวยการเปนศัตรูกัน มีจุดหักเหของเรื่องที่ตองมีการทํา

สงครามระหวางกัน และลงทายดวยการเปนศัตรูกัน สวนละครประเภทรักโรแมนติก 

พบวามีการเริ่มเรื่องดวยการไมถูกกันของพระเอกและนางเอก มีจุดหักเหทําใหตอง

รูจัก เรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและ จนตอนทายกลายเปนความรัก สําหรับละคร

ประเภทคนชายขอบพบวา หากเปนละครเก่ียวกับชนกลุมนอย จะเริ่มตนเรื่องดวย

ความขัดแยง มีจุดหักเหทําใหตองตอสูเพื่ออิสรภาพ และลงทายดวยเกิดความขัดแยง

ภายในกลุม และหากเปนละครที่เกี่ยวกับสาวใชพบวาตัวละครสาวใชไมไดมีบทบาท

สําคัญในการนํามาเปนโครงเรื่องสําคัญ โครงเรื่องในละครเกี่ยวกับสาวใชจึงมีเนื้อหา

คลายคลงึกบัละครประเภทรกัโรแมนตกิ ทีเ่ริม่ตนจากความสงสาร มจีดุหกัเหของเรือ่ง

ทําใหพระเอกและนางเอกถูกกีดกันความรัก แตสุดทายก็ลงเอยดวยความสุขทั้งคู

สามารถครองรักกันได

  1.3 เวลา/สถานที่ (Time and Space)

   1.3.1 เวลา (Time)

   ละครโทรทศันทีเ่กีย่วกบัพมาไดมกีารประกอบสรางและใหความ

หมายเกี่ยวกับเวลาที่เกิดขึ้นวา ชวงเวลาในละครเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี

ระยะเวลาผานมาแลวหลายรอยป ดงัเชน ละครเรือ่งขนุศกึ และสายโลหติ ซึง่เปนละคร

ที่กลาวถึงการทําสงครามระหวางไทยกับพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงละครที่

เกิดขึ้นในชวงเวลาในอดีตในยุคสมัยรัตนโกสินทร เชน ละครเรื่องทาสรัก และละครที่

อยูในชวงอดีตที่คาบเกี่ยวรวมสมัยปจจุบัน เชน ละครเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา เก็บ

แผนดิน และธาราหิมาลัย จากชวงเวลาที่เกิดขึ้นในละครทําใหพบวา ไมวาจะเปนชวง

ระยะเวลาใดในอดตีอนัไกล หรอือดตีอนัใกลกแ็สดงใหเหน็ถงึความสมัพนัธ และความ

ผูกพันระหวางไทยกับพมาที่ไมเคยขาดหายไปจากกัน หากแปรเปลี่ยนไปตามรูปแบบ

ความสัมพันธในแตละยุคสมัย
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   1.3.2 สถานที่ (Space)

   ละครโทรทัศนที่เกี่ยวกับพมาไดมีการประกอบสรางและให

ความหมายเก่ียวกับสถานท่ีถายทําละครวา มีการจําลองสถานที่เพื่อสมมุติใหเปน

เหมือนกับสถานท่ีท่ีมีอยูจริงในประวัติศาสตร เชน สภาพบานเมืองและทองพระโรง

เมืองหงสาวดีในละครเรื่องขุนศึก หรือสภาพบานเมืองของชนเผาคาเซในละครเรื่อง

เก็บแผนดิน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการถายทําจากสถานที่สมมุติเพื่อใหเปนสถานที่

ตามจินตนาการของผูจัดละคร หรือเปนสถานที่ที่ถูกสมมุติขึ้น เชน เมืองเชียงนอยใน

ละครเรื่องทาสรัก เปนตน และถายทําละครจากสถานที่จริงในประเทศพมา ไดแก 

ละครเรื่องรักเดียวของเจนจิรา 

  1.4 ความสัมพันธ (Relationship) 

  ความสัมพันธระหวางไทยกับพมาประกอบดวยความสัมพันธใน 3 

รูปแบบหลัก ไดแก ความสัมพันธแบบขัดแยง ความสัมพันธแบบปรองดอง และความ

สัมพันธแบบกดทับ ซึ่งความสัมพันธระหวางไทยกับพมามีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ

ประเภทของละคร หากเปนละครประเภทองิประวตัศิาสตรพบวา ความสมัพนัธระหวาง

ไทยกับพมามักเปนความสัมพันธแบบขัดแยง สวนในละครประเภทรักโรแมนติกมัก

เปนความสมัพนัธแบบปรองดอง และในละครประเภทคนชายขอบมกัเปนความสมัพนัธ

แบบกดทบั ซึง่ในเนือ้หาละครโทรทศันบางเรือ่งพบวามคีวามสมัพนัธแบบใดแบบหนึง่ 

หรือมีมากกวาหนึ่งรูปแบบผสมผสานกันอยู

  รูปแบบของการประกอบสรางตัวละครพมาในละครโทรทัศน พบวา 

ภาพตวัแทนของพมาในละครโทรทศันไทย ถกูประกอบสรางจากพืน้ฐานของความเปน

จริง โดยมีตัวแปรสําคัญ 2 สวนคือ ประเภทของละครโทรทัศน (Genre) และชนชั้น 

(Class) ของตัวละครพมา หากเปนละครประเภทอิงประวัติศาสตรและประเภท

รักโรแมนติกจะพบวาถูกประกอบสรางให exoticize หรือมีความหวือหวา อลังการ 

แปลกตา และเปนตัวละครที่อยูในชนชั้นสูง สวนในละครประเภทคนชายขอบ หาก

เปนชนกลุมนอยพบวาถูกประกอบสรางให realistic หรือมีความสมจริง สวนในละคร

สาวใชมักถูกประกอบสรางให humorize ทําใหดูตลกขบขัน 
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 2. การวิเคราะหผูรับสาร (Receiver Analysis) สามารถสรุปไดดังนี้ 

  2.1 การรับรูและการตีความเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครพมาใน

ละครโทรทัศนไทย

   2.1.1 ชื่อของตัวละครพมา (name)

   ผูรับสารที่มีประสบการณตรงไดนําทุนความรูเกี่ยวกับพมามาใช

ในการวิเคราะหชื่อ ดวยการใชภาษาและอิงความหมายที่เชื่อมโยงกับพมา ดังเชน ชื่อ

ของเจาหญิงเอยาวดี ซึ่งหมายถึงแมนํ้าอิระวดีในประเทศพมา เปนตน หากเปนผูรับ

สารทีม่ปีระสบการณผานสือ่ไดใชทนุความรูดานละครโทรทศัน ซึง่ไมไดมคีวามรูในดาน

พมาโดยตรง จึงมีวิธีการตีความหมายดวยการเปรียบเทียบชื่อกับตัวละครไทย หากไม

ไดมีชื่อแบบไทย ก็สามารถตีความหมายไปไดวาตัวละครอื่นๆเปนพมา วาช่ือของตัว

ละครใดมีกลิ่นอายความเปนพมา

   2.1.2 ลักษณะภายนอกของตัวละครพมา (Physical)

   กลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณตรงเกีย่วกบัพมามคีวามคิดเหน็วา 

ในความเปนจริงลักษณะภายนอกของชาวพมามีความแตกตางหลากหลายขึ้นอยูกับ

ถิ่นที่อยูอาศัย เน่ืองจากประเทศพมามีความหลากหลายทางชาติพันธุและเปนสังคม

พหุวัฒนธรรม ทําใหผู รับสารกลุมน้ีมีการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางลักษณะ

ภายนอกทีแ่ทจรงิของชาวพมา กบัลกัษณะภายนอกของตวัละครพมาในละครโทรทศัน

ในเชงิลกึและหลากหลาย สวนกลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณผานสือ่มคีวามคดิเหน็วา 

สามารถแยกแยะไดวาตวัละครใดเปนพมาดวยการใชการเปรยีบเทยีบกบัตวัละครไทย 

แตก็ยังไมสามารถแยกแยะไดอยางเด็ดขาดวาลักษณะภายนอกที่ปรากฏอยูในละคร

เปนพมาอยางแทจริง 

   2.1.3 การใชภาษาของตัวละครพมา (Language)

   ผูรบัสารทีม่ปีระสบการณตรงสวนใหญมคีวามคดิเหน็วาเปนการ

ดูถูก หรือกดทับอัตลักษณความเปนพมา แสดงใหเห็นถึงความเปนอื่น โดยการเปรียบ

เทยีบกบัการใชภาษาไทยแบบปกตแิละการใชภาษาไทยไมชดัแบบสาวใช สวนผูรบัสาร

ที่มีประสบการณผานสื่อสวนใหญมีความคิดเห็นวา การใชภาษาของตัวละครพมา
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เชนนี ้ไมไดเปนการดถูกู ดหูมิน่ หรอืกดทบัอตัลกัษณความเปนพมา แตเพยีงเพือ่สราง

ความบันเทิงสนุกสนานเทานั้น

   2.1.4 อุปนิสัยของตัวละครพมา (Habits)

   กลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณตรงมคีวามคดิเหน็ตออปุนสิยัของ

คนพมาวาไมไดมีความโหดรายเหมือนในละครประเภทอิงประวัติศาสตร แตแตกตาง

กนัไปแตละบคุคล ซึง่ประกอบดวยคนดแีละคนไมด ีสวนกลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณ

ผานสื่อมีความคิดเห็นวา อุปนิสัยโหดรายเปนเพียงบทบาทในละคร หรือละครที่

เกี่ยวกับสาวใชก็มีการสรางใหมีอุปนิสัยดูตลกขบขัน ซ่ึงเปนเพียงการประกอบสราง

เพื่อสรางละครใหมีความสนุกสนาน

  2.2 การรับรูและตีความเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการถายทํา

ละครเกี่ยวกับพมาในละครโทรทัศนไทย

  ผูรับสารที่มีประสบการณตรงบางสวนมีการนําประสบการณใชเทียบ

เคียงกับสถานที่ที่มีอยูจริงในปจจุบันเปนอยางไร เชน สภาพบานเมือง เปนตน สวน

กลุมผูรับสารที่มีประสบการณผานสื่อ ไดนําความรูเกี่ยวกับละครโทรทัศนมาใชโดยมี

ความคิดเห็นวาสถานท่ีท่ีปรากฏอยูในละครเปนอยางไร มีความสวยงาม อลังการ 

(exotic) อยางไร แตไมสามารถเทียบเคียงหรืออธิบายสภาพบานเมืองของพมา

ในปจจุบันได เนื่องจากไมเคยเดินทางไปประเทศพมา

  2.3 การรับรูในการตีความความสัมพันธระหวางไทยกับพมาใน

ละครโทรทัศนไทย

  ผูรับสารท่ีมีประสบการณตรงมีทุนความรูเกี่ยวกับพมาที่หลากหลาย 

จึงมีความเชื่อมโยงกับทุนความรูที่มี สวนในกลุมผูรับสารที่มีประสบการณผานส่ือ 

มีความคิดเห็นวา ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา ขึ้นอยูกับเรื่องราวละครประเภท

ตางๆ และบางสวนมองวาผูจดัละครประกอบสรางใหตวัละครเปนพมากเ็พยีงเพือ่ความ

แปลกใหม และความสัมพันธแบบกดทับมักพบในละครประเภทคนชายขอบ ดังเชน 

การสรางใหสาวใชพูดภาษาไทยไมชัด เปนตน
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 การอภิปรายผลผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ประเด็นดังตอไปนี้

1. การอภิปรายผลจากตัวบทละครโทรทัศน (Text)
 พบวาภาพตัวแทนพมาในละครโทรทัศนไทย เกิดจากการประกอบสราง
ผานตัวละคร โครงเรื่อง เวลาและสถานท่ีในการจัดทําละคร และความสัมพันธที่
เกิดขึ้นในเน้ือของละคร ซ่ึงสวนใหญภาพตัวแทนดังกลาวเกิดจากภาพสรุปเหมารวม 
(Stereotype) และมกีารผลติซํา้ภาพตวัแทนความเปนพมาอยางตอเนือ่ง เชน ชือ่ของ
ตัวละครมักใชชื่อพมา การแตงกายของชายพมามักนุงโสรง ทรงผมของหญิงพมานิยม
ไวผมยาวเพื่อเกลามวย เปนตน 
 จารุภา พานิชภักดิ์ (2549) ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดของ Hall วาการสรางภาพ
ตัวแทนจะเกี่ยวพันกับการสรางภาพเหมารวม (stereotype) ซึ่งจะลดทอนคนลงไป
เปนคนทีม่คีณุสมบตัเิชงิสารตัถะไมกีอ่ยาง ประการแรกทาํใหคณุสมบตัเิหลานัน้สดุขัว้
เกนิจรงิ เพือ่ใหเขาใจงาย ประการทีส่อง คอื การแบงแยกความแตกตางแบบคูตรงขาม 
ประการที่สาม คูตรงขามที่ถูกสรางขึ้นนั้นมีการใหคาที่ไมเทากัน ภาพตัวแทนจึงถูกใช
ในการใหความหมาย “ตัวตน” “ตัวฉัน” วาเปนใครและอยางไร และในขณะเดียวกัน
ก็อธิบายวา “คนอื่น” เปนอยางไร ภาพตัวแทนจึงเปนเหมือนกับ “กลไก” ที่ทําใหเรา
สามารถแบงแยกเขา แบงแยกเราไดอยางชัดเจน 
 ภาพตัวแทนของพมาในละครทั้ง 6 เรื่องจาก 3 ประเภท มีความสอดคลอง
กบัแนวคดิเรือ่งชาตนิยิม เนือ่งจากในเนือ้หาของละครโทรทศันมกีารสอดแทรกแนวคิด
เร่ืองชาตนิยิมในรปูแบบตางๆ โดยการสรางจติสาํนกึรวมในความเปนคนไทย และแสดง
ใหเปนความเปนอื่น (the other) โดยแนวคิดเรื่องชาตินิยมมีความสอดคลองกับของ 
Benedict Anderson (2552) ที่ใหความหมายของคําวาชาตินิยม เอาไววา ชาติ คือ 
“ชมุชมจนิตกรรมการเมอืง-และจนิตกรรมข้ึนโดยมทีัง้อธปิไตยและมขีอบเขตจาํกดัมา
ตั้งแต และหนึ่งในวิธีการสรางสํานึกรวมคือสรางความเปนอื่นใหกลายเปนศัตรู 
 ขอคนพบท่ีสําคัญเก่ียวกับเน้ือหาของละครโทรทัศนแสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางไทยกับพมา สามารถแบงแยกออกไดเปน 3 รูปแบบ ซึ่งมีความเชื่อม
โยงกับประเภทของละคร ดังนี้
 • ความสมัพนัธแบบปรองดอง เปนความสัมพนัธทีด่าํเนนิไปดวยมติรภาพ 

มีความรักแกกัน ไมมีการสูรบ ไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น เชน ความ
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สัมพันธแบบคูรักในละครเรื่องทาสรัก หรือในละครเรื่องรักเดียวของ

เจนจิรา เปนตน

 • ความสัมพันธแบบขัดแยง เปนความสัมพันธที่ดําเนินไปดวยความเปน

ศัตรู ไมถูกกัน มีการสูรบกัน ไมมีมิตรภาพระหวางกัน เชน การสูรบ

ระหวางกรุงศรีอยุธยาและพมา ในละครอิงประวัติศาสตรในเรื่องขุนศึก

และสายโลหติ หรอืความขดัแยงภายในระหวางสหพนัธรฐัซาวนิและชาว

คาเซในละครเรือ่งเกบ็แผนดนิ เปนตน โดยมติใินความขดัแยง ดานหนึง่

เปนการตอกยํ้าถึงปญหา อีกดานหนึ่งเพื่อตองการไมไดเกิดปญหาใน

ประเทศไทย กลาวคือ นําเขามาเปนตัวอยาง มองเขายอนดูตัวเรา

 • ความสมัพนัธแบบกดทบั เปนความสมัพนัธทีไ่มถกูกลาวถงึตามแนวคดิ

ของกําจร หลุยยะพงศ ซึ่งเปนความสัมพันธที่ไมมีความขัดแยง หรือ

ความปรองดองที่เห็นไดอยางชัดเจน อาจเปนความสัมพันธที่อยูใน

รปูแบบของการมองคนอืน่ทีม่สีถานภาพทางสงัคมตํา่กวาไปในทางดถูกู 

แสดงกิริยาอาการ หรือคําพูดตอผูอื่นดวยความไมเทาเทียม มองคนอื่น

ใหดูแปลกแยกแตกตาง สรางใหผูอื่นดูตลก สนุกสนาน เชน การสราง

ใหสาวใชพูดภาษาไทยไมชัด เปนตน 

 สวนการศึกษาวิจัยของกําจร หลุยยะพงศ (2548) ไดวิเคราะหถึงความ

สมัพนัธนอกเหนอืจากความสมัพนัธแบบคูแคน ซึง่พบวามคีวามสมัพนัธในรปูแบบอืน่

ระหวางไทยกับเพื่อนบานในอุษาคเนย สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบคือ 

 • ความสมัพนัธแบบคูแคน ซึง่ถือเปนวฒันธรรมกระแสหลกั เชน การสราง

ภาพของพมาใหเปนคูศัตรู เชน ละครเรื่องสายโลหิต เปนตน

 • ความสัมพันธแบบคูรัก ซึ่งเปนความสัมพันธแบบวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม

แตมคีวามแตกตางจากความคดิกระแสหลัก ซึง่ในรปูแบบความสัมพนัธ

แบบคู รักนี้มักอยู ในการสื่อสารที่อยู ในแวดวงวรรณกรรม แวดวง

สงัคมวทิยาหรอืมานษุยวทิยา ทีม่กัมจีดุกาํเนดิหรอืความเชือ่ทีค่ลายคลึง

กันในตํานานของผูคนในอุษาคเนย เชน ความเชื่อในเรื่องพญานาค 

เปนตน
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 • ความสัมพันธแบบคูรักคูแคน ซึ่งเปนความที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม

กระแสหลกัและวฒันธรรมดัง้เดมิถอืไดวาเปนกระแสความสัมพนัธแบบ

ใหมตามแนวคิดของ Williams ซึ่งเปนความสัมพันธแบบสามัคคีแตก็มี

ความเกลียดชังเจือปนอยู 

2. การอภิปรายผลผูรับสาร (Receiver)
 จากบทวิเคราะหกลุมผูรับสารพบวา กลุมผูรับสารทั้ง 2 กลุม ไดแก ผูรับ

สารทีม่ปีระสบการณตรงและผูรบัสารทีม่ปีระสบการณผานส่ือ แมวาจะมปีระสบการณ

เกีย่วกบัพมา และมกีารนาํทนุความรูมาใชในการอานความหมายเกีย่วกบัภาพตวัแทน

ของพมาที่แตกตางกัน ทวากลุมผูรับสารทั้งสองกลุมก็ยังมีการตอรองความหมาย

ของภาพตัวแทนของพมา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Stuart Hall (อางถึง

ในสมสุข หินวิมาน, 2553, น.668) พบวาระบบการรหัส (Coding system) ของผู

สงสารและผูรับสาร อาจไมจําเปนตองเปนรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป ซึ่งการ

ถอดรหัสแบงออกเปน 3 แบบไดแก การถอดรหัสดวยจุดยืนแบบเดียวกับผูที่สงสาร

เขารหัสมา หรือเรียกวา preferred reading (ยอมรับ) การถอดรหัสดวยจุดยืนที่ตอง

ตอรองความหมายเสียใหม ที่แตกตางไปจากความตั้งใจของผูสงสาร แตมิไดคัดคาน

โดยตรง หรือที่เรียกวา negotiated reading (ตอรอง) และการถอดรหัสดวยจุดยืน

ที่ตอตานหรือขัดแยงกับความหมายที่ผูสงสารใสรหัสมาหรือที่เรียกวา oppositional 

reading (ตอตาน)

 จากการตีความ พบวากลุมผูรับสารมีการนําทุนความรูของตนเองมาใช

ประกอบการอานความหมายหรือตีความของภาพตัวแทนพมาในละครโทรทัศนไทย 

กลุมผูรับสารที่มีประสบการณตรงเกี่ยวกับพมา เปนกลุมที่นําทุนความรูดานพมามา

ใชในการอานความหมายของภาพตัวแทนพมาในละครโทรทัศนไทย ซึ่งพบวากลุม

ผูรับสารที่มีประสบการณตรงนี้ แตละบุคคลก็มีประสบการณตรงเกี่ยวกับพมาในดาน

ที่แตกตางกัน เชน นักธุรกิจ หรือนายจาง มีการใชทุนความรูดานพมาในทางเศรษฐกิจ

มาใชอานความหมายภาพตัวแทนของพมา เปนตน ผูรับสารที่มีประสบการณตรงบาง

คนเปนนกัประวตัศิาสตร หรอืเปนผูทีส่นใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตรระหวางไทยกบัพมา 

กม็กีารนาํทนุความรูดานประวตัศิาสตรมาใชในการอานความหมาย เชน ความสัมพนัธ
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แบบขัดแยงระหวางไทยกับพมาในอดีตและปจจุบัน เปนตน วิธีการอานความหมาย

