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บทบรรณาธิการ

“สื่อสารเพ่ือส่วนรวม” คือ แก่นหลกัของวารสารนิเทศศาสตร์ 

ธุรกิจบณัฑิตย์ฉบบันี ้  เน่ืองด้วยบทความวิจัยทุกเร่ืองท่ีได้รับคดัเลือก 

ให้ตีพิมพ์นัน้ น�าเสนอข้อค้นพบในความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการ

สื่อสารโดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สื่อเพ่ือสร้างความจดจ�า  

เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างท่ีสง่ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 

เพ่ืออนรัุกษ์อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพ่ือสร้างเครือขา่ยชมุชนและสงัคม 

ตลอดจนเพ่ือจริยธรรมในการด�าเนินงานสือ่สารมวลชนท้องถ่ิน นอกจากนี ้

ยงัมีบทความวิชาการอีก 2 เร่ืองท่ีฉายภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลกูทุ่ง  

และสทิธิผู้พิการในการรับชมรายการโทรทศัน์ไว้อยา่งนา่สนใจย่ิง

ผมขอขอบคณุผู้เขียนทกุทา่นท่ีเลอืกตีพิมพ์ผลงานวิชาการของทา่น

กบัวารสารฉบบันี ้และขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒิุท่ีสละเวลาในการพิจารณา

กลัน่กรองบทความ จนได้เป็นผลงานคณุภาพดงัท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้านี ้ 

ผมขอถือโอกาสนีส้่งความปรารถนาดีมายงัทกุท่าน ขอให้ปีใหม่ท่ีก�าลงั 

จะมาถึงนีน้�าพาความสุข ความส�าเร็จ พร้อมกับพลงักายและพลงัใจ 

ในการเสริมก�าลงัให้พวกเราเป็นเครือข่ายวิชาการร่วมกันอย่างนีต้่อไป 

ในปี 2562 ครับ

 

พทิกัษ์ศักดิ์ ทศิาภาคย์
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A Content Analysis of a University’s Communication Campaign 
and Word-of-Mouth Communications Among Facebook Users
การวิเคราะห์เนือ้หาแคมเปญการส่ือสารของมหาวิทยาลัย
และการส่ือสารแบบปากต่อปากระหว่างผู้ใช้เฟซบุ๊ก
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Abstract

The objectives of this research are to investigate the videos in 

Mahidol University’s brand communication campaign, “The Cancer 

Campaign” during June and July 2017, and to identify the types of 

communications by the university and among the audience. This 

research employed inductive content analysis to identify content 

types from 36 videos, 299 comments, and 155 shares. The data were 

collected in September 2017 from the ‘Mahidol Channel’ Facebook 

page. The authors identified three types of videos, namely, ‘experts’, 

‘patients’, and ‘participants’, and 17 types of comments and shares. 
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From the findings, ‘answer and ‘question are the two most common 

types of comment, whereas ‘approval’ is the most common type of 

share. Although it is commonly known that social media allow users 

to interact with one another, there is no thorough study on how users 

communicate with one another on social media in the higher education 

brand communications context. This research sheds light on this topic 

by identifying various types of tertiary communication. In conclusion, 

the authors suggested that HEIs ensure that their brand communica-

tions on social media are credible, relevant, clear, and vigilant.

Keywords: Higher education branding / Brand communications / 

Brand campaign / Social media / Facebook / Content analysis
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บทคัดย่อ

งานวิจยันีมี้เป้าหมายเพ่ือศกึษาวิดีทศัน์ในแคมเปญ “มะเร็ง รู้เร็ว 

หายได้” ของมหิดลแชนแนลท่ีด�าเนินการในเดือนมิถนุายนและกรกฎาคม 

2560 และเพ่ือระบรูุปแบบของการสือ่สารโดยมหาวิทยาลยัและการสือ่สาร

ระหวา่งผู้ รับสาร งานวิจยันีใ้ช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หาแบบอปุนยัเพ่ือระบุ

รูปแบบเนือ้หาจากวิดีทศัน์ 36 ชิน้งาน ความคดิเหน็ 299 ข้อความและการ

แบง่ปัน 155 ข้อความ นกัวิจยัเก็บข้อมลูในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 จาก

เฟสบุ๊คเพจของ “มหิดลแชนแนล” นกัวิจยัสามารถระบรูุปแบบของวิดีทศัน์ 3 

รูปแบบได้แก่ “ผู้ เช่ียวชาญ” “คนไข้” และ “ผู้ ร่วมงาน” และระบรูุปแบบความ

คดิเหน็และการแบง่ปัน 17 แบบ งานวิจยันีพ้บวา่ “ค�าตอบ” และ “ค�าถาม” 

เป็นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสดุในความคดิเหน็ และ “การเหน็ชอบ” เป็นรูปแบบ

ท่ีพบมากท่ีสดุของการแบง่ปัน ถงึแม้วา่เป็นท่ีรู้กนัวา่สือ่สงัคมเปิดโอกาสให้ผู้

ใช้ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน แตย่งัไมมี่การศกึษารูปแบบการสือ่สารระหวา่งผู้

ใช้สือ่สงัคมในบริบทของการสือ่สารแบรนด์ของสถาบนัอดุมศกึษา งานวิจยันี ้

ท�าให้เหน็ถงึรูปแบบของการสือ่สารท่ีหลากหลาย ในบทสรุป นกัวิจยัแนะน�า

ให้สถาบนัอดุมศกึษาสือ่สารแบรนด์ของสถาบนัผา่นสือ่สงัคมโดยเน้นความ

นา่เช่ือถือ ความเก่ียวข้อง ความชดัเจน และความรอบคอบ

ค�าส�าคัญ: การสร้างแบรนด์สถาบนัอดุมศกึษา / การสือ่สารแบรนด์ / 

แบรนด์แคมเปญ / สือ่สงัคม / เฟซบุ๊ก / การวิเคราะห์เนือ้หา
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Introduction

In the 21st century, higher education institutions (HEIs) have 

become complex institutions that possess various roles, including 

providing knowledge to students, enriching society, and being  

financially sound. To perform all these roles while thriving in the  

intensified global competition, a growing number of HEIs are adopting 

the branding technique (Chapleo, 2015). Branding is an important part 

of a business that aims to differentiate the business from the competition.  

One of the prevalent forces that affects higher education branding 

is the role of digital technology. Traditionally, HEIs have employed 

many communication tools to brand and advertise their institutions, 

such as prospectuses, advertising, publicity, public relations, sales 

promotions, open days, international higher education exhibitions, 

conventions, and direct mailing (Ivy, 2001). Although those traditional  

tools are still important, people from newer generations are less  

influenced by traditional promotional tools (Maringe, 2006). They are 

technologically savvy and are immersed in a variety of social media 

platforms, such as Facebook and Twitter (Rutter, Roper, & Lettice, 

2016). In the business setting, social media can help organisations 

strengthen customer relationships, identify opportunities, build trust, 

and spread positive information through word-of-mouth (Ho, 2014; 

Huang & Benyoucef, 2013). Therefore, HEIs are now adjusting their 

branding and advertising activities that involve digital or social media. 
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Some studies in the past investigated the use of digital technology in 

the branding efforts of HEIs, including studying the role of the websites 

in building relationship (Klassen, 2002), the effectiveness of Twitter 

in student recruitment (Rutter, Roper, et al., 2016), and the different 

communication strategies on Facebook between universities in  

Thailand and U.S. (Taecharungroj, 2017). Given the tremendous  

impact of social media, existing research on higher education branding  

of social media is still very limited. It is imperative for universities to 

understand how they can communicate to the audience and how  

the audience respond and engage with content. Such understanding 

will allow universities to develop effective communication campaigns 

on social media platforms.

One of the universities that has utilised social media platforms 

to communicate and brand their institution is Mahidol University,  

a leading university in Thailand according to Higher Education Times. 

Mahidol University disseminates academic and practical content to the 

public in Thailand and beyond through its online channel called the 

‘Mahidol Channel’. The Mahidol Channel is one of the best practices 

of brand communications by a university in Thailand; the channel 

has received more than 100 million views on YouTube as of October 

2018. In 2017, the Mahidol Channel launched a two-month ‘Cancer,  

Fast Diagnosis, Curable’ campaign (The Cancer Campaign) that 

aims to educate and motivate the public to live a healthier and more 
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conscious lifestyle while promoting Mahidol University’s personnel and 

research. The online campaign from June to July 2017 has achieved 

some remarkable results. On Facebook, the Cancer Campaign  

received more than 1.6 million views through its educational and  

inspirational videos. The campaign also raised more than $10,000 for 

cancer research funds for Mahidol University through the running event 

under the same name. The event was organised on 30 July 2017 to 

celebrate cancer survivors and to give hope to fellow patients. Lessons 

from this online brand communication campaign would significantly 

contribute to the body of knowledge on the higher education branding 

domain. The first objective of this paper is to investigate the charac-

teristics of the content of the Cancer Campaign by Mahidol University. 

The analysis of those contents can lead to practical implications for 

universities that want to strengthen their brand. Furthermore, Facebook 

is a dominant social media platform that enhances the word-of-mouth 

communication among its users and creates virtual brand communities.  

The word-of-mouth communications on social media platforms are 

crucial for brands because they can lead to purchase intention (Jang, 

Chang, & Chen, 2015), the possibility of product development (Cvijikj 

& Michahelles, 2013), strengthened brand identity and community  

(Segrave, Carson, & Merhout, 2011), and improved trust and commitment  

(Kang, Tang, & Fiore, 2014). Therefore, the second objective of this 

paper is to analyse the tertiary communications or the word-of-mouth 
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communications among Facebook users through shared messages 

(shares) and comments on the campaign content. 

Literature Review

Higher Education Brand Communication on Social Media Platforms

Branding in higher education provides further evidence on the 

increasing transfer of business practices from the private sector to 

HEIs (Wæraas & Solbakk, 2009). Branding is conceived as a means 

or a technique ‘to establish a product’s name and to convey the  

legitimacy, prestige and stability of the manufacturer’ (Chapleo, 2011). 

It is an attempt by an HEI to tell its stories. Successful branding helps 

customers by simplifying decisions, reducing risk, providing emotional 

reinforcement, and offering a sense of community (David, Leiter, & 

Loch, 1999; Judson, Aurand, Gorchels, & Gordon, 2008). By not telling 

the stories to the public, HEIs risk being overwhelmed by how others 

choose to tell their stories (Judson et al., 2008). Therefore, HEIs must 

find the essence of who they are and what they stand for in terms 

of values and characteristics. Subsequently, HEIs need to have a  

holistic communication strategy that is precise, uniform, and consistent 

in order to effectively communicate their brands to their audiences 

(Wæraas & Solbakk, 2009). HEIs utilised a number of communication 

tools to channel their voices, such as open days, the prospectus, the 

website, social media, and so on (Rutter, Lettice, & Nadeau, 2016). 
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Brand communications also includes types of communications that 

are not official since they can also be done by other stakeholders. 

Conversations and dialogues among HEI’s stakeholders are examples 

of brand communication activities that cannot be directly controlled 

by HEIs (Whisman, 2009).

HEI brand communications has substantially changed due 

to the emergence of digital technology, especially the use of social 

media. Social media is a combination of web 2.0 technology and 

user-generated content (Kaplan & Haenlein, 2010). There are many 

types of social media, including social networking websites, blogs, 

microblogs, video-sharing websites, photosharing websites, and so 

on (Mangold & Faulds, 2009). They are platforms that allow users  

to create identities and relationships, engage in conversations, 

form groups, share contents, and find other people (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Social media contributes 

to brand communications in many ways; it can help organisations 

strengthen relationships with stakeholders, build trust, facilitate positive 

word-of-mouth communications, and strengthen brand identity and 

community (Huang & Benyoucef, 2013; Kang et al., 2014; Segrave et 

al., 2011). HEIs are now increasingly incorporating social media into 

their branding activities (Taecharungroj, 2017). However, a simple 

social media presence by HEIs is not enough; they should actively 

engage with social media to reap the full benefits (Constantinides & 
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Zinck Stagno, 2011; Taecharungroj, 2017). Of all the existing social 

media platforms, the most populous, effective, and possibly the most 

chaotic is Facebook. 

Facebook is currently the most popular social media platform. 

As of June 2017, Facebook has 2 billion monthly active users, which 

makes it the most populous social media platform (Constine, 2017). 

Despite its high volume of access and use, Facebook has continued 

to rapidly grow (Cvijikj & Michahelles, 2013; Ho, 2014). The average 

user logs onto the site at least once a day and is active for 32 minutes 

a day (Hansson, Wrangmo, & Solberg Søilen, 2013). According to 

previous market research, brands considered Facebook to be the 

most attractive social media platform for marketing purposes (Cvijikj & 

Michahelles, 2013). A previous study also shows that most Facebook 

users clicked on a company’s page, representing an opportunity for 

brands to engage with audiences (Hansson et al., 2013).

On Facebook, users can freely share information with other 

people in their networks, making communications on this social  

media platform work like word-of-mouth communications (Hansson et 

al., 2013). Users can also become a member of a brand by clicking  

‘like’ on a particular Facebook page created by a brand. Hence, 

Facebook pages by brands serve as virtual brand communities that 

can continuously build relationships with consumers and attract 

new ones (Manthiou, Tang, & Bosselman, 2014). Brands can use 
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their Facebook pages to share products, services, or organisational 

information, communicate marketing messages, expand networks, 

and receive feedback (Ho, 2014). Likewise, users can interact with 

the Facebook page by posting content on the wall, commenting on 

existing posts shared by the page’s administrator, expressing interest  

by clicking the like or a reaction button or by sharing the post on 

their profile wall (Cvijikj & Michahelles, 2013). Each of the actions 

will appear on the news feed of other people in the user’s network, 

transforming the action into a word-of-mouth communication (Cvijikj 

& Michahelles, 2013). As a consequence, brand communities are 

strengthened on Facebook by communications between the brand 

and audiences and communications among audiences (Ho, 2014). 

Social media platforms (like Facebook) are effective tools to enhance  

participation in brand communities (Kang et al., 2014); such  

participation also increases the user’s brand trust and brand  

identification (Ho, 2014). To fully benefit from using Facebook as a 

branding tool, brands should analyse valuable information from their 

audiences, such as reactions, feedback, and shared messages 

(Hansson et al., 2013). Furthermore, not all feedback is positive, and 

brands should take negative feedback seriously and properly respond 

(Hansson et al., 2013).
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The Higher Education Brand Communication on Facebook  

Framework 

From previous literature, this current research adopted and 

modified the corporate identity-corporate communication process 

by Balmer and Gray (1999) so it would be relevant in the current 

branding context. The Higher Education Brand Communication on 

Facebook Framework (Figure 1) encapsulates the essential branding 

constructs and brand communication activities on social media. The 

process begins with the brand identity, which refers to the values, 

purposes, strategies, culture, and structure of the HEIs. The two types 

of communication that were initiated by the HEIs are primary and 

secondary communications. Primary communications are the prod-

ucts, services, and behaviours of the staff of the HEIs that external 

stakeholder’s experience. Contrarily, secondary communications are 

the formal communications of the HEIs, such as advertising, public 

relation activities, and other promotional tools. These two types of 

communication reinforce one another and send messages to the 

audiences. On Facebook, the audiences can take several actions 

that generate word-of-mouth or tertiary communications, which can 

be feedback to the HEIs or an influence over the opinions of other 

audiences. The perceptions of the audiences with respect to the three 

types of communications subsequently affect the brand image and 

reputation of the HEIs. According to Balmer and Gray (1999), brand 
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image is ‘the immediate mental picture that individuals or individual 

stakeholder groups have of an organisation’, whereas brand reputation 

is ‘a result of consistent performance reinforced by the three types 

of communication’. Finally, the brand image and reputation can lead 

to a competitive advantage of the HEI, which is a desirable outcome 

of a branding process. Brand image and reputation also influence 

tertiary communications by shaping how people talk about the brand. 

Furthermore, brand image and reputation provide valuable feedbacks 

to the HEI on how to manage its brand identity.

Figure 1 Higher Education Brand Communication on Facebook Framework, adapted  
from Balmer and Gray (1999)

Facebook is a social media platform that helps facilitate all 

types of brand communications. Brands can use Facebook pages to 

conduct primary and secondary communications via posts. Audiences 

who ‘like’ the page will be able to see the updates by the brands. 
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When audiences see the posts, they can engage with the posts by 

liking (or expressing a reaction), commenting, and/or sharing the 

post. Those actions are the tertiary communications on Facebook 

that will allow other people in their networks to see the message. This 

paper investigates how Mahidol University uses online campaigns on 

Facebook through various types of communication.

The Cancer Campaign of Mahidol University

Mahidol University is a research university in Thailand with 

the intention to educate the public using its body of knowledge. 

With its motto ‘Wisdom of the Land’, Mahidol University founded an 

online channel called the ‘Mahidol Channel’ in 2013 to disseminate 

academic knowledge, research, and other beneficial information to 

the Thai public using the university’s personnel. The Mahidol Channel 

positioned itself as an ‘edutainment variety of arts and science’ that 

transforms academic information into content that the public can 

easily access and understand (Mahidol Channel, 2017). The Mahidol 

Channel used online platforms to broadcast its contents, including its 

website (http://channel.mahidol.ac.th), the YouTube channel (https://

www.youtube.com/user/mahidolchannel), the Facebook page (https://

www.facebook.com/mahidolchannel), and its mobile applications on 

iOS and Android. Through August 2017, the channel broadcasted 

1,341 edutainment videos garnering up to combined 96 million views 
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on YouTube and Facebook (Tanomkitti, 2017). In 2017, the Mahidol 

Channel aims to reach 130 million views by planning to broadcast 

more impactful content; therefore, it launched ‘The Cancer Campaign’ 

as one of its four main online campaigns in its fifth year (Tanomkitti, 

2017). Mahidol University has a strong history and competency in 

medicine and health sciences (Mahidol University, 2017); thus, the 

Cancer Campaign is a communication activity that utilises competent 

academic and medical staff of the university and their research for 

the benefit of the public. It is the first comprehensive campaign on 

its kind that warrant a thorough study.

 The Cancer Campaign was a two-month online campaign in 

June and July 2017. The target groups were (1) the people who do not 

have cancer but seek prevention information and (2) people who were 

diagnosed with cancer. The campaign broadcasted several types of 

content such as (1) 31 question and answer (Q&A) short videos that 

are approximately 1 to 2 minutes long, (2) 4 research and knowledge 

videos that are approximately 5 minutes long, (3) a video shot during  

the running event, and (4) 10 Facebook Live videos that allow  

audiences to interact with cancer experts from Mahidol University. 

The campaign ended with a running event on 30 July 2017 that invited 

cancer patients who were cured of the disease to run with non-pa-

tients to inspire people to fight the disease and to raise awareness 
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and money for Mahidol University’s cancer research. Without any  

sponsored content, the contents of this campaign generated more than 

1.6 million views on Facebook. The campaign also raised more than 

$10,000 for Mahidol University’s cancer research. The investigation  

into its contents and several types of communication on Facebook 

would be beneficial for other HEIs that aim to strengthen their brand 

and to effectively communicate on social media platforms. From  

the Higher Education Brand Communication on Facebook Framework 

(Figure 1), this current research posed the following three research 

questions.

Research question 1: What are the types of content used by 

Mahidol University in the Cancer Campaign on Mahidol Channel’s 

Facebook page?

Research question 2: What are the types of online feedback 

(comments) users provided on Mahidol Channel’s Facebook page?

Research question 3: What are the types of message users 

shared with the campaign’s content in their networks?

 The first research question explores the primary and secondary  

communication initiated by Mahidol University. Both the second 

and the third questions are the tertiary communications created by 

the audiences who viewed the contents. The difference is that the  

comments (the second question) are both the tertiary communication 
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and the direct feedback to Mahidol University. Contrarily, the purpose 

of the shared messages (the third question) is to spread the content 

to other people in their networks.

Methodology

To study the communication activities by Mahidol University 

for its cancer campaign, this research employs the content analysis 

technique (Elo & Kyngäs, 2008). This research uses the single case 

study method (Baxter & Jack, 2008) because it is a unique campaign 

and the first of its kind. Furthermore, a single case study can clearly 

illustrate the comprehensive communications including primary,  

secondary, and tertiary communications by the university and how they 

are linked to one another. Mahidol University has a separate Facebook 

page for the Mahidol Channel (www.facebook.com/mahidolchannel). 

Although the Mahidol Channel disseminated content on various  

platforms including Facebook, YouTube, and its own website, this study  

analyses only the content on the Facebook page. The authors analysed 

all the video contents of the Cancer Campaign. There were 36 total 

videos. Regarding comments and shares, the authors analysed a 

maximum of five comments and shared messages per video content. 

In total, there are 299 comments analysed from 2,258 comments in 

all videos. The sample size implies an acceptable +/- 7% precision 

level where confidence level is 95% and P = .5 (Yamane, 1973).  
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All content and data were collected in September 2017.

 There are two approaches to content analysis, including  

inductive and deductive content analysis. In this current research, 

the authors used inductive content analysis, which is used when the 

prior knowledge about the phenomenon is insufficient or is fragmented 

(Elo & Kyngäs, 2008). Some existing literature studied digital content 

broadcasted by universities (Chapleo, Carrillo Durán, & Castillo Díaz, 

2011; Taecharungroj, 2017). Chapleo et al. (2011) summarised six 

approaches of communications via universities’ websites including 

teaching and research, management, international projection, univer-

sities’ environment, innovation, and social responsibility. Likewise, the 

study by Taecharungroj (2017) identified 12 types of content published 

by universities on their Facebook pages including research, faculty, 

curriculum, campus, students, alumni, industry, events, products, 

image and reputation, announcements, and others. Despite the 

previous studies on universities’ communications, no study has ex-

plored the word-of-mouth by users in social media platforms. In the 

coding process, 40 messages were selected to test the inter-coder 

reliability between the two coders. The inter-coder reliability has an 

agreement of 90.2%, a Cohen’s Kappa of 0.89 and a Krippendorf’s 

Alpha of 0.89. The inter-coder reliability results on comments and 

shared messages reveal a good level of agreement (Lombard, Sny-

der-Duch, & Bracken, 2002).
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Findings

In total, there were 36 videos posted under the Cancer  

Campaign by Mahidol University. From the inductive content analysis,  

the authors identified three types of content based on the main  

person featured in the videos: experts, patients, and participants. 

Table 1 shows the descriptions of the three content types and  

descriptive statistics. 