หรือตีความภาพตัวแทนของพมาของผู รับสารในกลุมนี้ มักใชวิธีการเทียบเคียง

ประสบการณการจริงของตนเองที่เกี่ยวกับพมา กับภาพที่เห็นในละครโทรทัศนหรือ

จากสื่อตางๆ วามีความเหมือน หรือตางกันอยางไร กลาวคือ ผูรับสารกลุมน้ีมีการ

พยายามตีความภาพตัวแทนของพมาในดานตางในโลกแหงความเปนจริง และภาพที่

อยูในสื่อ

 กลุมผูรบัสารที่มปีระสบการณผานสือ่ หรือผูชมละครโทรทัศน ผูวิจยัพบวา

ผูรับสารในกลุมนี้สวนใหญเปนผูไมมีทุนความรูโดยตรงเกี่ยวกับพมา เพราะฉะนั้นการ

อานความหมาย หรือการตีความภาพตัวแทนของพมาผานเกณฑการวิเคราะหในดาน

ตางๆ ผูรบัสารกลุมนีม้กัใชทนุความรูหรอืประสบการณในการรบัชมละครโทรทศันมา

ใชในการอานความหมาย ทําใหการตีความของผูรับสารในกลุมนี้ตอภาพตัวแทน

ของพมา จึงเปนเพียงการรับรูและตีความในระดับกลิ่นอายความเปนพมา กลาวคือ 

ผูรับสารกลุมนี้สามารถทําไดเพียงยอมรับเมื่อการประกอบสรางความเปนพมานั้นมี

ความสมจริงหรือสามารถสื่อความหมายได หรือตอรองความหมายบางสวนของภาพ

ตัวแทนพมาในละครโทรทัศนไทยได แตอาจจะไมสามารถตอตานความหมายไดอยาง

ชัดเจน เนื่องจากไมมีทุนความรูลงลึกเทากับกลุมผูรับสารที่มีประสบการณตรง 

 เมือ่กลุมผูรบัสารทัง้ 2 กลุมมทีนุความรูทีแ่ตกตางกนั สงผลใหการถอดรหสั 

(decode) หรือการตีความหมายภาพตัวแทนของพมาที่ไดจึงมีความแตกตางกัน ทั้งมี

การตีความยอมรับในสิ่งที่ละครโทรทัศนไดเขารหัส (encode) เอาไว หรือมีการเห็น

ดวยบางสวนและไมเหน็ดวยในบางจดุทีต่นเองไดมปีระสบการณเกีย่วกบัส่ิงๆ นัน้ หรอื

มกีารตอรองความหมาย เชน ไมเหน็ดวยกบัเครือ่งแตงกายบางอยางของตวัละครทีย่งั

คลุมเครือวาเปนพมาหรือลานนา เปนตน หรือมองเห็นตางจากเนื้อหาของละครนํา

เสนอ กลาวคอืมกีารตอตานความหมาย เชน อปุนสิยัของชาวพมาไมไดโหดรายเหมอืน

ในละคร เปนตน แมละครโทรทศันมอีาํนาจครอบงาํ แตผูชมละครกย็งัสามารถตอรอง

ความหมายได
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ขอเสนอแนะ

 1. จากงานวจิยัสามารถนาํไปเปนแนวทางในการผลิตละครโทรทศันทีเ่กีย่ว

กับพมาหรือประเทศเพื่อนบานในอาเซียนในมิติอื่นๆ นอกเหนือไปจากละครทั้ง 3 

ประเภท อันไดแก อิงประวัติศาสตร รักโรแมนติก และคนชายขอบ ที่มักถูกประกอบ

สรางในรูปแบบสรุปเหมารวมและถูกผลิตซํ้าภายใตแนวคิดเรื่องชาตินิยม

 2. ผูผลิตละครโทรทัศนควรใหความสําคัญกับการวิจัยขอมูล หรือมีที่

ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับพมา เน่ืองจากทําใหผูรับ

ชมละครไดอรรถรสในการรบัชมละครทีส่มบรูณแลว ยงัชวยสรางความเขาใจทีถ่กูตอง

แกประชาชนทั่วไปอีกดวย
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 การศกึษาเรือ่ง “แรงจงูใจทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตเฟซบุค (Face-
book) ของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง
แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุค (Facebook) ของกลุมวัยกลางคน 
(อายุ 40-60 ป) และวัยสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) โดยใชแบบสอบถามออนไลน 
(Online Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู และเกบ็ขอมลูโดยการสาํรวจ
จากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
ไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) คือ การสุมตัวอยางแบบสโนว
บอลหรือแบบลูกโซ (Snowball or Chain Sampling) และประมวลผลขอมูลหาคา
ทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การหาคาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อพรรณนาขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเฟซบุค พฤติกรรมในการใชเว็บไซตเฟซบุค และแนวโนม
พฤติกรรมในการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิาน ไดแก การเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่สาํหรบัประชากร
กลุมตวัอยางสองกลุมทีเ่ปนอสิระตอกนั (t-test Independence) การวเิคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)
 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางผูใชงานเว็บไซต
เฟซบุค เปนเพศหญิงรอยละ 53.00 และเพศชาย รอยละ 47.00 อยูในชวงวัย
กลางคน (อายุ 40-60 ป) คิดเปนรอยละ 66.25 และวัยสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) 
รอยละ 33.75 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.50 และ
สวนใหญมีบุตรจํานวน 2 คน รอยละ 38.75 ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาปจจุบันอยู
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.50 ซึ่งมีลักษณะการอาศัยอยู
ในภมูลิาํเนาเดมิและยายจากภมูลิาํเนาเดมิ ในสดัสวนทีใ่กลเคยีงกนั คอื รอยละ 50.50 

บทคัดย่อ
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และรอยละ 49.50 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.25 โดยมีสถานภาพการทํางาน ไดแก ทํางาน รอยละ 
58.50 และเกษยีณอาย/ุวางงาน รอยละ 41.50 ซึง่อาชพีปจจบุนัหรอือาชพีกอนเกษยีณ
ของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 34.50 และมีรายได
สวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 25,001-40,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.00
 ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาลักษณะทางประชากรกับ
พฤตกิรรมการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุค พบวา กลุมวยัและภมูลิาํเนาปจจบุนัทีแ่ตกตางกนั
จะมีพฤติกรรมความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาหแตกตางกัน 
สวนเพศและรายไดที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดาน
จํานวนชั่วโมงตอวันแตกตางกัน สําหรับกลุมวัย ภูมิลําเนาปจจุบัน สถานภาพการ
ทาํงานทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมการใชดานลกัษณะการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุคแตก
ตางกัน และในสวนของการศึกษาลักษณะทางประชากรกับแนวโนมพฤติกรรมการใช
งานในเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต พบวา เพศและกลุมวัยที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรม
การใชดานความตั้งใจท่ีจะแนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคแตกตางกัน สวน
สถานภาพสมรสทีแ่ตกตางกนัจะมแีนวโนมพฤตกิรรมการใชดานความตัง้ใจทีจ่ะใชงาน
ตอไปเมื่อเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบแตกตางกัน สําหรับการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรกับแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเฟซบุค พบวา ภูมิลําเนาปจจุบันและรายไดที่
แตกตางกันจะมีแรงจูงใจภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคแตกตางกัน
 ในสวนของการศกึษาความสมัพนัธระหวางแรงจงูใจในการใชเวบ็ไซตเฟซบุค
กับพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุค พบวา แรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมความถีก่ารใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดานจาํนวนวนัตอสปัดาห และทัง้แรงจงูใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความถี่การใชงานเว็บไซต
เฟซบุคดานจาํนวนช่ัวโมงตอวนัและดานลกัษณะการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุค นอกจาก
นี้การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเฟซบุคกับแนวโนม
พฤติกรรมการใชงานเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต ยังพบวาทั้งแรงจูงใจภายในและแรง
จูงใจภายนอกมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชดานความตั้งใจที่จะใชงาน
เวบ็ไซตเฟซบุคตอไปในอนาคต ดานความตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํผูอืน่ใหมาใชเวบ็ไซตเฟซบุค 
และดานความตั้งใจที่จะใชงานตอไปเมื่อเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบ

คําสําคัญ: เว็บไซตเฟซบุค	 วัยกลางคน	 วัยสูงอายุ	 ผูใชประจํา	 (Active	 Users)	
พฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุค	แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บ
ไซตเฟซบุค	แนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต
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 The study on “Motivation Affecting Facebook Usage among 
Middle-Aged and Elderly Groups” is relied on quantitative research 
methodology, with survey research aiming to investigate the motivation 
affecting Facebook usage among middle-aged (40-60 years old) and 
elderly (over 60 years old). Online questionnaire is an instrument for 
gathering information from 400 respondents by means of non-probabil-
ity sampling — snowball or chain sampling, and analyzed data by a 
statistical analysis software. In this study, descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean and standard deviation for the purpose of 
describing the demographic characteristics of the representative samples, 
motivation on using Facebook, behaviors and future behaviors on Face-
book, while inferential statistics including t-test independence, one-way 
analysis of variance and Pearson’s product moment correlation coefficient 
for the purpose of hypothesis testing.
 The findings of this research show the demographic character-
istics of samples are 53.00% female and 47.00% male, 66.25% middle-
aged (40-60 years old) and 33.75% elderly (over 60 years old). The 
majority 69.50% are married, 38.75% having 2 children, 51.50% cur-
rently living in Bangkok, 50.50% living in the homeland, 49.50% and 
moving out from their original homeland. The highest education of the 
majority is bachelor degree at 51.25%, work status are 58.50% working 
and 41.50% retired/unemployed, current career or career before retiring 
is 34.50% government officials/state enterprise employees and average 
monthly personal income is 27.00% 25,001-40,000 baht.
 According to the results of hypothesis testing:  1) The demo-
graphic characteristics and behaviors on Facebook indicate that age and 

Abstract
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current residence are affecting behaviors on Facebook regarding the 

number of days per week, gender and income are affecting behaviors 

on Facebook regarding the number of hours per day, age, current 

residence and work status are affecting behaviors on Facebook regarding 

activities on Facebook. In addition, the results of hypothesis testing:  

2) The demographic characteristics and future behaviors on Facebook 

indicate that gender and age are affecting future behaviors on Facebook 

regarding intended to introduce others to use Facebook. Marital status 

is also affecting future behaviors on Facebook regarding intended to 

continue using Facebook even when its format is changed. Moreover, 

the results of hypothesis testing:  3) The demographic characteristics 

and motivation on using Facebook indicate that current residence and 

income are affecting an intrinsic motivation. Furthermore, the results of 

hypothesis testing:  4) Motivation on using Facebook and behaviors 

on Facebook show that extrinsic motivation is related to behaviors 

on Facebook regarding the number of days per week, and both intrinsic 

and extrinsic motivations are related to behaviors on Facebook regarding 

the number of hours per day and activities on Facebook. Lastly, the 

results of hypothesis testing:  5) Motivation on using Facebook and future 

behaviors on Facebook show that both intrinsic and extrinsic motivations 

are related to future behaviors on Facebook regarding having intention 

to use Facebook in the future, to introduce others to use Facebook and 

to continue using Facebook even when its format is changed.

Keyword:	 Facebook	Middle-Aged	 Elderly	 Active	Users	 Behaviors	 on	

Facebook	Motivation	on	using	Facebook	Future	behaviors	

on	Facebook
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ในสังคมปจจุบันซ่ึงเรียกไดวาเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีการ

สื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการทําใหโลก

กาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซ่ึงเปนยุคที่โลกไรพรมแดนดวยระบบการ

สื่อสารที่ทันสมัย ทําใหสามารถเชื่อมโยงติดตอกันไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ไมวาจะ

อยูทีใ่ดกต็ามในโลก สงผลใหคนทีอ่ยูในสถานทีท่ีแ่ตกตางกนัสามารถรบัรูขอมลูขาวสาร

ไดพรอมกัน

 สือ่อนิเทอรเนต็เปนเทคโนโลยกีารสือ่สารในลกัษณะเครอืขายคอมพวิเตอร

ที่เชื่อมตอกันท่ัวโลก ในโลกของการสื่อสารไรพรมแดนนี้ไดกําเนิดชุมชนออนไลนขึ้น

มาหรือที่เรียกวาเครือขายสังคม (Social network) คือ การที่ผูคนสามารถทําความ

รูจกั แลกเปลีย่นขอมลู หรอืเชือ่มโยงกนั ดงันัน้เวบ็ไซตทีเ่รยีกวาเปนสือ่สงัคมออนไลน 

(Social Media) กค็อื เวบ็ไซตทีเ่ชือ่มโยงผูคนไวดวยกนั ในปจจบุนัทัว่โลกตางมเีวบ็ไซต

ประเภทชุมชนออนไลนเกิดขึ้นมากมาย เชน เฟซบุค (www.facebook.com) ทวิต

เตอร (www.twitter.com) MySpace (www.myspace.com) Hi5 (www.hi5.com) 

เปนตน สิ่งที่ทําใหสื่อสังคมออนไลน (Social Media) มีความพิเศษ ไมใชเพียงแคการ

ทีย่อมใหปจเจกบคุคลไดพบปะกบับคุคลแปลกหนาไดเทานัน้ แตยงัทาํใหผูใชสามารถ

เชื่อมตอเครือขายสังคม และในสื่อสังคมออนไลนขนาดใหญหลายๆ แหง การเชื่อมตอ

ของผูที่เกี่ยวของไมจําเปนตองจํากัดอยูท่ีการพบปะเพื่อนใหมเทานั้น แตพวกเขายัง

สามารถสื่อสารกับผูที่มีความสัมพันธเชื่อมตอกันในเครือขายสังคมปกติอยูแลวได

เชนกัน กลาวไดวาสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนซอฟแวรที่ใชงานบนระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองไลฟสไตลของคนยุคน้ีที่ใหเวลากับการใชงานอินเทอรเน็ต

มากขึ้นจนเกิดเปนเครือขายสังคมออนไลน สําหรับเปนแหลงเผยแพรขอมูลสวนตัว 

บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ 

ความสนใจรวมกัน และกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลที่

ผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละบุคคล
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 สําหรับสื่อสังคมออนไลนที่ปจจุบันมีผูใชบริการมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของ

โลก คอื “เฟซบุค (www.facebook.com)” โดยพบวามจีาํนวนสมาชกิอยูที ่900 ลาน

บัญชี (Facebook, 2013) เมื่อเปรียบเทียบกับทวิตเตอร (www.twitter.com) ซึ่งมี

จํานวนสมาชิกอยูที่ 200 ลานบัญชี (ผูใช Twitter แตะตัวเลข 200 ลานแลวทั่วโลก, 

2553) พบวาเว็บไซตเฟซบุคมีจํานวนผูใชมากกวาถึง 4.5 เทา จากผลวิจัยเชิงสํารวจ

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ของคนกรงุเทพฯ ดาํเนนิโครงการ

ระหวางวันที่ 17-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยศูนยวิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม 

การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (NaiNat, 2555) พบวา ตัวอยางสวน

ใหญรอยละ 98.6 ใชเว็บไซต Facebook รองลงมาคือ รอยละ 21.6 ใชเว็บไซต Twit-

ter และรอยละ 13.9 ใชเว็บไซต Hi5 ตามลําดับ

 จาํนวนผูใชเวบ็ไซตเฟซบุคในประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ. 2554 พบวา มทีัง้หมด 

8,421,700 คน เปนเพศชาย 3,916,091 คน (46.5%) และเพศหญิง 4,505,609 คน 

(53.5%) โดยสามารถแบงตามชวงอายุไดดังตารางที่ 1.1 (checkfacebook, 2011) 

ตารางที่ 1.1

จํานวนผูใชเว็บไซตเฟซบุคในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554

ตํ่ากวา 13 ป

14-17 ป

18-24 ป

25-34 ป

35-44 ป

45-54 ป

55-64 ป

65 ปขึ้นไป

รวม

167,720

1,373,620

3,000,900

2,570,980

846,540

295,160

83,380

83,400

8,421,700

 ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ

2.0

16.3

35.6

30.5

10.1

3.5

1.0

1.0

100.0
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 พบวาภายในระยะเวลาหน่ึงป ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2555 มีผูใชเว็บไซต

เฟซบุคทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 178 หากเปรียบเทียบสัดสวนรอยละระหวาง

แตละชวงอายุในแตละป จะพบวาเมื่อ 1 ปที่ผานมานี้ไมแตกตางกันมากนัก คือ ใน

ป 2554 กลุมที่เปนผูใชเว็บไซตเฟซบุคที่มากที่สุดจะอยูในชวงอายุ 18-24 ป รองลงมา

คือ อายุ 25-34 ป 14-17 ป 35-44 ป 45-54 ป ตํ่ากวา 13 ป 65 ปขึ้นไป และ 55-64 

ป ตามลําดับ สวนในป พ.ศ. 2555 กลุมที่เปนผูใชเว็บไซตเฟซบุคที่มากที่สุดยังคงอยู

ในชวงอายุ 18-24 ป รองลงมาคือ อายุ 25-34 ป 35-44 ป 13-15 ป 16-17 ป 45-54 

ป 55-64 ป และ 65 ปขึ้นไป ตามลําดับ

 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูใชเว็บไซตเฟซบุคในประเทศไทยในปจจุบัน 

พ.ศ. 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 15,024,020 คน เปนเพศชาย 7,301,674 คน (48.6%) 

และเพศหญิง 7,722,346 คน (51.4%) โดยสามารถแบงตามชวงอายุไดดังตาราง

ที่ 1.2 (checkfacebook, 2012) 

ตารางที่ 1.2

จํานวนผูใชเว็บไซตเฟซบุคในประเทศไทย ป พ.ศ. 2555

13-15 ป

16-17 ป

18-24 ป

25-34 ป

35-44 ป

45-54 ป

55-64 ป

65 ปขึ้นไป

รวม

1,601,540

1,571,860

4,978,960

4,301,860

1,606,620

605,740

186,000

171,440

15,024,020

 ชวงอายุ จํานวน (คน) รอยละ

10.7

10.5

33.1

28.6

10.7

4.0

1.2

1.1

100.0
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 จากขอมูลขางตน พบวาจํานวนผูใชเว็บไซตเฟซบุคในป พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น

จากป พ.ศ. 2554 โดยกลุมวัยรุน (อายุไมเกิน 18 ป) เพิ่มขึ้นประมาณ 205.89% กลุม

ผูใหญตอนตน (18-39 ป) เพิ่มขึ้นประมาณ 166.57% กลุมวัยกลางคน (40-60 ป) 

เพิ่มขึ้นประมาณ 195.77% และกลุมวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เพิ่มขึ้นประมาณ 

205.56% จะพบวากลุมท่ีมีอัตราสวนการใชเว็บไซตเฟซบุคภายในหนึ่งปที่เพิ่มขึ้นสูง

ที่สุดคือกลุมวัยรุน รองลงมาคือ วัยสูงอายุ วัยกลางคน และวัยผูใหญตอนตน ตาม

ลําดับ ซึ่งไมนาแปลกใจท่ีพบวากลุมวัยรุนมีอัตราการใชเว็บไซตเฟซบุคเพิ่มขึ้นสูงสุด 

เนือ่งจากหากมองตามแนวคดิการยอมรบันวตักรรม (Adoption of innovation) ของ 

Rogers กลุมวัยรุนนั้นมักถูกจัดอยูในกลุมผูใชที่เปนผูรับเร็ว (Innovators) อยูแลว แต

ที่นาสนใจคือกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนที่อตัราการใชเฟซบุคเพิ่มขึ้นสูงเปนอันดับ

สองและสาม แทนที่จะเปนกลุมวัยผูใหญตอนตน โดยเฉพาะกลุมวัยสูงอายุที่มีจํานวน

ผูใชเพิ่มขึ้นเกือบเทากับกลุมวัยรุนเลยทีเดียว ซึ่งตามลักษณะของบุคคลที่ยอมรับ

นวัตกรรม สําหรับกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุนี้มักจะถูกจัดใหอยูในกลุมที่รับชา 

(Late Majority) หรอืกลุมลาหลงั (Laggard) เมือ่เปรยีบเทยีบกบับางนวตักรรมทีต่อง

ใชเวลานานในการทําใหคนในกลุมเหลานี้ยอมรับ หรือบางนวัตกรรมก็ไมเกิดการ

ยอมรบัเลย การใชเวบ็ไซตเฟซบุคในกลุมวยักลางคนและวยัสูงอาย ุจดัวาเปนนวตักรรม

ที่คนสองกลุมนี้มีการยอมรับและมีการใชในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวากลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุมี

พฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตเฟซบุคอยางไร ใชเพือ่อะไร และมแีรงจงูใจใดบางทีท่าํใหกลุม

วยักลางคนและวยัสงูอายใุชเวบ็ไซตเฟซบุค ทัง้นีผ้ลการวจิยัจะทาํใหทราบถงึพฤตกิรรม

และแนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ซึ่ง

หนวยงานหรือองคกรตางๆ สามารถนําผลการวิจัยนี้มาปรับใชในสรางหรือพัฒนา

เฟซบุคเพจ (Facebook page) หรือนํามาประยุกตใชกับสื่อตางๆ ของตนเองใหตรง

กับความสนใจและลักษณะของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ เพื่อใชเปนชองทางใน

การใหขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแกคนในกลุมวัยเหลานี้
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่

ใชเว็บไซตเฟซบุค

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคของกลุมวัยกลางคนและวัย

สูงอายุ

 3. เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคตของกลุม

วัยกลางคนและวัยสูงอายุ

 4. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการใช

เว็บไซตเฟซบุค ของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ

 5. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับแนวโนมพฤติกรรม

การใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคตของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ

 6. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับแรงจูงใจในการใช

เว็บไซตเฟซบุค ของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ

 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเฟซบุคกับ

พฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ

 8. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเฟซบุคกับ

แนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต

วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “แรงจงูใจทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตเฟซบุค (Face-

book) ของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ” ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาโดยใชการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ศึกษาโดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) และเก็บ

ขอมูลโดยการสํารวจจากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใช

ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) คือ การสุมตัวอยางแบบสโนวบอล

หรือแบบลูกโซ (Snowball or Chain Sampling) โดยทําการเลือกตัวอยางแรก 
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และใหผูนัน้เปนผูใหคาํแนะนาํในการเลอืกตวัอยางถดัไป และมกีารแนะนาํตอไปเรือ่ยๆ 

จนกระทั่งไดขนาดตัวอยางกลุมวัยกลางคน อายุ 40-60 ป และวัยสูงอายุ อายุ 60 ป

ขึ้นไป ที่เปนผูใชเว็บไซตเฟซบุคและเปนผูใชประจํา (Active Users) ครบจํานวน 

400 คน

ผลการวิจัยและอภิปราย

ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากร

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก ประชากรวัยกลางคนที่มีอายุ 40-60 ป 

และวัยสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีเปนผูใชงานเว็บไซตเฟซบุคและเปนผูใชประจํา 

(Active Users) จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 53.00 และ

เปนเพศชาย รอยละ 47.00 และกลุมตัวอยางเปนวัยกลางคนที่มีอายุ 40-60 ป คิด

เปนรอยละ 66.25 และเปนวยัสงูอายทุีม่อีายมุากกวา 60 ป รอยละ 33.75 กลุมตวัอยาง

สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมาคือ หมาย/หยาราง/

แยกกันอยู รอยละ 16.75 โดยมีบุตรจํานวน 2 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.75 

รองลงมาคือ ไมมีบุตร รอยละ 22.25 กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาคือ ภาคใต รอยละ 17.50 

ซึ่งมีลักษณะการอาศัยอยูในภูมิลําเนาเดิม และยายจากภูมิลําเนาเดิมในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน 

 กลุมตวัอยางสวนใหญมรีะดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาตร ีรองลงมา

คือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา สถานภาพการทํางานของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ 

ทาํงาน และสวนทีเ่หลอืเกษยีณอาย/ุวางงาน โดยอาชพีปจจบุนัหรอือาชพีกอนเกษยีณ

ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว และมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 25,001-40,000 บาทมากที่สุด รองลงมา

คอื รายไดสวนตวัเฉลีย่ตอเดอืน 10,001-25,000 บาทและรายไดสวนตวัเฉลีย่ตอเดอืน

มากกวา 100,000 บาท 
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พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คของกลุ่มวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชงานเว็บไซตเฟซบุค 7 วันหรือทุกวันตอสัปดาห 

รองลงมาคือ ใชงาน 5 วันตอสัปดาห คิดเปนคาโดยเฉลี่ยสัปดาหละ 6 วัน และ

สวนใหญใชงานเว็บไซตเฟซบุค 1 ชั่วโมงตอวัน และ 2 ชั่วโมงตอวัน เทาๆ กัน รองลง

มาคือ ใชงาน 3 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนคาเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง ซึ่งใชงานเว็บไซตเฟซบุค

ในชวงเวลา 18.01-21.00 น. มากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลา 21.01-00.00 น. กลุม

ตัวอยางใชเว็บไซตเฟซบุคที่บานมากที่สุด รองลงมาคือใชที่ทํางาน สวนใหญอุปกรณที่

กลุมตัวอยางใชเขาถึงเว็บไซตเฟซบุค คือ โนตบุค แล็ปทอป รองลงมาคือ เครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

 ลักษณะการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุคของกลุมตวัอยางมคีาเฉล่ียโดยภาพรวม

เทากับ 2.54 (นอย) โดยมีลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุคในดาน “ติดตามขาว

ใหม (News feed)” มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (มาก) รองลงมาคือ “กดถูกใจ 

(Like)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (มาก)

แรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คของกลุ่มวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
 แรงจงูใจในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคของกลุมตวัอยางมคีาเฉลีย่โดยรวมเทากบั 

2.55 (นอย) แบงออกเปนแรงจูงใจภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคมีคาเฉล่ียโดยรวม

เทากับ 2.62 (ปานกลาง) โดยมีแรงจูงใจภายในดาน “ความตองการพัฒนาตนเอง” 

มากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 3.42 (มาก) รองลงมาคอื “ความตองการความรูและขอมลู

ขาวสาร” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 (ปานกลาง)

 แรงจงูใจภายนอกในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคมคีาเฉลีย่เทากบั 2.34 (นอย) โดย

มแีรงจงูใจภายนอกดาน “ความตองการปฏสิมัพนัธกบัเพือ่นและครอบครวั” มากทีส่ดุ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 (ปานกลาง) รองลงมาคือ “ความตองการชื่อเสียงและไดรับ

ความนิยม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 (นอย)
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แนวโน้มพฤตกิรรมการใช้เวบ็ไซต์เฟซบุค๊ในอนาคตของกลุม่วยักลางคนและ
วัยสูงอายุ
 แนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคตของกลุมตัวอยางมี

คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.41 (มาก) โดยมี “ความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตเฟซบุค

ตอไปในอนาคต” มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (มาก) รองลงมาคือ “ความตั้งใจ

ที่จะใชงานตอไปเมื่อเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบ เชน เปล่ียนแปลงลักษณะการ

ใชงาน เปลี่ยนแปลงแกน (Theme) ของเว็บไซต เปนตน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 

(ปานกลาง) และ “ความตั้งใจท่ีจะแนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุค” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.06 (ปานกลาง)

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ค
แตกต่างกัน

 1.1 เพศ พบวาเพศท่ีแตกตางกันมีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุค

ดานจํานวนชั่วโมงตอวันแตกตางกัน น่ันคือ ผูหญิงมีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุค

ดานจาํนวนชัว่โมงตอวนัมากกวาผูชาย ทัง้นีส้อดคลองกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ 

(2546) ที่วาเพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวา

เพศชาย และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนัสถ เกษมไชยานันท (2544) เรื่อง

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซต (Web sites) ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขต

กรงุเทพมหานคร ซึง่ผูใชอนิเทอรเนต็ทีม่เีพศแตกตางกนั มรีะยะเวลาในการใชเวบ็ไซต

แตกตางกนั นัน่คอื ผูใชอนิเทอรเนต็เพศหญงิมรีะยะเวลาในการใชเวบ็ไซตมากกวาเพศ

ชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชงานเว็บไซตเฟซบุคในแตละวันของผูใชงานที่เปนเพศ

หญิง เมื่อพบเจอเรื่องที่ตนสนใจ ก็อาจที่จะใชเวลาในการเขาชมรูปภาพ (Photo) การ

ติดตามขาวใหม (News Feed) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ไดนานและ

มากกวาเพศชาย ซึ่งการวิจัยหลายชิ้นยังพบวาผูหญิงถูกชักจูงใจไดงายกวาผูชาย 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 114)
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 1.2 อายุ พบวากลุมวยัทีแ่ตกตางกนัมคีวามถีก่ารใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดาน

จํานวนวันตอสัปดาหและลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุคแตกตางกัน นั่นคือ ผูที่

มีอายุ 40-60 ป มีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาหและ

ลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีอายุมากกวา 60 ป ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ีวาอายุหรือวัยนับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมี

ความเหมอืนหรอืแตกตางกนัดานความคดิและพฤตกิรรม โดยทัว่ไปแลวบคุคลทีม่อีายุ

มากจะมพีฤตกิรรมตอบสนองตอการตดิตอสือ่สารตางจากบคุคลทีม่อีายนุอย ซึง่แมวา

กลุมวยักลางคนและวยัสงูอายจุะมชีวงอายทุีไ่มแตกตางกนัมากนกั แตจากผลการศกึษา

ทําใหเห็นวากลุมวัยกลางคน ที่มีอายุ 40-60 ปมีพฤติกรรมความถี่การใชงานเว็บไซต

เฟซบุคดานจาํนวนวนัตอสปัดาหและลกัษณะการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุคมากกวากลุม

วัยสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป

 1.3 ภมูลิาํเนาปจจบุนั พบวาภมูลิาํเนาปจจบุนัทีแ่ตกตางกนัมคีวามถีก่าร

ใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาหและลักษณะการใชงานในเว็บไซต

เฟซบุคแตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

มีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาหมากกวาผูที่มีภูมิลําเนา

ปจจุบันอยูในภาคกลางและภาคใต สวนผูท่ีมีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือจะมีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาหมากกวาผูที่

มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในภาคใต และผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จะมีลักษณะการใชงานเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผุสดี 

ธรรมรักษ (2525) ที่วาการศึกษาถึงลักษณะประชากรตามที่อยูจะทําใหสามารถมอง

เหน็สภาพความเปนอยูตลอดจนการดาํรงชพีของคนได โดยประชากรในทองถิน่หนึง่ๆ 

มกัจะมลีกัษณะพฤตกิรรมทีค่ลายคลงึกนั และประชากรทีอ่ยูในทีอ่ยูอาศัยแตกตางกนั 

จะมีความแตกตางกันในดานลักษณะพฤติกรรม ซึ่งในที่นี้คือมีพฤติกรรมการใชงาน

เว็บไซตเฟซบุคที่แตกตางกัน

 1.4 สถานภาพการทํางาน พบวา สถานภาพการทํางานที่แตกตางกันมี

การใชงานเว็บไซตเฟซบุคแตกตางกัน นั่นคือ ผูท่ีทํางานจะมีระดับความถี่ของการใช

งานเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่เกษียณอายุหรือวางงาน ซึ่งไมวาจะเปนกลุมวัยกลาง
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คนที่ยังทํางานตามปกติ หรือกลุมวัยสูงอายุที่ยังทํางานแมวาจะมีอายุมากกวา 60 ป

แลวก็ตาม เปนวิถีชีวิตแบบทํางาน (Work lifestyle) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีกิจกรรม 

(Activity theory) ทีเ่ชือ่วาผูสงูอายทุีม่กีจิกรรมปฏบิตัอิยูเสมอๆ หรอืมภีารกจิอยูอยาง

สมํา่เสมอจะมกีารปรบัตวัทีด่ ีมคีวามสขุ และมสีขุภาพจติด ี(ธาดา วมิลวตัรเวท,ี 2542, 

อางถึงใน สุรเดช สําราญจิตต, 2551) ในขณะที่ผูที่เกษียณอายุหรือวางงานที่อาจมอง

วาตนเองอยูในชวงวิกฤติ ซึ่งอาจจํากัดความสนใจใหแคบลง ออนเพลีย หดหู หรือปด

ตัวเอง ถอนตัวออกมาจากสังคม

 1.5 รายได พบวา รายไดทีแ่ตกตางกนัมคีวามถีก่ารใชงานเวบ็ไซตเฟซบุค 

ดานจํานวนช่ัวโมงตอวันแตกตางกัน น่ันคือ ผูที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 

10,000 บาท มีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนชั่วโมงตอวันมากกวาผูที่

มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 100,000 บาท สวนผูที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ย

ตอเดือน 10,001-25,000 บาท มีความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนชั่วโมง

ตอวันมากกวาผูที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 25,001-55,000 บาท และมากกวา 

100,000 บาท และผูทีม่รีายไดสวนตวัเฉลีย่ตอเดอืน 85,001-100,000 บาท มคีวามถี่

การใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดานจาํนวนชัว่โมงตอวนัมากกวาผูทีม่รีายไดสวนตวัเฉลีย่ตอ

เดือนมากกวา 100,000 บาท การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาผูที่มีรายไดที่ตํ่ากวาจะมี

ความถีก่ารใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดานจาํนวนชัว่โมงตอวนัมากกวาผูทีม่รีายไดทีส่งูกวา 

แตเดิมนั้นมักพบวาผู ที่มีรายไดสูงกวามีความถี่การใชงานในดานที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต ที่มากกวาผูที่รายไดนอยกวา ดวยเหตุผล

ที่วาผูที่มีรายไดสูง มักมีการศึกษาสูง มีตําแหนงการงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันใหมี

ความจําเปนที่ตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตางๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ ดังนั้น

การเปดรับสื่อหรือการใชสื่อจึงจําเปนสําหรับผูรับสารกลุมนี้มากกวากลุมอื่น (ยุบล 

เบ็ญจรงคกิจ, 2534) แตจากผลการศึกษาพบวาผูที่มีรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน

ตํา่กวามคีวามถีก่ารใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดานจาํนวนชัว่โมงตอวนัมากกวาผูทีม่รีายได

สวนตัวเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา แสดงใหเห็นวาไมเฉพาะกลุมผูที่มีรายไดสูงเทานั้นที่จะมี

ความตองการขอมลูขาวสาร จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาผูทีม่รีายไดนอยกม็คีวาม

ตองการขอมูลขาวสารมากเชนกัน 
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2.  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
เฟซบุ๊คใน อนาคตแตกต่างกัน

 2.1 เพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีแนวโนมของความตั้งใจที่จะแนะนํา

ผูอืน่ใหมาใชเวบ็ไซตเฟซบุคแตกตางกนั นัน่คอื ผูหญงิจะมแีนวโนมของความตัง้ใจทีจ่ะ

แนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูชาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ 

สตะเวทิน (2546, น. 114) ที่วาเพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและรับ

ขาวสารมากกวาเพศชายและมักจะถูกชักจูงไดงายกวาเพศชาย

 2.2 อาย ุพบวา กลุมวยัทีแ่ตกตางกนัมแีนวโนมของความตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํ

ผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคแตกตางกัน นั่นคือ ผูที่มีอายุมากกวา 60 ป จะมีแนวโนม

ของความตั้งใจที่จะแนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีอายุ 40-60 ป 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่วาอายุหรือวัยนับเปนปจจัย

หนึ่งที่ทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันดานความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไป

แลวบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลที่

มอีายนุอย ซึง่แมวากลุมวยักลางคนและวยัสงูอายจุะมชีวงอายทุีไ่มแตกตางกนัมากนกั 

แตจากผลการศึกษาทําใหเห็นวาผูที่มีอายุมากกวา 60 ป มีแนวโนมของความตั้งใจที่

จะแนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีอายุ 40-60 ป 

 2.3 สถานภาพสมรส พบวาสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีแนวโนม

ของความตัง้ใจทีจ่ะใชงานตอไปเมือ่เวบ็ไซตเฟซบุคเปลีย่นรปูแบบแตกตางกนั กลาวคอื 

ผูที่มีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีแนวโนมของความตั้งใจที่จะใชงานตอไป

เมือ่เวบ็ไซตเฟซบุคเปลีย่นรปูแบบมากกวาผูทีม่สีถานภาพสมรส สอดคลองกบัแนวคดิ

ทีว่าคนทีอ่ยูในชวงวยักลางคนนีม้กัมคีวามโดดเดีย่วมากกวาคนในวยัอืน่ๆ กรณทีีคู่ชวีติ

ตายจากไปกอน (พงษ ผาวิจิตร, 2554) ในวัยสูงอายุก็เชนเดียวกัน การตายของคูชีวิต

เปนเหตกุารณทีก่ระทบกระเทอืนความรูสกึไดมากทีสุ่ดในชวีติ ระยะเวลาหลังจากการ

ตายของคูสมรสเปนระยะเวลาของความโศกเศรา ซ่ึงผูที่ยังมีชีวิตอยูตองคอยๆ ปรับ

ตวัตอสถานภาพใหมของตนเอง อาจเปนไปไดวาคนสองกลุมนีม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะใชงาน

ตอไปแมวาเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบ เพราะเว็บไซตเฟซบุคเปนสื่อที่สามารถชวย

คลายความเหงาและความโศกเศราจากการสูญเสียคูชีวิตหรือจากการหยาราง/แยก
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กนัอยูกบัสามหีรอืภรรยาไดมาก ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษาทีพ่บวาผูทีม่สีถานภาพ

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีแนวโนมพฤติกรรมการใชดานความตั้งใจที่จะใชงาน

ตอไปเมื่อเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบมากกวาผูที่มีสถานภาพสมรส

3. ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการใช้เวบ็ไซต์เฟซบุค๊แตก
ต่างกัน

 3.1 ภูมิลําเนาปจจุบัน พบวาภูมิลําเนาปจจุบันที่แตกตางกันมีแรงจูงใจ

ดานภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยู

ในภาคกลางมีแรงจูงใจดานภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีภูมิลําเนา

ปจจุบันอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผุสดี ธรรมรักษ 

(2525) ที่วาการศึกษาถึงลักษณะประชากรตามที่อยูจะทําใหสามารถมองเห็นสภาพ

ความเปนอยูตลอดจนการดํารงชีพของคนได โดยประชากรในทองถิ่นหนึ่งๆ มักจะมี

ลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน และประชากรที่อยูในที่อยูอาศัยแตกตางกัน จะมี

ความแตกตางกันในดานลักษณะพฤติกรรม ซึ่งในที่น้ีคือมีแรงจูงใจในการใชงานเว็บ

ไซตเฟซบุคที่แตกตางกัน ซ่ึงการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูใน

ภาคกลางจะมแีรงจงูใจภายในในการใชเวบ็ไซตเฟซบุค ไดแก ความตองการความรูและ

ขอมูลขาวสาร ความตองการพัฒนาตนเอง ความตองการความรัก ความตองการทาง

เพศ และความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาผูที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยู

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 3.2 รายได พบวารายไดท่ีแตกตางกันมีแรงจูงใจดานภายในในการใช

เว็บไซตเฟซบุคท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผูท่ีมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-

25,000 บาท จะมีแรงจูงใจดานภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคมากกวาผูที่มีรายได

สวนตัวเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 85,001 บาทขึ้นไป สวนผูที่มีรายไดสวนตัวเฉล่ียตอ

เดือน 25,001-55,000 บาท จะมีแรงจูงใจดานภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุค

มากกวาผูที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 100,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่วาการวิจัยทางดานนิเทศศาสตรไดชี้ใหเห็นวา

ความแตกตางทางดานรายได (Income) มีอิทธิพลตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผู

สงสารและสาร การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาผูที่มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา
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จะมีแรงจูงใจภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุค ไดแก ความตองการความรูและขอมูล

ขาวสาร ความตองการพัฒนาตนเอง ความตองการความรัก ความตองการทางเพศ 

และความตองการความสนกุสนานเพลดิเพลนิมากกวาผูทีม่รีายไดสวนตวัเฉลีย่ตอเดอืน

สูงกวา

4.  แรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ค

 4.1 แรงจูงใจภายใน พบวาแรงจูงใจดานภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุค

มีความสัมพันธกับความถ่ีการใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนชั่วโมงตอวันและ

ลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุค โดยเปนความสัมพันธทางบวก น่ันคือผูที่มี

แรงจงูใจดานภายใน ในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคมากจะมพีฤตกิรรมความถีก่ารใชงานเวบ็

ไซตเฟซบุคดานจํานวนชั่วโมงตอวันและลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุคมาก ซึ่ง

สอดคลองกบัแนวคดิของ กติ ิตยคัคานนท (2532) ทีว่าแรงจงูใจทีเ่กดิจากสิง่เราภายใน

รางกาย คือ แรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลเอง เชน ความหิวกระหาย ความรัก 

ความใคร ฯลฯ และยังสอดคลองกับแนวคิดของอารี พันธมณี (2546) ที่วาแรงจูงใจ

ภายในเปนสภาวะท่ีบุคคลตองการท่ีจะกระทําหรือเรียนรูบางส่ิงบางอยางดวยตนเอง 

ซึ่งความตองการหรือความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของ

แตละบคุคล จะผลกัดนัใหบคุคลสรางพฤตกิรรมขึน้ การศกึษานีจ้งึแสดงใหเหน็วาแรง

จูงใจภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุค ไดแก ความตองการความรูและขอมูลขาวสาร 

ความตองการพัฒนาตนเอง ความตองการความรัก ความตองการทางเพศ และความ

ตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสัมพันธกับความถี่การใชงานเว็บไซต

เฟซบุคดานจํานวนชั่วโมงตอวันและลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุค 

 4.2 แรงจูงใจภายนอก พบวาแรงจูงใจดานภายนอกในการใชเว็บไซต

เฟซบุคมีความสัมพันธกับความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุคดานจํานวนวันตอสัปดาห 

จํานวนชั่วโมงตอวันและลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุค โดยเปนความสัมพันธ

ทางบวก นัน่คอื ผูทีม่แีรงจงูใจดานภายนอกในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคมากจะมพีฤตกิรรม

ความถี่การใชงานเว็บไซตเฟซบุค ดานจํานวนวันตอสัปดาหจํานวนชั่วโมงตอวัน และ

ลกัษณะการใชงานในเวบ็ไซตเฟซบุคมาก ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ กติ ิตยคัคานนท 
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(2532) ที่วาแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกรางกายคือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายนอก
ตัวบุคคล เชน การไดรับรางวัล ยศถาบรรดาศักดิ์ การยอมรับ หรือการยกยองนับถือ
จากบุคคลอื่นๆ เปนตน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ อารี พันธมณี (2546) ที่วา
แรงจูงใจภายนอกเปนภาวะท่ีบุคคลไดรับการกระตุนจากภายนอก เชน ส่ิงของหรือ
เกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล คําชมเชย การแขงขัน การ
ติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ และแสดง
พฤตกิรรมมุงสูเปาหมายนัน้ การศกึษานีแ้สดงใหเหน็วาแรงจงูใจภายนอก ไดแก ความ
ตองการปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครอบครัว ความตองการการยอมรับจากสังคมและ
กลุมเพื่อน ความตองการคําชมเชย ความตองการช่ือเสียงและไดรับความนิยม และ
ความตองการเงนิทอง มคีวามสมัพนัธกบัความถ่ีการใชงานเวบ็ไซตเฟซบุคดานจาํนวน
วันตอสัปดาห จํานวนชั่วโมงตอวันและลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุค

5. แรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คในอนาคต

  5.1 แรงจงูใจภายใน พบวา แรงจงูใจดานภายในในการใชเวบ็ไซตเฟซบุค
มีความสัมพันธกับแนวโนมของความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตเฟซบุคตอไปในอนาคต 
ความตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํผูอืน่ใหมาใชเวบ็ไซตเฟซบุคและความตัง้ใจทีจ่ะใชงานตอไปเมือ่
เว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบ โดยเปนความสัมพันธทางบวก นั่นคือ ผูที่มีแรงจูงใจ
ดานภายในในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคมากจะมแีนวโนมของความตัง้ใจทีจ่ะใชงานเวบ็ไซต
เฟซบุค ตอไปในอนาคตความตั้งใจที่จะแนะนําผูอื่นใหมาใชเว็บไซตเฟซบุคและความ
ตั้งใจที่จะใชงานตอไปเมื่อเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ กิติ ตยัคคานนท (2532) ที่วาแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายในรางกาย คือ แรง
จงูใจทีเ่กดิขึน้ภายในตวับคุคลเอง เชน ความหวิกระหาย ความรกั ความใคร ฯลฯ และ 
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528) ที่วาแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง 
การทีบ่คุคลมองเหน็คณุคาทีจ่ะกระทาํดวยความเตม็ใจ การศกึษานีจ้งึแสดงใหเหน็วา
แรงจงูใจภายในในการใชเวบ็ไซตเฟซบุค ไดแก ความตองการความรูและขอมลูขาวสาร 
ความตองการพัฒนาตนเอง ความตองการความรัก ความตองการทางเพศ และความ
ตองการความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช
เว็บไซตเฟซบุคในอนาคต 
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 5.2 แรงจูงใจภายนอก พบวาแรงจูงใจดานภายนอกในการใชเว็บไซต

เฟซบุคมีความสัมพันธกับแนวโนมของความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตเฟซบุคตอไปใน

อนาคต ความตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํผูอืน่ใหมาใชเวบ็ไซตเฟซบุค และความตัง้ใจทีจ่ะใชงาน

ตอไปเมือ่เวบ็ไซตเฟซบุคเปลีย่นรปูแบบ โดยเปนความสมัพนัธทางบวก นัน่คอืผูทีม่แีรง

จงูใจดานภายนอกในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคมากจะมแีนวโนมของความตัง้ใจทีจ่ะใชงาน

เวบ็ไซตเฟซบุค ตอไปในอนาคตความตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํผูอืน่ใหมาใชเวบ็ไซตเฟซบุคและ

ความตั้งใจท่ีจะใชงานตอไปเม่ือเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบมาก ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคดิของกติ ิตยคัคานนท (2532) ทีว่าแรงจงูใจทีเ่กดิจากส่ิงเราภายนอกรางกาย คือ 

แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ภายนอกตวับคุคล เชน การไดรบัรางวลั ยศถาบรรดาศกัดิ ์การยอมรบั 

หรือการยกยองนับถือจากบุคคลอื่นๆ เปนตน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ อารี 