Table 1 Content type list and descriptive statistics of Mahidol Channel’s posts

Experts content is overwhelmingly more common (31 out of 

35 videos) than the other two types. The video typically shows the 

university’s personnel explaining cancer-related information to the  
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audience. The examples of the titles of the videos are ‘Single ladies and 

breast cancer’, ‘Can you not get chemotherapy if you have cancer?’, 

 ‘What’s the difference between cancer, tumour, and cyst?’, and  

‘How to detect Lymphoma by yourself’. All of the videos are in the 

Thai language. This type of video uses a variety of techniques to  

communicate, such as interviews, on-screen text, relevant images, 

computer graphics, and video footage. The authors selected two  

experts videos to detail. The first video was the most popular video in 

the campaign entitled ‘What are the causes of cancer?’ As of September  

2017, the video received 282,327 views, 7,971 shares, and 229  

comments. The second video, ‘Can coffee enema prevent colon  

cancer?’, has 22,238 views, 279 shares, and 12 comments, which are 

close to the median values (20,499, 346, and 19, respectively). Therefore,  

this video is a good representation of the videos in this campaign.

 The ‘What are the causes of cancer?’ video starts with a silver 

grey background with a large text that reads ‘What are the causes 

of cancer?’ in Thai language (Figure 2). The text is in black with  

an emphasis on the word ‘cancer’ in orange. Then, the video shows 

a medical professor of Mahidol University explaining the causes of 

cancer. During the explanation, the video used computer graphics 

to make content easier to understand and more engaging. Computer 

graphics were used when the explanation became more complex.  

For example, the computer graphics assist the instructor’s explanation 
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of how cancer cells in human bodies fight white blood cells. At times, 

the video cut back to the instructor with on-screen text to emphasise 

important points that read ‘avoid Carcinogenic’ and ‘keep yourself 

healthy’. The video ends with a logo of the campaign and the logo 

of the Mahidol Channel. The video lasts 1 minutes and 27 seconds,  

and it has upbeat background music when the professor is not 

speaking.

Figure 2 ‘What are the causes of cancer?’ (source: facebook.com/mahidolchannel)
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Similarly, the second video (Figure 3), ‘Can coffee enema 

prevent colon cancer?’, begins with a silver grey background and 

a large text that reads ‘Can coffee enema prevent colon cancer?’ 

in Thai with an emphasis on ‘colon cancer’ in orange. The video 

then shows the interview with a medical professor of Mahidol  

University along with his credentials. Similar to the first video, texts 

were used on top of the interview to emphasise important points.  

In this video, it reads, ‘colon cleansing is used medically only when 

necessary’. The professor went on to explain the importance of a 

proper diet. Unlike the first video, this video uses video footage 

of food to complement the explanation. At the end of the video,  

the text that reads ‘no evidence was found that coffee enema 

helps prevent colon cancer’ provides the answer to the question in  

the video title. This video is 58 seconds long.
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Figure 3 ‘Can coffee enema prevent colon cancer?’ (source: facebook.com/ 
mahidolchannel)

The second type of content posted by Mahidol University 

during the Cancer Campaign is the ‘patients’ video. This type 

of video combines the story of patients and research done by  

Mahidol University. The videos explain how research can improve 

the well-being of cancer patients. There are four videos in this 

category with 24,117 views, 461 shares, and 24 comments on 
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average. An example of the patients content is a video entitled 

‘Personalised chemotherapy’, which has a number of views, 

shares, and comments close to the average values. This video 

begins with a story of a cancer patient (Figure 4). He explained 

the symptoms of a severe chemotherapy allergy he had in 

2005. Then, the video showed footage of research activities at 

Mahidol University with a voice-over from a medical professor.  

The professor then explained how research on personalised 

chemotherapy can reduce allergic reactions and improve the 

well-being of patients. Next, the video shows footage of research 

activities with text that reads ‘personalised chemotherapy’. To 

explain complex procedures, the video used computer graphics 

to complement the voice-over of the professor. This video is 2 

minutes and 50 seconds long. This type of patients content is 

considerably longer than the experts content since it covers the 

detailed story of a patient and the research activities of Mahidol 

University.
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Figure 4 ‘Personalised chemotherapy’ (source: facebook.com/mahidolchannel)

The last type of video posted by Mahidol University is a  

participants video. There is only one video in this category. This video 

shows the atmosphere of the running event organised by Mahidol 
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University together with participant interviews. The video contains 

several interviews of professors, celebrities, and patients at the event. 

The purpose of this video is to mentally support cancer patients. For 

example, a former cancer patient told the interviewer, ‘To cancer 

patients undergoing treatment or chemotherapy, I want you to con-

tinue fighting. It will pass; time passes quickly [translated from Thai]’. 

Another former cancer patient said in the interview ‘Participating in 

this event is worthwhile; I have suffered from lymphoma for 10 years. 

I want to give something back to the society [translated from Thai]’. 

In this event, participants voluntarily donated money to the cancer 

research fund.

 To answer research questions 2 and 3, the authors collected 

and coded comments and shared message (shares) from the 36 

videos posted by Mahidol University. In total, the authors analysed 

299 comments and 155 shares. From all the comments and shares, 

the authors identified 17 types of content. Table 2 shows the types 

of content, their descriptions, frequencies, and their proportions to 

the total numbers. From the results, ‘answer’ is the most common 

type of comment, with 54 comments or 18 percent of all comments. 

Regarding shares, ‘approval’ is the most common type of share with 

43 shares or 28 percent of all shares. The next section explains each 

type of content with examples. All of the examples were translated 

from Thai.
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Table 2 Content type list and descriptive statistics of comments and 
shared messages

Reinforcement
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Facebook users post ‘advice’ content when they want to 

offer benign advice to other users. For example, in a post entitled  

‘Remove burnt meat, reduce cancer risk?’, a user offered an advice she  

received from a medical doctor ‘If you ask a doctor, the doctor would 

suggest that we eat boiled or steamed meat. The doctor suggested 

eating vegetables. Food should be processed as little as possible. 

Eat food that is easily digestible such as fish’. Users may also offer 

advice when they share the video. On 8 June 2017, a user shared a 

video called ‘Ovarian cancer vaccine’ with a message ‘Take a vaccine, 

ladies. Gade [the user’s name] also took one’. 

 ‘Approval’ comments and shares are posted by users who 

express a general positive response to the video’s content. Approvals 

are the most common type of share. For example, a user shared a 

video entitled ‘Cell therapy for cancer II’ with a message ‘Would like 

to be another supporter of this project’. Another example is a user 

that shared a video entitled ‘Can a cancer patient eat meat?’ with a 

message ‘New knowledge’ to other people in her network. Some users 

also made ‘approval’ comments in the comment section of the video. 

Frequent phrases are ‘this is interesting’ and ‘I’m offering support to 

the doctor’.

 The third type is ‘business’ content. Users who posted this type 

of content utilise the Cancer Campaign as a platform to promote their 

business. For example, on 7 August 2017, a user posted a comment 
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‘Hello everyone, how is your health? Pae [the user’s name] is taking 

care of cancer patients and is managing diets to help improve patients’ 

health. I am willing to give advice to cure cancer without chemotherapy.  

Contact line: papang12’. Another example is a user who shared a 

video with a message ‘Losing few Baht [Thai currency] to prevent 

is better than losing thousands to treat. Having food as medicine is 

better than having medicine as food. For information about Sesamin 

extract products and research findings by Dr. Prachya Kong Tawelert, 

call 086-8295626 062-4453296. Lind id: wongtoi’.

 ‘Care/support’ comments and shares are posted by users who 

want to express caring attitudes and support towards other people. 

The main difference between this kind of content and ‘approval’ is that 

‘approval’ comments are directed to the video or personnel within the 

video. Conversely, ‘care/support’ comments and shares were directed 

towards other users on Facebook. For example, a user shared a video 

‘Ready for chemotherapy with these 8 items’ with a message ‘Cancer, 

fast diagnosis, curable. I’m offering support to everyone’. Sometimes, 

users comment with a Facebook sticker, such as a thumbs-up sticker, 

to offer support to other users.

 The opposite of ‘approval’ content is ‘disapproval’ comments 

and shares. Although there are very few ‘disapprovals’ – 6 comments 

and 1 share – some users expressed disapproval towards the video 

content. In a video entitled ‘Can alkali water cure cancer?’, a user 
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posted a comment ‘Nothing is certain. Do not believe what is right 

or what is wrong from the experiment no matter who that person is  

(a doctor or otherwise) because everyone has a habit of bragging 

about his or her knowledge’. 

 ‘Experience’ is the type of content whereby users describe 

their personal experience to others. Oftentimes, cancer patients or 

people who know cancer patients posted about his or her personal  

experiences. Many non-patients also shared their personal experiences.  

For example, a user shared a video about annual health check-ups 

with a message ‘From the time I was 35 years old, I have had health 

check-up every year without embarrassment. Annual health check-ups  

made me see something wrong, which was removed right away. It is 

important when we get older’.

 ‘Fear/grief’ content is used by users to express fear or grief 

towards cancer. In a video entitled ‘Ready for chemotherapy with 

these 8 items’, a wife of a cancer patient wrote ‘Disheartened… my  

husband completed radiotherapy but he refused to have chemotherapy.  

It has been delayed for more than two months. I’m very distressed 

and disheartened. I just want him to be fine and fight for me and for 

our children’. Another example is a user who shared a content with a 

message ‘Cancer. Feel upset just by hearing the name. Please don’t 

let it happen to anyone’.
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 Many times, users expressed gratitude towards the video or 

people in the video. This type of content is ‘gratefulness’. On 31 July 

2017, a user shared a video content with a message ‘This is the story 

of my daughter. I’m supporting other families to pull through. It will 

take all the space in this wall to thank everyone and every organization 

involved. Our family is indebted to this land’.

 Sometimes, users posted ‘humour’ content that expresses a 

humourous remark, although it is not very common, with 9 comments  

and 5 shares. For example, in the video entitled ‘How to detect  

Lymphoma by yourself’, an online celebrity ‘Kay’ demonstrated how to 

detect Lymphoma using a variety of rubbing and pressing techniques. 

A user subsequently shared the video with a message ‘… I am afraid  

I cannot rub correctly. Could ‘Kay’ teach me how to do it?’. For comments,  

users sometimes used GIF animated images by Facebook to express 

humourous remarks.

 The next two types of comments and shares are ‘questions’ 

and ‘answers’. They are also the two most common types of comment.  

Users often posted questions in the comment section of videos.  

Usually, other users would make a comment answering a question. 

For example, in a video entitled ‘Is it possible to get an ovarian cancer 

vaccine if I have had sex?’, a user asked a question ‘If I have never 

had sex, can this vaccine prevent cancer? This disease is very scary’. 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

43

Then, another user responded ‘Yes you can but it will be most effective 

with women age below 26. You can get it if you are above 26 years 

old. I got one when I was 28…’

 ‘Rant’ is a content whereby users express a negative attitude 

towards something or someone. The difference between ‘rant’ and 

‘disapproval’ is that the negative attitude of ‘disapproval’ content is 

directed towards the video content. Typically, ‘rant’ is a comment that 

counters another user’s opinion. 

 ‘Reinforcement’ and ‘repetition’ are types of content found 

only in shares. Users shared a video with a ‘reinforcement’ message 

to persuade other people to watch the video. For example, a user 

wrote ‘Who need to test for liver cancer? Let’s listen to good knowledge  

by Professor Taweesak’ when she shared a video about liver cancer. 

Another example is a user who wrote ‘Please watch + listen until  

the end’ when she shared the ‘Can coffee enema prevent colon 

cancer?’ video. Conversely, ‘repetition’ is a type of message in which 

users simply repeat the content posted by Mahidol University.

 Sometimes, users posted in the comment section to request 

permission to share. This is referred to as a ‘request’ comment.  

Contrarily, some users use a Facebook feature to tag other users. 

These types of comments and shares are categorised as ‘tagging’. 

Users who are tagged will be notified by Facebook. Hence, the video  
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content is directed towards particular people, unlike normal shared 

messages that were distributed indiscriminately to people in  

networks. Finally, ‘others’ are comments and shares which cannot be  

categorised in any type of content. They are general opinions or 

irrelevant messages posted by users.

Discussion and conclusion

Research implications

This current research found that Mahidol University, through 

its Cancer Campaign on its online Mahidol Channel, posted three 

types of video content: experts, patients, and participants. The find-

ings show that on Facebook, the primary and secondary communi-

cations by the brand are intertwined. Social media platforms allow 

the personnel (primary communication) to have a voice through a 

formal communication channel (secondary communication), which 

in this case is a Facebook page. Meanwhile, unlike traditional formal 

communication channels, social media platforms enable the university 

to add an authentic human touch to formal communications through 

the inclusion of the university’s personnel and facilities. Although it is 

commonly known that social media allow users to interact with one 

another (Mangold & Faulds, 2009), there is no thorough study of how 

users communicate with one another on social media in the higher 

education brand communications context. This research shed light 
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on this topic. The findings show that there are 17 types of comments 

and shares posted by users. Another novel finding of this research 

is the difference between types of comments and types of shares. 

Some types of content are common in both comments and shares, 

such as ‘care/support’, ‘approval’, and ‘experience’. Some types 

are more prevalent in comments such as ‘question’ and ‘answer’.  

Contrarily, ‘reinforcement’ and ‘repetition’ types were only found in shares. 

 Another insight from this research is a better understanding 

of how the perceptions of audiences from the three types of commu-

nication affect brand image. Although it is well theorised that brand 

communications affect brand image and reputation (Abratt & Kleyn, 

2012; Alessandri, Yang, & Kinsey, 2006; Arpan, Raney, & Zivnuska, 

2003; Balmer & Gray, 1999; Chapleo et al., 2011; Martinez & De 

Chernatony, 2004), a deep exploration of the perception towards 

brand communications is limited. From the availability of explicit  

responses by users in the form of comments and shares on Facebook, 

this research described various reactions that could shape brand 

image and reputation. Some types of content are inherently positive, 

such as ‘approval’, ‘gratefulness’, ‘reinforcement’, and ‘repetition’. 

These types of responses can subsequently lead to an improvement 

of the brand image and reputation. Conversely, ‘disapproval’ of the 

content posted by the university might lead to image and reputation 

deterioration if they are not well managed. Although this research 
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does not investigate the relationship between responses and brand 

image formation, it opens up a new possibility to explore this issue 

in future research

Practical implications

Be credible: Chapleo (2011) stated that HEIs need to em-

phasise unique selling points in order to improve its reputation. The 

success of the Cancer Campaign by Mahidol University comes from 

the ability to leverage the medical competence of the university. The 

most common type of content broadcasted in this campaign is the 

experts content which features the medical experts in the university. 

As a result, less than 2 percent of comments and shares explicitly 

‘disapproved’ of the content posted by the university. Based on the 

framework in Figure 1, the university needs to discover its identity 

before communicating its brand in order to make its brand communi-

cation strategy precise, uniform, and consistent (Wæraas & Solbakk, 

2009).

 Be relevant: A mutually beneficial relationship created  

between a brand and its stakeholders is the key to branding (Curtis, 

Abratt, & Minor, 2009). The Cancer Campaign by Mahidol University 

represents a brand communication campaign that targets a social 

issue that concerns a large number of people. Examples of highly 

relevant communications are the patient videos which tell the stories 
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of cancer patients. These videos explain the struggles and hopes 

that resonate well with the general public. As a result, the campaign 

garnered millions of views and thousands of responses from the 

public. Therefore, after discovering its brand identity, HEIs need to 

explore the issues that are relevant to their stakeholders. Then, the 

brand communication campaign can be employed to bridge what 

the HEI can do and what the stakeholders want.

 Be clear: Facebook is by far the most populous social media 

platform (Constine, 2017). It presents both abundant opportunities and 

overwhelming competition for audience’s attention. A simple presence 

of social media platforms is not enough. HEIs need to understand how 

to engage audiences (Constantinides & Zinck Stagno, 2011). The 

content posted by Mahidol University has many characteristics from 

which other HEIs can learn. For example, ‘experts’ videos typically 

last no longer than 2 minutes. The two sample videos are 87 and 

58 seconds in length. Short videos keep audiences focused. These 

videos also use simple language and visual techniques such as on-

screen text, computer graphics, and video footage to ensure clarity 

to the audience.

 Be vigilant: Despite the good intentions and beneficial content 

by the university, there are still negative and unintended comments 

from the Facebook users due to the uncontrollable nature of social 

media platforms (Mangold & Faulds, 2009). Examples of negative 
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or unintended comments are ‘disapproval’, ‘rant’, and ‘business’  

comments and shared messages. There are several ways to respond 

to such feedbacks effectively including censorship or deletion,  

appropriate responses, and avoidance (Dekay, 2012). Dekay (2012) 

suggested organisations to focus on “fun” or harmless content to 

reduce the number of negative comments. Universities have to set 

up appropriate policies to deal with these feedbacks.

Limitations and future research

Despite its contributions, this research has few notable 

limitations. First, this research is a single case study on a brand 

communication campaign by Mahidol University. Hence, the authors 

only identified three types of content posted by the university. A more 

comprehensive study of brand communications over a longer period 

would detect more types of videos. As a result, although this research 

found a wide range of types of comments and shares, it is possible 

to identity more types of responses if the audience watched other 

types of videos. Culture is another limitation of this research, since 

all of the content studied was in the Thai language. All university’s 

personnel and audience are also Thai, which might have an effect on 

types of content. Studies on people from different cultures might yield  

different results. Finally, an investigation on the relationships among 
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each type of communication can be beneficial, e.g. relationships 

between each type of primary communications and the types of 

word-of-mouth communications.
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การพรรณนาวิเคราะห์  กลุม่เดก็ เยาวชน ในกรุงเทพมหานคร สุม่ตวัอยา่ง

แบบหลายขัน้ตอน จ�านวน 426 คน เก็บข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถาม

และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี ใช้สถิตคิา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควร

ประกอบด้วยกลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ เดก็ เยาวชน ครอบครัว และประชาชน

ทัว่ไป กลุม่เป้าหมายรองได้แก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัวิชาชีพการ์ตนู โดย

กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นเดก็และเยาวชนจะมีพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือ

ปฏิบตัิก่อนการแสวงหาความรู้ สว่นกลุม่ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ท่ีในเชิงลกึก่อน

การปฏิบตั ิ (2) พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรใช้แนวคดิการด�าเนินงานท่ีเป็นภาคี  

มีนโยบายเพ่ือการให้ความรู้ ความสนกุ และความมีชีวิตชีวา โดยมีบทบาท

หน้าท่ีในการให้บริการพิพิธภณัฑ์ การวิจยัและศกึษาการ์ตนู การจดัอบรม 

การสร้างสรรค์อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิต การจดั

กิจกรรมเพ่ือให้เป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาตแิละเป็นมรดกทางวฒันธรรม  

(3) องค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ประกอบด้วยนิทรรศการ

ถาวร นิทรรศการหมนุเวียน การจดักิจกรรมต่างๆ และการจดัห้องสมดุ  

(4) คณุสมบตัิสถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูมี 2 แนวคิด คือ  

การใช้สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้วและการใช้สถานท่ีใหม่ โดยควรเป็นสถานท่ีท่ีมี

ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัพิพิธภณัฑ์ มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับ

การจดัแสดงและการจดักิจกรรม

ค�าส�าคัญ: การ์ตนู / พิพิธภณัฑ์ / กรุงเทพมหานคร
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Abstract

The purpose of this study is four-fold: (1) to examine the  

participants’ learning behavior with respect to the cartoons’ museum,  

(2) to explore  the design of the cartoons’ museum based on the principles  

of informal learning, (3) examine the elements of the exhibition set in 

the cartoons’ museum, and (4) to investigate location aspects of the 

cartoons’ museum. 

The research participants included two major groups. The 

first group (N=23) were the experts in media, education, museum 

design, and museum exhibitions, and cartoon professionals, along 

with those collecting cartoons and organizing cartoon exhibitions, 

all of whom were selected through a purposive sampling method. 

The data collected from this group were obtained by interviews and 

qualitatively analyzed. The second group of the participants (N=426) 

recruited by the multistage sampling method included two sub-groups: 

the youth (7-24 years old), and general public with their age over 

25 years, studying or working in Bangkok. The data with this group 

were collected through a survey and quantitatively analyzed through 

descriptive statistics. 

Four major findings were found. First, the major target groups 

for the cartoons’ museum were the youth, their families, and the 

general public, and the minor target group included the academics, 

researchers, cartoon professionals. With respect to their learning  
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behavior, the youth, as the major target group, expressed their learning  

style with inquisitive learning, first-hand experiences, whereas the 

adults were found to prefer learning through the in-depth-study-then-

practice learning. Second, the cartoons’ museum should incorporate 

several sectors regulating the museum’s policy of learning goals with 

knowledge, enjoyment, and liveliness, and responsible for providing  

services, researching, offering training courses, creating neo-industries,  

promoting life-long education, and organizing the events that foster 

the cartoons’ museum as the national museum with cultural heritage. 

Third, the elements of the exhibitions set in the cartoons’ museum 

included permanent exhibition, temporarily circulated exhibition, 

activities, and libraries. Fourth, the location aspects of the cartoons’ 

museum could be the use of the museum available, and a newly 

constructed museum. The selected one should be convenient for 

commuting and spacious enough for the museum’s exhibitions and 

activities to be arranged. 

Keywords: Cartoon / Museum / Bangkok Metropolitan
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ความเป็นมาและความส�าคัญของการวจิยั

การ์ตนูเป็นภาพวาดทัง้ท่ีเป็นภาพเขียน ภาพลายเส้น โดยอาจมีเพียง

ภาพเดียว หรือมีการร้อยเรียงกนัเป็นเร่ืองราว โดยแรกเร่ิมนัน้การ์ตนูมกัตี

พิมพ์บนกระดาษ โดยการ์ตนูในประเทศไทย ได้ถือก�าเนิดในปี พ.ศ. 2544 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงสน

พระทยัเป็นอยา่งมากในศลิปะการเขียนภาพล้อและได้โปรดเกล้าฯ แปลค�าวา่  

Cartoon เป็นภาษาไทยวา่ “ภาพล้อ” การ์ตนูในยคุนัน้จะเป็นภาพล้อการเมือง

และเป็นนิยาย มีภาพประกอบ และมีการพฒันาแนวเร่ืองขึน้มากมาย อาทิ    

เร่ืองแนวเร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ  ท่ีดดัแปลงมาจากวรรณคดี และนิทานพืน้เมือง

ของไทย จนกระทัง่เป็นนิยายภาพเร่ือง รวมถงึแนววิทยาศาสตร์ ในชว่ง พ.ศ. 