พนัธมณ ี(2546) ทีว่าแรงจงูใจภายนอกเปนภาวะทีบ่คุคลไดรบัการกระตุนจากภายนอก 

ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ และแสดงพฤติกรรม

มุงสูเปาหมายนั้น การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจภายนอก ไดแก ความตองการ

ปฏสิมัพันธกบัเพือ่นและครอบครวั ความตองการการยอมรบัจากสังคมและกลุมเพือ่น 

ความตองการคาํชมเชย ความตองการช่ือเสยีงและไดรบัความนยิม และความตองการ

เงินทองมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุคในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. จากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจภายในในการใชเว็บไซตเฟซบุคของ

กลุมวยักลางคนและวยัสงูอายุสงูสดุ คือ ดานความตองการพัฒนาตนเอง โดยตองการ

พฒันาตนเองใหทนัยคุทนัสมยั เชน การอานสิง่ทีค่นอืน่ๆ พดูคยุหรอืแบงปนกนั (Share) 

เปนตน สาํหรบัแรงจงูใจภายนอกในการใชเวบ็ไซตเฟซบุคสูงสุด คือ ดานความตองการ

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครอบครัว โดยติดตอกับกลุมเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร

ความเปนอยู พดูคยุเรือ่งทัว่ไป นดัเจอกนัหรอืทาํกจิกรรมมากทีส่ดุ อกีทัง้กลุมวยักลาง

คนและวัยสูงอายุยังมีการใชงานเว็บไซตเฟซบุคโดยเฉลี่ยสูงถึงสัปดาหละ 6 วัน ดังนั้น
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หนวยงานหรอืองคกรตางๆ สามารถนาํผลการวจิยันีม้าปรบัใชในการสรางหรอืพฒันา

เฟซบุคเพจ (Facebook page) หรือนํามาประยุกตใชกับสื่อตางๆ ของตนเองใหตรง

กบัแรงจงูใจของกลุมวยักลางคนและวยัสงูอาย ุเพ่ือใชเปนชองทางในการใหขอมลูหรอื

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมไปถึงการนํากลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุไปเปนกลุม

เปาหมายในการโฆษณาบนเฟซบุค (Ads Banner) ไดอีกดวย

 2. ผลการศึกษายังพบวา กลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุมีความตั้งใจที่จะ

ใชงานตอไปเม่ือเว็บไซตเฟซบุคเปลี่ยนรูปแบบ เชน เปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน 

เปลี่ยนแปลงแกน (Theme) ของเว็บไซต เปนตน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากขอ

เสนอแนะของกลุมตวัอยาง พบวา สวนใหญตองการใหเวบ็ไซตเฟซบุคปรบัปรงุในดาน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต โดยการเปลี่ยนแปลงในสวนที่จะกระทบตอผูใชงาน

โดยตรง ควรมกีารแจงใหทราบและไดรบัการยอมรบัจากเจาของบญัชี (Account) กอน 

เว็บไซตไมควรทําโดยพลการ และควรมีระบบปองกันการขโมย (Hack) ขอมูลสวนตัว

ของผูใชเว็บไซตเฟซบุคที่ดีกวานี้ ดังนั้นเว็บไซตเฟซบุคจึงควรปรับปรุงในดานเหลานี้ 

เพราะหากมีเว็บไซตอื่นท่ีพัฒนามาไดดีกวาน้ี หรือตรงกับความตองการของผูใชกลุม

วัยกลางคนและวัยสูงอายุไดมากกวา ผูใชกลุมนี้ก็อาจหันไปใชงานเว็บไซตอื่นแทนได

 3. กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความเห็นวาเว็บไซตเฟซบุคจะกอใหเกิด

ประโยชนหรือโทษนั้นขึ้นอยูกับตัวผูใชงานเปนหลัก ดังนั้นผูใชจึงควรใชงานเฟซบุค

อยางมีสติ มีวินัยในตนเอง และใชดวยความระมัดระวัง เพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอ

การงาน ครอบครัว เสียปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง หรือสงผลเสียตอสุขภาพรางกาย

ของตนเอง อีกทั้งควรเคารพสิทธิผูอื่นและมีความรับผิดชอบในทุกการแสดงความคิด

เห็น (Comment) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ (Video) หรือลิ้งค (Link) ที่ตนเองไดโพสต

ลงในเว็บไซตเฟซบุค

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผล

ตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตเฟซบุค ระหวางกลุมวัยรุนและวัยกลางคน วัยรุนและวัย

สูงอายุ วัยผูใหญตอนตนและวัยกลางคน หรือวัยผูใหญตอนตนและวัยสูงอายุ เพื่อให

ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมวัยอื่น ๆ
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 2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรม

การใชสื่อประเภทอื่นๆ ของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุ เพื่อใหทราบวากลุมวัย

เหลานี้มีพฤติกรรมการใชงานสื่อออนไลนประเภทอื่นๆ อยางไร และแรงจูงใจใดบางที่

มีผลตอพฤติกรรมการใชสื่อนั้นๆ และมีผลมากนอยเพียงใด

 3. การศกึษาในครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 

รปูแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

ครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาจใชรูปแบบการ

สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อ

ใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฒันาการของการเปลีย่นแปลงและ
ภมูหิลงัทางวฒันธรรมตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนัของกตีารไฟฟา พรอมกบัศกึษารสนยิม 
ตลอดจนแบบแผนในตรรกวทิยาการบรโิภค การประกอบสรางสญัญะ ความหมายของ
ผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอร และ อัตลักษณหรือตัวตน ผานการบริโภคของผูบริโภค
กีตารไฟฟาเฟนเดอร โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและแนวคิดเรื่องรสนิยม แนวคิดเรื่อง
ตรรกวทิยาการบรโิภค และแนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ หรอืตวัตนเปนกรอบในการวเิคราะห 
โดยมุงศึกษาลกัษณะการบรโิภคของกลุมผูบริโภคกตีารไฟฟาแบรนดเฟนเดอร โดยใช
เกณฑในเรื่องของผลประโยชน (Interest) ที่ไดจากกีตารไฟฟาเฟนเดอรที่แตกตางกัน
ในการแบงและเลือกศึกษา โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลของผูจําหนายกีตารไฟฟา
แบรนดเฟนเดอร และผูบริโภคจํานวน 2 กลุมไดแก ผูบริโภคที่อยูในธุรกิจดนตรีและ
ผูบรโิภคทีไ่มไดอยูในธรุกจิดนตรโีดยใชวธิกีารสมัภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
 ผลการวิจัยพบวาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมในอดีตของกีตารไฟฟา
แบรนดเฟนเดอรน้ัน ผูจําหนายใหความหมาย และความสําคัญกับตรรกะเชิงอรรถ
ประโยชนมากทีส่ดุ จนกระทัง่ในยคุทีเ่ทคโนโลยกีารส่ือสารมกีารพฒันาจนไรพรมแดน 
ชุดความหมายของกีตารไฟฟาไดสะทอนความเปนสินคาทางวัฒนธรรม หรือสินคา
สัญญะ โดยเฉพาะความเปนกตีารสญัชาติอเมริกัน ความเปนสนิคาแฟชัน่ ซึง่เชื่อมโยง
กบัมติกิารบรโิภคของผูบรโิภคมากยิง่ขึน้ ซึง่ผูบรโิภคในยคุปจจบุนัมกีารผสมผสานการ
บริโภคมูลคากับตรรกะเชิงอรรถประโยชน ตรรกะของมูลคาแลกเปลี่ยน และตรรกะ
มลูคาเชงิสญัญะ โดยมสีดัสวนการบรโิภคตรรกะมลูคาเชงิสญัญะมากทีส่ดุ อนัเปนการ
ยอมรับ ตอรอง หรือปฏิเสธชุดความหมายที่ผูผลิตและผูจําหนายสรางขึ้น โดยพบวา
มีมิติการบริโภคในเชิงดานอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งไม
เหลือการบริโภคในตรรกะเชิงอรรถประโยชนหลงเหลือ ซึ่งแมวาแนวคิดตรรกวิทยา
การบริโภคของ โบดริยารด จะสามารถอธิบายวัฒนธรรมการบริโภคของผูบริโภคใน
ยคุบรโิภคนยิมไดอยางรวมสมยั หากแตวาในมติขิองประเภทสินคา และบรบิทแวดลอม
ในสังคมไทยที่โบดิรยารดไมไดกลาวถึง ก็ยังคงเปนขอจํากัดของแนวคิดนี้อยูเชนกัน

คาํสาํคญั: ตรรกวทิยาการบรโิภค, รสนยิม, อตัลกัษณหรอืตวัตน, ผูบรโิภค, การบรโิภค, 
สญัญะ, สนิคาทางวฒันธรรม, สนิคาสญัญะ, กตีารไฟฟา, เฟนเดอร

บทคัดยอ
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 This research aims at studying the development of the 

cultural background from past to present of the electric guitar as well 

as constructions of signs through Fender’s guitar consumers’ tastes, their 

logic of consumption and their identities. This study uses qualitative 

research and the key concepts of taste, logic of consumption and 

identity as frameworks for analysis. on the consumption of Fender’s 

electric guitar consumers. Using the criteria in terms of benefits (Interest) 

from Fender electric guitar, vendors of electric guitar and segments 

consumers into 2 groups: consumers who are not in music business and 

consumers who in music business such as artists.

 The results show that considering cultural background as a 

relevant factor to the sales of Fender electric guitar, vendors emphasize 

on use value the most. However, after the era of communication 

technology has developed boundlessly, the meaning of electric guitar 

is shifted by reflecting more as cultural and sign commodity. In particu-

lar, the meanings of Fender as an American guitar and fashion product 

are underlined in association with consumers’ dimensions of consump-

tion. As a result, consumers today develop their own pattern of con-

sumption by combining the use of value, logic of exchange value and 

logic of sign value while the logic of sign value seems to play the most 

significant role. Consumers have power that they tend to accept, nego-

tiate and reject the set of meanings that created by the manufacturers 

and the vendors. It was also found that emotion is the key impulse 

comparing to the use value in consumers’ logic of consumption. Although 

Baudrillard’s theory of the logic of consumption is well-explained the 

Abstract
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culture of consumers’ consumption in contemporary era, attention to 

the differences of products within social and cultural context of Thailand 

has left the space for further discussion and argumentation under Bau-

drillard’s concept of consumption.

Keyword: Logic of consumption, Taste, Identity, Consumer, Consump-

tion, Sign, Cultural Commodity, Sign Commodity, Electric 

Guitar, Fender
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบัน “กีตารไฟฟา” ถือไดวาเปนสินคาอีกประเภทหนึ่งที่คนในสังคม 

ตลอดจนผูทีช่ืน่ชอบในดนตร ีหรอืกตีารไฟฟา นยิมมไีวเพือ่เลน สะสมหรอืครอบครอง 

ดังจะเห็นไดจากจํานวนกลุมผูจําหนายกีตารไฟฟาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต ซ่ึง

สามารถพบเห็นรานจําหนายกีตารไฟฟาไดในหางสรรพสินคามากมายเกือบทุกแหง 

อกีทัง้ไดมกีลุมผูบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้จากในอดตีทีส่วนใหญมกัจะมเีพยีงกลุมนกัดนตรหีรอื

ศิลปนเพียงเทาน้ัน แตในปจจุบันไดมีกลุมผูบริโภคอื่นๆ เชน กลุมนักเรียน นิสิต

นกัศกึษา และกลุมคนในวยัทาํงาน ตลอดจนหลกัสูตรการเรยีนการสอนมากมายตัง้แต

ระดับโรงเรียนไปจนถึงในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

 “กตีาร” จงึถือไดวาเครือ่งดนตรทีีม่บีทบาทสาํคญัทีเ่ปรยีบเสมอืนเครือ่งมอื

สื่อสารใหกับผู คนในสังคมแวดวงดนตรี ไมวาจะมีกีตารที่เนนการใชงาน ความ

สนุกสนาน หรือสังสรรคระหวางเพื่อนเปนหลัก ซึ่งถือวาบริโภคในเชิงอรรถประโยชน 

(Use Value) จนกระทั่งเมื่อกีตารกลายมาเปนของสะสม ก็สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบ

ของการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป ซึง่เปนลกัษณะการบรโิภคเชงิเศรษฐศาสตรคาแลกเปลีย่น 

(Exchange Value) คอื การซือ้กตีารเพือ่เกบ็สะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่คูขนานไปกบักระแส

การผลติแบบอตุสาหกรรมในระบบทนุนยิม เปนผลใหเกดิภาวะทีส่นิคาถกูผลติออกมา

จนลนเกิน (Oversupply) ในระบบทุนนิยม ทําใหวัฒนธรรมตางๆ ของแตละชนชาติ

หรือแตละประเทศ ถูกนํามาทําใหกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural Com-

modity) ผานการประกอบสราง (Construct) สัญญะหรือความหมาย (Sign or 

Meaning) เพิ่มเติมใหกับสินคาทางวัฒนธรรม ผานกระบวนการประกอบสรางจาก

สื่อมวลชน จนกระทั่งสินคามีคุณคา และสัญญะ หรือความหมายที่ไปมากกวาของตัว

มันเอง ดังที่ โบดริยารดไดแสดงทัศนะไววา สังคมบริโภคยุคใหม ผูบริโภคไมไดบริโภค

เฉพาะตัวสินคาเทานั้น แตสินคาจะถูกเปลี่ยนเปนสัญญะกอน เพื่อที่การบริโภคจะ

ดําเนินตอไปไดโดยไมมีที่สิ้นสุด โบดริยารด (1998)

 อยางไรก็ดีในประเด็นของ ตรรกะการบริโภคในสินคาประเภทเครื่องดนตรี 

โดยเฉพาะ “กีตารไฟฟา” นั้นยังเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจนอยมาก โดยที่กีตารไฟฟา
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นัน้ถอืไดวาเปนสนิคาสญัญะ หรอืสนิคาวฒันธรรมทีผ่านการประกอบสรางความหมาย

มามากมายจากผูผลติ โดยเฉพาะ “กตีารไฟฟาแบรนด เฟนเดอร” ทีเ่ปนทีน่ยิมทัว่โลก 

ตลอดจนมีประวัติอันยาวนาน อีกทั่งยังบงบอกถึงความเปนกีตารสัญชาติอเมริกันไว

อยางชดัเจน จงึเปนประเดน็ทีน่าสนใจในการศกึษาถงึกลุมผูจาํหนายและกลุมผูบรโิภค 

วาในแตละกลุมน้ันมีเกณฑผลประโยชนกับกีตารไฟฟาในเรื่องตางๆ ที่แตกตางกัน 

ดวยเหตนุีร้สนยิมในการบรโิภคของผูบรโิภคแตละกลุมนัน้เปนอยางไร และการสือ่สาร

ความหมาย ตรรกะการบริโภคของผูบริโภคกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรนั้นมีลักษณะ

และแตกตางกันอยางไร และผูบริโภคในแตละกลุมนั้นแสดงถึง อัตลักษณหรือตัวตน

ผานตรรกะการบริโภคเปนอยางไร

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการเปล่ียนแปลงและภูมิหลังทางวัฒนธรรม

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ของกีตารไฟฟาในประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาแบบแผนในตรรกวิทยาการบริโภคและการประกอบสราง

สัญญะ ความหมายของ ผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอร

 3.  เพื่อศึกษารสนิยมผานการบริโภคของผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอร

 4.  เพื่อศึกษาอัตลักษณหรือตัวตน ผานการบริโภคของผูบริโภคกีตาร

ไฟฟาเฟนเดอร 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 1.  แนวคิดเรื่องตรรกวิทยาการบริโภค (Logic of Consumption)

 2.  แนวคิดเรื่องอัตลักษณ หรือตัวตน (Identity and Subjectivity)

 3.  แนวคิดเรื่องรสนิยม (Taste) 
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วิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

เครื่องมือวิจัย ดังนี้

 1. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary analysis) เปนการวิเคราะห

และรวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของกบัประวตั ิภมูหิลงั พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของ

กีตารไฟฟาในประเทศไทยในอดีตและสภาพความเปนจริงในปจจุบันของกีตารไฟฟา

ในเฟนเดอร ตลอดจนเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อวิเคราะหและ

รวบรวมขอมูลของ ผูจําหนาย และผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอร จํานวน 10 คน โดย

ใชเกณฑผลประโยชนที่ไดจากกีตารที่แตกตางกันจําแนก โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

ผูบริโภคที่อยูในธุรกิจดนตรีและผูบริโภคท่ีไมไดอยูในธุรกิจดนตรี เพื่อนําขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหถึงการสื่อความหมาย ตรรกะการบริโภค 

อัตลักษณ และรสนิยมของผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอร ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวกับ

พื้นที่ในสื่อสารของผูบริโภคกีตารไฟฟาในการประกอบสรางสัญญะหรือความหมาย 

และสรางอัตลักษณหรือตัวตน

  - การวเิคราะหขอมลูจากการสมัภาษณเชงิลึก (In-Depth Interview) 

จากผูจําหนายกีตารไฟฟาเฟนเดอร เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงการประกอบสราง

สญัญะหรอืความหมายของผูจาํหนายกตีารไฟฟาเฟนเดอรไทย โดยวเิคราะหถงึสญัญะ

และความหมายตางๆ ของผูจําหนาย โดยใชแนวคิดเรื่องตรรกะการบริโภค (Logic of 

Consumption) มาวิเคราะห

  - การวเิคราะหขอมลูจากการสมัภาษณเชงิลกึ(In-Depth Interview) 

ผูบรโิภคกตีารไฟฟา เฟนเดอร โดยเปนการวเิคราะหแบบแผนการบรโิภคของผูบรโิภค

ในฐานะผูรับสาร ที่เกี่ยวกับการประกอบสรางสัญญะหรือความหมาย การสราง

อัตลักษณหรือตัวตน ตลอดจนรสนิยมในกีตารไฟฟาของผูบริโภค โดยใชแนวคิดเรื่อง

ตรรกะการบริโภค (Logic of Consumption) แนวคิดเรื่องอัตลักษณ หรือตัวตน 

(Identity and Subjectivity) และแนวคิดเรื่องรสนิยม (Taste) มาเปนกรอบในการ

วิเคราะห เพื่อใหทราบถึง แบบแผนของการบริโภค การประกอบสรางสัญญะหรือ
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ความหมาย การสรางอัตลักษณหรือตัวตน และรสนิยมในการบริโภคของผูบริโภค

กีตารไฟฟาเฟนเดอร

สรุปและผลการวิจัย

สวนที่ 1 พัฒนาการทางสังคมของกีตารไฟฟา และรานจําหนายกีตารไฟฟาใน

 ฐานะสินคาทางวัฒนธรรม หรือสินคาสัญญะ

 การศกึษาพฒันาการทางและประวตัขิองแบรนดเฟนเดอรในสงัคมตะวนัตก

นั้นสะทอนใหเห็นถึงการประกอบสรางสัญญะหรือความหมายตางๆ ผานกีตาร

ไฟฟาเฟนเดอร ไดแก  1. การใชคําวา “อเมริกัน” ในการตั้งชื่อรุนกีตารตางๆ ของ

แบรนดเฟนเดอร ซึง่แสดงถงึสญัญะหรอืความหมายของกตีารสัญชาตอิเมรกินั  2. การ

ลอกเลยีนแบบตวัเองโดยการผลติซํา้กตีารรุนทีเ่คยสรางชือ่ในยคุทศวรรษตางๆ ทีเ่ปน

ตํานานของแบรนดเฟนเดอรออกมาจําหนาย อาทิ กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรใน

ตระกูลคัสตอม “ไทมแมชชีน”(Time Machine) และ เฟนเดอรในตระกูลรีอิชชูใน

ปเกาตางๆ  3. การประกอบสรางสญัญะหรอืความหมายในเรือ่งของศลิปนทีม่ชีือ่เสยีง

ผานกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรในตระกูลซิกเนเจอร  4. การสรางอัตลักษณ หรือตัว

ตนใหกบัผูบรโิภคผานการสัง่ทาํกตีารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรคัสตอม ชอ็ปไดตามความ

ตองการ ซึ่งลวนแลวแตเปนการประกอบสรางสัญญะ หรือความหมายใหกีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยอาศัยความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีเปนเครือ่งมอืในการสือ่สารและแพรกระจายทางวฒันธรรม จนไดรบัความ

นิยมไปทั่วโลก ซึ่งสงผลใหวัฒนธรรมทองถิ่นตกเปนเหยื่อของวัฒนธรรมการบริโภค 

และสินคาตางๆ ไดกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมเชนกัน 

 รวมถึงประเทศไทยของเราก็ไดใหสัญญะ หรือความหมายผานกีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรในฐานะของสินคาวัฒนธรรมเชนกัน โดยไดเริ่มนํากีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรเขามาจาํหนายในยคุของหลงัสงครามเวยีดนาม ในยคุบรบิทของทหาร

จี.ไอ. จนทําใหเกิดการแพรกระจายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางดนตรีเกิด

ขึ้น ซึ่งรวมไปถึงปญหาทางสังคมตางๆ ที่ตามมามากมายจากการแพรกระจายของ

วัฒนธรรมตะวันตก เชน แหลงบันเทิง และสถานเริงรมย เปนตน เปนผลใหภาพของ
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ความหมายในอดตีของกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรถกูประกอยสรางสญัญะ หรอืความ

หมายคอนขางทีจ่ะเปนภาพลบตดิตรงึอยูดวยในบรบิทของสงัคมไทยขณะนัน้ หากแต

การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ตลอดจนสื่อในรูปแบบใหมๆ ที่เริ่มเขามามี

บทบาทในสังคม วัฒนธรรมของไทย ทําใหเกิดการเปดกวางและการแพรกระจายทาง

ดานอํานาจ ความคิด วัฒนธรรมและดานอื่นๆ ผานสื่อตางๆ มากยิ่งขึ้น สัญญะ หรือ

ความหมาย ตลอดจนภาพของกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรจึงถูกเปล่ียนผาน และ

รื้อถอนความหมายในอดีตในทางที่ดีขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการขยายตัวไปสูระบบ

การศึกษา เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตและการพัฒนาดานแฟชั่น, หางสรรพสินคา 

รวมไปถึงดานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการนําเสนอความ

หมายของสินคาตางๆ ที่เปลี่ยนไปจากในอดีต เปนผลใหกีตารไฟฟากลายเปนสินคา 

หรือวัตถุที่ไดรับการแปรรูปใหเปนสินคาอุตสาหกรรม โดยเวียนวายอยูในระบบที่มี

กระแสแหงการเปลีย่นแปลงทีไ่มหยดุนิง่ โดยทาํการยายทีต่ัง้ไปอยูในแหลงแฟชัน่ หาง

สรรพสินคาชั้นนํา เพื่อสื่อถึงความทันสมัยและความเปนสังคมเมืองในการประกอบ

สรางความหมายของสินคาประเภทกีตารไฟฟา ซึ่งเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ตอมา

ภายหลังไดกลายมาเปนสินคาทางวัฒนธรรม ที่ไดรับการประกอบสรางสัญญะหรือ

ความหมาย ตลอดจนการผลิตซ้ําและเนนย้ําสัญญะ หรือความหมายของผูจําหนาย

ตางๆ ในบริบทสังคมไทย 

 ดวยเหตุน้ีกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรในยุคของสังคมแหงการบริโภคใน

บริบทของสังคมไทย จึงไมไดมีการบริโภคและแลกเปล่ียนดวยความพึงพอใจทาง

เศรษฐศาสตรเพียงเทานั้น แตยังไดมีการบริโภคความหมายที่แฝงนัยยะไปกับการ

บริโภคเชนกัน จากความหมายท่ีแฝงนัยยะดังกลาวนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงฐานะทาง

สังคมและสัญลักษณ กลาวคือ วัตถุหรือสินคาในสังคมการบริโภคน้ัน นอกจากจะมี

ประโยชนใชสอยแลว วัตถุหรือสินคาเหลาน้ัน ยังถูกกําหนดใหอยูในฐานะที่เปนสวน

ประกอบของความหมายระบบคณุคาในสงัคมสมยัใหม เชน การเลอืกหรอืครอบครอง

กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรที่ผลิตในประเทศอเมริกาของกลุมผูบริโภคนั้น เปนการ

เสพ เพื่อบงบอกถึงความดั่งเดิม (Original) และความเปนกีตารสัญชาติอเมริกัน 

ซึ่งความหมายที่เกิดขึ้นนี้ไมไดมีความเกี่ยวของกับคุณลักษณะที่แทจริงของสินคา แต

เกดิจากการกาํหนดขึน้มาของระบบโครงสรางทีใ่หความหมายกบัวตัถแุละสินคาตางๆ 
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อนัเปนลกัษณะของการสรางสญัญะโดยการเชือ่มโยงสินคา สัญญะและการบรโิภคเขา

ไวดวยกัน โดยเฉพาะเมื่อสินคาถูกสรางภาพลักษณดวยกระบวนการโฆษณา ที่เนน

เร่ืองภาพลกัษณภายนอกของสนิคา และมุงขายสญัญะหรอืความหมาย เชงิภาพลกัษณ

มากกวาตัวสินคา ก็ยิ่งเปนแรงกระตุนในการสงเสริมและผลักดันใหสินคาสัญญะ หรือ

สินคาทางวัฒนธรรมดํารงรูปแบบใหเกิดการบริโภคของผูบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด

สวนที่ 2 รสนิยม แบบแผนของการบริโภค การประกอบสรางสัญญะหรือความหมาย

 และอัตลักษณหรือตัวตนของกลุมผูบริโภคกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอร

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูบริโภค โดย

ใชเกณฑเรือ่งของผลประโยชน (Interest) ทีไ่ดรบัจากกตีารทีแ่ตกตางกนั มาเปนเกณฑ

ในการแบงประเภทกลุมผูบริโภคออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่หนึ่ง ผูบริโภคที่อยูใน

ธุรกิจดนตรี และ กลุมที่สอง ผูบริโภคที่ไมไดอยูในธุรกิจดนตรี ซึ่งจากการศึกษาขอมูล

สวนตัวและรูปแบบการใชชีวิตของกลุมผูบริโภคทั้ง 2 กลุม พบวาผูบริโภคทั้งสองกลุม

นั้น สวนใหญมีฐานะคอนขางดี กลาวคือ มีฐานะตั้งแตในระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ซึ่งมี 

“อาชพี” เปนตวัชีส้ถานะภาพของชนชัน้ทีเ่ปนสวนหนึง่ของระบบทนุนยิม โดยสามารถ

สบืทอดสถานะหรอืดาํรงความเปนชนชัน้ของตนเองได และสามารถเลือ่นสถานะภาพ

ของตนเองใหสูงข้ึนไดจากการกระทําของตนเอง ดวยทุนทางเศรษฐกิจ และทุนดาน

ตางๆ เหตุนี้ คนชนชั้นกลาง คือ กลุมคนที่มีระดับการศึกษาที่ดี (อานออกเขียนและ

บันทึกได) มีศักยภาพทางเศรษฐกิจดี จึงสามารถครอบครองกีตารไฟฟาในราคาหลัก

หมื่นขึ้นไปได เปนตน

 จากผลการศึกษาในเรื่องของรสนิยมนั้น พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญนั้นมี

ทนุทางเศรษฐกจิทีส่ามารถครอบครองกตีารไฟฟาราคาเปนหมืน่ได หากแตมกีารหลอ

หลอม สั่งสมและเพิ่มพูนทุนทางวัฒนธรรม ความรู ทุนทางสัญลักษณและทุนทาง

สังคมอันมีมีระดับที่มากนอยแตกตางกันไปในการสรางความแตกตางในรสนิยมการ

เลือกครอบครองกีตารไฟฟา กลาวคือ รสนิยมในการเลือกครอบครอบ กีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรของกลุมผูบรโิภคทีอ่ยูในธรุกิจดนตรนีัน้ มเีงือ่นไขของภาพลกัษณของ

ความเปนศิลปนหรืออาชีพ หรือแนวเพลงท่ีเปนตัวตน อันเปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ

เรื่องของวิถีทางการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เชน ความเปนศิลปน หรือผลประโยชน 

(Interest) ท่ีไดจากกีตาร เชน เปนอาชีพท่ีสรางรายไดหลัก เปนตน หากแตกลุมผู
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บริโภคกลุมนี้ไมไดถูกตีกรอบดวยเรื่องรายไดที่จํากัด เนื่องจากรายได และอาชีพของ

กลุมผูบรโิภคนัน้ อยูในเกณฑทีด่ ีดวยเหตนุีก้ารมทีนุทางเศรษฐกจิเปนพืน้ฐาน ประกอบ

กับการมีทุนทางวัฒนธรรม ความรู ตลอดจนทุนทางสัญลักษณ ซึ่งสรางความแตกตาง

จากกลุมผูบริโภคอื่นๆ อันมีความรูในดานขององคประกอบและอุปกรณตางๆ ของ

กีตารเปนอยางดี แสดงเห็นถึงความเปนชนชั้นกลางที่มีความรูหรือมีรสนิยมในเลือก

หรือครอบครองกีตารและอุปกรณตางๆ อันมีมิติดานการครอบครองวัตถุที่เนนความ

แตกตางเชิงสัญลักษณ เชน การมีรสนิยมในเรื่องของการครอบครองกีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรที่มีสีที่หายาก หรือสีที่แตกตางกับคนอื่นๆ 

 หากแตวาในกลุมผูบริโภคในกลุมที่สอง คือ ผูบริโภคที่ไมไดอยูในธุรกิจ

ดนตรนีัน้ สวนใหญคอนขางทีจ่ะมกีารหลอหลอมทนุทางวฒันธรรมในอดตีทีเ่กีย่วของ

กบัดานดนตรหีรอืดานกตีารนอยกวากลุมผูบรโิภคทีอ่ยูในธรุกจิดนตร ีแตไดมกีารสราง

เสริมและเพิ่มพูนทุนทางวัฒนธรรม ความรูตางๆ และทุนทางสัญลักษณจากการมีชื่อ

เสียง และเปนท่ียอมรับในแวดวงนักสะสมกีตารในภายหลัง ดวยเหตุนี้จึงทําใหกลุม

ผูบรโิภคกลุมนีม้แีนวทางการเลอืกใชสิง่ของเพือ่บรโิภค หรอืเงือ่นไขการมวีตัถคุอนขาง

ทีจ่ะหลากหลายตามวถิทีางการดาํเนนิชวีติ (Lifestyle) เชน การสนใจ หรอืเสาะแสวง

ความรูดานประวัติกีตารจากหนังสือ นิตยสาร หรือขาวสารและขอมูลตางๆ ใน

อินเทอรเน็ต เปนตน ซ่ึงผูบริโภคในกลุมน้ีโดยสวนใหญนั้นมีจุดรวมที่เหมือนกันคือ

การมีความแตกตางเชิงสัญลักษณ กลาวคือ กลุมผูบริโภคโดยสวนใหญน้ันเลือกและ

ครอบครองกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรท่ีเปนรีอิชชู ในปตางๆ และกีตารไฟฟา

แบรนดเฟนเดอรที่เปนซิกเนเจอรของศิลปนชื่อดัง เปนตน โดยอาศัยทุนทางความรู 

และทนุดานตางๆ ทีแ่ตกตางกนัในการเลอืกบรโิภค ดวยเหตนุีก้ารเลอืกหรอืครอบครอง

วัตถุนั้น จะมีการเนนไปที่ตัวกีตารไฟฟามากกวาอุปกรณตางๆ เชน แอมป สายแจ็ค 

และเอฟเฟค เปนตน ซึ่งทําใหเห็นถึงรสนิยมในการครอบครองมีความแตกตางเชิง

สัญลักษณ ดังเชน กีตารท่ีครอบครองน้ันเปนกีตารในรุนที่หายาก, เปนกีตารใน

รุนลิมิเต็ด, เปนกีตารในรุนที่ศิลปนชื่อดังใช และเปนกีตารไฟฟาที่อยูในระดับและ

ราคาสูง เปนตน 

  การมีรสนิยมเพื่อบงบอกตําแหนง หรือสถานะทางสังคม โดยใชพลังทาง

สัญลักษณผานการใช หรือบริโภคสินคา จึงสามารถเสริมและเชื่อมโยงจากแนวคิด

เรื่องตรรกวิทยาการบริโภค (Logic of Consumption) ในเรื่องใหเหตุผลหรือการ
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สรางความเปนเหตุผล ถึงสัญญะหรือความหมาย ตลอดจนแบบแผนของการบริโภค

กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรโดยใชแนวคิดตรรกวิทยาการบริโภคของโบดริยารด โดย

พบวากลุมตัวอยางโดยสวนใหญท้ังสองกลุมตัวอยางนั้นมีระดับตรรกะในการบริโภค

กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรในตรรกะของมูลคาเชิงสัญญะมากที่สุด รองลงมาคือ 

ตรรกะของมูลคาแลกเปลี่ยน เชน การซื้อขาย และการเก็งกําไร เปนตน และตรรกะ

ของมูลคาใชสอยในเรื่องของการใชงานหรือการเลนเพื่อสันทนาการ หากแตวาใน

ตรรกะมลูคาในขอนี ้มตีวัแปรในเรือ่งของผลประโยชน (Interest) และในเรือ่งของทนุ

ดานตางๆ ที่แตกตางกันกํากับอยู จึงเปนผลใหเกิดความแตกตางของตรรกะของมูล

คาใชสอยของกลุมผูบริโภค และในตรรกะในลําดับสุดทายคือ ตรรกะของมูลคาการ

แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ อันเปนสัญลักษณที่แนบความหมายมาผานกีตารไฟฟา อัน

เปนสัญลักษณแทนความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับ เพื่อแสดงถึงความรูสึกทางใจ

ใหแกกนั เชน สญัลกัษณ หรอืความหมายแทนความรกั ความสมัพนัธ และการสนบัสนนุ

ของบุคคลในสถาบันครอบครัว หรือความหมายแทนความรัก การตอบแทนหรือการ

ขอบคุณ เปนตน

 จากขอมูลดังกลาวสามารถจําแนกกลุมของสัญญะหรือความหมายไดเปน

สองกลุมใหญ คือ  1. การบริโภคสัญญะ หรือความหมายที่เปนการประกอบสรางหรือ

สื่อความหมายขึ้นมาใหมและ  2. การบริโภคสัญญะหรือความหมายที่เปนการเนนยํ้า

สัญญะ หรือความหมายเดิมจากแบรนดเฟนเดอร กลาวคือ กลุมผูบริโภคทั้งสองกลุม

นั้นมีการบริโภคสัญญะหรือความหมายท้ังท่ีประกอบสรางหรือสื่อความหมายขึ้นมา

ใหมในเชิงของอารมณและความรูสึก โดยท่ีผูบริโภคกีตารไฟฟาเฟนเดอรนั้นมองวา

กีตารไฟฟาเปนเสมือนเพื่อน แฟนหรือภรรยา เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปน

สินคาทางวัฒนธรรมหรือสินคาสัญญะ ที่มีผลกระทบตกทอดไปจนถึงระดับของจิตใจ 

และความรูสึกของผูบริโภค ตัวอยางเชน สัญญะ หรือความหมายในเชิงของความเปน

สุนทรียะ เฉกเชนงานศิลปะ และสัญญะหรือความหมายในเชิงของสวนเติมเต็มใหกับ

ชีวิต หรือเปนความใฝฝนในวัยเด็ก เปนตน 

 ในสวนของขอมูลท่ีไดจากกลุมผูบริโภคทั้งสองกลุมในเรื่องของอัตลักษณ 

หรือตัวตนนั้น แตกตางกันออกไปตามภูมิหลัง ประสบการณ และความรูตางๆ อันมี

เรือ่งของทนุดานตางๆ เพือ่สรางความชอบธรรมในการมรีสนยิมในการเลอืกครอบครอง 

อันเปนการกอรูปที่เปนผลมาจากการเสพความหมาย ผานการบริโภคสัญญะ โดยมี
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ตัวแปรหรือเงื่อนไขที่สําคัญ คือ เกณฑในเรื่องของผลประโยชน (Interest) ที่ไดจาก

กีตารที่แตกตางกัน กลาวคือ กลุมผูบริโภคท่ีอยูในธุกิจดนตรีนั้นมีอรรถประโยชน

ในเรื่องของการใชงานกีตารในลักษณะของการประกอบอาชีพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

อัตลักษณหรือตัวตนท่ีเปนการเนนยํ้าภาพลักษณและอัตลักษณหรือตัวตนความเปน

ศิลปน ความเปนอาชีพผานการบริโภคสัญญะ หรือความหมายเพื่อบงบอกถึงความ

แตกตางจากคนทั่วไป หากแตวาในกลุมผูบริโภคที่ไมไดอยูในธุรกิจดนตรีนั้น มีเกณฑ

ในเรื่องของผลประโยชน (Interest) ที่ไดจากกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรที่แตกตาง

จากในกลุมผูบริโภคที่อยูในธุกิจดนตรี การกอรูปเปนอัตลักษณของผูบริโภคในกลุมนี้ 

จึงเปนการขึ้นรูปจากการเสพความหมาย หรือสัญญะที่ไดจากการบริโภคความหมาย

อนัหลากหลายแตกตางตามแตชดุความหมายของสญัญะทีป่จเจกเลือกรบัรูและตคีวาม

ที่แตกตางกัน เชน อัตลักษณ หรือตัวตนของผูที่ชื่นชอบในความเปนศิลปน โดยเปน

การบริโภคสัญญะหรือความหมายในเชิงของความเปนศิลปนเพื่อเลียนแบบหรือสราง

ความเหมอืนกบัศลิปนเจาของกตีารซกิเนเจอรกตีารตวันัน้ๆ และอตัลกัษณของผูทีช่ืน่

ชอบศิลปะและความสุนทรียะ ซึ่งเปนกระบวนการลอกเลียนแบบ (Imitation) ชนชั้น 

หรือสิ่งที่เหนือกวา เชน การมีรสนิยมของชนชั้นสูงในชนชั้นกลาง โดยสรางความ

แตกตาง (Distinction) จากชนชั้น หรือสิ่งอื่นๆ ในระดับที่ตํ่ากวา ระดับเดียวกัน ผาน

การกอรูปผานบริโภคสัญญะหรือความหมาย เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ หรือตัวตน

ของผูที่ชื่นชอบหรือชื่นชมศิลปะและความสุนทรียะ เปนตน

 นอกจากนีก้ารทีก่ลุมผูบรโิภคทัง้สองกลุมนัน้ไดอยูภายใตระเบยีบวธิคิดิแบบ

บริโภคนยิม จงึเปนผลใหอตัลกัษณหรอืตวัตนทีป่จเจกสรางขึน้ ไมไดดาํรงอยูอยางเพยีง

ลาํพัง หากแตยงัไดรบัการจดัสรรเปนกลุมๆ ได ซึง่ผูบรโิภคไมจาํเปนตองมคีวามสมัพนัธ

ทางสงัคมตอกนัเสมอไป เนือ่งมาจากอตัลกัษณรวมนัน้ถกูส่ือสารผานทางลักษณะการ

เลือกการบริโภคสินคา หรือชุดของความหมายที่แฝงฝงตางๆ มาบงชี้ อัตลักษณและ

ตัวตน โดยมีลักษณะของการเปนสวนหนึ่งในสังคม เชน การบงบอกถึงอัตลักษณหรือ

ตวัตนของกลุมผูบรโิภคกตีารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรทีต่องเปนสญัชาตอิเมรกินัเทานัน้ 

อันเปนการบงชี้ถึงและการกําหนดตําแหนงทางสังคมไดผานการเนนยํ้าสัญญะ หรือ

ความหมายในกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรท่ีเปนเสมือนสินคาตัวแทนวัฒนธรรม

อเมริกัน สะทอนใหเห็นวาในยุคปจจุบันน้ัน ผูบริโภคนั้นไมไดบริโภคสินคาเพื่อ

ประโยชนใชสอยเพียงเทานั้น หากแตกิจกรรมการบริโภคของผูบริโภคเปนการ
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สื่อถึงอัตลักษณ หรือตัวตน (Identity) ของปจเจกในการปฏิสัมพันธ (สมรักษ 

ชัยสิงหกานานนท, 2538:15) 