2518 ถือได้วา่เป็นยคุทองแหง่การ์ตนูไทยและมีความซบเซาลงหลงัจากนัน้ 

จนกระทัง่ถงึยคุก�าเนิดใหมใ่นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2549 

ได้เกิดกระแสความนิยมการ์ตนูจากตา่งประเทศมากขึน้ท�าให้ส�านกัพิมพ์

การ์ตนูไทยต้องปรับตวักนัอีกครัง้ ปัจจบุนัการ์ตนู ได้มีการพฒันาจนสามารถ

ตอ่ยอดไปเป็นสือ่ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ แอนิเมชนั เกม การ์ตนูบนมือถือ และ

เป็นภาพยนตร์ท่ีใช้คนแสดง เป็นต้น การ์ตนูจงึถือได้วา่เป็นทัง้ศิลปะและ

วฒันธรรม ท่ีแตล่ะสงัคมน�ามาใช้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความบนัเทิง ข�าขนั 

ล้อเลยีนเสยีดส ีประชดประชนั การเมือง การเรียนรู้ หรือการศกึษา 

ส�าหรับในทางการสื่อสารนัน้ การ์ตนูถือวา่เป็นสื่อ หรือเคร่ืองมือ

อยา่งหนึง่ของมนษุย์ในการสือ่สารด้วยภาพและยงัมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ใน

ระดบับคุคล และสงัคมมากท่ีสดุ เพราะให้ทัง้อารมณ์ขนั ความคดิสร้างสรรค์

และจินตนาการ ดงันัน้การ์ตนูจงึถือวา่เป็นสื่อหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การขดัเกลา                 

และพฒันาการอารมณ์ จิตวิญญาณ และท่ีส�าคญัคือท�าให้เกิดความคิด
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ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความสขุความออ่นโยนทางจิตใจและมีความ

ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ 

นอกจากนัน้ การ์ตนูมีความผกูพนักบัทกุคนในสงัคมนบัตัง้แตว่ยัเดก็

ไปจนกระทัง่ผู้ใหญ่ หลายประเทศในโลกจงึได้ให้ความส�าคญักบัการ์ตนูด้วย

เหตผุลดงักลา่ว จงึได้มีการเก็บรวบรวม สะสมตัง้แตร่ะดบัรายบคุคล ไปจน

กระทัง่หนว่ยงานโดยมีการจดัเก็บ รวบรวม และจดัแสดงในรูปแบบของห้อง

สมดุจนกระทัง่ระดบัพิพิธภณัฑ์และท่ีส�าคญัหลายประเทศได้มีการวิจยั สง่

เสริมสนบัสนนุให้มีการจดัการเรียนการสอนการ์ตนูในสถาบนัการศกึษา

อยา่งจริงจงั และถือวา่การ์ตนูเป็นหนึง่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นสนิค้า

ทางวฒันธรรมท่ีสง่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ และมีอิทธิพลตอ่ผู้อา่นในท่ีสดุ

ด้วยเหตท่ีุการ์ตนูเป็นทัง้ศลิปะและวฒันธรรม และเป็นสือ่ท่ีใช้ในการ

ถ่ายทอดบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ รวมถงึมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสงัคมและมี

ความผกูพนักบัผู้คนทกุเพศ ทกุวยั โดยเฉพาะในเดก็นัน้มีความสมัพนัธ์ใกล้

ชิดกบัการ์ตนูมากเพราะเดก็จะมีการรับรู้สิง่ตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรมผา่นการ์ตนู

ได้ดี      และเข้าใจงา่ย สว่นผู้ใหญ่ล้วนแตผ่า่นการสมัผสัการ์ตนูในวยัเดก็มา

แล้ว จงึมกัมีความทรงจ�าเก่ียวกบัการ์ตนูในวยัเดก็ด้วยเชน่กนั จงึท�าให้มีการ

จดัเก็บสะสมการ์ตนูตัง้แตร่ะดบัรายบคุคล ไปจนถงึระดบัองค์กรท่ีอยูใ่นรูป

แบบของห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุหรือพิพิธภณัฑ์ ส�าหรับประเทศไทยได้

มีการเก็บสะสมรวบรวมโดยภาคประชาชน องค์กรทางสงัคม ภาครัฐแตไ่ม่

มากนกัเน่ืองจากขาดการสนบัสนนุสง่เสริมอยา่งจริงจงั 

เน่ืองในโอกาสท่ีกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นเมือง

หนงัสอืโลก การศกึษาโครงการศกึษาวิจยัข้อมลูเพ่ือเตรียมจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
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การ์ตนูนีจ้ะมีสว่นในการเป็นสือ่ท่ีมีบทบาทในการสนบัสนนุการอา่นหนงัสอื

ของประชาชนกรุงเทพมหานครและคนไทยให้เพ่ิมมากขึน้ตอ่ไปอีกทางหนึง่ 

2. วัตถุประสงค์ของการวจิยั

การวิจยัโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศกึษา (1) กลุม่เป้าหมายและพฤตกิรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์การ์ตนู (2) 

แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนูตามแนวการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

(3) กรอบเนือ้หาชดุองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู (4) คณุสมบตัิ

สถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 

3. ระเบยีบวธีิการวจิยั

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพ

และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุ 

นกัวิชาการด้านสือ่/ การศกึษา ด้านการออกแบบและจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 

ผู้ เช่ียวชาญ หรือนกัวิชาชีพด้านการ์ตนู ผู้รวบรวมและจดัการแสดงเก่ียว

กบัการ์ตนู เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยการเจาะจง โดยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์

ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพิพิธภณัฑ์และการจดัการแสดงและด้านการ์ตนู 10 ปี

ขึน้ไป จ�านวน 23 คน เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมลู

โดยการพรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มเด็กและเยาวชน อาย ุ 7-24 ปี ท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน จ�านวน 426 คน เก็บข้อมลู

โดยการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตคิา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ 

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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4. ผลการวจิยั

การวิจยันีข้อน�าเสนอผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

4.1.1 กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากการสมัภาษณ์กลุม่

ผู้ทรงคณุวฒิุระบวุา่กลุม่เป้าหมายหลกัของพิพิธภณัฑ์ควรประกอบด้วยกลุม่

เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ กลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ เดก็ เยาวชน ครอบครัว และ

ประชาชนทัว่ไป สว่นกลุม่เป้าหมายรองได้แก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัวิชาชีพ

การ์ตนู สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูเหมาะกบัเดก็ 

เยาวชน ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.57) รองลงมา คือ นกัวิชาชีพ นกัเขียน

การ์ตนู (X = 4.42) ผู้ประกอบการธรุกิจการ์ตนู  (X = 4.35)    มีความเหมาะ

สมในระดบัมาก คือ ประชาชนผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  (X = 4.16)  ครอบครัว (X = 

4.11) และนกัวิชาการ นกัวิจยั (X = 3.84)     

4.1.2 แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผลการศกึษา

กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ การออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรมีการใช้แนวคดิ

ในด้านตา่งๆ ดงันี ้(1) ด้านการด�าเนินงานควรมีลกัษณะเป็นภาคีการมีสว่น

ร่วมของหนว่ยงานหรือองค์กรจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน นกัวิชาชีพการ์ตนู  

นักวิชาการ รวมถึงตวัแทนท่ีมาจากภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย  

ร่วมกนัก�าหนดแนวทาง วิสยัทศัน์ โดยเน้นความเป็นอิสระ หรือกึ่งอิสระ  

โดยใช้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีมีประสบการณ์ มีความช�านาญ และมีความรู้ใน

เร่ืองของพิพิธภณัฑ์เป็นผู้บริหารจดัการเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวั มีการหา

รายได้โดยการเก็บคา่เข้าชมท่ีไมส่งูนกัเพ่ือสร้างวฒันธรรมการมีสว่นร่วม 

รวมถงึการหารายได้จากการเชา่พืน้ท่ี การจดักิจกรรม การประชมุ การจดั

อบรม การจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ รวมถงึการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ี

เก่ียวข้อง (2) ด้านนโยบายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรเน้นความคดิสร้างสรรค์ 
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การให้ความรู้ ความสนกุสนานมีชีวิตชีวา ตลอดจนความเป็นไทยแก่กลุม่เป้า

หมาย การเป็นศนูย์กลางของการพฒันาสง่เสริมและพฒันาวิชาชีพการ์ตนู

ไทย การสร้างคณุคา่ การสร้างประโยชน์ ตลอดจนการสร้างเศรษฐกิจราย

ได้ให้กบัประเทศและมุง่การเป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาต ิเป็นศนูย์กลาง

ของการพฒันาการ์ตนูไทย (3) ด้านบทบาทหน้าท่ี โดยมุง่ให้บริการการจดั

นิทรรศการและห้องสมดุ การจดัการแสดงเพ่ือให้พิพิธภณัฑ์มีการเคลือ่นไหว

และมีชีวิต ร่วมกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง อาทิ สมาคมผู้ผลติ สมาคมนกัเขียน 

สถาบนัการศกึษาเพ่ือให้เกิดกระแสและมีผลกระทบ การวิจยัและศกึษา

การ์ตนู เพ่ือเช่ือมโยงไปสูก่ารผลติงานการ์ตนูท่ีเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

การจดัอบรมเพ่ือผลติผู้ เช่ียวชาญด้านการ์ตนูท่ีมีคณุภาพ การสร้างสรรค์

อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตผา่นการ์ตนู และการจดั

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ืองสม�า่เสมอตลอดทัง้ปี สว่นผลการวิจยั

เชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการ ให้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูมีแนวคดิ

เก่ียวกบัความสนกุสนาน สดใสในระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.71)  รองลงมาคือ  

มีความคดิสร้างสรรค์/ จินตนาการ (X  = 4.68)  ความมีชีวิตชีวา   (X = 4.61)  

สว่นความต้องการ ในระดบัมาก คือ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรมีความเป็นไทย  

(X = 4.18)  (4) ด้านการจดัแบง่สว่นพืน้ท่ี (Zone) จากผลการศกึษากลุม่

ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ ควรมีการจดัแบง่สว่นของการแสดง ท่ีประกอบด้วย พืน้ท่ี

ในการจดันิทรรศการการ์ตนูทัง้ไทยและตา่งประเทศ ห้องสมดุ ห้องวิจยั ห้อง

จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร ห้องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรมทัง้ภายใน

อาคารและกลางแจ้ง และสว่นของการอ�านวยความสะดวก ประกอบด้วย

สว่นประชาสมัพนัธ์ สว่นส�าหรับการค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ห้องอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ห้องขายของท่ีระลกึ ห้องน�า้ ลานจอดรถ ห้องท�างานของศลิปิน 
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ห้องประชมุ ท่ีท�าการของสมาคมนกัเขียนการ์ตนู สมาคมผู้ประกอบการ 

ร้านขายหนงัสอืและสือ่การ์ตนู นอกจากนัน้พืน้ท่ีภายนอก ควรมีการจดัวาง

แลนด์มาร์ค (Landmark) ท่ีดงึดดูความสนใจ เชน่ ตวัแสดงสญัลกัษณ์ของ

พิพิธภณัฑ์ (Mascot) ท่ีมีความสดใส ดงึดดูความสนใจ สว่นผลการวิจยัเชิง

ปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้มีการจดัแบง่สว่นเพ่ือการเรียน

รู้พิพิธภณัฑ์การ์ตนู ในระดบัมากท่ีสดุ คือ การจดัให้มีห้องฉายภาพยนตร์

การ์ตนู (X = 4.39)  รองลงมาคือ สว่นแสดงการ์ตนูไทย (X = 4.35) ห้องสมดุ 

การ์ตนู (X = 4.28) ห้องสอนวาดรูป/ ลานกิจกรรม (X = 4.27) สว่นพกัผอ่น/ 

นนัทนาการ (X = 4.26  ) สว่นแสดงการ์ตนูตา่งประเทศ (X = 4.23) และ

มีความต้องการในระดบัมาก คือ สว่นจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ  (X = 3.90)  

(5) การจดัล�าดบั (Flow) ในการน�าเสนอของสว่นตา่งๆ ภายในพิพิธภณัฑ์

การ์ตูน จากผลการศึกษากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า การจัดนิทรรศการ

ถาวรควรมีการจดัล�าดบัแบบการเลา่เร่ือง หรือ น�าเสนอตามกรอบเวลา  

(Time frame)  สว่นนิทรรศการหมนุเวียนจะน�าเสนอตามวาระส�าคญัตาม

ประเด็นท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวร สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบ

วา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้มีการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในลกัษณะ

ของการเลา่เร่ืองโดยแยกเป็นนิทรรศการถาวรเก่ียวกบัประวตัแิละพฒันาการ

การ์ตนูไทย ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.41) และการ์ตนูตา่งประเทศ ในระดบั

มาก (X = 4.22) สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ต้องการให้น�าเสนอเน่ือหา 

เก่ียวกบัการ์ตนู/ ตวัการ์ตนูเฉพาะเร่ือง (X = 4.32) รองลงมาคือแสดงผลงาน

นกัการ์ตนูรุ่นใหม/่สมคัรเลน่/นกัเรียนนกัศกึษา (X = 4.29) และประวตั/ิ เชิดชู

เกียรตนิกัเขียน ในระดบัมาก  (X = 4.16) 
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4.1.3 กรอบเนือ้หาชดุองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 

จากผลการศกึษากลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ กรอบเนือ้หาในนิทรรศการถาวร 

ถือเป็นสว่นหลกัท่ีส�าคญั โดยเนือ้หาควรเก่ียวข้องกบัพฒันาการของการ์ตนู

ไทยจากอดีตถงึปัจจบุนัโดยประกอบด้วย จดุก�าเนิดการ์ตนูไทย การเชิดชู

เกียรติของนกัเขียนการ์ตนู และนิทรรศการหมนุเวียน ควรมีการน�าเสนอ

เนือ้หาท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวรและเปลีย่นไปตามโอกาสวาระตา่งๆ

โดยอาจเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนูไทย หรือตา่งประเทศรวมถงึการ

เป็นเวทีแสดงผลงานของนกัเขียนรุ่นใหมห่รือสถาบนัการศกึษา สว่นการ

จดักิจกรรมตา่งๆ ควรมีความเช่ือมโยงกบัเนือ้หาของนิทรรศการถาวรและ

หมนุเวียน โดยอาจจดัได้ทัง้ภายในและภายนอกพิพิธภณัฑ์ และมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย เชน่ การประกวด การสอน การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การแขง่ตอบ

ปัญหา การจดัเสวนา สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษา

ต้องการให้มีการจดัแสดงนิทรรศการถาวร เก่ียวกบัประวตัแิละพฒันาการ

การ์ตนูไทย ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.41) และการ์ตนูตา่งประเทศ ในระดบั

มาก (X = 4.22)  สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ต้องการให้มีเนือ้หาเก่ียวกบั

การ์ตนู/ ตวัการ์ตนูเฉพาะเร่ืองในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.32) รองลงมาคือ

แสดงผลงานนกัการ์ตนูรุ่นใหม่/สมคัรเลน่/นกัเรียนนกัศกึษา (X = 4.29)  

สว่นของการจดักิจกรรมต้องการให้มีการจดักิจรรมการสอน/ อบรมเทคนิค

การวาดรูป/ ระบายส/ี วิธีการสร้างการ์ตนู (X = 4.46) รองลงมาคือ การจดั

เทศกาลการ์ตนูไทย/ นานาชาต ิ(X = 4.45) การประกวดภาพ/ หนงัการ์ตนู 

(X = 4.40) การสนทนากบันกัเขียน/ ศลิปิน/ คนดงั/ แขกรับเชิญกบัการ์ตนู   

(X = 4.36) และการแขง่ขนัตอบปัญหาเก่ียวกบัการ์ตนู (X= 4.12) 
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4.1.4 คณุสมบตัสิถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผล

การศกึษากลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ มี 2 แนวคดิ คือ การใช้สถานท่ีท่ีมีอยู่

แล้วหรือการใช้สถานท่ีใหม ่แตท่ี่ส�าคญัคือ ควรมีความสะดวกในการเดนิ

ทาง มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับการจดัแสดงและกิจกรรมทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคารอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึความเพียงพอส�าหรับเป็นพืน้ท่ีในการ

จอดรถยนต์ สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้

สถานท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรเป็นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมเดนิทางสะดวก

ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.47)  มีพืน้ท่ีเพียงพอส�าหรับลานกิจกรรม (X = 

4.42)  เป็นสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการผู้พิการได้  (X = 4.39) เป็นสถานท่ีท่ี

มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูแ่ล้วน�ามาปรับปรุงใหม ่ (X = 4.22) เป็นสถาน

ท่ีอยูใ่กล้แหลง่ผลติหนงัสอืการ์ตนู (X = 4.12)  และเป็นสถานท่ีท่ีมีจ�านวน

ชัน้ไมม่าก (X= 3.94) 

    

5.อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณมีประเดน็ท่ีส�าคญัและ

นา่สนใจดงันี ้

5.1กลุม่เป้าหมายและพฤตกิรรมการเรียนรู้ โดยผลจากการวิจยัท่ี

สอดคล้องกนัทัง้กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุและกลุม่เดก็และเยาวชนบง่ชีว้า่ ควรให้

ความส�าคญักบักลุม่เดก็ เยาวชนและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองเป็นกลุม่

เป้าหมายแรก กลุม่เป้าหมายรองของพิพิธภนัฑ์การ์ตนูควรเป็น นกัวิชาการ 

นกัวิจยั นกัวิชาชีพการ์ตนู ทัง้นีเ้น่ืองจากการ์ตนูเป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัคน

ทกุเพศทกุวยั และการ์ตนูเป็นสือ่ท่ีมีความเหมาะสมกบัเดก็มากกวา่ผู้ใหญ่ 

โดยการ์ตนูสามารถตอบสนองลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กได้ดี เน่ืองจาก



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

69

การ์ตนูเป็นศลิปะท่ีสามารถสือ่สารให้เดก็เรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาเร่ืองราว

ตา่งๆ ได้งา่ย รวมถงึยงัใช้ส�าหรับการฝึกทกัษะด้านศลิปะ การน�ามาใช้ใน

การขดัเกลาและพฒันาการทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ฝึกฝนมีความคดิ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถสร้างความสขุความออ่นโยนทางจิตใจ 

ตลอดจนการพฒันาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง

อารมณ์ (รุจิรา ไชยงาม 2551) นอกจากนัน้เดก็ท่ีได้อา่นการ์ตนูแล้วจะเกิด

ความเพลดิเพลนิรวมทัง้ได้ความรู้ด้วย (สงัเขต นาคไพจิตร 2530) และรวม

ถงึการ์ตนูยงัเป็นสือ่ท่ีท�าให้เดก็เกิดการรับรู้และเรียนรู้เนือ้หาเร่ืองราวตา่งๆ 

โดยไมรู้่ตวัและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกวา่อา่นหนงัสอืแบบเรียน เดก็จะได้รู้ 

คณุคา่มีจิตส�านกึให้เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภมิูใจในความเป็น

ไทยได้ด้วย (www.cartoonthai2500.co.cc)  จะเหน็ได้วา่ถงึแม้พิพิธภณัฑ์

การ์ตนูจะมีกลุม่เป้าหมาย   ท่ีแตกตา่งกนัโดยเฉพาะความแตกตา่งระหวา่ง

วยั แตก่ารท่ีมีความสนใจร่วมกนัและการผา่นประสบการณ์เก่ียวกบัการ์ตนู

ของกลุม่เป้าหมายท�าให้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูจะมีข้อโดดเดน่กวา่พิพิธภณัฑ์

อ่ืนๆ ท่ีมีกลุม่เป้าหมายค่อนข้างจ�ากดั นอกจากนัน้การท่ีกลุม่เป้าหมาย

หลกัของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูเป็นเด็กและเยาวชนนัน้ท�าให้ผู้ปกครองท่ีเป็น

ผู้ใหญ่ต้องเดนิทางมายงัพิพิธภณัฑ์ร่วมกบัเดก็ท�าให้เป็นการเพ่ิมจ�านวนของ 

กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูไปด้วย

5.2 แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรเป็นการด�าเนิน

งานท่ีเป็นภาคีทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  โดยภาคีภายในประเทศนัน้

ควรให้ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานหรือองค์กรจากทัง้ภาค

รัฐ ภาคเอกชน นกัวิชาชีพการ์ตนู นกัวิชาการ รวมถงึตวัแทนท่ีมาจากภาค

ประชาชนและกลุม่เป้าหมาย โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลกั
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ร่วมกนัก�าหนดแนวทาง วิสยัทศัน์ องค์ความรู้ในการด�าเนินงานและมีความ

เป็นกลางท่ีคอ่นข้างอิสระ หรือ กึง่อิสระ เชน่เดียวกบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูในตา่ง

ประเทศท่ีมีการน�าแนวคดินีม้าใช้เพ่ือให้การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์มีความ

เข้มแขง็และยัง่ยืน เชน่ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูนานาชาตเิกียวโต (Kyoto Interna-

tional Manga Museum) ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเกิดจากความต้องการและความ

ร่วมมือของชาวเมืองท่ีต้องการให้เกิดขึน้ โดยเป็นโครงการร่วมระหวา่งเมือง

โตเกียวกบัมหาวิทยาลยัเกียวโตเซอิกะ แนวคดิของพิพิธภณัฑ์คือความร่วม

มือภาครัฐ-เอกชน (Public–Private–Partnership :PPP) ท่ีให้เอกชนเข้ามา

ร่วมด�าเนินการการให้บริการสาธารณะ โดยเมืองเกียวโตเป็นผู้จดัหาสถานท่ี

ในการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ สว่นมหาวิทยาลยัเกียวโตเซอิกะเป็นผู้บริหารจดัการ

และด�าเนินการ รวมถงึการวิจยัวิธีการท่ีเป็นความรู้และทกัษะตา่งๆ (www.

kyotomm.jp/english) ทัง้นีพิ้พิธภณัฑ์การ์ตนูไทยอาจมีการท�างานร่วมกนัใน

กลุม่นกัเขียนการ์ตนู หนว่ยงานสาธารณประโยชน์ องค์กรทัง้ภาครัฐ เอกชน 

สถาบนัการศกึษาตา่งๆ และชมุชน อนัจะก่อให้เกิดทศันคตท่ีิดีและสนบัสนนุ

การ์ตนูไทย สว่นภาคีภายนอกประเทศนัน้ควรมีการสร้างความตกลงหรือ

ความร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูในระหวา่งประเทศเพ่ือท่ีจะได้สร้างความ

ร่วมมือ แลกเปลีย่น ชว่ยเหลอืระหวา่งกนัโดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้เก่ียว

กบัวิธีการ (Know how) ในเร่ืองของการจดัและด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ 

ตลอดจนการแลกเปลีย่นวตัถ ุหรือสิง่ของส�าหรับการจดัแสดง ซึง่จะท�าให้

พิพิธภณัฑ์การ์ตนูได้มีกิจกรรม หรือนิทรรศการหมนุเวียนเพ่ือให้พิพิธภณัฑ์

มีการเคลือ่นไหว หรือมีชีวิตชีวาและสามารถดงึดดูผู้ชมเป้าหมายให้เข้ามา

เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง
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สว่นบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผลการวิจยัท่ีพบวา่

มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญั คือ การให้บริการพิพิธภณัฑ์ การจดันิทรรศการ

และห้องสมดุ การวิจยัและศกึษาการ์ตนู การจดัอบรมเพ่ือผลติผู้เช่ียวชาญ

ด้านการ์ตนูท่ีมีคณุภาพ การสร้างสรรค์อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการ

ศกึษาตลอดชีวิต และการจดักิจกรรม โดยถือว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีตาม

หลกัการด�าเนินการพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไปท่ีต้องจดัให้มี สอดคล้องกบัสจิุตรา 

มาถาวร (2541) ท่ีกลา่ววา่ พิพิธภณัฑสถาน ไมใ่ชส่ถานท่ีส�าหรับจดัแสดง

สิง่ของเทา่นัน้ แตคื่อสถานท่ีส�าหรับการศกึษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองราวใน

อดีต นอกจากนีย้งัถือวา่เป็นสถานท่ีให้การศกึษารวมถงึความเพลดิเพลนิ

ได้อีกทางหนึง่ จงึถือวา่เป็นสถานท่ีส�าคญัแหง่หนึง่ส�าหรับการศกึษานอก

ระบบโรงเรียนรวมถึงการศกึษาตามอธัยาศยัซึง่มีความส�าคญัอย่างมาก

แก่เดก็ เยาวชนและประชาชนทัว่ไปด้วย อยา่งไรก็ตามพิพิธภณัฑ์การ์ตนู

ควรมีบทบาทในการเป็นพิพิธภณัฑ์สมยัใหมท่ี่มีการศกึษาวิจยั การพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์และการสร้างสรรค์วฒันธรรมและอตุสาหกรรมใหม่เพ่ิม

เตมิอีกด้วย

นอกจากนัน้ จากผลการวิจยัท่ีพบว่าแนวคิดการออกแบบควรมี

แนวคิดของการเป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาติ เป็นศนูย์กลางของการ

พฒันาการ์ตนูไทยในประเทศไทย ความภมิูใจด้านการ์ตนูของคนไทย การสง่

เสริมและพฒันาการ์ตนูไทย ดงันัน้พิพิพธภณัฑ์การ์ตนูจงึควรก�าหนดแนวคดิ

ท่ีบง่ชีถ้งึ “อตัลกัลกัษณ์ของความเป็นไทย” ท่ีส�าคญัคือความเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมเพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจความผกูพนั ความใกล้ชิดของกลุม่

เป้าหมายและถ้าหากเป็นผู้ ใหญ่ก็จะมีแนวคิดของการสร้างความคุ้นเคย 
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การรือ้ฟืน้ความทรงจ�าในอดีตขึน้มา อยา่งไรก็ตามในกลุม่เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนมีความคดิเหน็ในอีกด้านหนึง่คือ มองในความเป็นธรรมชาตขิอง

การ์ตนูท่ีมีความสนกุสนาน สดใส มีชีวิตชีวา แม้วา่จะแฝงด้วยหลกัสอน 

ข้อคิด การสะท้อนสงัคมก็ตาม แต่โดยธรรมชาติแล้วการ์ตนูเป็นสิ่งท่ีใส

สะอาด มีความสนกุสนาน ความคดิสร้างสรรค์ จินตนาการและความมีชีวิต

ชีวา พิพิธภณัฑ์การ์ตนูจงึควรท่ีจะก�าหนดแนวคดิท่ีแตกตา่งจากพิพิธภณัฑ์

อ่ืนๆ ท่ีมุง่เน้นไปในเร่ืองของการจดัแสดงและการให้ความรู้ ดงันัน้พิพิธภณัฑ์

การ์ตนูจงึควรมีการก�าหนดแนวคดิโดยเป็นการให้ทัง้ความรู้ ความภมิูใจใน

ความเป็นการ์ตนูของไทย ขณะเดียวกนัก็ควรใช้แนวคดิในเร่ืองของความ

เพลดิเพลนิ ความสร้างสรรค์ สนกุสนาน และความต่ืนเต้น (Amuse and 

Alert) มีสสีนัท่ีสดใส ร่าเริงและจินตนาการ ตามคณุลกัษณะของการ์ตนูมา

ใช้ด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความดงึดดูความสนใจและเหมาะสมกบัคณุลกัษณะ

ของเดก็และเยาวชน ซึง่สอดคล้องกบัจิรา จงกล (อ้างใน ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 

2549) ท่ีกลา่ววา่ แนวคดิของพิพิธภณัฑ์ จะต้องเป็นสถาบนัท่ีให้ทัง้ความรู้

ความเพลดิเพลนิแก่ประชาชนทกุประเภท วยัและระดบัการศกึษา พิพิธภณัฑ์

จงึต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ีดงึดดูความสนใจของผู้ชมอีกทัง้การจดัแสดง

จะต้องให้ทัง้ความรู้และให้ทัง้ความเพลดิเพลนิด้วย นอกจากนัน้แนวคดิของ

พิพิธภณัฑ์การ์ตนูต้องตา่งจากพิพิธภณัฑ์ศลิปะหรือพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ซึง่ควรมี

รูปแบบไมเ่ป็นทางการ การออกแบบท่ีสร้างความรู้สกึวา่เป็นสว่นเปิดอยาก

ให้เข้าไปดคูล้ายๆกบัสวนสนกุแตไ่มเ่หมือนสวนสนกุหากยงัคงมีความเป็น

พิพิธภณัฑ์อยู ่นอกจากนัน้การจดัแบง่สว่น (Zone) ของการแสดงและสว่น

ของการอ�านวยความสะดวก โดยกลุม่พืน้ท่ีจดัการแสดง เป็นพืน้ท่ีหลกัของ

พิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วย การจดันิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมนุเวียน 
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ท่ีใช้ส�าหรับการเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ของการ์ตนู กลุม่พืน้ท่ีสนบัสนนุ หรือพืน้ท่ี

อเนกประสงค์ เป็นพืน้ท่ีส�าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเตมิท่ีเช่ือมโยงจากพิพิธภณัฑ์

การ์ตนู ซึง่ได้แก่ ห้องสมดุ ห้องวิจยั ห้องจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร  

ห้องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรม เป็นต้น ซึง่สว่นเหลา่นีเ้ป็นสว่นท่ีสร้างความ

มีคณุคา่ให้กบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูด้วย โดยเฉพาะห้องสมดุนัน้ควรมีการเปิด

ให้บริการโดยไมมี่วนัหยดุ เน่ืองจากจะเป็นสว่นกระตุ้นและสง่เสริมให้เกิด

พฤติกรรมการอ่านและเรียนรู้ตลอดเวลา กลุม่พืน้ท่ีอ�านวยความสะดวก 

ประกอบด้วยสว่นประชาสมัพนัธ์ สว่นคอมพิวเตอร์ส�าหรับการค้นคว้าข้อมลู

ตา่งๆ ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องขายของท่ีระลกึ ห้องน�า้ ลานจอดรถ  

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องท�างานของศลิปิน ห้องประชมุ ท่ีท�าการของสมาคมท่ี 

เก่ียวข้อง เชน่ สมาคมนกัเขียน สมาคมผู้ประกอบการ และร้านขายหนงัสอื

และสือ่การ์ตนูของภาคเอกชน เป็นต้น ซึง่การจดัพืน้ท่ีดงักลา่วถือวา่เป็นการ

จดัพืน้ท่ีเชิงสงัคม เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดทศันคตท่ีิดีมีความช่ืนชอบพอ

ใจเม่ือยา่งเข้าไปในพิพิธภณัฑ์ (จิรา จงกล อ้างใน ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) 

อยา่งไรก็ตามแนวคดิการจดัวางพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ นัน้ ต้องมีความกลมกลนื

สอดคล้องกันกับแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะควรให้ความ

ส�าคญักบัพืน้ท่ีกิจกรรมเพราะเป็นสว่นท่ีให้กลุม่เป้าหมายมีสว่นร่วมและมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัพิพิธภณัฑ์และยงัท�าให้พิพิธภณัฑ์มี “ชีวิตชีวา” ไมเ่ป็นเพียง

พิพิธภณัฑ์ท่ีอยูน่ิ่งๆ ซึง่จะให้เกิดความไมน่า่สนใจและนา่เบ่ือได้ นอกจาก

นัน้ อาจมีการน�าหลกัการในเชิงสถาปัตยกรรมมาใช้โดยการก�าหนดพืน้ท่ี

ตามลกัษณะของการใช้งาน คือ การก�าหนดสว่นพืน้ท่ีแบบพืน้ท่ีสาธารณะ 

(Public space) กบัพืน้ท่ีแบบการใช้งานสว่นบคุคล (Personal space)     

โดยพืน้ท่ีสาธารณะจะอยูส่ว่นหน้า ท่ีกลุม่เป้าหมายมีอิสระในการเข้ามาใช้
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บริการตามแนวคดิหลกัของพิพิธภณัฑ์ คือ ความสนกุสนาน ความมีชีวิต

ชีวา ความต่ืนเต้น สว่นพืน้ท่ีการใช้งานแบบสว่นบคุคล จะจดัอยูส่ว่นในท่ี

ต้องการความสงบ ความเป็นสว่นตวัท่ีปราศจากเสยีงรบกวน เชน่ พืน้ท่ีการ

จดันิทรรศการถาวร หรือหมนุเวียน ห้องสมดุ  ห้องค้นคว้าวิจยั ห้องท�างาน 

ห้องประชมุ ห้องอบรม ห้องฉายภาพยนตร์ การเก็บรวบรวม การอนรัุกษ์ 

การซอ่มแซม เป็นต้น ทัง้นีแ้นวคดิดงักลา่วสอดคล้องกบัจิรา จงกล (อ้างใน 

ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) ท่ีกลา่ววา่  พิพิธภณัฑ์ต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ี

ดงึดดูความสนใจของผู้ชม อีกทัง้การจดัแสดงจะต้องให้ทัง้ความรู้และความ

เพลดิเพลนิด้วย ทัง้นีพิ้พิธภณัฑ์ท่ีมีการพฒันาก้าวหน้าแล้วจะมีทัง้การจดั

แสดงท่ีทนัสมยั (Modern presentation) ซึง่เป็นงาน หน้าฉาก  สว่นการจดั

แสดงแบบเก่า (Traditional) งานหน้าฉากก็ยงัคงมีอยู ่แตห่ลงัฉากคือจดัไว้

ในคลงัค้นคว้า (Study collection) ส�าหรับนกัวิชาการเข้าใช้ศกึษาค้นคว้า

โดยเฉพาะ ส�าหรับพืน้ท่ีภายนอก ควรมีการจดัวางแลนด์มาร์ค (Landmark) 

ท่ีดงึดดูความสนใจ เชน่ ตวัแสดงสญัลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ (Mascot) ท่ีมี

ความสดใส ดงึดดูความสนใจ ความต่ืนเต้นและความนา่ค้นหา รวมถงึการ

ใช้ส�าหรับจดักิจกรรมกลางแจ้ง การจดัสนามเดก็เลน่ และลานจอดรถ เป็นต้น  

5.3 กรอบเนือ้หาชุดองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ควรประกอบด้วยนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ

หมนุเวียน ทัง้นีก้ารจดันิทรรศการถาวร เป็นสว่นหลกัท่ีส�าคญัของพิพิธภณัฑ์ 

ดงันัน้เนือ้หาควรเก่ียวข้องกบัการ์ตนูของไทย โดยมีกรอบเนือ้หาของจดุ

ก�าเนิดการ์ตนูไทย การพฒันาการจากอดีตสูปั่จจบุนั การเชิดชเูกียรตขิอง

นกัเขียนการ์ตนูยคุบกุเบิก โดยอาจจะมีห้องแยกออกไปเป็นสว่น ๆ ของ

นกัเขียนการ์ตนูแตล่ะคน การน�าเสนออาจเรียงเป็น Time Line หรือไมก็่ได้  
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ซึง่ขึน้กบัการออกแบบวิธีการเลา่เร่ือง สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ควรเป็นการ

น�าเสนอผลงานเก่ียวกบัการ์ตนูท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวร หรือเปลีย่น

ไปตามโอกาส หรือ วาระตา่งๆ แตไ่มซ่�า้ซ้อนกบันิทรรศการถาวร โดยเน้นท่ี

ให้มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ทัง้นีอ้าจเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนู

ไทย หรือการ์ตนูตา่งประเทศบ้างเพ่ือดงึกลุม่ท่ีมีความช่ืนชอบเข้ามาชม และ

ท่ีส�าคญัคือ จะต้องท�าให้มีชีวิตชีวา เพราะถือวา่เป็นสว่นท่ีท�าให้พิพิธภณัฑ์

มีความเคลือ่นไหว นอกจากนัน้อาจเปิดโอกาสให้ นกัเขียนการ์ตนูหน้าใหม ่

หรือ สถาบนัการศกึษาได้เข้ามาแสดงผลงานเพ่ือเป็นการกระตุ้นบรรยากาศ

พิพิธภณัฑ์และเป็นการจงูใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในพิพิธภณัฑ์

มากขึน้ รวมถงึอาจมีสว่นประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบของการจดักิจกรรมเสริม

เชน่ การบรรยาย การจดัเวทีสนทนาแลกเปลีย่นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั

นิทรรศการหมนุเวียน การอบรม รวมถงึการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยสนบัสนนุ 

อย่างไรก็ตามการจดันิทรรศการถาวร มกัใช้เวลาในการจดัแสดงท่ีนาน 

อาจใช้วิธีการจดันิทรรศการกึง่ถาวรเข้ามาชว่ย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด

บรรยากาศสร้างสรรค์ทางความรู้ซึง่เป็นเทคนิคทางการจดัแสดงท่ีท�าให้เกิด

ความสดความใหมอ่ยูเ่สมอ เป็นท่ีสนใจของประชาชน การจดัโดยทัว่ไปคล้าย

กบัการจดัแสดงแบบถาวรแตมี่ระยะเวลาสัน้กวา่ คือ จดัแสดงเป็นเวลาเพียง 

1-2 ปี หรือ อาจจะสัน้ หรือ ยาวกวา่นีเ้ลก็ น้อยก็ได้ และเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น 

การหมนุเวียนของการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ (ปิยนชุ บวัน�า้จืด 2549) สว่นการ

จดักิจกรรมตา่งๆ อาจถือวา่เป็นสว่นเช่ือมโยงสว่นตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์เข้า

ด้วยกนัโดยแนวคิดเนือ้หาของกิจกรรมจงึควรมีความเช่ือมโยงกบัเนือ้หา

ของนิทรรศการทัง้นิทรรศการถาวรและหมนุเวียน ควรมีการเช่ือมโยงเนือ้หา

เข้ากบัภาคอตุสาหกรรม ผลของการจดักิจกรรมนัน้ยงัเป็นการสร้างชมุชน
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ของคนรักการ์ตนูให้มาท�ากิจกรรมร่วมกนั รวมถงึการสร้างความจงรักภกัดี 

หรือ ความผกูพนักบัพิพิธภณัฑ์และการสร้างความรู้สกึท่ีพิเศษส�าหรับกลุม่ 

เป้าหมาย ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมต่างๆ อาจจดัได้ทัง้ภายในและภายนอก

พิพิธภณัฑ์ขึน้กบัความเหมาะสมกบัเนือ้หาของกิจกรรมตา่งๆ โดยรูปแบบ

ของการจดักิจกรรมควรมีความหลากหลาย เชน่  การประกวด การสอน  

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดังานของนกัการ์ตนูยคุใหม่ การแข่งตอบ

ปัญหาแฟนพนัธุ์แท้การ์ตนูไทย การจดัเสวนากบันกัเขียน การเสวนากบั

ศลิปิน หรือ ผู้ ท่ีมีช่ือเสยีงในสงัคม การจดัฉายภาพยนตร์การ์ตนู ซึง่ก็ขึน้อยู่

กบัแนวคดิหลกัของการจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ 

5.4 คณุสมบตัสิถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู โดยมี 2 

แนวคดิ คือ การใช้สถานท่ีท่ีมีอยูแ่ล้วและการใช้สถานท่ีใหม ่ทัง้นีห้ากเป็น

สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้วจะสามารถประหยดังบประมาณในการก่อสร้างและมี

ความรวดเร็วในการด�าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์แต่จะมีข้อจ�ากดัในการ

ออกแบบท่ีตอบสนองแนวคดิการออกแบบดงัข้างต้น สว่นแนวคดิของการ

สนบัสนนุให้มีการสร้างพิพิธภณัฑ์ใหม ่มีข้อดีคือท�าให้สามารถออกแบบและ

สร้างสรรค์พิพิธภณัฑ์ได้ตามแนวคดิท่ีต้องการ แตอ่าจต้องใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินงานท่ีสงูและใช้เวลาท่ีนานในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ อย่างไร

ก็ตามท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ควรเป็นสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง 

มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับการจดัแสดงนิทรรศการและการจดักิจกรรม

ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมถงึการมีพืน้ท่ีกว้างเพียงพอส�าหรับการ

ท�ากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนการพืน้ท่ีในการจอดรถยนต์ รวมถงึการ

รองรับการขยายตวัในอนาคต เพ่ือให้สามารถด�าเนินไปได้อยา่งมีระบบก่อ

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามท่ีพิพิธภณัฑ์ตัง้ไว้ได้ (ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) 
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6.ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

1) ด้านการด�าเนินการ ควรด�าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์โดยใช้

กลไกการท�างานร่วมกนัของภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะของภาคี 

เน่ืองจากการด�าเนินงานดงักลา่วต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน เชน่ ด้านการ์ตนูเข้ามาร่วม นอกจากนัน้ควรให้ความส�าคญักบั

ตวัแทนภาคประชาชน เดก็และเยาวชนด้วยเน่ืองจากเป็นกลุม่เป้าหมายท่ี

สามารถให้ค�าแนะน�าในเร่ืองของความต้องการในการจดัพิพิธภณัฑ์ได้ทาง

หนึ่ง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลกัและเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุ 

นอกจากนัน้ ภาคีดงักลา่วจะมีสว่นชว่ยในการก�าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์  

พนัธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนวตัถปุระสงค์ร่วมกนั เพ่ือน�าไปสูก่ารบริหาร

จดัการท่ีดีและมีประสทิธิภาพตอ่ไป

2) ด้านการบริหารจดัการ ควรใช้ตวัแทนซึง่เป็นหนว่ยงานภายนอก

ท่ีมีประสบการณ์และมีความช�านาญ และอาจใช้วิธีการเรียนรู้จากหนว่ยงาน

ดงักลา่วในระยะแรกจนเม่ือเกิดความพร้อมก็สามารถบริหารจดัการได้ด้วย

ตนเอง ทัง้นี ้ แนวคดิในด้านการบริหารจดัการควรยดึหลกัการของ “ความ

เป็นอิสระ” หรือ “กึง่อิสระ” ภายใต้ค�าแนะน�าของกรุงเทพมหานครซึง่เป็น

หนว่ยงานหลกั

3) ด้านการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจากผลการ

วิจยัพบวา่มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัหลายประการ รวมถงึโดยหลกัสากลของ

การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีค่อนข้างกว้างและครอบคลมุใน

หลายด้าน ดงันัน้กรุงเทพมหานครอาจใช้กลไกของภาคีร่วมในการพิจารณา
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ให้ความส�าคญักบับทบาทหน้าท่ีท่ีต้องการมากท่ีสดุเป็นหลกัแล้วลดความ

ส�าคญัลงตามล�าดบั ทัง้นีค้วรพิจารณาตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้

4) ด้านการก�าหนดแนวคิดของพิพิธภณัฑ์ ควรประกอบไปด้วย

แนวคิดหลกัและแนวคิดรองโดยแนวคิดหลกัควรเก่ียวข้องกบั “ความย่ิง

ใหญ่ ความภาคภมิูใจและความเป็นอตัลกัษณ์” ของการ์ตนูไทย ความรู้

ประวตัศิาสตร์/ข้อมลูของศลิปะการ์ตนูไทย การเป็นพืน้ท่ีแหง่การบม่เพาะ

ความคดิทัง้ในเชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เพ่ือการพฒันาองค์ความรู้ในเร่ือง

ศลิปะการ์ตนู การเป็นศนูย์กลางในการสร้างและพฒันาบคุลากรในธรุกิจเชิง

สร้างสรรค์ของวงการการ์ตนูไทย การเป็นแหลง่แลกเปลีย่น/เรียนรู้ระหวา่ง

ผู้คนท่ีสนใจในการ์ตนู (ผู้ผลติ-ผู้บริโภค) ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ

การเป็นแหลง่นนัทนาการอยา่งสร้างสรรค์ของครอบครัว ทัง้ในระดบัเมือง

และชมุชนใกล้เคียงและการเป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยของ    การให้ความรู้

กระตุ้นความสนใจแก่เยาวชนและบคุคลทัว่ไป สว่นแนวคดิรองควรเก่ียวข้อง

กบั“ความสนกุสนาน และความต่ืนใจ (Amuse and Alert)” เพ่ือให้สอดรับ

กบัธรรมชาตขิองการ์ตนูและกลุม่เป้าหมาย

5) ด้านการออกแบบเนือ้หา ควรมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ

พิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง โดยเนือ้หาของการจัดแสดงในส่วนของ

นิทรรศการถาวร ควรเก่ียวข้องกบัประวตัคิวามเป็นมา ตลอดจนการเชิดชู

เกียรติของนกัการ์ตนูไทย ความสมัพนัธ์ของการ์ตนูกบัคนทกุเพศทกุวยั 

สว่นนิทรรศการหมนุเวียนควรมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัแนวคดิของพิพิธภณัฑ์

และแนวคิดของนิทรรศการถาวร ทัง้นีอ้าจมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนู

ไทยหรือตา่งประเทศเพ่ือให้เกิดการหมนุเวียนและท่ีส�าคญัคือการท�าให้เป็น

พิพิธภณัฑ์ท่ี “มีชีวิต” 
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6) ด้านการจัดแสดงและกิจกรรม นอกจากจะจัดตามบทบาท

หน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์แล้ว ควรใช้วิธีการจดัแสดงเพ่ือให้สามารถเข้าถงึกลุม่ 

เป้าหมายได้มากขึน้โดยการใช้ศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้ว เช่น  

รถห้องสมดุเคลื่อนท่ีและห้องสมดุชมุชนของกรุงเทพมหานครซึง่กระจาย

อยูท่กุเขตในการจดัแสดงหมนุเวียนหรือเป็นพิพิธภณัฑ์เคลือ่นท่ี ซึง่จะเกิด

ทัง้ประโยชน์ตอ่ตวัพิพิธภณัฑ์เองท่ีจะมีกิจกรรมตอ่เน่ืองและเป็นประโยชน์

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีอาจเข้าไมถ่งึหรือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่กลุม่ 

เป้าหมายและเป็นการประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายทราบ

เก่ียวกบักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ได้อีกทางหนึง่       

7) ด้านกลุม่เป้าหมาย ควรให้โอกาสแก่กลุม่เป้าหมายท่ีด้อยหรือ

ขาดโอกาสทางสงัคมตามสิทธิแห่งความเสมอภาค เช่น คนพิการ โดย

การออกแบบพืน้ท่ี การออกแบบการจดัแสดงและสือ่ท่ีเหมาะสม ซึง่กลุม่ 

เป้าหมายมีพฤตกิรรมการเข้าไปใช้พิพิธภณัฑ์ตา่งๆ ในระดบัน้อยมาก ทัง้นี ้

หากพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ได้จดัตัง้ขึน้จริง ควรท�าการรณรงค์หรือประชาสมัพนัธ์

ให้กลุม่เป้าหมายได้ทราบ โดยใช้ชอ่งทางสือ่ท่ีกลุม่เป้าหมายใช้ เชน่ กลุม่

เดก็และเยาวชนจะเปิดรับข้อมลูขา่วสารจากอินเทอร์เน็ตมากและผู้ปกครอง  

จะมีการเปิดรับข้อมลูขา่วสารจากโทรทศัน์มาก ดงันัน้จงึควรท�าการสือ่สาร

ข้อมลูพิพิธภณัฑ์ผา่นสือ่ดงักลา่ว

8) ด้านสถานท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์ ถงึแม้วา่ผลการวิจยัจะพบวา่สามารถ

ใช้สถานท่ีเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือ เป็นสถานท่ีใหม ่แตปั่จจยัท่ีส�าคญัคือการเป็น

สถานท่ีมีการคมนาคมไปถงึได้อยา่งสะดวก โดยอาจจดัให้มีรถส�าหรับการ

บริการฟรีเพ่ือรับสง่ผู้ ท่ีจะเข้ามายงัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูให้มีความสะดวกมาก
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ขึน้ โดยอาจก�าหนดจดุเช่ือมตอ่กบัรถบริการสาธารณะท่ีส�าคญัและควรมี

การก�าหนดตารางเวลาการให้บริการท่ีชดัเจน

6.2 ข้อเสนอแนะในวิจยัครัง้ถดัไป

เพ่ือให้การได้ข้อมลูท่ีมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ ควรมีการศกึษา

ข้อมลูจากผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ อาทิ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องของ

กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนทีมีการเนินการด้านพิพิธภณัฑ์      ผู้ ท่ีคาดวา่

จะเป็นผู้สนบัสนนุการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ตลอดจนการใช้วิธีการวิจยั

เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ เชน่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ หรือ การสมัภาษณ์กลุม่ 

ส�าหรับกลุม่เดก็และเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง เป็นต้น
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ผลการศกึษาพบวา่ การสื่อสารของมลูนิธิสืบนาคะเสถียรในช่วง

กิจกรรมเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ สอดคล้องกบัแนวคดิการเลา่เร่ือง

แบบทรานส์มีเดีย ซึง่นอกจากจะเป็นการเลา่เร่ืองหลายเร่ืองผา่นสือ่หลาย

แพลตฟอร์มแล้ว ยงัท�าให้ผู้ รับสารเกิดความผกูพนัร่วมจนเข้ามาเป็นผู้ ร่วม

เลา่เร่ืองเพ่ือขบัเคลือ่นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมด้่วย ทัง้นี ้ มี

การออกแบบให้กิจกรรมเดนิเท้าเป็นแพลตฟอร์มศนูย์กลางของการเลา่เร่ือง 

และใช้เฟสบุ๊กแฟนเพจของศศนิ เฉลมิลาภ เป็นแพลตฟอร์มสนบัสนนุหลกั 

กลวิธีส�าคญัท่ีใช้ในการเลา่ คือ การสร้างความใกล้ชิด การสร้างตวัละครคู่

ขดัแย้ง และเน้นเนือ้หาเชิงอารมณ์

อยา่งไรก็ตาม การเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียในโครงการนี ้ ยงัไม่

ได้ถกูออกแบบอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี ้ความผกูพนัร่วมของคนไทยใน

ประเดน็ดงักลา่วกลบัหายไปในเวลาไมน่าน เน่ืองจากปัจจยัด้านความตอ่

เน่ืองของการสือ่สาร แนวทางการท�างานของมลูนิธิสบืนาคะเสถียรท่ีละเลย

กลุม่อาสาสมคัร และสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

ค�าส�าคัญ: การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดีย / เข่ือนแม่วงก์ / ขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่
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Abstract

This research article aimed to study attributes of transmedia 

storytelling in the context of the protest against the Mae Wong Dam 

project, and the contributing role which transmedia storytelling plays 

in engaging people with this social issue. Qualitative methodology 

including documentary research, textual analysis, and in-depth inter-

views were used as research methods.

The research findings show that the communication of the 

Seub Nakhasathien Foundation during the activities of a 13-day 

walking protest campaign against the Mae Wong Dam project can 

be explained within the framework of Transmedia Storytelling Theory. 

The technique of telling many stories across multiple media platforms 

can create the audience engagement as prosumer or co-creator 

of storyworld. In this way, this social mobilization campaign can be 

regarded as a new social movement. The walking protest campaign 

against Mae Wong Dam was designed as a central media platform, 

while the facebook fanpage “Sasin Chalermlarp” was utilized as a 

main support platform. The key strategies in the storytelling of this 

campaign included building a close relationship, creating hero and 

protagonist characters, and placing emphasis on emotional content.  

However, the transmedia storytelling of this social campaign 

was not systematically designed. The engagement power of people 
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in relation to this social issues decreased over time due to a lack 

of communication continuity, the Seub Nakhasathien Foundation’s 

neglect of voluntary groups, and the problematic political situation.

Keywords: Transmedia storytelling / Mae Wong Dam / New social 

movement
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บทน�า

การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดยี

สภาพภูมิทศัน์สื่อยุคปัจจุบนัเต็มไปด้วยแพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ 

มากมาย พฤติกรรมผู้ ใช้สื่อเองก็แปรเปลี่ยนไป จากผู้ รับสารท่ีน่ิงเฉย  

(passive audience) ไปสูก่ารเป็นผู้ใช้สือ่เชิงรุก (active user) ท่ีมุง่เสาะแสวงหา

ข้อมลูขา่วสารเพ่ือสนองความต้องการของตนเองทกุท่ี ทกุเวลา อีกทัง้ยงัมีความ

สามารถในการผลติสือ่ด้วยตนเองด้วย ผู้ผลติสือ่จงึต้องปรับตวัเพ่ือหาแนวทาง

การออกแบบสือ่ท่ีจะท�าให้การสือ่สารนัน้เกิดประสทิธิผลดงัท่ีตัง้ใจไว้

แนวคิดหนึง่ท่ีปรากฏขึน้และเป็นท่ีสนใจในวงกว้าง คือ “การเลา่

เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย” (Transmedia storytelling) ซึง่เสนอโดย Jenkins 

(2003) แม้วา่ก่อนหน้านี ้ Kinder (1991) เคยใช้ค�าวา่ “สมัพนัธบทแบบ 

ทรานส์มีเดีย” (Transmedia intertextuality) มาก่อนในงานวิจยั โดย

หมายความถงึ การขยายตอ่ยอดสนิค้าเพ่ือสร้างผลก�าไรในกรอบทางธรุกิจ 

แต ่ Jenkins อธิบายวา่ ทรานส์มีเดียท่ีเขาใช้มีความหมายท่ีแตกตา่งออก

ไป กลา่วคือ มิได้มองแคก่ารใช้สือ่หลากหลาย แตเ่ขาเน้นท่ี “การเลา่เร่ือง

หลายเร่ืองผา่นสือ่หลายแพลตฟอร์ม เร่ืองเลา่ยอ่ยในแตล่ะแพลตฟอร์มสือ่

มีความแตกตา่งกนั เป็นอิสระตอ่กนั แตเ่ช่ือมโยงอยูภ่ายใต้โลกของเร่ือง

เลา่ใหญ่ (Storyworld) เดียวกนั” เป็นการออกแบบสารท่ีสอดคล้องกบัจดุ

แข็งของแตล่ะแพลตฟอร์มสือ่ โดยมีเป้าหมายให้สามารถเข้าถงึผู้ใช้สือ่ทกุ

ท่ีทกุเวลา และสอดคล้องกบัความสนใจของผู้ใช้สือ่ท่ีหลากหลาย อนัน�าไปสู่

การเกิดความผกูพนัร่วม (Engagement) ของผู้ใช้สือ่กบัโลกของเร่ืองเลา่นัน้ 

และท�าให้ผู้ใช้สือ่เข้ามาเป็นผู้ ร่วมผลติเร่ืองเลา่ด้วย (Prosumer – producer 

+ consumer) 
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ความผกูพนัร่วมในกรณีนี ้หมายถงึ ความสมัพนัธ์ระดบัเข้มข้นท่ี

บคุคลมีตอ่ตวับทในเร่ืองเลา่ มีตอ่ผู้ เลา่เร่ือง และมีตอ่ผู้ รับสารด้วยกนั ซึง่

เกิดจากการท่ีบคุคลมีความสามารถในการอา่นท�าความเข้าใจตวับท และใช้

เวลากบัเร่ืองเลา่อยา่งตอ่เน่ือง จนท�าให้มีความรู้สกึร่วมไปกบัเร่ืองเลา่และผู้

เลา่เร่ือง ท่ีส�าคญัคือ มีกิจกรรมการสือ่สารไปยงับคุคลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเตมิ โดยเป็น

กิจกรรมท่ีริเร่ิมท�าด้วยตนเอง และขยายหรือตอ่ยอดจากเร่ืองเลา่ในตวับทเดมิ

ท่ีเขาได้รับ ท�าให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งเร่ืองเลา่กบัประสบการณ์ในโลก

จริงของบคุคลนัน้ (Russell & Puto, 1999; Jenkins, 2006; Graves, 2011)

ทัง้นี ้หากผู้ รับสารเข้าไปเก่ียวข้อง (Interactivity) กบัเร่ืองเลา่ท่ีถกู

ขบัเคลือ่นโดยผู้ผลติสือ่ (Author-driven) ไมใ่ชข่บัเคลือ่นด้วยตวัผู้ใช้สือ่เอง 

(User-driven) ผู้ใช้สือ่นัน้ก็จะกลายเป็นเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไมใ่ชผู่้ ร่วม

เลา่เร่ือง เพราะยงัคงเข้าไปอยูใ่นโครงสร้างตวับทของเร่ืองเลา่เดมิ มิใชผ่ลติ

เนือ้หาใหม ่ (Beddows, 2012)

ปัจจบุนันี ้ ดเูหมือนว่าการเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดียจะถกูน�าไป

ใช้เพ่ือหวงัผลทางการตลาดในโลกอตุสาหกรรมทนุนิยมเสียมาก ไม่ว่า

จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคอดุหนนุสนิค้า รวมไปถงึการอาศยัความรัก 

ความหลงใหลของเหลา่แฟนดอมมาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด (Martens, 

2011) แตผู่้ เขียนก็เหน็วา่เราสามารถน�าการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียไปใช้

เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้เชน่กนั เป็นการแปลงความผกูพนั

ร่วมท่ีผู้บริโภคมีตอ่สนิค้า หรือแฟนดอมมีตอ่เร่ืองเลา่ท่ีเขารัก มาเป็นคนใน

สงัคมมีความผกูพนัร่วมตอ่ประเดน็ทางสงัคม จนเกิดเป็นพลงัท่ีจะร่วมกนั

เปลีย่นแปลงและแก้ไขปัญหาทางสงัคม
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การเล่าเร่ืองแบบทรานส์มีเดยีกับขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สังคมแนวใหม่

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม คือ การรวมกลุม่เพ่ือกระท�าการร่วม 

(Collective action) ในการเปลีย่นสงัคม รูปแบบของขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมมีพฒันาการมาเร่ือย ๆ  จนชว่งทศวรรษ 1970 จงึมีการเสนอแนวคดิ

เร่ือง “ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม”่ (New social movement) 

ซึง่เป็นการรวมตวักนัของภาคประชาชนท่ีต้องการเปลีย่นแปลงสงัคม หลดุ

พ้นจากการครอบง�าและระบบตลาด เพ่ือสร้างกตกิาและกฎเกณฑ์ชดุใหม่

ในการด�ารงชีวิต โดยไมห่วงัพึง่อ�านาจรัฐในการจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมจ่ะเกิดขึน้ได้ ประชาชนต้องมีความ

เป็นพลเมือง รู้สกึมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นประเดน็ทางสงัคม มีจิตส�านกึ

ตอ่สว่นรวม และมองเหน็พลงัของคนทกุคนท่ีสามารถเปลีย่นแปลงและแก้ไข

ปัญหาทางสงัคมได้ โดยไมป่ลอ่ยให้เป็นเร่ืองของนกัการเมือง หรือรัฐบาล

เทา่นัน้  อยา่งไรก็ตาม ผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2543) มองวา่ อาจเป็นเร่ืองยาก

ท่ีจะเกิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมใ่นเมืองไทย เน่ืองจากคน

ไทยจ�านวนมากยงัยอมให้ผู้น�ามีอ�านาจเดด็ขาดสงูสดุ และมีทศันะวา่รัฐมี

บทบาทหน้าท่ีในการจดัการปัญหาตา่ง ๆ  ในสงัคม ประชาชนทัว่ไปไมจ่�าเป็น

ต้องเข้าไปมีสว่นร่วม 

ปัญหาการขาดจิตส�านกึร่วมในประเด็นทางสงัคมของคนไทยนัน้ 

นอกจากจะเป็นเพราะวฒันธรรมแบบรวมศนูย์อ�านาจท่ีฝังรากลกึในสงัคม

ไทยมายาวนานแล้ว สว่นหนึง่เป็นเพราะคนไทยจ�านวนมากยงัมีความคดิ

แบบแยกส่วน ไม่เห็นความเช่ือมโยงของประเด็นปัญหาทางสงัคมว่ามี 
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ผลกระทบตอ่ตนเอง ดงัท่ี กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิบายวา่ คนไทย

จ�านวนมากรับรู้ขา่วสาร (Information) แตไ่มเ่กิดความรู้หรือความเข้าใจ 

(Understanding / Knowledge) เชน่ คนกรุงเทพฯรับรู้เร่ืองการลกัลอบ

ท�าลายป่าไม้ท่ีภาคเหนือ แตไ่มเ่ช่ือมโยงถงึวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ  ท�าให้

คนกรุงเทพฯ เป็นเพียงผู้ รับสารท่ีน่ิงเฉย

นอกจากนี ้มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ (2557) ยงัได้แสดงทศันะไว้ด้วย

วา่ กลุม่องค์กรพฒันาเอกชน และกลุม่องค์กรภาคประชาสงัคมตา่ง ๆ  ใน

ประเทศไทย ยงัเน้นให้ข้อมลูขา่วสารในแนวดิง่ทิศทางเดียวมากกวา่สร้าง

การมีส่วนร่วม อีกทัง้ยงัขาดยุทธศาสตร์การสื่อสารท่ีหลากหลาย เน้น

สือ่สารประเดน็ในเชิงหน้าท่ี (Functional approach) มากกวา่เชิงอารมณ์  

(Emotional approach) 

จะเหน็ได้วา่ การสือ่สารประเดน็ทางสงัคมในเมืองไทยท่ีไมส่ามารถ

สร้างขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหมท่ี่เกิดพลงัได้ อาจเป็นเพราะการ

ขาดกลยทุธ์ทางการสือ่สาร การใช้สือ่ท่ีไมห่ลากหลาย และการเลา่เร่ืองรูป

แบบเดียว ซึง่ท�าให้การสือ่สารนัน้ไมส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายในสงัคม

ได้ ท�าให้คนในสงัคมมองไมเ่หน็ผลกระทบของปัญหาท่ีมีตอ่ตนเอง หรือไม่

ตระหนกัถงึพลงัของตนเองท่ีสามารถร่วมเปลีย่นแปลงสงัคมได้ 

การเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย ซึง่เป็นการสือ่สารท่ีใช้การเลา่เร่ือง

ผา่นชอ่งทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย ออกแบบการเลา่เร่ืองในแตล่ะสือ่ท่ี

แตกตา่งกนั เพ่ือเน้นสร้างความรู้สกึร่วมของผู้คนท่ีแตกตา่งกนั และกระตุ้น

ให้ผู้ใช้สือ่ร่วมเป็นผู้สือ่สารขยายผลตอ่ไป จงึเป็นรูปแบบการสือ่สารท่ีผู้เขียน

คดิวา่นา่จะท�าให้ผู้คนในสงัคมเกิดความเข้าใจและรู้สกึร่วมไปกบัประเดน็
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ทางสงัคม จนลกุขึน้มาร่วมสื่อสารเพ่ือขบัเคลื่อนประเดน็ทางสงัคมในรูป

แบบตา่ง ๆ  ได้ 

ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ เขียนเลอืกการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือน

แมว่งก์ ในชว่งของการจดักิจกรรมเดนิเท้าแมว่งก์-กรุงเทพฯ ในปี 2556 เป็น

กรณีศกึษา เน่ืองจากการรณรงค์ดงักลา่วมีประวตักิารตอ่สู้มายาวนาน ด้วย

เพราะมีข้อโต้แย้งจากนกัวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อม

วา่ เป็นโครงการท่ีไมคุ่้มคา่ และยงัเป็นการท�าลายป่าต้นน�า้ ท�าลายระบบ

นิเวศ ท�าลายแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์ป่า และสง่ผลตอ่ผืนป่าตะวนัตกทุง่ใหญ่-

ห้วยขาแข้ง ซึง่เป็นป่ามรดกโลก ผู้ เขียนสนใจวา่ท่ีผา่นมา มีจ�านวนผู้ ร่วม

ขบวนการคดัค้านไมม่ากนกั แตภ่ายหลงัการเกิดมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ใน

ประเทศไทย พ.ศ.2554 การสือ่สารของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ภายใต้ผู้น�าคน

ส�าคญัคือ นายศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียร กลบัท�าให้

เกิดการรวมพลงัครัง้ใหญ่ของคนในสงัคมเพ่ือตอ่ต้านการก่อสร้างเข่ือนแม่

วงก์ จนท�าให้รัฐบาลต้องชะลอเพ่ือทบทวนโครงการก่อน การศกึษาครัง้นีจ้งึ

นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การออกแบบการสือ่สารเพ่ือสร้างความผกูพนัร่วมของ

คนไทยในการสือ่สารประเดน็ทางสงัคมตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียในการ

คดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลของการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่การสร้างความผกูพนัร่วม

ในการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์
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วธีิการวจิยั

งานศกึษานีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยอาศยัการวิจยัเอกสาร (Doc-

umentary research) การวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) และการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) โดยรวบรวมสือ่และเอกสารระหวา่ง 

พ.ศ. 2555 – 2559 และใช้กรอบแนวคดิ ทฤษฎีในการวิเคราะห์และอภิปราย

ผล ดงันี ้

1. ทฤษฎีการเลา่เร่ือง (Narrative theory) และแนวคดิการเลา่เร่ือง

แบบทรานส์มีเดีย (Transmedia storytelling) ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์

คณุลกัษณะของการเลา่เร่ือง

2. แนวคดิเร่ืองความผกูพนัร่วมในการสือ่สาร (Engagement with 

communication) และขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม ่(New social 

movement) ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลของการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่การสร้าง

ความผกูพนัร่วมท่ีมีตอ่ประเดน็ทางสงัคม

ผลการวจิยั

คุณลักษณะของเร่ืองเล่าในส่ือเพื่อขับเคล่ือนการคัดค้าน

โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์

1. แพลตฟอร์มส่ือที่ใช้  

มีการใช้สื่อทัง้สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ สื่อบคุคล สื่อวตัถ ุ และ

สือ่มวลชน โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้

1.1 สือ่ในนามมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และเครือขา่ยองค์กรด้านสิง่

แวดล้อม ได้แก่ 
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- เวบ็ไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของมลูนิธิฯ สิง่พิมพ์ E-book การย่ืน

หนงัสอืตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดัเสวนาทางวิชาการ : แพลตฟอร์ม

เหลา่นีแ้สดงข้อมลูเหตผุลและความจ�าเป็นท่ีต้องคดัค้านโครงการก่อสร้าง

เข่ือนแม่วงก์อย่างละเอียด ใช้วิธีการน�าเสนอแบบผลิตซ�า้ในหลาย

แพลตฟอร์ม หรือแสดงลงิก์ข้อมลูซึง่กนัและกนั

- โปสเตอร์ สตกิเกอร์ : เน้นการออกแบบท่ีสะดดุตา และแจกจา่ย

อยา่งกว้างขวาง เพ่ือให้คนทัว่ไปสามารถน�าไปเผยแพร่เพ่ือแสดงถงึการมี

สว่นร่วมคดัค้านโครงการ

- กิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ   

เชน่ ทอล์คโชว์ แสดงดนตรี : แพลตฟอร์มนีเ้น้นสร้างการมีสว่นร่วมของคน

ทัว่ไปในโลกออฟไลน์ และยงัแสดงพลงัให้ภาครัฐได้เหน็วา่มีประชาชนเข้า

ร่วมสนบัสนนุมากเพียงใด

1.2 สือ่ในนามศศนิ เฉลมิลาภ ได้แก่ กิจกรรมการเดนิเท้า เฟสบุ๊ก

สว่นตวัและเฟสบุ๊กแฟนเพจ Sasin Chalermlarp หนงัสอืบนัทกึ 13 วนัเดนิ

เท้าคดัค้าน EHIA เข่ือนแมว่งก์ : แพลตฟอร์มนี ้เน้นการสือ่สารระหวา่งศศนิ 

เฉลมิลาภกบับคุคลทัว่ไป ด้วยรูปแบบการบอกเลา่เร่ืองราว ประสบการณ์ 

แสดงความเหน็ หรือลงภาพถ่ายเพ่ือสร้างความรู้สกึร่วม ไมเ่น้นข้อมลู มี

เพียงข้อความอธิบายสัน้ ๆ และใสล่งิก์ให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าไปอา่นเพ่ิมเติมใน

แพลตฟอร์มอ่ืน

1.3 สือ่กระแสหลกั ได้แก่ ขา่ว บทความ รายงานพิเศษ รายการ

สารคดีโทรทศัน์ “คนค้นฅน” : แพลตฟอร์มสือ่ในสว่นของขา่วและรายงาน

พิเศษเก่ียวกบักิจกรรม จะเป็นการรายงานเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ ท�าให้

คนทัว่ไปได้รับทราบข้อมลู แตใ่นสว่นของรายการ “คนค้นฅน” จะท�าให้เหน็
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ถงึตวัตนของศศนิ เฉลมิลาภ ซึง่ชว่ยสนบัสนนุให้คนเข้ามาร่วมสนบัสนนุการ