การอภิปรายผลการศึกษา

 ในสวนนีผู้วจิยัไดอภปิรายผลการศกึษาตามปญหานาํวจิยัและวตัถปุระสงค
ในการวิจัย โดยเปนการศึกษาและวิเคราะหถึงวัฒนธรรมยอยหนึ่งในบริบทของสังคม
ไทยทีแ่สดงใหเหน็ถงึรปูแบบการสือ่สาร การบรโิภคในสัญญะ หรอืความหมายผานส่ือ
ที่อาจกลาวไดวาเปนสื่อที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริโภคของ
ผูบริโภคในอุตสาหกรรมดนตรี ในรูปแบบของความเปนสินคาที่บงบอกถึงนัยยะ หรือ
ความหมายที่แฝงฝงผานความเปนสินคาเครื่องดนตรีประเภทกีตาร
 จากสัญญะที่แฝงผานสินคาที่ไดกลาวขางตน ไดสงผลใหพฤติกรรมการ
บริโภคในตรรกวิทยาการบริโภคในกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรแตกตางกัน โดยเปน
กระบวนการบริโภคในตรรกวิทยาท่ีเปนการผสมผสานการบริโภคมูลคาตรรกะ
เชิงอรรถประโยชน ตรรกะของมูลคาแลกเปลี่ยน และตรรกะมูลคาเชิงสัญญะ โดยมี
สดัสวนการบรโิภคตรรกะมลูคาเชงิสญัญะมากทีส่ดุ อนัเปนการยอมรบั หรอืปฏเิสธชดุ
ความหมายที่ผูผลิตและผูจําหนายสรางขึ้น อันมีรูปแบบ และระดับมากนอยแตกตาง
กันไป ซึ่งพบวามีมิติการบริโภคในเชิงดานอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของมากยิ่งขึน้ 
โดยสามารถจําแนกออกเปนกลุมของสัญญะ หรือความหมายไดเปน 2 รูปแบบใหญ 
ไดแก รูปแบบท่ีหน่ึง การบริโภคอันเปนการประกอบสรางหรือสื่อความหมายขึ้นมา
ใหมของผูบรโิภค ซึง่เปนกระบวนการประกอบสรางมสัีญญะ หรอืความหมายใหมของ
ผูบริโภคในเชิงดานของอารมณและความรูสึกกับกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรในการ
สรางความแตกตางระหวางผูบริโภคดวยกัน และ รูปแบบที่สอง การบริโภคสัญญะ 
หรือความหมายที่เปนการเนนยํ้าสัญญะ หรือความหมายดั่งเดิมจากแบรนดเฟนเดอร 
โดยในการบริโภคเหลาน้ีน้ันจึงลวนแลวแตเปนการแสดงใหเห็นถึงการบริโภคสัญญะ 
หรือความหมายในกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรของปจเจกในสังคมเมือง ที่สะทอน
ความเปนสังคมแหงการบริโภค โดยเปนการกระตุนใหมีความตองการบริโภคในเชิง
ของภาพลักษณ และสัญญะ หรือความหมาย อันเปนการกอรางและสรางอัตลักษณ
หรือตัวตน เพื่อแสดงจุดหรือตําแหนงทางสังคมผานการบริโภคมากยิ่งขึ้น
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 สอดคลองกับคํากลาวของโบดริยารด ที่วาตรรกะวิทยาคาสัญญะ (Sign 
Value) ทําใหแตกตางจากสิ่งอื่น หรือผูอื่นในสังคม ดวยเหตุนี้การบริโภคสินคาตางๆ 
จึงตั้งอยูบนฐานะของสิ่งที่ทํา หรือแสดงใหเกิดการแบงแยกความแตกตางของชนช้ัน 
หรือฐานะทางสังคมแกผูคนท่ีไดทําการบริโภคสินคา หรือวัตถุตางๆ เหลานั้นเขาไป 
(เรื่องเดียวกัน อางถึงใน วุฒินันท สุนทรขจิต, 2551:319)
 อยางไรกด็กีารบรโิภคในสญัญะหรอืความหมายทีเ่ปนการประกอบสรางหรอื
สือ่ความหมายขึน้มาใหมนัน้ จงึมรีปูแบบหรอืความสัมพนัธทีเ่กีย่วโยงกบัตรรกะมลูคา
ในเชิงดานอารมณและความรูสึกแทบทั้งสิ้น กลาวคือ กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรถูก
ทําใหกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมหรือสินคาสัญญะ ที่มีผลกระทบตกทอดไปจนถึง
ระดับของจิตวิญญาณ (Spiritual Impact) (กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 
2553:462) โดยเปนการบริโภคในโลกของความจริงเชิงสมมติ (Hyperreality) โดย
ไมตองใชตรรกะการบริโภคท่ีอยูในโลกความจริงของผูบริโภคมากนัก อันเปนผล
ที่ถูกกระทําจากความรูสึกถึงสภาวะความแปลกแยกในรูปแบบสังคมเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ที่ตองไขวควา แสวงหาและปลูกสรางตรรกะ อันมีสัญญะ 
หรือความหมายในเชิงดานของอารมณและความรูสึกที่กอตัวขึ้นภายในจิตใจของผู
บริโภคอันเปนเหตุเปนผลและตรรกะในการบริโภค ซึ่งใหอํานาจแกผูบริโภค ไมวาจะ
เปนสวนเติมเต็มใหกับชีวิต, ความใฝฝนในวัยเด็ก หรือความตองการเติมเต็มความ
สมบูรณใหชีวิตในปจจุบัน 
 อยางไรกด็ใีนมติทิีโ่บดรยิารดไมได กลาวถงึในเรือ่งของ “ประเภทของสนิคา” 
หรือแมแตในกรณีของสังคมไทยน้ัน พบวา ในสินคาประเภทกีตารไฟฟาแบรนด
เฟนเดอรนั้น ผูบริโภคทั้งสองกลุมสวนใหญมีการเสพสัญญะ หรือความหมายในแบบ
ตรรกะการบรโิภคเชงิสญัญะมากทีส่ดุ หากแตวามมีติหิรอืเหตผุลในเรือ่งของ“อารมณ
และความรูสึก” ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากตรรกะการบริโภค ทั้งสี่ขอของโบดริยารด
ที่ไดกลาวเอาไว
 ดวยเหตุนี้ การมีรสนิยมในการเลือกและครอบครองวัตถุที่เนนความแตก
ตางเชิงสัญลักษณ และการแสดงถึงอัตลักษณ หรือตัวตนของผูบริโภคที่ทั้งสองกลุมที่
แตกตางกันนั้น จึงเปนกระบวนการกอรูปอันเปนผลมาจากการเสพสัญญะ หรือความ
หมายผานการบริโภคสัญญะหรือความหมายตางๆ ทั้งที่เปนการยอมรับ หรือปฏิเสธ
ชดุความหมายทีผู่ผลติและผูจาํหนายประกอบสรางและเนนยํา้ขึน้ โดยมตีวัแปรในเรือ่ง
ของผลประโยชน (Interest) ที่ไดจากกีตารไฟฟาที่แตกตางกัน มาเปนตัวแปรที่สําคัญ
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ในการแสดงถึงรสนิยมในการเลือกและครอบครองวัตถุที่เนนความแตกตางเชิง
สัญลักษณ อาทิเชน การมีรสนิยมการครอบครองกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรที่มีสี
ที่หายาก สีที่ทําดวยทองจริง สะทอนใหเห็นถึงการสราง อัตลักษณ หรือตัวตนของ
ผูบริโภคที่อยูในธุรกิจดนตรีท่ีคํานึงถึงภาพลักษณความเปนศิลปน หรืออาชีพที่อยูใน
ธุรกิจดนตรี และการมีรสนิยมการครอบครองกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรที่เปน
รอีชิชูในปตางๆ หรอืเปนซกิเนเจอรของศลิปนชือ่ดงัซึง่แสดงใหเหน็ถงึการมรีสนยิมใน
กลุมผูบริโภคที่ไมไดอยูในธุรกิจดนตรี โดยมีความแตกตางเชิงสัญลักษณ ดังเชน กีตาร
ที่ครอบครองนั้นเปนกีตารในรุนที่หายาก, เปนกีตารในรุน ลิมิเต็ด, เปนกีตารในรุนที่
ศิลปนชื่อดังใช และเปนกีตารแบรนดเฟนเดอรที่อยูในระดับและราคาสูง เปนตน 
ซึ่งลวนแลวแตแสดงใหเห็นถึงเปนวิถีทางการดําเนินชีวิตในชวงเวลาตางๆ โดยเฉพาะ
เวลาวาง (Leisure Time) อันเปนชวงเวลาท่ีอุดมการณทุนนิยมจะไดรับการติดตั้ง
ผานกระบวนการบริโภค โดยใชพลังทางสัญลักษณผานรสนิยมการบริโภคกีตารไฟฟา
แบรนดเฟนเดอรของชนชั้นกลาง
 นอกจากน้ีการแสดงออกถึงอัตลักษณ หรือตัวตนของผูบริโภคที่มีความ
หลากหลาย แตกตางกันออกไปตามภมูหิลงั ประสบการณ ความรู และทนุในเรือ่งตางๆ 
นั้น จึงมีมิติในเรื่องของรสนิยมในการเลือกและครอบครองวัตถุที่มีความแตกตาง
เชิงสัญลักษณ อันเปนการกอรูปที่เกิดขึ้นจากการเสพความหมาย หรือสัญญะผาน
การบริโภคสัญญะหรือความหมายในกีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรที่มีการเลือกรับรู 
และตีความที่แตกตางกัน อันสะทอนใหเห็นวา คนไมไดบริโภคสินคาเพื่อประโยชน
ใชสอยเทานั้น แตกิจกรรมการบริโภคของบุคคลเปนการสื่อตัวตน (Identity) ของ
ปจเจกในการปฏิสัมพันธ อันแสดงใหเห็นถึงการบริโภคจึงเปนการบริโภคสัญญะ
เพื่อสรางอัตลักษณใหกับตนเอง โดยที่ตัวแปรหรือเงื่อนไขในเรื่องของผลประโยชน 
(Interest) ที่ไดจากกีตารที่แตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่หนึ่ง คือ ผูบริโภคกีตารไฟฟา
ที่อยูในธุรกิจดนตรี น้ันมีอรรถประโยชนในเรื่องของการใชงานกีตารในลักษณะของ
การประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้ อัตลักษณหรือตัวตนของผูบริโภคในกลุมนี้จึงเปนการ
เนนแสดงยํ้าภาพลักษณ และอัตลักษณหรือตัวตนความเปนศิลปน ความเปนอาชีพ
ผานการบรโิภคสญัญะ หรอืความหมายเพือ่บงบอกถงึอตัลกัษณ หรอืตวัตนทีแ่ตกตาง
จากคนทัว่ไป หากแตวาในกลุมตวัอยางกลุมทีส่อง คอื กลุมผูบรโิภคทีไ่มไดอยูในธรุกจิ
ดนตรี นั้นมีเกณฑในเรื่องของผลประโยชน (Interest) ที่ไดจากกีตารที่แตกตางจากใน
กลุมที่หนึ่ง การกอรูปเปนอัตลักษณของผูบริโภคในกลุมนี้ จึงเปนการขึ้นรูปจากการ
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เสพความหมาย หรือสัญญะที่ไดจากการบริโภคความหมายอันหลากหลายแตกตาง
ตามแตชุดความหมายของสัญญะท่ีปจเจกเลือกรับรูและตีความที่แตกตางกัน เชน 
อัตลักษณ หรือตัวตนของผูที่ชื่นชอบในความเปนศิลปน กลาวคือ การบริโภคสัญญะ
หรือความหมายในเชิงความชื่นชอบความเปนศิลปนเพื่อเลียนแบบหรือสรางความ
เหมือนกับศิลปนเจาของกีตารซิกเนเจอรกีตารตัวนั้นๆ และอัตลักษณของผูที่ชื่นชอบ
ศลิปะและความสนุทรยีะ ซึง่เปนกระบวนการลอกเลยีนแบบ (Imitation) ชนชัน้ หรอื
สิ่งที่เหนือกวา เชน การมีรสนิยมของชนชั้นสูงในชนชั้นกลาง โดยสรางความแตกตาง 
(Distinction) จากชนชั้น หรือสิ่งอื่นๆ ในระดับที่ตํ่ากวา ระดับเดียวกัน ผานการกอ
รูปผานบริโภคสัญญะหรือความหมาย เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ หรือตัวตนของผูที่
ชื่นชอบหรือชื่นชมศิลปะและความสุนทรียะ เปนตน
 นอกจากน้ีการท่ีกลุมผูบริโภคท้ังสองกลุมอยูภายใตระเบียบวิธิคิดแบบ
บริโภคนิยมนั้น เปนผลใหอัตลักษณหรือตัวตนที่ปจเจกสรางขึ้น จึงไมไดดํารงอยูอยาง
โดดๆ หากแตถูกจัดสรรเปนกลุมๆ ได ซ่ึงผูบริโภคไมจําเปนตองมีความสัมพันธทาง
สงัคมตอกนัเสมอไป เนือ่งมาจากอตัลกัษณรวมนัน้ถกูสือ่สารผานทางลักษณะการเลือก
การบริโภคสินคา หรือชุดของความหมายที่แฝงฝงตางๆ มาบงชี้อัตลักษณและตัวตน 
โดยมีลักษณะของการเปนสวนหนึ่งในสังคม เชน การบงบอกถึงอัตลักษณหรือตัวตน
ของกลุมผูบรโิภคทีต่องเปนสญัชาตอิเมรกินัเทานัน้ อนัเปนการบงชีถ้งึและการกาํหนด
ตําแหนงทางสังคมไดผานการเนนยํ้าสัญญะ หรือความหมายในกีตารไฟฟาแบรนด 
เฟนเดอรทีเ่ปนเสมอืนสนิคาตวัแทนวฒันธรรมอเมรกินั สะทอนใหเหน็วาในยคุปจจบุนั
นั้น ผูบริโภคไมไดบริโภคสินคาเพื่อประโยชนใชสอยเทานั้น แตกิจกรรมการบริโภค
ของบุคคลเปนการสื่อตัวตน (Identity) ของปจเจกในการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ 
(Woodward (ed.), 2004:6-8) เชน ผูบริโภคกีตารไฟฟาสามารถรับรูความสมัพนัธ
ระหวางความเปนกตีารไฟฟาสญัชาตอิเมรกินั จากการบรโิภคกตีารไฟฟาเฟนเดอรทีผ่ลิตใน
ประเทศอเมริกา อันเปนจุดสูงสุดในสายการผลิตของแบรนดที่แสดงถึงความเปน
ออริจินอล (Original) เปนตน

สรุป

 กีตารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรนั้น ไดถูกทําใหกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม
หรือสินคาสัญญะ ท่ีมีผลกระทบตกทอดไปจนถึงระดับของจิตวิญญาณ (Spiritual 
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Impact) ซึ่งไดใหอํานาจแกผูบริโภคในการบริโภคในโลกของความจริงเชิงสมมติ 

(Hyperreality) โดยใชตรรกะการบริโภคที่อยูในโลกความจริงใหนอยที่สุด ซึ่งเปน

การบริโภคสัญญะ หรือความหมายในกีตารไฟฟาที่เปรียบเสมือนสื่อวัตถุ สื่อสัญญะ 

วัตถุสิ่งของ หรือพื้นท่ีท่ีถูกใชเพื่อประกอบสรางความหมายทั้งการสราง รื้อถอน 

ตลอดจนการประกอบสรางความหมายใหม โดยมกีารเชือ่มโยงผูบรโิภคและผูจาํหนาย 

หรอืผูเขารหสักบัผูถอดรหสั อนัมนียัยะหรอืความหมายบางอยางรวมกนัเขาไวดวยกนั 

โดยมมีติทิางการสือ่สารของผูบรโิภคจากมติภิายในสูภายนอก อนัเปนกระบวนการกอ

รูปจากการเสพสัญญะหรือความหมายตางๆ โดยเฉพาะสัญญะหรือความหมายในเชิง

ดานของอารมณและความรูสึกของผูบริโภค อันเปนการส่ือสารในระดับภายใน เพื่อ

สรางความชอบธรรมตลอดจนอํานาจในการสื่อสารสูมิติภายนอก เพื่อการแสดงถึง

อัตลักษณหรือตัวตนของผูบริโภค ตลอดจนตําแหนงทางสังคม ที่สรางความแตกตาง

ใหกับชนชั้น หรือผูบริโภคคนอื่นๆ และมีความเหมือนในชนชั้น หรือผูบริโภคกีตาร

ไฟฟาเฟนเดอรซึ่งทําการบริโภคและรับรูอยางเหมือนกัน

ขอเสนอแนะ

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ งศึกษาการส่ือความหมายและตรรกะการ

บริโภคจากผูบรโิภคกตีารไฟฟาแบรนดเฟนเดอรเปนหลกั โดยรานจาํหนายกตีารไฟฟา

สามารถนาํผลการวจิยัทีไ่ดไปประยกุต ปรบัปรงุ และพฒันารปูแบบการประกอบสราง

ความหมายในกีตารไฟฟาแบรนดอื่นๆ และเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ตอไป

 2. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวกับภาพลักษณของดนตรีไทย ตลอดจนประยุกตวิธีการ

ประกอบสรางความหมายใหกบัเครือ่งดนตรไีทย เพือ่สรางภาพลกัษณทีด่ ีใหไดรบัการ

ชื่นชม ยอมรับในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติตอไป 

 3. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสรางความเขาใจและตระหนักรู

เกีย่วกบัสญัญะหรอืความหมายทีแ่ฝงฝงมาในรปูของสนิคาสญัญะ หรอืสนิคาวฒันธรรม

ตอผูบริโภคที่ทําการบริโภคในสังคมแหงการบริโภคในยุคปจจุบันได 
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 การวิจัยเรื่อง “บทบาทรายการวิทยุคลับฟรายเดยกับการสรางพื้นที่

สาธารณะของผูฟง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบรายการวิทยุคลับฟรายเดย, 

วธิกีารดาํเนนิรายการและเนือ้หาในเรือ่งเลาปญหาความรกัทีไ่มสมหวงัและผดิศลีธรรม

ของผูฟงทีป่รากฏในรายการ, การใชพืน้ทีส่าธารณะผานสือ่วทิยกุระจายเสยีงของผูฟง

ผานการเลาเรื่องปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรมและบทบาทผูดําเนิน

รายการวิทยุคลับฟรายเดยที่ทําหนาที่นอกเหนือจากการเปนผูดําเนินรายการวิทยุ 

เมือ่เขามาทาํหนาทีแ่ทนสถาบนัหลกัดัง้เดมิของสงัคมดวยวธิวีจิยัเชงิคณุภาพและทฤษฎี

สังคมมวลชน, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน, แนวคิดเกี่ยวกับ

วิทยุกระจายเสียงและแนวคิดพื้นที่สาธารณะมาเปนกรอบในการวิเคราะห 

  ผลการวจิยัพบวา รายการวทิยคุลบัฟรายเดย เปนรายการวทิยกุระจายเสยีง

ที่มีรูปแบบการผสมผสานระหวางรูปแบบรายการประเภทพูดคุยสนทนากับผูฟง, 

รูปแบบรายการเพลง, รูปแบบรายการแบบมีสวนรวมของผูฟงและรูปแบบรายการ

แบบครอบครัวหรือเครือญาติ ทําใหรูปแบบรายการและเนื้อหารายการมีเอกลักษณ

แตกตางจากรูปแบบรายการวิทยุรายการอื่น แตเนื่องจากรายการไดกําหนด “เกณฑ

การคัดเลือกเรื่องเลา” แตละเรื่องของผูฟงที่สงเขามาในรายการ จึงทําใหอํานาจใน

การเขาถึงพื้นที่รายการและการใชพื้นที่ของผูฟงถูกจํากัด โดยกลุมผูฟงที่มีโอกาส

ในการเขามาใชงานในพืน้ทีส่าธารณะรายการวทิยคุลบัฟรายเดยมากทีส่ดุคอืกลุมผูฟง

เพศหญงิทีม่สีถานภาพโสดในเขตเมอืง เปนผูเขามาใชงานในพืน้ทีร่ายการมากทีสุ่ด โดย

มีวัตถุประสงคในการเขามามีสวนรวมแตกตางกัน กลาวคือ กลุมผูฟงที่ไดรับคัดเลือก

ออกอากาศมวีตัถุประสงคเพือ่เลาใหผูอืน่ฟง ในขณะทีก่ลุมผูฟงตวัอยางมวีตัถปุระสงค

เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนํา โดยพบวาเน้ือหาเรื่องเลาปญหาความรักของผูฟงคือ 

เนือ้หาเรือ่งเลาปญหาความรกัผดิศลีธรรมทีเ่กดิขึน้ในอดตี ซึง่เนือ้หาเรือ่งเลาทีป่รากฏ

ในรายการมรีะดบัเนือ้หาผดิศลีธรรมทีร่นุแรงกวา อกีทัง้ผูฟงยงัเปนผูกาํหนดกรอบการ

เลาและการเปดเผยเรื่องเลาดวยตนเอง 

  จากการศกึษาพบวา การแสดงบทบาทของผูดาํเนนิรายการวทิยคุลบัฟรายเดย

คลายคลึงกับบทบาทของสื่อมวลชนหลัก ตามแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ

บทคัดยอ
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สื่อมวลชนที่กลาวได คือ บทบาทในการแจงขาวสาร,ใหความรู,ชักจูงใจและใหความ

บันเทิงและไดมีการแสดงบทบาทของสื่อมวลชนเพิ่มเติมคือ บทบาทในการควบคุม

พฤติกรรมทางสังคมใหอยูในกรอบของจริยธรรมซึ่งพบมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวา

ผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยไดมีการแสดงบทบาทอื่น ไดแก บทบาทการเปน

ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาดานความรักท่ีมีชื่อเสียง, บทบาทในการเปนนักบวช

ในศาสนาครสิต,บทบาทในการเปนนกัจติวทิยาทีใ่หคาํปรกึษากบัผูคนในสงัคม, บทบาท

ในการเปนผูจัดการพื้นที่สาธารณะและบทบาทเสมือนบุคคลในครอบครัวหรือเครือ

ญาตทิีม่คีวามสมัพนัธทางสายโลหติ ในกรณทีีร่ายการเขามาทาํหนาทีแ่ทนสถาบนัหลกั

ทางสังคม อันเนื่องมาจากรูปแบบการใชชีวิตของผูคนในสังคมเมืองที่มีความเปน

ปจเจก, เปนสวนตวัสงูและผูคนในสงัคมมสีายสมัพนัธทีเ่ปราะบาง ดงันัน้ อาจกลาวได

วารายการวิทยุคลับฟรายเดยทําหนาที่ในการสรางสรรคสมานฉันทและความเปน

ปกแผนใหกับสังคมตามทัศนะของ Durkheim ที่ติดตั้งความคิดใหกับผูรับสารวา 

“เมื่อใดที่เกิดปญหาจะตองไปหาผูที่มีความเชี่ยวชาญในปญหานั้นแกไข” 

คําสําคัญ: บทบาท, รูปแบบรายการ, ประเด็นการพูดคุย, เรื่องเลาเกี่ยวกับปญหา

ความรักที่ไมสมหวังและความรักที่ไมถูกตอง ผิดศีลธรรม, ผูฟงรายการ, 

พื้นที่สวนตัว, พื้นที่สาธารณะ
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 This research is “Roles of Club Friday radio program and the 

listeners’ uses of the public sphere” was aimed to provide answer to 

the theme and the format of shows, the method of radio management 

and the love contents of listeners are the broken hearted and immoral 

love of the listeners, the access and the listeners’ uses of the public 

sphere through story telling related broken hearted and immoral love 

and roles of Club Friday radio hosts who performed much of show’s 

hosting duties when it replaces the major societal institution by use of 

qualitative methodology research and the concept of Mass Society 

Theory, Functional Theory, concept of Radio Broadcasting and concept 

of Public Sphere as theoretical framework.

 The finding showed that Club Friday is the hybridization radio 

format among Talk radio, Music programme, Audience participation radio 

programme and the family radio programme which is distinct from 

other radio format because its selection criteria, Club Friday is used the 

selection criteria that restrict power of accessibility and the listener’s 

uses of public sphere. The most listener’s uses in Club Friday radio 

program is the single female who lives in the suburb. There are different 

purposes of listeners can be categorized into 2 categories :  1. To tell 

their love stories to others.  2. to consult and ask for a good piece of 

advice from the hosts. The most problematic love contents of listeners 

are the immoral love that has taken place in the past. The immoral love 

of participants is more moral to be on the air through radio program. 