เดนิเท้าของศศนิ เฉลมิลาภมากขึน้

1.4 สื่อในนามกลุม่อาสาสมคัรและบคุลทัว่ไป เช่น เฟสบุ๊กแฟน

เพจ “กลุม่คนสนบัสนนุอ.ศศนิ” เฟสบุ๊กแฟนเพจ “นิสติจฬุาฯคดัค้านเข่ือน

แมว่งก์” อินโฟกราฟิกเร่ือง “รู้แน ่แมว่งก์” โดยกลุม่รู้ สู้  Flood วิดีโออินโฟ

กราฟิก “ความจริงของการสร้างเข่ือนแมว่งก์” โดยชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม มศว กิจกรรมหน้ากากเสอืโคร่งโดยกลุม่เครือขา่ยเยาวชน 

ตลอดจนสือ่โซเชียลมีเดียของบคุคลผู้มีช่ือเสยีง และบคุคลทัว่ไปท่ีมาร่วมเลา่

เร่ืองผา่นรูปแบบตา่ง ๆ  เชน่ บทเพลง บทกวี เลา่เร่ืองในเวบ็บลอ็ก ตัง้กระทู้

พนัทิป ฯลฯ และท่ีส�าคญั คือ กลุม่ Green Move Thailand ซึง่รวมกลุม่อาสา

สมคัรกนัเอง ตัง้หวัข้อใน change.org และจดักิจกรรมตอ่เน่ือง คือ เดนิ-ย่ืน-

หยดุ เข่ือนแมว่งก์ เป็นต้น ซึง่สือ่จากกลุม่อาสาสมคัรและบคุคลทัว่ไปเหลา่นี ้

ชว่ยให้เกิดการกระจายของเร่ืองเลา่ และเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมคดัค้าน

โครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์มากขึน้

ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งสือ่ในการคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์
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2. ผู้เล่าเร่ือง

แม้ประเทศไทยจะมีการคดัค้านการก่อสร้างเข่ือนหลายแหง่มาอยา่ง

ยาวนาน แตใ่นเดือนกนัยายน 2556 กลบัเกิดปรากฏการณ์รวมพลงัการตอ่

ต้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ครัง้ใหญ่ และท่ีส�าคญั สามารถรวมพลงั

คนเมืองให้เข้าร่วมกระบวนการคดัค้านด้วย ซึง่หากจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้ ผู้เขียนจ�าเป็นต้องอธิบายเช่ือมโยงไปถงึเหตกุารณ์ก่อนหน้านี ้นัน่ก็

คือ เหตกุารณ์น�า้ทว่มใหญ่ประเทศไทย พ.ศ.2554

มหาอทุกภยัของไทย พ.ศ.2554 ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่ง

มากต่อประเทศ และท�าให้ประชาชนจ�านวนมากลดความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ

รัฐบาลนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร ในชว่งเวลานัน้ ช่ือของนายศศนิ เฉลมิ

ลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ได้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั ด้วยปรากฏภาพเป็น

ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์สถานการณ์น�า้ผา่นสือ่โทรทศัน์หลายชอ่ง และท�าให้

หลายคนเข้าไปตดิตามข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัน�า้ทว่มจากเฟสบุ๊กของนาย

ศศิน เฉลมิลาภ เป็นหลกัแทนข้อมลูขา่วสารจากทางรัฐบาล จากท่ีเคยมี

เพ่ือนในเฟสบุ๊กห้าพนัคน ในชว่งเวลาเพียงหนึง่เดือนกลายเป็นมีทัง้เพ่ือนใน

เฟสบุ๊กหลกั และผู้ตดิตามในแฟนเพจ รวมกนัประมาณหนึง่แสนคน (ศศนิ 

เฉลมิลาภ, 2557)

ดงันัน้ แม้เหตกุารณ์น�า้ทว่มจะผ่านไป แตผู่้คนจ�านวนมากยงัคง

ตดิตามขา่วสารจากเฟสบุ๊กของศศนิ เฉลมิลาภ อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยยงัคง

เกรงวา่เหตกุารณ์น�า้ทว่มจะกลบัมาอีกครัง้ และเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็

ชอบให้ด�าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2555 

ทางมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และเครือขา่ยด้านสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ   น�าโดยนาย

ศศนิ เฉลมิลาภ จงึเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่เพ่ือรณรงค์คดัค้าน 
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นอกจากผู้ เล่าเร่ืองท่ีเป็นเจ้าของประเด็นขับเคลื่อนแล้ว การ

เคลือ่นไหวของสงัคมในครัง้นี ้ยงัมีอาสาสมคัรเข้ามาเป็นผู้ ร่วมเลา่เร่ืองผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ อีกมากมาย เชน่ กลุม่นิสตินกัศกึษา กลุม่ศลิปิน ประชาชน

ทัว่ไป รวมถงึอาสาสมคัรกลุม่ Green Move Thailand ด้วย

กลุม่ Green Move Thailand เป็นกลุม่อาสาสมคัรท่ีรวมตวักนัจาก

หลากหลายอาชีพ หลายคนเกิดจากการท�างานอาสาสมคัรร่วมกนัระหวา่ง

เหตกุารณ์น�า้ทว่มใหญ่ประเทศไทย และเม่ือพวกเขาได้รับทราบขา่วจากสือ่

เร่ืองการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์เพ่ือแก้ปัญหาน�า้ทว่ม ในขณะท่ีมีกระแสตอ่ต้าน

วา่โครงการดงักลา่วจะกลบัย่ิงสร้างปัญหาเร่ืองน�า้ให้ประเทศไทย ท�าให้พวก

เขาเร่ิมหาข้อมลูท่ีถกูต้องมาพดูคยุและแชร์กนัในโซเชียลมีเดีย และท�าให้พวก

เขาตดัสนิใจไมเ่หน็ด้วยกบัโครงการก่อสร้างเข่ือนดงักลา่ว และน�าไปสูก่าร

รวมกนัเป็นกลุม่อาสาสมคัร Green Move Thailand ท่ีเข้าร่วมจดักิจกรรมใน

เขตกรุงเทพฯเพ่ิมเตมิ ภายหลงัจากท่ีศศนิ เฉลมิลาภ เดนิเท้ามาถงึกรุงเทพฯ

แล้ว เชน่ โครงการ “เดนิ-ย่ืน-หยดุ เข่ือนแมว่งก์” รวมถงึเป็นกลุม่ท่ีตัง้หวัข้อ

รณรงค์เร่ืองนีใ้น change.org ด้วย

3. มุมมองที่ใช้ในการเล่าเร่ือง

มมุมองท่ีใช้ในการเลา่เร่ืองตา่ง ๆ ในการรณรงค์ครัง้นี ้มีทัง้มมุมอง

แบบเป็นกลาง ในกรณีการน�าเสนอข้อมลูเชิงวิชาการ โดยเป็นการน�าเสนอ

เฉพาะข้อมลูข้อเทจ็จริง เชน่ ในขา่ว ในบทความของเวบ็ไซต์มลูนิธิฯ มมุมอง

แบบบรุุษท่ี 3 (คนวงนอก) ในการแสดงทศันะ เชน่ การน�าเสนอความเหน็ใน

สือ่โซเชียลมีเดียของผู้มีช่ือเสยีง หรือคนทัว่ไป  และมมุมองแบบบรุุษท่ี 1 (คน

วงใน) เชน่ การบนัทกึเร่ืองราวตลอดการเดนิเท้าในเพจของศศนิ เฉลมิลาภ 

หรือการเขียนเลา่ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมของบคุคลทัว่ไปผา่นเวบ็
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บลอ็ก เป็นต้น ซึง่ท�าให้ผู้ รับสือ่รู้สกึใกล้ชิดกบัเร่ืองเลา่ สร้างอารมณ์ ความ

รู้สกึไปกบัเร่ืองได้มากขึน้

4. ที่มาของเร่ือง และรูปแบบในการน�าเสนอ

เร่ืองเลา่ทัง้หมดใช้เร่ืองจริง ไมมี่เร่ืองแตง่ แตถ่กูเลา่เร่ืองยอ่ยท่ีแตก

ตา่งกนั เชน่ เร่ืองเลา่ของเสอืโคร่ง เร่ืองเลา่ของผีเสือ้ เร่ืองเลา่ถงึผลกระทบ

ท่ีจะเกิด เร่ืองเลา่ของคนกบัป่า ฯลฯ ผา่นรูปแบบการน�าเสนอท่ีหลากหลาย 

เชน่ บทความวิชาการ บนัทกึประสบการณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด เพลง บทกวี 

การพดูคยุ ฯลฯ

5. บทบาทหน้าที่ของเร่ืองเล่า

ในชว่งแรกจะเน้นท่ีการให้ข้อมลูเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของป่าแมว่งก์ กระตกุให้หยดุคดิ และแสดงทศันะ

ผา่นแพลตฟอร์มสือ่ตา่ง ๆ  ของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร รวมถงึแพลตฟอร์มสือ่

ในนามศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธิการมลูนิธิสบืนาคะเสถียรด้วย แตใ่นชว่งของ

การรณรงค์ครัง้ใหญ่ ศศนิ เฉลมิลาภ มองเหน็วา่ การสือ่สารเพียงข้อมลูไม่

สามารถเข้าถงึคนทัว่ไป หรือสร้างพลงัได้มากนกั เม่ือเทียบกบัการใช้ภาพ 

และการเลา่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคน จงึมีการใช้สือ่เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สกึ 

และโน้มน้าวเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของมลูนิธิมากขึน้ (ศศิน เฉลิม

ลาภ, 2557)

6. กลวธีิที่ใช้ในการเล่าเร่ือง

การเลา่เร่ืองเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์นี ้ ใช้กลวิธี

หลกัคือ การสร้างตวัละครพระเอก ผู้ ร้ายอยา่งชดัเจน (เพียงแตไ่มไ่ด้มีเร่ือง

เลา่แบบละครเร้าอารมณ์) ผู้คนจ�านวนมากท่ีออกมาร่วมแสดงพลงั มอง

ศศิน เฉลิมลาภ เป็นพระเอก ผู้ปกป้องผืนป่า ยอมเหน่ือย อทิุศแรงกาย  
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แรงใจ ตอ่สู้กบัผู้ มีอิทธิพล สว่นกลุม่หรือบคุคลท่ีถกูมองวา่เป็นผู้ ร้าย ก็คือ 

รัฐบาล อนัเกิดจากความไมเ่ช่ือมัน่ในรัฐบาล และโดยเฉพาะเม่ือนายปลอด

ประสพ สรัุสวดี ซึง่ด�ารงต�าแหนง่รองนายกรัฐมนตรีในสมยันัน้ ออกมาให้

สมัภาษณ์สนบัสนนุการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ในเดือนกนัยายน 2556 วา่  

“ป่าสร้างได้ สตัว์ป่าสร้างได้ แตถ้่าน�า้ทว่ม ไมมี่คนไทย ประเทศก็อยูไ่มไ่ด้ 

รัฐบาลตดัสนิใจแล้ว คือ สร้างเข่ือนแมว่งก์ ไมมี่เปลีย่นใจ” ซึง่แตกตา่งอยา่ง

สิน้เชิงจากค�าให้สมัภาษณ์เม่ือคราวด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ในปี  

2542 ท่ียืนยนัไม่อนญุาตให้สร้างเข่ือนในป่าแม่วงก์ เพ่ือรักษาผืนป่าไว้  

การออกมาให้สมัภาษณ์ดงักลา่วจงึย่ิงผลกัดนัให้ชนชัน้กลางในเมืองออกมา

ร่วมสนบัสนนุนายศศนิ เฉลมิลาภ และมลูนิธิสบืนาคะเสถียร

“ผมว่า ส่ิงส�าคญัในการสือ่สารเร่ืองพวกนี ้ คือ มนัตอ้งมีตวัร้าย 

น่ะครบั ท�าใหเ้รารู้สึกร่วม อย่างเขือ่นแม่วงก์ อนันี ้พดูตรง ๆ นะ มนัมีผูร้้าย  

ก็คือ พรรคการเมือง พวกนกัการเมือง”

สติางศุ ์จลุชาต (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559)

อาสาสมคัรกลุม่ Green Move Thailand

นอกจากนี ้ยงัใช้กลวิธีสร้างความรู้สกึใกล้ชิดจากการจดักิจกรรมใน

โลกกายภาพ และการสือ่สารผา่นเฟสบุ๊กให้ตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถงึ

การใช้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ  เชน่ รอยประทบัฝ่ามือท่ีสือ่ถงึการหยดุหรือห้าม และ

หน้ากากเสอืสือ่ถงึชีวิตเสอืโคร่งในพืน้ท่ีป่าแมว่งก์ เป็นต้น 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

101

7. กลุ่มเป้าหมาย

การสือ่สารครัง้นี ้ศศนิ เฉลมิลาภ และมลูนิธิสบืนาคะเสถียร ตดัสนิ

ใจเน้นไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง เน่ืองจากมองวา่เป็นกลุม่ท่ีมีพลงัในการผลกั

ดนัเชิงนโยบาย และใกล้ภาครัฐมากกวา่กลุม่คนในพืน้ท่ี

“อทุยานแหง่ชาตแิมว่งก์ มนัเป็นสมบตัสิาธารณะ ซึง่คนท่ีจะรู้สกึกบั

ค�าวา่อทุยานแหง่ชาต ิกลุม่เป้าหมายของการรณรงค์ก็คือชนชัน้กลางอยูแ่ล้ว 

อยา่งชาวบ้านปากมลู บอ่นอก บ้านกรูด ทอ่ก๊าซจะนะ ท่ีเป็นเครือขา่ยท่ีเรา

รู้จกั เขาเป็นระดบัท้องถ่ินท่ีต้องปกป้องทรัพยากรของบ้านเขาอยูแ่ล้ว แตก่าร

ปกป้องป่าท่ีไมมี่คน ไมมี่ชมุชนแบบนี ้กลุม่เป้าหมายก็คือกลุม่ชนชัน้กลาง 

กลุม่คนท่ีจะมาอนรัุกษ์ก็คือกลุม่ท่ีเขาพ้นจากภาวะของการหาอยูห่ากิน หา

เช้ากินค�า่อยูแ่ล้ว เขาถงึมามองงานสาธารณะ” (ศศนิ เฉลมิลาภ, 2557)

8. กลยุทธ์การสร้างสรรค์เร่ืองเล่าแบบทรานส์มีเดยี

การสือ่สารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ในอดีต จะเน้น

ไปท่ีการให้ข้อมลูเชิงลกึท่ีมีรายละเอียดซบัซ้อน และใช้การเลา่เร่ืองเดียวกนั

ผา่นหลายแพลตฟอร์มสือ่ แตใ่นชว่งของกิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-

กรุงเทพฯ ได้มีการออกแบบเร่ืองเลา่ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะแพลตฟอร์มมาก

ขึน้ โดยสือ่ทัง้หมดชีท้างไปท่ีกิจกรรมการเดนิเท้า และระหวา่งการเดนิเท้า ก็

ใช้เฟสบุ๊กแฟนเพจ “Sasin Chalermlarp” เป็นแพลตฟอร์มรายงานสด และ

บนัทกึเร่ืองราวระหวา่งการเดนิทาง สว่นแพลตฟอร์มสือ่อ่ืน ๆ เป็นเพียงการ

ใช้เสริมท่ีไมมี่บทบาทมากนกั แตท่ี่นา่สนใจ คือ มีเร่ืองเลา่มากมายจากกลุม่

อาสาสมคัรอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาขยายและตอ่ยอดเร่ืองเลา่เดมิด้วย
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หากพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มสือ่เพ่ือเลา่เร่ืองดงักลา่ว จะเหน็ได้

วา่มีคณุลกัษณะของการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียท่ีชดัเจน ซึง่มิใชเ่ป็นเพียง

สือ่ท่ีออกแบบโดยเจ้าของกิจกรรม แตย่งัสง่พลงัให้บคุคลทัว่ไปกลายมาเป็น

ผู้ ร่วมเลา่เร่ือง (Prosumer) ได้อีกด้วย 

การสือ่สารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ ใช้แเพลตฟอร์ม

สือ่ตา่ง ๆ  ของมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และศศนิ เฉลมิลาภมุง่ไปสูแ่พลตฟอร์ม

สือ่กิจกรรมหลกัคือการเดนิเท้าแมว่งก์ - กรุงเทพฯ ซึง่สามารถน�าไปสูก่าร

ขยายเร่ืองเลา่ของอาสาสมคัรตา่ง ๆ  ได้ ทัง้นี ้โดยมีสือ่มวลชนกระแสหลกัเป็น

ตวัสนบัสนนุให้เร่ืองเลา่นีถ้กูขยายไปสูส่าธารณชนได้มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม 

แม้วา่กิจกรรมการเดนิเท้าจะมีชว่งเวลาด�าเนินกิจกรรมท่ีชดัเจน แตส่�าหรับ

สือ่อ่ืน ๆ ผู้ใช้สือ่สามารถเข้าถงึได้ โดยไมจ่�าเป็นต้องมีล�าดบัของการใช้สือ่

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งเร่ืองเลา่ ประกอบด้วย

1) สื่อในนามมลูนิธิสืบนาคะเสถียร และสื่อในนามบคุคล (ศศิน 

เฉลมิลาภ) มีความเช่ือมโยงประสานข้อมลูกนั ชีท้างซึง่กนัและกนั

2) สือ่กิจกรรมการเดนิเท้าแมว่งก์ - กรุงเทพฯ คือศนูย์กลางของเร่ือง

เลา่ในกรณีนี ้ เร่ืองเลา่ตา่ง ๆ ทัง้ในนามมลูนิธิสบืนาคะเสถียร และในนาม

ศศนิ เฉลมิลาภ สง่พลงัให้ผู้คนออกจากโลกออนไลน์ มาสูก่ารแสดงพลงัใน

โลกจริงทางกายภาพ

3) สือ่มวลชน ชว่ยน�าเสนอเร่ืองเลา่ทัง้ท่ีมาจากสือ่ขององค์กร และ

สือ่ของศศนิ เฉลมิลาภ ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงักิจกรรมการเดนิเท้า ทัง้นี ้

สือ่มวลชนยงัเลา่เร่ืองท่ีสง่ผลตอ่กนัอีกด้วย ท�าให้เร่ืองเลา่ถกูขยายในแนว

กว้างมากขึน้
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4) สือ่ของกลุม่อาสาสมคัร มีทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงักิจกรรมเดนิ

เท้า อาสาสมคัรบางคน ค้นคว้าและขยายเร่ืองเลา่จากสือ่องค์กร สือ่บคุคล 

สือ่มวลชน รวมทัง้สือ่จากอาสาสมคัรด้วยกนั เพ่ือน�าไปสูเ่ร่ืองเลา่ของตนเอง

ด้วย สือ่อาสาสมคัรทัง้หลายนีล้้วนเช่ือมโยงกบักิจกรรมการเดนิเท้าทัง้สิน้ แม้

บางคนไมไ่ด้ออกมาท�ากิจกรรมในโลกกายภาพ แตก็่ได้รับพลงัเร่ืองเลา่จาก

กิจกรรม และกระตุ้นให้พวกเขาร่วมเลา่เร่ืองเพ่ิมเตมิตอ่เน่ืองไป

แผนภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของเร่ืองเลา่แบบทรานส์มีเดียเพ่ือตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์

หากพิจารณาโดยใช้หลกัการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย 7 ประการ

ของ Jenkins (2009) มาเป็นกรอบพิจารณาการเลา่เร่ืองเพ่ือคดัค้านโครงการ

ก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ จะปรากฏผลดงันี ้

1) Spreadability vs. Drillability : เร่ืองเลา่ใหญ่ในการคดัค้านเข่ือน

แมว่งก์ สามารถถกูน�าเสนอได้ทัง้แนวนอนและแนวลกึ คือ เอือ้ตอ่การแบง่

เป็นเร่ืองเลา่ยอ่ยแพร่กระจายในหลายสือ่ และแตล่ะเร่ืองเลา่ก็กระตุ้นให้ผู้

ใช้สือ่ใช้เวลาอยูก่บัเร่ืองเลา่นัน้ในเชิงลกึได้
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2) Continuity vs. Multiplicity : มีการออกแบบให้ผู้ใช้สือ่ตดิตาม

เหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งก่อนและระหวา่งกิจกรรมเดนิเท้า 13 วนัแม่

วงก์-กรุงเทพฯ แตห่ลงักิจกรรมการเดนิเท้า การแพร่กระจายเร่ืองเลา่กลบั

ชะงกัไป ไมต่อ่เน่ือง สว่นคณุสมบตักิารกระตุ้นให้ผู้ใช้สือ่เสาะแสวงหาเร่ือง

เลา่ใหมจ่ากสือ่อ่ืน ๆ เพ่ิมเตมินัน้ ผู้ เขียนพบวา่ อาจจะมีการชีท้างหรือบอก

ตอ่ระหวา่งสือ่บ้าง แตไ่มเ่น้นมากนกั 

3) Immersion vs. Extraction : มีความพยายามออกแบบให้ผู้ รับสาร

รู้สกึร่วมไปกบัผู้ เลา่เร่ือง ท�าให้ผู้ รับสารใกล้ชิด รู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบั

ประเดน็ แตข่ณะเดียวกนั ก็ท�าให้ผู้ รับสารถอยออกมาเหน็มิตคิวามสมัพนัธ์

ระหวา่งเร่ืองเลา่เก่ียวกบัเข่ือนแมว่งก์ท่ีได้รับกบัประสบการณ์ในชีวิตของ

ตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองน�า้ทว่ม

4) World Building : มีการใช้สือ่เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนเก่ียว

กบัสภาพของพืน้ท่ี เหตผุลและความจ�าเป็นในการตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์

5) Seriality : ในการแบ่งเร่ืองเล่าย่อยเพ่ือกระจายในแต่ละ

แพลตฟอร์มสื่อนัน้ ผู้ เขียนมองวา่ ยงัไมไ่ด้มีการออกแบบการใช้สื่อท่ีเป็น

ระบบและมองความสมัพนัธ์ในภาพรวมอย่างชดัเจน ยงัเป็นเพียงการใช้

หลายสือ่มาประกอบกนั และบางสือ่ก็ยงัเป็นเร่ืองเลา่ท่ีผลติซ�า้ จงึยงัไมไ่ด้ใช้

ศกัยภาพของแพลตฟอร์มสือ่อยา่งเตม็ท่ีนกั มีเพียงเฟสบุ๊กแฟนเพจของศศนิ 

เฉลมิลาภ และกิจกรรมการเดนิเท้าเทา่นัน้ท่ีถกูใช้อยา่งเตม็ท่ี

6) Subjectivity : ทางมลูนิธิสืบนาคะเสถียรรับรู้และตระหนกัวา่

บคุคลมีความแตกตา่งกนัในการรับรู้และเข้าถงึสื่อ แตใ่นการออกแบบยงั

ไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจน อีกทัง้การเน้นกลุ่มเป้าหมาย
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เฉพาะชนชัน้กลางในเมือง ก็อาจเป็นจดุออ่นในการสร้างความผกูพนัร่วม