The research also found that, allowing the listeners to set a pattern of 

storytelling and revealed it by themselves. According to the research, 

Abstract
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it is found that the role playing of Club Friday radio hosts are similar 

to the four basic functions of mass media (to inform, to educate, to 

persuade, to entertain) and the greatest additional function are the 

enforcement of social norms. Furthermore, the research also reveals 

that Club Friday radio hosts play as The celebrity expert of love, the 

priest in the catholic church, the consulting psychologist, the manager 

of public sphere and the family members and family relatives correspond 

when Club Friday which performed much of show’s hosting duties 

when it replaces the major societal institution such as family, educa-

tional and religion. The metropolitan lifestyle which the relationships 

are exceedingly delicate. Thus, it could say that Club Friday is building 

creativity and consensus into modern society. According to Durkheim, 

“The general problem we fact is that specialists in such fields as health 

and city” 

Keyword: Role, The format of radio programme , Topical issues on 

radio, A broken hearted and immoral love story, listener, 

private sphere, public sphere. 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  สังคมไทยในยุคปจจุบันน้ีเราไมสามารถปฏิเสธไดวาผู คนกําลังเผชิญ

ปญหาดานตางๆ มากมาย อาทิ ปญหาครอบครัว การเมือง เศรษฐกิจ ยาเสพติด 

สุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงปญหาเหลาน้ีลวนแตสงผลตออารมณและสภาพจิตใจของคนทั้งส้ิน 

ซึง่ปญหาทีเ่กดิขึน้นัน้ สวนใหญพบวาเปนปญหาทีส่งผลกระทบตอตวับคุคลและสงัคม

เปนอยางมาก เพราะเปนตัวการทําใหสภาพจิตใจของคนออนแอลง

   ในอดีตครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีความสัมพันธที่ผูกพันเหนียวแนนมาก 

แตปจจบุนัความสมัพนัธของผูคนในสถาบนัดงักลาวเริม่เปราะบางลง สถาบนัครอบครวั

เริม่ทาํหนาทีบ่กพรองในดานการอบรมสัง่สอน ขดัเกลาใหประพฤตตินอยูในแบบแผน

ที่สังคมกําหนดไว รวมไปถึงการใหความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว สงผล

ใหเกิดปญหาตามมาไดแก ปญหาการหยาราง, การทําแทง, การฆาตัวตายหรือ

แมกระทั่งปญหาความรุนแรงในครอบครัว จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปทําให

ผูคนในสังคมเริ่มมองขามศีลธรรมอันดีและความประพฤติที่ถูกที่ควร อันกอใหเกิด

ปญหาการนอกใจคูรักหรือการเปนชู โดยถือวาเปนเรื่องธรรมดาสําหรับคนในสังคม

ปจจุบัน ซึ่งไดกลายเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอความสัมพันธ

และสภาพจิตใจของคนในครอบครัวยุคนี้ ในสมัยกอนเวลาที่คนเราประสบปญหา 

ทุกขใจ ก็จะหันหนาเขาวัดปฏิบัติธรรม, ปรึกษานักจิตวิทยา, พอแมหรือบุคคลภายใน

ครอบครวัทีม่คีวามไววางใจได แตปญหาบางอยางทีเ่กดิขึน้ เราไมสามารถปรกึษาบคุคล

เหลานีไ้ด ดงันัน้ เมือ่สือ่มวลชนไดเขามามอีทิธพิลตอชวีติประจาํวนัของผูคน ทาํใหคน

หลายคนเริม่หนัเหความสนใจไปพึง่พงิสือ่มากยิง่ขึน้ ในทีน่ีจ้ะขอกลาวถงึ รายการวทิยุ

คลบัฟรายเดยทีเ่ปนสือ่วทิยกุระจายเสยีง ซึง่เปนส่ือทีม่บีทบาทอยางมากในการทีผู่คน

ในสงัคมเลอืกใหเขามาทาํหนาทีเ่ปนตวักลางในการใหขอมลูและใหคาํปรกึษา เนือ่งจาก

ธรรมชาติของสื่อวิทยุที่ผูคนสามารถเขาถึงไดงายและเปนส่ือที่คูสนทนาไมสามารถ

เห็นหนากันได ทําใหผูคนนิยมเลือกใชสื่อน้ีเพื่อขอคําแนะนําในการแกไขปญหาชีวิต

ของตนเอง แตเน่ืองจากผูท่ีอาศัยอยูในสังคมเมืองมีรูปแบบการใชชีวิตแบบปจเจก, 
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มีความเปนสวนตัวสูงและสายสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวและผูคนในสังคมมี

ความเปราะบางขึ้น ไรที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงเปนไปไดวาผูดําเนินรายการวิทยุใน

ปจจุบันมีการแสดงบทบาทนอกเหนือจากการเปนผูดําเนินรายการวิทยุ โดยมีการทํา

หนาที่อื่นๆ รวมอยูดวย เชน เปนพี่, เพื่อนคลายเหงา, ใหกําลังใจ, ใหคําปรึกษาและ

คําแนะนํา อาจถือไดวาผูดําเนินรายการวิทยุเปนผูสงสารที่มีความใกลชิดกับผูฟงและ

มีบทบาทอยางยิ่งในสังคมทุกวันนี้ โดยสวนใหญเรื่องเลาปญหาชีวิตที่ผูฟงมักเลา

ในรายการวิทยุคลับฟรายเดยมากท่ีสุดคือ เรื่องปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิด

ศีลธรรม ซึ่งเปรียบไดกับประเด็นพื้นที่สวนตัว ไมควรนํามาเปดเผย และรายการวิทยุ 

ซึง่เปรยีบไดกบัประเดน็พืน้ทีส่าธารณะ โดยทีพ่ืน้ทีท่ัง้ 2 ประเภทไดมกีารแบงแยกจาก

กันอยางชัดเจนในอดีต 

  ดังนั้น จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ผูวิจัยสนใจศึกษาวารูปแบบ

รายการวิทยุคลับฟรายเดย,วิธีการดําเนินรายการและเนื้อหาในเรื่องเลาปญหาความ

รักไมสมหวังและผิดศีลธรรม,การใชพื้นที่สาธารณะของผูฟงผานการเลาเรื่องปญหา

ความรกัทีไ่มสมหวงัและผดิศลีธรรมของตนเองในรายการไดสะทอนใหเหน็ถงึการแสดง

บทบาทผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยที่นอกเหนือจากการเปนผูดําเนินรายการ

วิทยุอยางไร เมื่อเขามาทําหนาที่แทนสถาบันหลักดั้งเดิมอยางไร

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษารูปแบบรายการวิทยุคลับฟรายเดย, วิธีการดําเนินรายการ

และเนื้อหาในเรื่องเลาปญหาความรักท่ีไมสมหวังและผิดศีลธรรมของผูฟงที่ปรากฏ

ในรายการ

  2. เพื่อศึกษาการใชพื้นที่สาธารณะในรายการวิทยุคลับฟรายเดยผาน

สื่อวิทยุกระจายเสียงของผูฟงผานการเลาเรื่องปญหาความรักที่ไมสมหวังและที่

ผิดศีลธรรม

  3. เพื่อศึกษาบทบาทผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยที่มีการแสดง

บทบาทหนาที่นอกเหนือจากการเปนผูดําเนินรายการวิทยุ ในยุคที่สื่อมวลชนเขามามี

บทบาทในสังคมในการทําหนาที่แทนสถาบันหลักดั้งเดิมทางสังคม
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 1. ทฤษฎีสังคมมวลชน

 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน

 3. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง

 4. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเครื่อง

มือวิจัย ดังนี้

 1. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary analysis) เปนการวิเคราะห

และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบรายการวิทยุคลับฟรายเดย, วิธีการนําเสนอ

รายการ,ชองทางการสื่อสารของรายการ, ประเด็นการพูดคุยและเรื่องเลาปญหา

ความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรมของผูฟงผานเทปรายการและเทปบันทึกรายการ

ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 31 สิงหาคม 2555 จํานวน 14 ตอน 

รวมเรื่องเลาปญหาความรักที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศในรายการจํานวน 72 เรื่อง 

เนื่องจากชวงระยะเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงเวลาที่รายการวิทยุคลับ-

ฟรายเดยขายบัตรและจัดการแสดง Green Concert หมายเลข 15 ชื่อตอน Club 

Friday based on true story โดยมกีารแสดงคอนเสริตในวนัที ่25-26 เดอืนสงิหาคม 

2555 อาจเปนไปไดวาอิทธิพลของการจัดงานแสดงคอนเสิรตดังกลาว สงผลฐานผูฟง

รายการขยายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อวิเคราะห

และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุคลับฟรายเดยจํานวน 2 กลุม ไดแก  1.  ผูฟง

รายการวทิยคุลบัฟรายเดย  2.  ผูดาํเนนิรายการวทิยคุลับฟรายเดยกบัครเีอทฟีรายการ

   2.1 กลุมผูฟงรายการวทิยคุลบัฟรายเดยทีเ่ขามาและใชพืน้ทีส่าธารณะ

ผานการเลาเรือ่งปญหาความรกัทีไ่มสมหวงัและผดิศลีธรรมของตนเองผานชองทางการ

สื่อสารตางๆ ของรายการ โดยใชเกณฑ “รูปแบบการใชชีวิต” (Lifestyle) ในการแบง
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กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน และตองเปนบุคคลที่จัดอยูในระดับชนชั้นกลางในสังคม

เมือง เนื่องจากสถานที่และลําดับเวลาที่เกิดข้ึนในเรื่องเลาปญหาความรักของผูฟงได

สะทอนใหเห็นความเปนชนชั้นกลาง กลาวคือ เปนผูที่รูหนังสือ (อานออกเขียนได), 

มีความสามารถในการเขาถึงสื่อใหม (อินเทอรเน็ต) และมีการใชอุปกรณเครื่องมือ

สื่อสารประเภทสมารทโฟนในการติดตอสื่อสารพรอมทั้งมีการทํากิจกรรมตางๆ ตาม

หางสรรพสินคา เชน การช็อปปง, การรับประทานอาหารนอกบาน, การดูหนังและ

การสังสรรคกับเพื่อนฝูง ซึ่งลวนแตเปนรูปแบบการใชชีวิตของชนช้ันกลางที่อาศัยใน

เขตเมืองทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกผูฟงกลุมคนชนชั้นกลางมาเปนผูฟง

กลุมตัวอยาง เพื่อใหสอดคลองกับจุดยืนของฮาเบอรมาสที่สนใจศึกษาการใชพื้นที่

สาธารณะของชนชัน้กลางเปนหลกั โดยจะนาํมาวเิคราะหตามเกณฑการวเิคราะหการ

สรางพื้นที่สาธารณะของผูฟงรายการคลับฟรายเดยในลําดับตอไป 

   2.2 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) จํานวน 2 คนคือ ผูดําเนิน

รายการวทิยคุลบัฟรายเดยหลกั ไดแก คณุนภาพร ไตรวทิยวารกีลุและครเีอทฟีรายการ

ไดแก คุณปยธิดา ลาภอนันต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและ

พัฒนาการของรายการวิทยุคลับฟรายเดยที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1  รูปแบบรายการวิทยุคลับฟรายเดย
 เมื่อกลาวถึงท่ีมาและหลักการแบงประเภทรายการวิทยุ จะพบวารายการ

วิทยุคลับฟรายเดย ไดมีการแบงประเภทรายการวิทยุโดยยึด “ผูฟง”เปนหลัก กลาว

คือ รายการวิทยุคลับฟรายเดย เปนรายการประเภทสนทนา (Talk Program) ที่มีรูป

แบบรายการแบบมีสวนรวมของผูฟง (Audience participation radio program) 

ออกอากาศสด (Real - Time) ทางสถานีวิทยุคล่ืน Greenwave 106.5 โดยออก

อากาศครั้งแรกเมื่อวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เวลาออกอากาศคือ ทุกคืน

วันศุกรจนถึงปจจุบันในชวงเวลา 21:00-23:00 น. เปนระยะเวลานานกวา 7 ป 

ภายใตสโลแกน (Slogan) ที่วา “No more lonely (Friday) night” โดยมีผูดําเนิน

รายการวิทยุหลัก 2 คนคือ สายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยาหรือดีเจพี่ฉอด และนภาพร 



253ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

ไตรวิทยวารีกุลหรือดีเจพี่ออย ทําหนาที่ใหคําปรึกษา, คําแนะนําและขอคิดตางๆ ใน

การแกไขปญหาชวีติความรกั โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปดโอกาสใหผูฟงทัว่ไปเขามารวม

สนทนา,แบงปนหรอืแลกเปลีย่นประสบการณเรือ่งเลาปญหาความรกัและความสมัพนัธ

ของตนเองกบัผูดาํเนนิรายการวทิยแุละผูฟงคนอืน่ๆ ผานชองทางการส่ือสารตางๆ ของ

ทางรายการ ไดแก โทรศัพท, ขอความสั้น, อีเมลและเฟสบุค 

  จากการศึกษาพบวา รูปแบบรายการวิทยุคลับฟรายเดย เปนรายการวิทยุ

ทีม่รีปูแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหวางรายการประเภทสนทนา (Talk Radio) รายการ

เพลง (music) รายการแบบมีสวนรวมของผูฟง (Audience participation radio 

program)และรายการแบบครอบครัว กลาวคือ รายการวิทยุคลับฟรายเดย ไดเปด

พืน้ทีร่ายการใหผูฟงรายการเขามารวมสนทนา, แบงปนหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ

ปญหาความรกัและความสมัพนัธของตนเองกบัผูดาํเนนิรายการวทิยแุละผูฟงคนอืน่ๆ

ภายใตชือ่ตอนหรอืประเดน็พดูคยุประจาํสปัดาห ซึง่ถอืวาเปนรปูแบบรายการประเภท

สนทนา แตเนื่องจากชวงระยะเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 

2555 – วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เปนชวงเวลาที่รายการวิทยุคลับฟรายเดยขายบัตร

และจัดการแสดง Green Concert หมายเลข 15 ชื่อตอน Club Friday based on 

true story จึงพบวารายการวิทยุคลับฟรายเดยไดนําชื่อเพลงในอัลบั้มClub Friday 

based on true story มากําหนดเปนชื่อตอนหรือประเด็นการพูดคุยประจําสัปดาห

และในชวงเปดรายการ ผูดาํเนนิรายการวทิยคุลบัฟรายเดยทัง้ 2 คนไดมกีารเปดเพลง

จากอลับัม้เพลงดงักลาว พรอมทัง้กลาวโฆษณาสนิคาและงานแสดงคอนเสิรตทีม่คีวาม

เกี่ยวโยงกับอัลบั้มเพลง Club Friday based on true story ซึ่งลวนแตเปนรูปแบบ

รายการวิทยุประเภทรายการเพลงท้ังสิ้น ดังน้ัน จึงเปนไปไดวารายการวิทยุคลับ-

ฟรายเดย มีรูปแบบรายการแบบผสมผสานท่ีมีความหลากหลายและเอกภาพใน

รายการ 

  และในปจจบุนันีร้ายการวทิยคุลบัฟรายเดย ไดมกีารพฒันารปูแบบรายการ

และชองทางการติดตอสื่อสารของทางรายการ ทําใหผูฟงสามารถเขามามีสวนรวมใน

รายการไดมากย่ิงขึ้น กลาวคือ แตเดิมผูฟงสามารถรับฟงรายการผานทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงคลื่น 106.5 MHz เทานั้น แตทุกวันนี้ทางรายการไดเพิ่มชองทางการให

บริการ ซึง่ทาํใหผูฟงสามารถเขาถึงรายการไดมากยิง่ขึน้ ไดแก เคเบิล้ทวี,ี ทวีดีาวเทยีม, 
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วิทยุบนอินเทอรเน็ต, วทิยุผานโทรศัพทประเภทสมารทโฟน เปนตน โดยผูฟงสามารถ

เลอืกใชบรกิารโดยเฉพาะเจาะจงตามชองทางการส่ือสารของทางรายการไดตามความ

ตองการของตนเอง 

 นอกจากน้ี ทางรายการตอยอดเน้ือหาและรูปแบบรายการแบบมีสวนรวม

ของผูฟงที่แตกตางไปจากเดิม กลาวคือ ทางรายการไดนําเรื่องเลาปญหาความรักที่ไม

สมหวงัและผดิศลีธรรมของผูฟงทัง้ทีไ่ดรบัการออกอากาศและไมไดรบัการออกอากาศ

มาแปรรปูเปนเพลง, มวิสคิ วดีโิอ, ละครและงานแสดงคอนเสริต เชน ไปรวมงานแสดง 

Green Concert หมายเลข 15 ที่ใชชื่อตอนวา Club Friday based on true story, 

กจิกรรมทรปิหวัหนิ Club Friday based on true your loveและรวมรบัชมละครชดุ 

Club Friday The Series หรือรับฟงเพลงที่ถายทอดมาจากชีวิตในอัลบั้มเพลง Club 

Friday based on true story เปนตน ซึ่งลวนแตแสดงเห็นถึงรูปแบบการมีสวนรวม

ของผูฟงที่ไมไดจํากัดเฉพาะการเลาเรื่องราวความรักในรายการเหมือนแตกอน แต

ผูฟงสามารถมีสวนรวมในพื้นที่ของรายการที่ขยายมากขึ้น ดังนั้น รายการวิทยุคลับ

ฟรายเดย จึงเปนเปนรายการท่ีมีรูปแบบรายการและเนื้อหารายการที่ชัดเจนและ

แตกตางไปจากรายการอื่น 

สวนที่ 2  การใชพื้นที่สาธารณะของผูฟง 
   ในวงวิชาการทางสังคมศาสตรปจจุบันไมไดมองวา “พื้นที่” มีความหมาย

เฉพาะในเชิงกายภาพเทานั้น แตเห็นวาเปนเรื่องของการสรางขึ้นมาในทางวัฒนธรรม 

ซึ่งแฝงไวดวยนัยของความสัมพันธเชิงอํานาจ การสรางความรูและการสรางภาพของ

ความจริงเพื่อกําหนดความหมาย ดังน้ัน ความหมายมักจะมีพลวัต เพราะจะถูก

ปรบัเปลีย่นอาํนาจในสงัคมไปพรอมๆ กนั (อางถงึใน ไชยรตัน เจรญิสนิโอฬาร, 2549 : 

น. 10) 

  หากพิจารณาความหมายคําวา “พื้นที่” ของรายการวิทยุคลับฟรายเดย 

จะพบวารายการวิทยุคลับฟรายเดย เปนพื้นที่ที่หน่ึงบนส่ือวิทยุกระจายเสียงที่เปด

โอกาสใหผูฟงเขามามีสวนรวมโดยการเลาเรื่องราวปญหาเกี่ยวกับความรักและความ

สัมพันธของตนเอง ซึ่งพื้นนี้ดังกลาวไมใช “พื้นที่วางเปลา” ที่มีความหมายในเชิง

กายภาพ แตเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมการใชชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม
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ที่สะทอนผานเรื่องเลาของผูฟงรายการวิทยุคลับฟรายเดย ที่มีนัยความสัมพันธเชิง

อํานาจแอบแฝงระหวาง “ผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดย” และ “ผูฟงรายการ” 

โดยการสลบับทบาทกนัไปมา เพือ่สรางความเขาใจในสิง่ทีก่าํลงัสือ่สารรวมกนัในพืน้ที่

แหงนี้ 

 เมือ่กลาวถงึนยิามของคาํวา “พืน้ทีส่าธารณะ” ตามทศันะของฮาเบอรมาส 

เขาไดนิยามวา “ พื้นที่ที่บุคคลเขาไปโดยมีสถานะเปน “ผูกระทําการ” และมีสวนรวม

อยางเสมอภาคเทาเทยีมกนัในการตดัสนิใจ โดยผานกระบวนการสือ่สารแบบอภปิราย

โตแยงเชิงเหตุผล เพื่อตัดสินใจหาคําตอบท่ีดีที่สุดรวมกัน มิใชการตัดสินใจบนฐาน

อาํนาจของบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืตดัสนิใจตามประเพณใีนแบบทีเ่คยทาํกนัมา” จาก

การศกึษาพบวา พืน้ทีใ่นรายการวทิยคุลบัฟรายเดย ไดเปดพืน้ทีร่ายการใหผูฟงเขามา

มสีวนรวมในรายการโดยการพดูคยุหรอืรวมแบงปนประสบการณเรือ่งปญหาความรกั

และความสัมพันธของตนเองกับทางรายการ โดยอาศัยชองทางการสื่อสารตางๆ ของ

รายการ ซึง่ไดแก โทรศัพท, ขอความสัน้, อเีมล และเมื่อนาํความหมายพื้นที่สาธารณะ

ตามทัศนะของฮาเบอรมาส มาพิจารณาความหมายพื้นที่รายการวิทยุคลับฟรายเดย 

จะพบวาพื้นที่ดังกลาวไมไดมีความหมายพื้นที่สาธารณะที่สอดคลองตามทัศนะของ

ฮาเบอรมาส นอกจากน้ี ยังไดนําคุณลักษณะพื้นที่ของฮาเบอรมาส 5 ประการ 

มาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะพื้นท่ีสาธารณะของผูฟงรายการวิทยุคลับฟรายเดย 

โดยอาศัยเกณฑดังกลาว พบวามีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1. เปนพืน้ทีร่ายการวทิยคุลบัฟรายเดย มลีกัษณะการรวมตวักนัของกลุม

ผูฟงที่มีความสมัครใจในการเขามาสนทนาในประเด็นเรื่องเลาปญหาความรักตามชื่อ

ตอนหรือประเด็นการพูดคุยประจําสัปดาห จากการศึกษาพบวา ผูฟงรายการที่เขามา

มีสวนรวมในพื้นท่ีรายการน้ัน มีความหลากหลายทางดานอายุ, อาชีพ, สถานภาพ, 

การศึกษา ฯลฯ โดยปรากฏผานเรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรม

ของผูฟง ซึ่งสามารถจําแนกกลุมผูใชงานในพื้นที่ได 2 กลุมคือ 

   1.1  กลุมผูฟงที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศในรายการ 

   1.2  กลุมผูฟงที่เปนกลุมตัวอยาง  

   จากการศกึษาผลการศกึษาพบวา กลุมผูฟงทีไ่ดรบัคดัเลือกออกอากาศ

ในรายการ โดยสวนใหญจํานวน 51 คน เปนกลุมผูฟงที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศใน
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รายการทีเ่ปนเพศหญงิสถานภาพโสด เปนกลุมผูฟงทีเ่ขามามสีวนรวมในพืน้ทีร่ายการ

มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูฟงตัวอยางที่สวนใหญจํานวน 5 คน เปนกลุมผูฟง

ตัวอยางเพศหญิง สถานภาพโสด เปนกลุมผูฟงที่เขามามีสวนรวมในพื้นที่รายการดวย

ความเตม็ใจมากทีส่ดุเชนกนั ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของพลอยลลดา ไชยบญุเรอืงสิน 

(2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิธีการสื่อสารของผูดําเนินรายการวิทยุ Club Friday การ

ใชประโยชนและความพึงพอใจของผูฟง” พบวา กลุมตัวอยางผูฟงรายการวิทยุคลับ

ฟรายเดยมากที่สุดคือ กลุมผูฟงเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 21 -30 ป, สถานภาพโสดที่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากนี้ เมื่อ

พิจารณาเร่ืองเลาปญหาความรกัทีไ่มสมหวงัและผดิศลีธรรมของผูฟงแตละคนทีส่ะทอน

ลักษณะกลุมผูใชงานในพื้นที่ จากการศึกษาพบวา สถานที่เกิดเรื่อง ซ่ึงไดแก ที่พัก

อาศัย, สถานศึกษา, สถานที่ทํางาน, สถานบันเทิงตอนกลางคืน, หางสรรพสินคา สื่อ

สงัคมออนไลนและโปรแกรมสือ่สารออนไลน ฯลฯ ทีป่รากฏในเรือ่งเลาปญหาเกีย่วกบั

ความรักทั้ง 2 รูปลวนแตสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความเปนคนชนชั้นกลางใน

สังคมเมืองท้ังสิ้น ดังน้ัน อาจเปนไปไดวาผูท่ีเขามาใชงานในพื้นที่รายการวิทยุคลับ

ฟรายเดย ในฐานะพื้นที่สาธารณะดวยความเต็มใจ นั่นก็คือ “กลุมผูฟงเพศหญิง 

สถานภาพโสดที่เปนชนชั้นกลางในสังคมเมือง”

 2. เปนพืน้ทีท่ีเ่ปนอสิระจากอาํนาจของรฐั กลาวคอื ผูฟงรายการมสีทิธิใ์น

การเลาเร่ืองปญหาความรกัทีไ่มสมหวงัและผดิศลีธรรมไดอยางเปนอสิระในทกุประเดน็

ตามวตัถปุระสงคการใชงานในพืน้ทีข่องผูฟงแตละคน อยางไรกด็ ีทางรายการวทิยคุลบั

ฟรายเดยไดมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกเรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวังและ

ผิดศีลธรรม ซึ่งสงผลใหมีทั้งผูฟงที่บรรลุและไมบรรลุวัตถุประสงคของการใชพื้นที่

รายการ จากการศกึษาผลการศกึษาพบวา วตัถปุระสงคในการเขามามสีวนรวมในพืน้ที่

ของผูฟงรายการกลุมตัวอยางคือ เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูดําเนินรายการ

วทิยคุลบัฟรายเดยมากทีส่ดุ จาํนวน 3 คน เพราะเชือ่มัน่และศรทัธาในผูดาํเนนิรายการ

วทิยคุลบัฟรายเดยและคดิวาผูดาํเนนิรายการดงักลาว เปนปรมาจารยในดานความรกั

และเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาดานความรักที่มีชื่อเสียง ซึ่งแตกตางจาก 

วตัถปุระสงคของผูฟงรายการทีไ่ดรบัคดัเลอืกออกอากาศทีต่องการเขามามสีวนรวมใน

พื้นที่ เพื่อเลาใหผูอ่ืนฟงเพียงเทานั้น เปนสัดสวนมากที่สุดจํานวน 40 คน โดย
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สอดคลองกับงานวิจัย Sonia Livingstone (2011) ที่ศึกษารายการอภิปรายแบบมี

สวนรวมของผูฟง พบวาผูรับชมรายการในสตูดิโอ มีวัตถุประสงคในการมีสวนรวมใน

รายการ เพ่ือตองการใหสาธารณชนทราบวา “เรือ่งราวปญหาชีวติทีเ่ลาในรายการเหลา

นี้ มันเคยเกิดขึ้นกับตัวของเขาและพวกเขาคือผูรอดชีวิต”

 3. มกีารไหลเวยีนของการใชเหตผุลอยางเปนอสิระ ไมมใีครมอีภสิิทธิเ์หนอื

ใคร กลาวคอื รปูแบบรายการวทิยคุลบัฟรายเดยแบบมสีวนรวมของผูฟง ไดเปดโอกาส

ใหผูฟงทุกเพศ ทุกวัยและทุกระดับเขามามีสวนรวมในรายการโดยการเลาเรื่องปญหา

ความรักของตนในรายการ จากการศึกษาผลการศึกษาพบวา ประเด็นการสื่อสารของ

ผูฟงที่สื่อสารในพื้นท่ีรายการมากท่ีสุด เปนประเด็นพื้นที่สวนตัว ซึ่งไดแก ประเด็น

เนื้อหาเรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรม เม่ือพิจารณารายละเอียด

เนือ้หาเรือ่งเลาแตละเรือ่งทีไ่ดรบัคดัเลอืกออกอากาศในรายการพบวา ประเดน็เนือ้หา

เรื่องเลาปญหาความรักผิดศีลธรรม เปนประเด็นที่ผูฟงรายการนํามาสื่อสารบนพื้นที่

รายการวิทยุคลับฟรายเดยมากที่สุด โดยมีโครงเรื่องสลับซับซอน, มีเนื้อหาความรัก

ที่ผิดไปจากกรอบขนบธรรมเนียมจารีตของสังคมและมีผูเกี่ยวของมากกวา 2 คนขึ้น

ไป เรื่องเลาปญหาความรักผิดศีลธรรมของผูฟงที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศในรายการ 

เปนเรื่องปญหาความรักผิดศีลธรรมที่มีระดับเน้ือหาผิดศีลธรรมที่รุนแรงมากกวา

เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องเลาปญหาความรักผิดศีลธรรมที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศใน

รายการของผูฟงกลุมตวัอยาง ซึง่ประเดน็เนือ้หาเรือ่งเลาทีพ่บเพิม่เตมิในเรือ่งเลาปญหา

ความรักผิดศีลธรรมที่ไดรับคัดเลือกออกอากาศ นั่นก็คือ การนอกใจโดยคบซอนกับ

บุคคลอื่นมากกวา 2 คนขึ้นไป, การมีสัมพันธลึกซึ้ง, การตั้งครรภ, การทําแทง, 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการทํารายรางกาย เปนตน ซึ่งประเด็นปญหาความ

รักดังกลาว ถือเปนเรื่องสวนตัวในชีวิตประจําวันของผูฟงระดับชนชั้นกลางที่มีการ

พรรณนาถึงเรื่องสวนตัวดังกลาวบนพื้นท่ีสาธารณะในรายการวิทยุคลับฟรายเดย 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา ประเด็นความรักผิดศีลธรรมที่เปนเรื่องพื้นที่สวนตัวนั้น 

ถือเปนการสื่อสารอารมณของผูฟงรายการระดับชนชั้นกลางที่ใชส่ือสารบนพื้นที่

แหงนี้ 
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  4. สถาบนัสือ่มวลชน อยางเชน วทิยกุระจายเสียง มสีวนชวยใหการสนทนา

ดําเนินตอไปได กลาวคือ สถาบันสื่อมวลชนในที่นี้คือ รายการวิทยุคลับฟรายเดย 

ที่เปนพื้นที่ท่ีเปดโอกาสใหผูฟงรายการเขามามีสวนรวมโดยการเลาเรื่องราวปญหา

เกี่ยวกับความรักของตนเอง โดยอาศัยชองทางการส่ือสารตางๆของทางรายการใน

การพาตนเองเขาไปใชพื้นท่ีของทางรายการ ซ่ึงประกอบไปดวย โทรศัพท, ขอความ

สั้นและอีเมล จากการศึกษาผลการศึกษาพบวา ชองทางการส่ือสารตางๆ ของทาง

รายการที่ผูฟงกลุมตัวอยางเลือกใชในการพาตนเองเขามามีสวนรวมในพื้นที่รายการ

มากที่สุดคือ “โทรศัพท” เน่ืองจากคุณลักษณะของโทรศัพทที่มีความสะดวกสบาย, 

สามารถใชส่ือสารไดไมจํากัดเวลาและสถานท่ีและที่สําคัญสามารถโตตอบกันไดอยาง

ทันทีตามความตองการ ถึงแมวารายการจะมีการพัฒนาชองทางการติดตอใหทันสมัย

มากขึ้นก็ตาม 

 5. ผลจากการพูดคุยน้ันจะตองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงบางอยางตาม

มา จากการศึกษาผลการศึกษาพบวา ประเด็นการส่ือสารของผูฟงที่ส่ือสารในพื้นที่

รายการ คือ ประเด็นเนื้อหาเรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรม ซึ่งถือ

ไดวาเปนประเด็นมิติสวนตัวที่อยูในระดับจุลภาค โดยมีการสื่อสารกันในเฉพาะกลุม

ผูฟงรายการวทิยคุลบัฟรายเดยทีเ่ปนคนกลุมจาํนวนนอยและไมไดมพีลงัในการเขาไป

ขบัเคลือ่นสงัคมใหเกดิการเปลีย่นแปลงบางอยางตามมา จงึอาจกลาวไดวา การสือ่สาร

ประเด็นเหลาน้ีเปรียบเสมือนการพูดคุยในวงเล็กๆ จากขอความที่ไดกลาวไปขางตน

พบวา การเปดโอกาสใหผู ฟงรายการเขามามีสวนรวมในพื้นที่รายการวิทยุคลับ

ฟรายเดยผานการเลาเรื่องปญหาความรักท่ีไมสมหวังและผิดศีลธรรมของตนเองนั้น 

อาจกลาวไดวา “พืน้ทีร่ายการวทิยคุลบัฟรายเดยอาจไมไดทาํหนาทีเ่ปนพืน้ทีส่าธารณะ

อยางแทจริงตามความหมายของฮาเบอรมาส ทั้งน้ีเน่ืองจาก รายการวิทยุคลับ

ฟรายเดยไดมีการกําหนด “เกณฑการคัดเลือก” เรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวัง

และผดิศลีธรรมของผูฟงรายการแตละคน ทาํใหอาํนาจในการเขาถงึพืน้ที ่รายการวทิยุ

คลับฟรายเดยถูกจํากัดและไมเปนอิสระ อีกทั้งไมไดกอใหเกิดพลังที่นําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงตอประเด็นสวนรวมหรือประเทศชาติเทาไรนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของปุณยนุช ยอแสงรัตน (2552) ที่ทําการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในพื้นที่สาธารณะ

โดยการสงขอความสัน้ผานรายการเลาขาวทางโทรทศัน พบวาพืน้ทีใ่นรายการเลาขาว
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ทั่วไปไมเปนพื้นที่สาธารณะตามคุณลักษณะของฮาเบอรมาส แตเปนเพียงพื้นที่

สาธารณะทีไ่มครบวงจรตามความหมายของฮาเบอรมาสเชนกนั เนือ่งจากผูชมรายการ

ทีเ่ปนผูสงขอความ SMS แสดงความคดิเหน็ในรายการเลาขาวนัน้ ตองผานกระบวนการ

คดัเลอืกขอความสัน้กอนนาํออกอากาศเชนกนั ดังนัน้ อาจกลาวไดวา การเขาไปมสีวน

รวมโดยการสงขอความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการเลาขาวทั่วไปนั้น ไมเปน

อิสระและถูกจํากัดการเขาถึงพื้นท่ีเชนกัน นอกจากนี้เมื่อเรานําคุณลักษะพื้นที่ของ

ฮาเบอรมาสเปรียบเทียบกับคุณลักษะพื้นที่สาธารณะของรายการวิทยุคลับฟรายเดย

จะพบวา พื้นที่สาธารณะบนรายการวิทยุคลับฟรายเดย มีลักษณะการรวมกลุมของ

กลุมผูฟงรายการวิทยุคลับฟรายเดยท่ีอยูในระดับชนชั้นกลาง โดยประเด็นที่นําเสนอ

นัน้ เปนประเดน็ปญหาความรกัหรอืเรือ่งราวทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนัของผูฟง โดย

มกีารพรรณนาอารมณมากกวาจะใชเหตผุลมาโตแยงและวพิากษวจิารณเรือ่งของสวน

รวม ซึ่งความสนใจเริ่มตนของฮาเบอรมาสท่ีสนใจในพื้นที่สาธารณะนั่นก็คือ “เรื่อง

การเมอืง” และพืน้ทีส่าธารณะในความสนใจของฮาเบอรมาสนัน่กค็อื “พืน้ทีท่ีป่ลอด

การเมือง” โดยมีวัตถุประสงคในการโตแยงเชิงเหตุผลและวิพากษวิจารณการทํางาน

ของรฐัใน “ประเดน็การเมอืงระดบัมหภาค” โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบั “ประเดน็เนือ้หา

เรื่องเลาปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิดศีลธรรม” ของผูฟงที่ทางรายการวิทยุ

คลับฟรายเดยท่ีนําเสนอน้ัน อาจกลาวไดวาเปน “ประเด็นการเมืองในพื้นที่ชีวิต

ประจาํวนั” ทีเ่ปน “ประเดน็การเมอืงแบบรกัๆ ใครๆ ” ในแบบฉบบัของผูฟงรายการ

วิทยุคลับฟรายเดยท่ีมีความพยายามในการสรางพื้นที่สาธารณะดังกลาวใหเปนพื้นที่

สาธารณะรูปแบบของตนเองโดยการนําเลาเรื่องปญหาความรักที่ไมสมหวังและผิด

ศีลธรรมบนสื่อสารพื้นที่สาธารณะรายการวิทยุคลับฟรายเดย 

 

สวนที่ 3   การแสดงบทบาทผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดย 
 สภาพการณในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมเกษตรกรรมมาสู

สภาพสังคมอุตสาหกรรม, จากสังคมชนบทสูสังคมเมืองที่มีแนวโนมไปสูภาวะความ

ทันสมัย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง, ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, 

ดานวฒันธรรม, เทคโนโลยสีารสนเทศและการคมนาคมทีส่งผลใหสภาพชวีติความเปน

อยูของผูคนมีความแตกตางไปจากในอดีต ผูคนที่อาศัยอยูในสังคมเมือง จะมีลักษณะ
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ความเปนอยูแบบปจเจก, มีความเปนสวนตัวสูง, มีลักษณะครอบครัวแบบครอบครัว

เดี่ยวมากขึ้นและสายสัมพันธของผูคนในสังคมมีความเปราะบาง ซึ่งลวนแตเปน 

“ลักษณะของสังคมเมือง” ซ่ึงลักษณะสังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหมตามทัศนะ

ของDurkheim เปนสังคมที่ซับซอนและมีเทคโนโลยีกาวหนาขึ้น สมาชิกแตละคน

ในสังคมมีผูกพันกันบนพื้นฐาน “การแบงงานเฉพาะดาน” ลักษณะงานที่ทํามีความ

แตกตางกันและดําเนินไปโดย “ผูชํานาญเฉพาะทาง” ที่ตางกัน รูปรางของสังคม

ดังกลาว จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีผานไป “เมื่อสังคมใหญเปลี่ยนไป สวน

ประกอบยอยๆ นั้น ก็จะเปลี่ยนตามไปเชนกัน” ทุกสวนตางตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให

รางกายโดยรวมมีชีวิตอยูได ซ่ึงแตกตางจากสังคมชนบทหรือสังคมกอนสมัยใหม

ที่สมาชิกแตละคนถูกบังคับใหทํางานตามบทบาทที่มีอยูตามธรรมเนียมประเพณี, มี

การแบงงานเฉพาะดานนอย, มีการชวยเหลือรวมมือกัน, ความผูกพันของคนในสังคม

ขึ้นอยูกับความสัมพันธทางเครือญาติท่ีใกลชิดสนิทสนมและแบบแผนการอบรมเรียน

รูที่คนในสังคมยอมรับ 
  ตามทฤษฎีสังคมมวลชนไดกลาววา “เมื่อสังคมเกษตรกรรมมีการ
เปลีย่นแปลงเขาสูสงัคมแบบอตุสาหกรรมสงผลใหสถาบนัสือ่มวลชนไดเขามาทาํหนาที่
แทนสถาบันเดิมๆ เชน ครอบครัว ศาสนา ผูนําชุมชน ฯลฯ เด็กวัยรุนจะเชื่อฟงคําสอน
ของ DJ มากกวาพอแม ซึ่งสถาบันสื่อมวลชนในที่นี้ คือ “ผูดําเนินรายการวิทยุคลับ
ฟรายเดย” จากการศึกษาพบวา ผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยไดมีการแสดง
บทบาททีค่ลายคลงึกบับทบาทของสือ่มวลชนหลัก ตามแนวคดิเกีย่วกบับทบาทหนาที่
ของสื่อมวลชน (Functionalism) ท่ีไดกลาวไว ไดแก บทบาทในการแจงขาวสาร 
(Information), บทบาทในการใหความรู (Education), บทบาทในการชักจูงใจ 
(Persuasion)และบทบาทในการใหความบนัเทงิ (Entertainment) และไดมกีารแสดง
บทบาทของสื่อมวลชนเพิ่มเติม ไดแก บทบาทในการสงเสริมสถานภาพทางสังคม 
(Social Status conferral) และบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมใหอยู
ในกรอบของจริยธรรมโดยพบวามีการแสดง “บทบาทในการควบคุมพฤติกรรมทาง
สงัคมใหอยูในกรอบของจรยิธรรม” เปนบทบาทของสือ่มวลชนเพิม่เตมิมากทีส่ดุ โดย
มีวิธีการสื่อสารตามวาทกรรมหลักและบรรทัดฐานสังคมที่กําหนดไว กลาวคือ หาก
ผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยพบวา เรื่องเลาปญหาความรักของผูฟง เปนเรื่อง
ผิดศีลธรรม ผูดําเนินรายการวิทยุคลับฟรายเดยจะมีการตําหนิ อบรมส่ังสอนและ
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โนมนาวใหผูฟงประพฤติตนใหถูกตองตรงตามกรอบบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดไว 
โดยนาํความหมายของสถาบนัครอบครวัในเชงิบวกมาส่ือสารกบัผูฟงและมกีารเนนยํา้
ใหผูฟงคํานึงถึงหนาท่ีหลักของสถาบันครอบครัวที่ใหความรักความอบอุนแกสมาชิก
ในครอบครัว ซ่ึงถือเปนการพยายามแสดงบทบาทของส่ือมวลชนในการธํารงรักษา
อุดมการณจริยธรรมและกรอบศีลธรรมของสังคม จากเรื่องเลาปญหาเกี่ยวกับความที่
ไมสมหวังและความรักที่ไมถูกตอง ผิดศีลธรรมของผูฟง ไดสะทอนใหเห็นถึงการไมทํา
หนาที่ (Dysfunction) ตามบทบาทที่แทจริงของสถาบันหลัก ซึ่งกอใหเกิดภาวะสังคม
บกพรอง จากการศึกษาพบวา เมื่อสื่อมวลชนเขามาทําหนาที่แทนสถาบันหลักอยาง
สถาบันครอบครัว จะมีการแสดงบทบาทเสมือนบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติที่มี
ความสัมพันธทางสายโลหิตโดยนํา “คําเรียกญาติและคําเรียกขาน” มาใชเปน
คาํสรรพนามเรยีกแทนตวัผูดาํเนนิรายการเพือ่สรางอาํนาจความชอบธรรมใหกบัตนเอง
ในการแสดงความคดิเหน็, ใหคาํปรกึษาหรอืขอแนะนาํและอบรมสัง่สอนผูคนในสงัคม
ใหมีความประพฤติที่ถูกตอง ไมขัดตอขนบธรรมเนียมในสังคมไทยและมีการใชคํา
เรยีกขานผูฟงรายการวา “นอง”, “หน”ู ซึง่สะทอนใหเหน็รปูแบบการจดัรายการวทิยุ
แบบครอบครวัหรอืแบบเครอืญาต ิซึง่รปูแบบรายการดงักลาว มคีวามแตกตางไปจาก
ในอดีต ที่ระบุวาหลักการพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงตองเปนภาษาทางการและ
คําสรรพนามที่ใชแทนตนเองและผูฟงตองใชคําสรรพนามวา “คุณ” นอกจากนี้ยังพบ
บทบาทอืน่เพิม่เตมินอกเหนอืจากการเปนผูดาํเนนิรายการวทิยไุดแก บทบาทการเปน
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาดานความรักที่มีชื่อเสียง, บทบาทคลายกับนักบวช
ในศาสนาคริสตในหองสารภาพบาป เน่ืองจากผูฟงรายการบางคนมีวัตถุประสงคใน
การเลาเรื่องปญหาความรักที่ผิดศีลธรรมของตนเองในรายการเทานั้นและบทบาท
นักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและคําแนะนํากับผูฟงรายการวิทยุคลับฟรายเดยที่มี
อาการทุกขใจและตองการแกไขปญหาชีวิตของตนเองตามหลักการทางจิตวิทยาและ
ศาสนาดวยเชนกนัและบทบาทการเปนผูจดัการพืน้ทีส่าธารณะในการจดัการทกุอยาง
ในรายการ ซึง่ตามทศันะของ Durkheim เชือ่วา “เมือ่สงัคมใหญเกดิการเปลีย่นแปลง 
สวนประกอบยอยๆในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปเชนกัน ทุกระบบ (organism) 
จะประกอบไปดวยองคประกอบยอยๆที่ตางทําหนาที่ของตนเอง เพื่อใหสวนรวม
ทั้งหมดธํารงอยูไดอยางมีเสถียรภาพ (stability) ดังนั้น สื่อมวลชนจึงกลายเปนกลไก
ในการขยายสงัคมและจดัการคนในสงัคมเพือ่ทาํใหสังคมเกดิดลุยภาพ” (equilibrium) 
เชนกัน 
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สรุป

  ดังนั้น อาจกลาวไดวารายการวิทยุคลับฟรายเดย เปนสถาบันส่ือมวลชน

ทีธ่าํรงบทบาทของสือ่สารมวลชนในการเขาจดัการและคลีค่ลายปญหาของคนในสงัคม 

เพื่อทําใหสังคมเกิดดุลยภาพ” (equilibrium) ภายใตการทํางาน (Function) ที่มี

ขอบเขตขอจํากัดบางประการท้ังในระดับคุณสมบัติของผูใช (ชนชั้นกลางสังคมเมือง, 

ผูหญงิเปนสวนใหญ) และเนือ้หาทีจ่ะถกูนาํเสนอผานรายการ (ระดบัของความรกัทีผิ่ด

ศีลธรรม)

ขอเสนอแนะทั่วไป

 1. กลุมผูฟงที่เขามีสวนรวมในรายการจะพบวาสวนใหญเปนกลุมผูฟง

เพศหญิงที่มีสถานภาพโสด เปนกลุมผูฟงท่ีเขามาใชพื้นที่สาธารณะในรายการวิทยุ

คลับฟรายเดยในสัดสวนท่ีมาก จึงเสนอใหรายการกระจายอํานาจหรือโอกาสใหกลุม

ผูฟงผูชายและกลุมเพศท่ีสามท่ีมีสถานภาพแตกตางกันไดรับคัดเลือกออกอากาศใน

รายการ เพื่อสรางความหลากหลายและการถวงดุลอํานาจในพื้นที่รายการ

 2.  เรือ่งเลาปญหาความรกัของผูฟงทีไ่ดรบัคดัเลอืกออกอากาศในรายการ

จะพบวาเปนเรือ่งเลาปญหาความรกัทีผ่ดิศลีธรรมเปนสดัสวนทีม่าก ซึง่มเีนือ้หาทีเ่ปน

สวนตัวและลอแหลมเปนอยางมาก จึงเสนอใหรายการวิทยุคลับฟรายเดยเพิ่มความ

ระมดัระวงัในการนาํเสนอเรือ่งเลาปญหาความรกัของผูฟงโดยคาํนงึถงึผลกระทบทีเ่กดิ

กับผูฟงทางบาน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. เนื่องจากรายการวิทยุคลับฟรายเดยไดมีการพัฒนาชองทางการมี

สวนรวมของผูฟงและรปูแบบรายการโดยการนาํเรือ่งเลาปญหาความรกัของผูฟงทัง้ที่

ไดรับออกอากาศและไมไดรับออกอากาศมาแปรรูปเปนเพลง, มิวสิค วีดิโอ, ละคร 



263ปที่ 5  ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2556)

สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป สามารถศึกษาผลงานที่ผลิตออกมาจากรายการวิทยุ

คลับฟรายเดย ในฐานะอุตสาหกรรมสื่อ

 2. เรื่องเลาปญหาความรักท่ีไมสมหวังและผิดศีลธรรมของผูฟงที่ปรากฏ

ในรายการวทิยคุลบัฟรายเดยไดสะทอนใหเหน็ถงึสภาพสงัคมทีเ่ตม็ไปดวยปญหาและ

ความขัดแยงโดยเฉพาะปญหาครอบครัว ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหวิเคราะหเนื้อหา (Tex-

tual Analysis) เรื่องเลาเกี่ยวกับความรักของผูฟง

 3. เน่ืองจากผลการวิจัยชิ้นน้ีพบวาผูฟงที่ใชพื้นที่สาธารณะรายการวิทยุ

คลบัฟรายเดยเปนกลุมผูฟงชนชัน้กลาง ดงันัน้ สาํหรบัการวจิยัครัง้ตอไปผูวจิยัสามารถ

ตอยอดงานวจิยัช้ินนีโ้ดยศกึษาการใชพืน้ทีส่าธารณะของกลุมคนชนชัน้ลางหรอืศกึษา

เปรียบเทียบการใชพื้นที่สาธารณะระหวางคนชนชั้นกลางและคนชนชั้นลาง
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