ของคนในสงัคม

7) Performance : การมีกิจกรรมการเดนิเท้าชว่ยสร้างประสบการณ์ 

และกระตุ้นให้เกิดผู้ ใช้สื่อเชิงรุกได้ง่าย จากเดิมท่ีเน้นน�าเสนอข้อมลูเชิง

วิชาการท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถร่วมแสดงออกได้มากนัก ดงันัน้ ในการ

ออกแบบสือ่เพ่ือสร้างความผกูพนัร่วมทางสงัคม จงึจ�าเป็นต้องมีสือ่กิจกรรม

ในโลกออฟไลน์ด้วย เพราะนัน่คือการแสดงพลงัทางสงัคมให้เหน็เป็นรูปธรรม

ผลของเร่ืองเล่ากับการสร้างความผูกพันร่วมในประเด็น 

ทางสังคม

ในการใช้สือ่เพ่ือตอ่ต้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ดงักลา่ว ได้ก่อ

ให้เกิดพลงัความผกูพนัร่วมของคนไทยจ�านวนมากอยา่งเหน็ได้ชดั ตัง้แตก่าร

แชร์หรือบอกตอ่ข้อความ ภาพ และข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการตอ่ต้านเข่ือน

แมว่งก์ผา่นสือ่โซเชียลมีเดียของตนเอง การร่วมแสดงความคดิเหน็สนบัสนนุ

ในสือ่ของผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์  ไปจนถงึกิจกรรมการ

สือ่สารท่ีนอกเหนือจากเนือ้หาเดมิท่ีได้รับ ได้แก่ การแสวงหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

มาน�าเสนอ การแตง่เพลง การแตง่บทกวี การท�าป้ายผ้า การร่วมเดนิเท้า และ

การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ิมเตมิ เป็นต้น

การท่ีเจ้าของเร่ืองตัง้ต้นเน้นกลุม่เป้าหมายไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง 

โดยมองวา่ ป่าแมว่งก์ไมมี่ชมุชนอยู ่เป็นทัง้จดุแขง็และจดุออ่นของการสร้าง

พลงัความผกูพนัร่วมของคนไทย กลา่วคือ การเน้นไปท่ีชนชัน้กลางในเมือง 

มีจดุแข็งส�าคญัท่ีชว่ยก่อให้เกิดแรงผลกัส�าคญัไปสูรั่ฐบาล ท่ีส�าคญั กลุม่
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ชนชัน้กลางในเมืองจ�านวนมาก ยงัมีทกัษะและศกัยภาพในการใช้สือ่ตา่ง ๆ  

ซึง่น�าไปสูก่ารเข้ามาร่วมเป็นผู้ เลา่เร่ืองเพ่ือขบัเคลือ่นประเดน็ตอ่ต้านเข่ือน

แมว่งก์อีกด้วย

อยา่งไรก็ตาม การจ�ากดักลุม่เป้าหมายดงักลา่วก็เป็นจดุออ่นส�าคญั

ท่ีท�าให้ไมส่ามารถสร้างพลงัของสงัคมในการขบัเคลือ่นตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์

ได้อยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากมีกระแสคดัค้านกิจกรรมของศศนิ เฉลมิลาภ และ

แสดงออกวา่สนบัสนนุการสร้างเข่ือนแมว่งก์อยา่งเปิดเผย โดยเฉพาะจากคน

ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดกระแสความขดัแย้งในสงัคม ดงันัน้ แม้วา่กิจกรรมการเดนิ

เท้า แมว่งก์ – กรุงเทพฯ ในครัง้นี ้จะสร้างกระแสในหมูช่นชัน้กลางในเมืองได้ 

แตก็่ยงัไมส่ามารถรวมพลงัของคนท้องถ่ิน และผู้คนอีกมากมายในสงัคมไทย

ได้ ท�าให้รัฐบาลยงัไมต่ดัสนิใจยตุโิครงการเข่ือนแมว่งก์อยา่งถาวร เป็นเพียง

การชะลอโครงการออกไปเทา่นัน้

อภปิรายผล

การสื่อสารเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ในช่วงของ

กิจกรรมการเดนิเท้า 13 วนัแมว่งก์-กรุงเทพฯ สามารถสร้างพลงัทางสงัคม

ของภาคประชาชน ท่ีสอดคล้องกบัค�านิยามขบวนการทางสงัคมแนวใหม ่

(New social movement) ได้ อยา่งไรก็ตาม พลงัดงักลา่วกลบัไมย่ัง่ยืน และ

หายไปในเวลาไมน่าน ซึง่ผู้ เขียนวิเคราะห์วา่สาเหตมุาจากปัจจยัส�าคญั 3 

ประการ ได้แก่
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1. ขาดความต่อเน่ืองทางการส่ือสาร

การสือ่สารในประเดน็ดงักลา่ว มีกระบวนการออกแบบเร่ืองเลา่ท่ี

ไมค่รบถ้วน กลา่วคือ มีเฉพาะการวิเคราะห์ชมุชน (Community analysis) 

การออกแบบกิจกรรม (Design and initation) และการด�าเนินกิจกรรม  

(Implementation) แต่ขาดการรักษาพลังให้คงอยู่ (Maintenance  

consolidation) การเผยแพร่เร่ืองเลา่อยา่งตอ่เน่ืองและวางแผนการท�างาน

ท่ีคงทนตอ่ไป (Dissemination and durability) (Bracht & Rice, 2012)  

จงึท�าให้ไมส่ามารถรักษาพลงัความผกูพนัร่วม (Engagement) ในประเดน็

การคดัค้านเข่ือนแม่วงก์ไว้ได้ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ การสื่อสารใน

ประเดน็ดงักลา่วไมไ่ด้มีการออกแบบการเลา่เร่ืองอยา่งตอ่เน่ือง ท�าให้พลงั

ความผกูพนัร่วมของคนไทยในประเดน็ดงักลา่วหายไป

2. แนวทางการท�างานของมูลนิธิสืบนาคะเสถยีรที่ละเลยกลุ่ม 

อาสาสมัคร 

ในกรณีท่ีหนว่ยงานภาคประชาสงัคมหรือเอน็จีโอใด ประสบความ

ส�าเร็จในการสร้างกลุม่อาสาสมคัรมาร่วมขบัเคลือ่น และแสดงพลงัความ

ผกูพนัร่วมกบัประเดน็ทางสงัคมนัน้ได้แล้ว สิง่ส�าคญั คือ ต้องรักษาพลงัของ

กลุม่บคุคลเหลา่นัน้ไว้ให้ได้ ไมใ่ชล่ะเลยหรือยตุไิปเฉยๆ จนเสมือนวา่พวกเขา

ไมมี่คณุคา่ ไมมี่ความส�าคญั เพราะนัน่อาจสง่ผลตอ่การตดัสนิใจของบคุคล

ในการเข้าร่วมขบัเคลือ่นกิจกรรมทางสงัคมอ่ืน ๆ  ตามมา ดงัท่ีพบบทเรียนกบั

กลุม่อาสาสมคัรท่ีเข้ามาชว่ยงานสือ่สารเพ่ือตอ่ต้านการสร้างเข่ือนแมว่งก์ 

อยา่ง Green Move ท่ีอาสาเข้ามาชว่ยงานเพ่ิมเตมิ แตไ่มไ่ด้รับการตดิตอ่

จากทางมลูนิธิสบืนาคะเสถียร เน่ืองจากทางมลูนิธิฯให้เหตผุลวา่ต้องการ
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ผู้ ท่ีเข้ามาท�างานประจ�าอยา่งเตม็ท่ีมากกวา่ (ตลุย์ ป่ินแก้ว, สมัภาษณ์, 23 

ธนัวาคม 2558; สติางศุ ์จลุชาต,ิ สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559) 

3. สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

ในช่วงเดือนตลุาคม 2556 ประเทศไทยก�าลงัเข้าสูค่วามขดัแย้ง

ทางการเมืองสงูมาก นอกจากนี ้กลุม่คนท่ีเคยเข้าร่วมขบัเคลือ่นประเดน็เข่ือน

แมว่งก์ดงักลา่ว เร่ิมไมแ่นใ่จในสถานการณ์วา่มีวาระเบือ้งหลงัทางการเมือง 

หรือจะน�าไปสูค่วามขดัแย้งทางการเมืองหรือไม ่ซึง่นัน่เป็นเหตผุลส�าคญัท่ี

ท�าให้ขบวนการเคลือ่นไหวตอ่ต้านเข่ือนแมว่งก์ในครัง้นัน้ต้องยตุกิิจกรรมไป 

(สติางศุ ์จลุชาต,ิ สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2559) 

ดงันัน้ แม้วา่กิจกรรมการเดนิเท้า แมว่งก์ - กรุงเทพฯ ครัง้นัน้ จะจดุ

กระแสให้คนจ�านวนมากออกมาแสดงพลงัความผกูพนัร่วมในประเดน็ตอ่

ต้านเข่ือนแมว่งก์ แตก็่นา่เสยีดายท่ีกระแสดงักลา่วต้องยตุลิงในเวลาไมน่าน 

และยงัไมส่ามารถจดุกระแสใหมไ่ด้ แม้วา่ในเวลาตอ่มา จะมีขา่ววา่จะน�า

โครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ขึน้มาพิจารณาใหม่

นอกจากนี ้ หากพิจารณาองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองในการ

คดัค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์แล้ว ผู้เขียนพบวา่ แม้จะมีคณุลกัษณะ

ท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดีย แตก็่ยงัเป็นการเลา่เร่ือง

แบบทรานส์มีเดียท่ีไมส่มบรูณ์ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้ออกแบบการเลา่เร่ืองอยา่ง

เป็นระบบ ท่ีส�าคญั คือ การร่วมสือ่สารของคนในสงัคมท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นไป

ตามธรรมชาต ิไมไ่ด้มาจากการวางแผนของผู้ผลติสือ่ 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การสือ่สารดงักลา่วจะยงัไมใ่ชก่ารเลา่เร่ืองแบบ 

ทรานส์มีเดียเต็มรูปแบบ และสร้างพลงัทางสงัคมเพียงระยะเวลาอนัสัน้  

แตก็่ชว่ยยืนยนัได้วา่ถ้าน�าแนวคดิการเลา่เร่ืองแบบทรานส์มีเดียไปปรับใช้ 
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ให้ดีและเป็นระบบ มีนกัสื่อสารมืออาชีพมาช่วยออกแบบเร่ืองเล่าและ 

การเลา่เร่ือง ก็มีแนวโน้มท่ีจะท�าให้คนในสงัคมกลายเป็นพลเมืองท่ีมีความ

ผกูพนัร่วมในประเดน็ทางสงัคม และสามารถสร้างพลงัในการเปลีย่นแปลง

สงัคมได้ในท่ีสดุ
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การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ทางล้านนา
ของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย จงัหวัดเชียงราย
Participatory Communication for Conservation of Lanna  
Identities of Wiangchai Municipal District Community  
Chiang Rai Province

เกศกนก ชุ่มประดษิฐ์*
Katekanok Chumpradit*

บทคัดย่อ

การวิจยั เร่ือง การสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้าน

นาของชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดัเชียงรายมีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือ

ส�ารวจเอกลกัษณ์ทางล้านนาท่ีชมุชนต้องการอนรัุกษ์ 2) เพ่ือศกึษารูปแบบ

และวิธีการสือ่สารท่ีมีในชมุชน และ 3) เพ่ือสงัเคราะห์แนวทางการสือ่สาร

อยา่งมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชนอยา่งเหมาะสม

การวิจยันีใ้ช้วิธีการศกึษาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) 

ระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ เร่ิมจากการศกึษาเชิง

คณุภาพด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)กลุม่ผู้น�าชมุชน

และปราชญ์ชาวบ้านจ�านวน 11 คน ร่วมกบัการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

*ผูช่้วยศาสตราจารย์ ประจ�าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสือ่สารสือ่ใหม่ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 80 หมู่ 9 ต�าบลบา้นดู่ อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 

ช่องทางการติดต่อ:  081 885 8595 หรือ katekanok23@gmail.com 

*Assistant Professor of Communication Arts, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 

Thailand  Mobile: 081 885 8595 Email: katekanok23@gmail.com
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เยาวชน 10 คน สว่นการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามท่ีมีคา่ IOC = .87 

และคา่ r = .83 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากตวัอยา่งจ�านวน 400 คน

ผลการวิจยั พบวา่ อตัลกัษณ์ทางล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์แบง่เป็น 

1) ประเพณีของล้านนาแตล่ะเดือน 2) พิธีกรรมแบบล้านนา 3) วิถีชีวิตแบบ

ล้านนา 4) ศลิปะการแสดงแบบล้านนา และ 5) ศลิปะหตัถกรรม

แนวทางการอนุรักษ์อตัลกัษณ์ล้านนาพบว่า ผู้อาวุโสในชุมชน

ต้องอธิบายความหมายและความส�าคญัของเอกลกัษณ์ล้านนาให้คนรุ่น

หลงัเข้าใจให้เห็นคณุคา่ของอตัลกัษณ์ล้านนาท่ีสะสมมาตัง้แตอ่ดีตจนถงึ

ปัจจบุนั เปิดพืน้ท่ีให้มีการแสดงออกให้แก่อตัลกัษณ์ล้านนา ซึง่อาจต้องมี

การประยกุต์ให้เข้ากบัยคุสมยั ในสว่นของผู้น�าจะต้องเป็นบคุคลท่ีในชมุชน

เช่ือถือ มีความเข้มแข็งสามารถสร้างศรัทธาในแก่สมาชิกในชมุชนหนัมา

ร่วมมือในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา และท่ีส�าคญัหนว่ยงานภาครัฐควร

ให้การสนบัสนนุ

สว่นแนวทางการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์

ล้านนาจะต้องมีองค์ประกอบ คือ  1) กลุม่ผู้สื่อสาร ได้แก่ ผู้สง่สารและ

ผู้ รับสารท่ีจะต้องมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะกลุม่ผู้น�าหรือผู้สง่

สารต้องสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุม่ผู้ รับสาร 2) เนือ้หาการสือ่สารท่ีจะใช้

ถ่ายทอดอตัลกัษณ์ล้านนา จะต้องเป็นเนือ้หาแสดงถึงอตัลกัษณ์ล้านนา

ท่ีตกทอดมาจากอดีตสูปั่จจบุนั แม้วา่จะมีการประยกุต์ไปตามยคุสมยั แต่

ก็จ�าเป็นต้องมีกลิน่ไอแหง่ล้านนาด�ารงอยูด้่วยเสมอ และ 3) ชอ่งทางการ

สือ่สาร ประกอบด้วย เคร่ืองมือการสือ่สาร อาทิ เสยีงตามสาย โทรศพัท์ การ

ประชมุกลุม่ สือ่สงัคม และกิจกรรมการสือ่สาร ได้แก่ กิจกรรมการสือ่สาร
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ภายในกลุม่หรือภายในชมุชน และกิจกรรมการสือ่สารสูส่าธารณะ จะต้อง

เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม

ในการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน

ค�าส�าคัญ: การสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม / อตัลกัษณ์ล้านนา / ชมุชน / เทศบาล

ต�าบลเวียงชยั 
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Abstract

The purposes of this research were 1) to survey the lanna 

identities that Wiangchai municipal district community wanted to con-

serve 2) to study the pattern of communication in Wiangchai municipal 

district community and 3) to analyse the participatory communication 

pattern for conservation of lanna identities in Wiangchai municipal 

distric community.

The study methodology are mixed method, qualitative re-

search employing an in-depth interview 10 of the leaders and the 

elite wisdoms of community and a focus group 10 of the youth in 

community, and quantitative research collecting 400 questionnaires.

The research findings were as follows: 1) Wiangchai municipal 

distric community wanted to conserve the lanna identities about the 

lanna thadition monthly, the lanna rituals, the lanna dressings, the 

lanna foods, the lanna performing arts, and the lanna handicrafts.

2) The patterns for conservation of lanna indenties consisted 

of 5 mains, (1) to explain the lanna identities were great meaning 

and importance that collected from the past to present, (2) to open 

the space for the lanna performing arts and handicrafts, (3) to apply 

the lanna identities to contemporary and fashionable, (4) the strong 

leaders should incorporate the part of the community that conserved 

the lanna identities, and (5) government agencies should supported.



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

121

3) The patterns of the participatory communication for the 

lanna identities conservation were as follows: (1) senders who were 

the leaders and elite wisdoms of community should be a credible 

character that was trusted by receivers who were the people in com-

munity, (2) message should communicate lanna identities which have 

been transmitted from the pass to the present, and they were applied 

to contemporary time, and (3) channel consisted of communication 

tools which were wire broadcasting, mobile phone, meeting and so-

cial media, and communication activities contained communication 

within groups or community and public communication activities were 

spread the lanna identities to public.

 

Keywords: Participatory Communication / Lanna Idenitities /  

Community / Wiangchai Municipal District
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่

เน่ืองตลอดเวลาภายใต้เง่ือนไขท่ีหลากหลาย อาทิ ปัจจยัทางชีววิทยา (Bio-

logical) ปัจจยัทางประชากร (Population) ปัจจยัทางกายภาพ (Physical) 

ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural) ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี (Technological) 

ปัจจยัด้านขบวนการทางสงัคม (Social Movement) ปัจจยัทางจิตวิทยา 

(Psychological) และปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ การศกึษา การเมืองการทหาร ศาสนา

และอดุมการณ์ทางความคดิ ความเช่ือ เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, วร

วฒิุ โรมรัตน์พนัธ์, 2554, ด�ารงศกัดิ ์แก้วเพง็, 2556) 

 ในช่วงท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของ

สงัคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากกลุม่ประเทศโลกท่ีหนึง่น�าแนวคดิการสร้าง

ความเจริญภายใต้วาทกรรม “การพฒันา” ท่ีอยูภ่ายใต้ร่มเงาอดุมการณ์

เศรษฐกิจทนุนิยม (Capitalism) โดยใช้กระบวนเปลีย่นแปลงทางสงัคมชนบท

ไปสูค่วามเป็นสงัคมเมือง (Urbanization) กระบวนการเปลีย่นแปลงจาก

สงัคมเกษตรไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม (Industrialization) และกระบวนการ

เปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมยั (Modernization) เม่ือผนวกกบักระแสโลกา

ภิวตัน์ (Globalization) มุง่สร้างโลกเป็นหนึง่เดียว ยอ่มสง่ผลตอ่รูปแบบการ

ด�าเนินชีวิต พฤตกิรรมของคนในสงัคมไทยเปลีย่นไปทัง้ในเชิงบวก คือ การ

สร้างการด�ารงชีพถกูสขุอนามยั การอยูดี่กินดีของประชาชน ความเจริญ

เข้าไปสูท่กุแหง่ในประเทศ กระนัน้ก่อให้เกิดปัญหาในมิตติา่งๆ เชน่ ปัญหา

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีต้องมีในการสร้างความ

เปลีย่นแปลง ปัญหาอนัเป็นผลตอ่เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง และปัญหา

ความไมส่มดลุของการเปลีย่นแปลง (ปรัชญา เวสารัชช์, 2555: 296-297) 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

123

 ส�าหรับชมุชนเทศบาล ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั จ.เชียงรายเป็นอีกชมุชน

หนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรมเชน่กนั 

ซึง่ปัจจบุนัชมุชนแหง่นีเ้กิดการเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทเข้าสูส่งัคมกึง่

ชนบทกึง่สงัคมเมือง จากการส�ารวจเบือ้งต้นของผู้ วิจยัพบวา่ คนในชมุชนมี

ความวิตกเกรงวา่วฒันธรรมล้านนาบางอยา่งก�าลงัเลอืนหายไป อาทิ การไม่

พดูค�าเมืองของคนรุ่นใหม ่ซึง่จะสง่ผลตอ่ศลิปะการแสดงท่ีต้องใช้ค�าเมืองใน

การละเลน่เลอืนหายไป เป็นต้น

 บาดแผลดงักลา่วสว่นหนึง่อาจมาจากการพฒันาท่ีเน้นเศรษฐกิจ

เป็นศนูย์กลาง (economy-oriented paradigm) มุง่พึง่พิงเทคโนโลยีจาก

ประเทศโลกท่ีหนึง่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม และ

ความเสือ่มถอยทางด้านวฒันธรรมอนัดีของชมุชน จงึท�าให้เกิดการเปลีย่น

กระบวนทศัน์การพฒันาแบบเดมิท่ีภาครัฐเป็นผู้ก�าหนดมาเป็นการพฒันา

ท่ีมาจากรากฐานความต้องการของชมุชน โดยเน้นหลกัการสือ่สารแบบมี

สว่นร่วมเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาในยคุปัจจบุนั (กาญจนา แก้วเทพ, 

2542) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ด้านการพฒันาท่ีเน้นจากรากฐาน

ของชมุชน จดัเป็นกระบวนทศัน์การพฒันาแบบทางเลอืก เน้นการสือ่สาร

แบบมีสว่นร่วม เน้นความเป็นท้องถ่ิน ท่ีส�าคญัเน้นชมุชนเป็นศนูย์กลางท่ี

จะสื่อสารและสร้างความหมายร่วมกนั ดงันัน้การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม 

(Participatory Communication) จงึเข้ามามีบทบาทในกระบวนการพฒันา

อยา่งสร้างสรรค์ของชมุชน (พวงชมพ ูไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2556: 30-

31) เน่ืองจากเป็นความต้องการของชมุชนท่ีจะร่วมกนัคดิหาแนวทางภายใต้

บริบทและศกัยภาพของคนในชมุชนอยา่งแท้จริง ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้ วิจยั
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จงึน�าวิธีการศกึษาแบบการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นวิธี

การศกึษาหาแนวทางสบืสานอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ความเป็นล้านนาให้คงอยู่

อยา่งยัง่ยืน

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. เพ่ือส�ารวจและรวบรวมอตัลกัษณ์ทางล้านนาท่ีประชาชนในเขต

เทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดัเชียงรายต้องการอนรัุกษ์

2. เพ่ือส�ารวจรูปแบบการสือ่สารท่ีใช้ในชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั 

จงัหวดัเชียงราย

3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมส�าหรับการ

อนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดั

เชียงราย

กรอบแนวคดิในการวจิยั

กรอบแนวคดิการวิจยัครัง้นีมี้ดงันี ้
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การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

การวิจยันีมี้แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคดิการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม

การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

เป็นการสนทนาตอบโต้ระหวา่งบคุคลหรือกลุม่บคุคล ซึง่เป็นการฝึกสมาชิก

ในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัฟัง และการเคารพในความ

คดิของผู้ อ่ืน ตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ีของตน ร่วมวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา

สงัคม แลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารกนั (Information Exchange) ตลอดจน

กระบวนการร่วมกนั ค้นหาแนวทางและการตดัสินใจร่วมกนับนพืน้ฐาน

ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ อนัจะน�าไปสูก่ารเกิดส�านกึเชิงสาธารณะร่วมกนั (Public 

Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหวา่ง

สมาชิกในสงัคม เพ่ือน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคมท่ีเหมาะสม เป็นท่ีเหน็

พ้องต้องกนัของสมาชิกในสงัคม (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2542:4-5)

ความหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม

สว่นความหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมคือ การมีสว่นร่วม

ของประชาชนในกระบวนการพฒันาตัง้แตต้่นจนสิน้สดุกระบวนการ ได้แก่ 

การวิจยั (ศกึษาชมุชน) การวางแผน การตดัสนิใจ การด�าเนินงาน การบริหาร

จดัการ การตดิตามและการประเมินผล ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้ร่วมกนัในชมุชน (ปาริชาต ิวลยัเสถียร และคณะ, 2546: 196, นเรศ 

สงเคราะห์สขุ, 2541:10)

เป้าหมายของการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม

การสือ่สารแบบมีสว่นร่วมมีเป้าหมาย คือ ต้องการกระตุ้นให้ชมุชน

มองเหน็คณุคา่ของตนเอง สร้างความมัน่ใจให้กบัชาวบ้านท่ีเข้ามามีสว่นร่วม
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และเพ่ือให้เหน็คณุคา่ ความคดิ และความเช่ือของเขา พิสจูน์ความสามารถ

ในการเรียนรู้ การผลติสือ่ด้วยตนเอง สร้างทกัษะในการสร้างสือ่ให้กบัชมุชน 

เพ่ือเป็นชอ่งทางท่ีชมุชนจะสง่ขา่วสารออกไปจากจดุยืน มมุมอง และทศัน

ของตนเองให้ชมุชนได้แสดงความรู้สกึ ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้

วิธีการแก้ปัญหาจากทศันะของชมุชน ผลการสือ่สารของชมุชนท่ีอาจจะเกิด

จากการริเร่ิมของบางสว่นเสีย้วของชมุชนหรือจากชมุชนใดชมุชนหนึง่ จะชว่ย

ยกระดบัความมีสตแิละความรับผิดชอบให้กบัทัง้ชมุชนหรือชมุชนอ่ืนๆ เพ่ือ

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ชว่ยเพ่ิมสดัสว่นของการสร้างสือ่ท่ีมีสาระให้แก่

ชมุชนให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2542: 42-43)

ระดบัการมีสว่นร่วมในการสือ่สาร

รุจิรา สภุาษา (2542:43-46) ได้จ�าแนกระดบัการสือ่สารอยา่งมีสว่น

ร่วมในชมุชนสามารถจดัระดบัการมีสว่นร่วมในการสือ่สารไว้ 3 ระดบั ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร (Audience/

Receiver/Users) เป็นขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมในระดบัลา่งท่ีสดุ กลา่ว

คือ ในกระบวนการสือ่สารตัง้แตต้่นยงัอยูใ่นการก�าหนดของผู้สง่สาร ไมว่า่จะ

เป็นการเลอืกประเดน็เนือ้หา การเลอืกวิธีการน�าเสนอไปจนกระทัง่การเลอืก

ชอ่งทางสือ่ท่ีจะใช้เผยแพร่ และผู้ รับสารก็ยงัคงมีฐานะเป็นเพียงผู้ รับสารแต่

เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามสิง่ท่ีอาจจะเปลีย่นแปลงไปส�าหรับฐานะของ

ผู้ รับสารในการสือ่สารชมุชนแบบมีสว่นร่วม คือ ผู้ รับสารให้ตระหนกัถงึสทิธิ

ท่ีจะรู้ของตน (Right to Know) และสทิธิท่ีจะบอกเลา่ข้อมลูขา่วสารของตน

ตอ่สาธารณะ (Right to Inform) รวมถงึจะต้องมีการสร้างหลกัประกนัในการ

มีสว่นร่วมในการรับข้อมลูขา่วสาร โดยเฉพาะชอ่งทางการสือ่สารท่ีจะต้องสง่

ถงึผู้ รับสารในชมุชนอยา่งทัว่ถงึ
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ระดบัท่ี 2 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร /ผู้ ร่วมแสดง /ผู้ ร่วมผลติ /ผู้

ผลติ (Sender/Producer/ Co-Producer/Performance) เป็นขัน้ตอนของการ

มีสว่นร่วมในระดบัสงูขึน้มาและจ�าเป็นต้องสร้างเง่ือนไขใหม่ๆ  เพ่ือเตมิหรือ

ต้องมีการปฏิรูปเปลีย่นแปลงโครงสร้างเก่าๆ ท่ีมีอยู ่การเข้ามามีสว่นร่วมใน

ฐานะผู้ผลติหรือผู้ร่วมผลตินัน้ ยงัแบง่ออกเป็นหลายขัน้ตอนตามหลกัแนวคดิ

ของการผลติ ประกอบด้วย ขัน้ก่อนการผลติ (Pre-Production Stage) ขัน้

ตอนการผลติ (Production Stage) และขัน้หลงัการผลติ (Post-Production 

Stage) ซึง่คนในชมุชนจะต้องมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร /ผู้ ร่วมแสดง /ผู้

ร่วมผลติ /ผู้ผลติด้วย

ระดบัท่ี 3 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย 

(Policy Maker/ Planner) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�าหนด

นโยบายถือวา่ เป็นรูปแบบสงูสดุของการมีสว่นร่วมและดงัท่ีจะได้สงัเกตเหน็

วา่ ย่ิงระดบัการมีสว่นร่วมสงูขึน้มากเทา่ไหร่ สดัสว่นของชมุชนท่ีจะเข้ามีสว่น

ร่วมได้จะเลก็ลง กลา่วคือ ในระดบัของผู้ รับสาร คนในชมุชนทกุคนสามารถมี

สว่นร่วมได้ แตเ่ม่ือขึน้มาถงึขัน้การผลติอาจจะมีคนบางกลุม่ในชมุชนเทา่นัน้

ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนสดุท้าย คือ ระดบัวางแผนและ

นโยบายนี ้คงมีตวัแทนบางคนเทา่นัน้ท่ีจะเข้ามาด�าเนินกิจกรรมในระดบันี ้

2. แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์

 อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ทางวฒันธรรม

และมนษุย์บนโลกท่ีสรุปความหมายในการเป็นตวัตนของตนเอง เป็นเสมือน

ระบบรหสัของสญัลกัษณ์ ถ้อยค�า และความหมาย ซึง่บง่บอกตวัตนสมาชิก
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ในประชาสงัคมตา่งๆ เพ่ือใช้สือ่ตวัตน ท�าให้คนแตล่ะคนมีอตัลกัษณ์แตกตา่ง

กนั (สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556, น.91)

 การศกึษาอตัลกัษณ์ คือ การศกึษาผลผลติทางสงัคม เชน่ ประเพณี 

ขนบธรรมเนียม ฉะนัน้หากต้องการท�าความเข้าใจแนวคดิเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่เป็นสิง่ท่ีอยูภ่ายในตวัมนษุย์

ท่ีแสดงออกภาพตวัแทน (Representation) สง่ผลให้อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของ

สว่นร่วมกนัของคนในสงัคม ดงันัน้แตล่ะสงัคมจงึมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีจะ

แสดงออกอยา่งท่ีปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไป (Barker, 2004)

เม่ือกลา่วถงึ อตัลกัษณ์ (Identity) สิง่ท่ีควบคูก่นั คือ ภาพลกัษณ์ 

(Image) ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองสิง่คือ ภาพลกัษณ์เป็นภาพฉาย (Pro-

jector) ของอตัลกัษณ์ ดงันัน้อตัลกัษณ์ คือ ตวัตนของเรา ภาพลกัษณ์ คือ 

สิง่ท่ีทกุคนมองเรา ซึง่ Kotlor (2000:553) ได้กลา่วถงึการสะท้อนอตัลกัษณ์ 

(Identity) ออกมาเป็นภาพลกัษณ์ (Image) จ�าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ภาพ

ลกัษณ์องค์กรหรือชมุชน (Institutional Image) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์

หรือสนิค้า (Product or Service Image) และภาพลกัษณ์ตราสนิค้าหรือผู้

ประกอบการ (Brand Image) 

3. แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์ล้านนา

การศกึษาของเกศกนก ชุม่ประดษิฐ์และจิราพร ขนุศรี (2548: 81-82) 

อธิบายถงึอตัลกัษณ์ล้านนาหมายถงึ อตัลกัษณ์ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 8 จงัหวดั ประกอบด้วย เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา 

ล�าพนู ล�าปาง แพร่ นา่น และแมฮ่อ่งสอน ดนิแดนแหง่นีมี้ประวตัศิาสตร์
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ยาวนานรุ่งเรืองในยคุเดียวกนักบัอาณาจกัรสโุขทยั และอยธุยาตอนต้นและ

ตอนกลาง โดยมีเมืองเชียงใหมเ่ป็นราชธานีมี ภาษาพดู ตวัหนงัสอื ประเพณี 

ศิลปะวฒันธรรมเป็นของตนเอง แม้เวลาจะลว่งเลยมานานอตัลกัษณ์ดงั

กลา่วยงัคงมีปรากฏอยูจ่นถงึปัจจบุนั ถงึหลอมรวมอยูใ่นวิถีการด�าเนินชีวิต 

ความเป็นอยู ่พฤตกิรรม การแตง่กาย ฯลฯ อนัเป็นอตัลกัษณ์เดน่ของล้านนา

อนัเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจนถงึปัจจบุนั 

4. บริบทของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย

สว่นบริบทชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยันีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูจาก

การส�ารวจเอกสาร การสงัเกตของผู้ วิจยั และการสมัภาษณ์ พบวา่ เทศบาล

ต�าบลเวียงชยั อยูใ่นเขตการปกครองของอ�าเภอเวียงชยั ซึง่อยูห่า่งจากตวั

เมืองเชียงรายประมาณ 12-13 กิโลเมตร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะใช้ทางหลวง

แผน่ดนิหมายเลข 1233 จากห้าแยกพอ่ขนุไปถงึอ�าเภอเวียงชยั ระยะทาง 

13 กิโลเมตร หากใช้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1233 จากถนนพหลโยธิน

จากแยกศรีทรายมลูถงึแยกบ้านด้ายระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้ว

ตอ่ด้วยทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1173 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวม 12 

กิโลเมตร (วิกิพิเดีย, ออนไลน์, 7 มีนาคม 2559) 

จากการส�ารวจบริบททางสังคมของผู้ วิจัยด้วยการสังเกตและ

สมัภาษณ์บคุคลในพืน้ท่ี พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพด้านท่ีตัง้ของชมุชน

เทศบาลต�าบลเวียงชยัอยูใ่กล้ตวัเมืองเชียงราย การเดนิทางสะดวกใช้เวลา

ไม่นานนกั ความเจริญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทาง การขนส่ง 

เทคโนโลยีการสือ่สารรูปแบบตา่งๆ จงึท�าให้บริบททางสงัคมของเทศบาล
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ต�าบลเวียงชยัมีลกัษณะกึง่เมืองกึง่ชนบท สง่ผลให้สภาพสงัคม วิถีชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงชยัเปลีย่นแปลงไปจากอดีตพอจ�าแนก

ได้ดงันี ้

1. เกิดการเปลีย่นแปลงด้านการประกอบอาชีพ จากเดมิประชากร

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นอาชีพค้าขายหรือประกอบ

ธรุกิจสว่นตวัเพ่ิมขึน้ ดงัค�ากลา่วของผู้ใหญ่บ้านหมู ่1 ต�าบลเวียงชยัท่ีกลา่ว

วา่ ปัจจบุนัประชากรในเขตหมู ่ 1 ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีอยูใ่นตวัอ�าเภอเวียงชยั

ประกอบอาชีพเกษตรกรในสดัสว่นท่ีน้อยลง สว่นใหญ่หนัไปค้าขาย คือ เป็น

แมค้่า พอ่ค้าในตลาดกนัมากกวา่แตก่่อน จงึท�าให้ความสนใจในการร่วมมือ

กิจกรรมบางอยา่งในชมุชนลดน้อยลง

2. มีผู้อพยพจากถ่ินอ่ืนมาอยู ่เพ่ือประกอบอาชีพค้าขาย แตอ่ยูไ่ด้ไม่

นาน เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีไมเ่ฟ่ืองฟเูหมือนในตวัเมือง หลายคนมา

เชา่ตกึแถวหรืออาคารพาณิชย์เพ่ือค้าขาย แตด้่วยก�าลงัซือ้ของผู้ซือ้มีไมม่าก

นกั เพราะฐานเดมิยงัเป็นชมุชนแบบเกษตรกรรม ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัไม่

ดีพอ จงึท�าให้การค้าขายไมเ่ป็นไปดงัหวงั จงึท�าให้มีผู้สนใจมาลงทนุแตก็่อยู่

ได้ไมน่าน เพราะค้าขายไมไ่ด้ผลก�าไรตามท่ีต้องการ

3. ด้วยการเดนิทางเข้าตวัเมืองเชียงรายคอ่นข้างสะดวก และในตวั

เมืองเชียงรายมีบริษัท ห้างร้านจากกรุงเทพฯ และนกัลงทนุชาวเชียงราย

เปิดให้บริการหลายแหง่ จงึท�าให้ประชากรบางสว่นเข้าสูร่ะบบการท�างาน

ของบริษัท ห้าง ร้านตา่งๆ ในเมืองเชียงรายมากขึน้ งานด้านเกษตรกรรมจงึ

ลดบทบาทลง รวมถงึรูปแบบของการด�าเนินชีวิตของชมุชนก็เปลีย่นแปลง

ตามไปด้วย
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ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรับการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้บริบทชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั 

จงัหวดัเชียงรายท่ีมีวิถีชีวิตเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรเป็นกึง่สงัคมเมือง

กึง่เกษตรกรรม ลกัษณะดงักลา่วยอ่มสง่ผลตอ่อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีจะเลอืน

หายไป จงึท�าให้กลุม่คนในชมุชนหนัมาให้ความสนใจต้องการท่ีจะอนรัุกษ์

อตัลกัษณ์ล้านนาอนัเป็นแก่นของวฒันธรรมล้านนาท่ีมีอยูใ่นกลุม่ 8 จงัหวดั

ของภาคเหนือตอนบน โดยหาวิธีการอนรัุกษ์ด้วยการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม

อนัเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นชมุชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการก�าหนดเนือ้หา วิธีการท่ีจะน�า

มาใช้เป็นแนวทางในการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้าน

นาของชมุชน

วธีิด�าเนินการวจิยั

การวิจยันีใ้ห้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่ง

การวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณมีการด�าเนินงานวิจยั ดงันี ้

การวจิยัเชงิคุณภาพ

ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ

ศกึษาความต้องการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน รวมถงึศกึษาวิธี

การสื่อสารเพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมในชมุชน โดยใช้วิธีการสงัเกตการณ์ 

(Observation) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และการสนทนา

กลุม่ (Focus Group) มีรายละเอียดดงันี ้
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กลุม่ผู้ให้ข้อมลู

การสมัภาษณ์เชิงลกึ ประกอบด้วย

1. กลุม่ผู้น�าชมุชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 5 คน

2. กลุม่ผู้สงูอาย ุได้แก่ ประธานชมรมผู้สงูอาย ุจ�านวน 4 คน

3. กลุม่ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ ผู้น�าทางภมิูปัญญาท่ีมีวิถีชีวิตคลกุคลี

กบัศลิปะวฒันธรรมล้านนาจ�านวน 2 คน

การสนทนากลุม่

คดัเลือกจากเยาวชนท่ีมีส่วนในการแสดงศิลปะวฒันธรรมล้าน

นา จ�านวน 10 คน การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการเข้าไป

สงัเกตการณ์กิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน อาทิ ตลาดถนนคนเดนิ ประเพณีท้อง

ถ่ิน การเข้าร่วมประชมุประจ�าเดือนของชมุชน เป็นต้น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ ค�าถามส�าหรับการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ ประเดน็ค�าถาม และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ และแบบ

บนัทกึการสงัเกตการณ์ สร้างขึน้ประกอบด้วยข้อความ (Items) ท่ีครอบคลมุ

ประเดน็เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ล้านนาท่ีชมุชนต้องการอนรัุกษ์ วิธีการสื่อสาร

ภายในชมุชน ปัจจยัท่ีสง่ผลท�าให้เกิดการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมภายใน

ชมุชน เคร่ืองมือดงักลา่วได้ถกูน�ามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญในสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ทา่น

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บข้อมูล

ทัง้หมดผลการศกึษาจะถกูน�ามาเรียบเรียงจดักลุม่ข้อมลู วิเคราะห์ และ

อภิปรายผล โดยน�าเสนอแบบการเขียนพรรณนาเชิงเหตแุละผล
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การศกึษาเชงิปริมาณ

การศกึษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจยัเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

เพ่ือส�ารวจความต้องการของชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์

ล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมลูจากประชากรในชมุชน

โดยภาพรวม มีรายละเอียดการศกึษาดงันี ้

ประชากร ได้แก่ ประชากรของเทศบาลต�าบลเวียงชยั จงัหวดั

เชียงราย มี 10 หมูบ้่าน รวมประชากรทัง้สิน้มีจ�านวน 6,405 คน แบง่เป็น 

ชาย 3,052 คน หญิง 3,353 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง การก�าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ

ยามาเนท่ี่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จ�านวนประชากรอยูร่ะหวา่ง 6,000 

– 7,000 คนใช้ขนาดตวัอยา่ง 378 คน เน่ืองจากเทศบาลต�าบลเวียงชยัมี 10 

หมูบ้่าน เพ่ือการเก็บข้อมลูกระจายทกุหมูบ้่าน จงึใช้วิธีการก�าหนดขนาด

ตวัอยา่งแบบให้โควต้าหมูบ้่านละ 40 คน จงึท�าให้ขนาดตวัอยา่งท่ีใช้เก็บ

ข้อมลูครัง้นีมี้ 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามแบบ

มี 3 ตอนประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นแบบเลอืกตอบ ตอน

ท่ี 2 อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีต้องการอนรัุกษ์ และตอนท่ี 3 การสือ่สารในชมุชน

ท่ีมีประสทิธิภาพ ข้อค�าถามพฒันาจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจยัเชิง

คณุภาพออกแบบเป็นข้อค�าตอบตวัเลอืก 5 ระดบัตามแนวทางของลเิคร์ิท 

สเกล ประกอบด้วย เหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ เหน็ด้วย ปานกลาง เหน็ด้วยมาก และ

เหน็ด้วยมากท่ีสดุ พร้อมทัง้ก�าหนดการแปลความหมายวา่ 1.00 – 1.80 = 

เหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ, 1.81 – 2.60 = เหน็ด้วยน้อย, 2.61 – 3.40 = เหน็ด้วยปาน

กลาง, 3.41 – 4.20 = เหน็ด้วยมาก, และ 4.21 – 5.00 = เหน็ด้วยมากท่ีสดุ
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เคร่ืองมือชดุนีไ้ด้ท�าการตรวจสอบคา่ความสอดคล้องระหวา่งข้อ

ค�าถามกบัวตัถปุระสงค์หรือเนือ้หา (IOC: Index of item objective con-

gruence) จากผู้ทรงคณุวฒิุในสาขานิเทศศาสตร์ จ�านวน 3 ทา่น มีคา่ IOC 

ท่ีระดบั .87 ถือวา่มีคา่ความเท่ียงตรงในระดบัท่ีใช้ได้ นอกจากนีย้งัท�าการ

ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 30 คน พบวา่ แบบสอบถามชดุ

นีมี้คา่ r .79 หมายความวา่ แบบสอบถามชดุนีมี้คา่ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่

ร้อยละ 79 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในการเก็บข้อมลู

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู กรณีท่ีเป็นผู้สงูอายจุะมีผู้อา่นและเช็คค�า

ตอบให้ สว่นบคุคลอ่ืนๆ จะใช้แจกแบบสอบถามให้เช็คค�าตอบเอง

การวิเคราะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมลูน�าไปวิเคราะห์ แจกแจงข้อมลู

ด้วยคา่สถิตเิชิงพรรณา ได้แก่ การแจงนบั ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

สรุปและการอภปิรายผล

การศกึษาครัง้นี ้สรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจยัใน 4 

ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 

1. อัตลักษณ์ล้านนาที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์

 จากการศกึษาเชิงคณุภาพ พบวา่ อตัลกัษณ์ล้านนาท่ีชมุชนต้องการ

อนรัุกษ์ สว่นใหญ่มกัจะเก่ียวข้องกบัการด�าเนินชีวิตของชมุชนท่ียงัคงมีพืน้เพ

เป็นเกษตรกรรมเจือกลิน่อายความเช่ือเร่ืองผี และศรัทธาท่ีมีตอ่พทุธศาสนา 

แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย 
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1) กลุม่ประเพณีท่ีมีในแตล่ะเดือนซึง่จะอิงตามปฏิทินจนัทรคต ิโดย

มีความเช่ือและศรัทธาตอ่พทุธศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียว อาทิ ประเพณีการเข้า

และออกพรรษา ประเพณีป๋ีใหมเ่มืองหรือสงกรานต์ ย่ีเป็งหรือลอยกระทง 

ปอยหลวง เป็นต้น 

2) กลุม่พิธีกรรมมกัจะอิงกบัความเช่ือและศรัทธาเก่ียวกบัผี เชน่ พิธี

ขึน้บ้านใหม ่พิธีสบืชะตา พิธีสูข่วญั เป็นต้น

3) กลุม่วิถีการด�ารงชีวิตแบบล้านนาท่ีต้องการให้คงอยูคู่ก่บัชมุชน 

คือ อาหารซึ่งยงัคงอตัลกัษณ์ล้านนาไว้อย่างเหนียวแน่น การแต่งกาย

ต้องการให้ใช้ผ้าทอพืน้เมืองอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตดัเย็บให้

เหมาะสมกบัยคุสมยั การอู้ค�าเมือง (การพดูภาษาเหนือ) ในสว่นนีก้ลุม่ผู้ให้

ข้อมลูคอ่นข้างจะเป็นหว่ง เน่ืองจากครอบครัวคนรุ่นใหมไ่มฝึ่กลกูพดูค�าเมือง 

ซึง่อาจท�าให้ภาษาเมืองเหนือสญูหายได้ 

4) กลุม่ศลิปะหตัถกรรมแบบล้านนาท่ียงัพบเหน็ในชมุชน ได้แก่ การ

ท�าตงุ การท�าโคม การสานตะกร้า เป็นต้น สว่นใหญ่จะใช้ในชีวิตประจ�าวนั

เชน่ ตะกร้า สว่นตงุและโคมจะใช้ประกอบพิธีกรรมและประเพณีตามความ

เช่ือของคนล้านนาท่ีจะใช้ตงุและโคมเป็นสญัลกัษณ์น�าไปสู่ความเจริญ

รุ่งเรือง

5) กลุม่ศลิปะการแสดงแบบล้านนา ประกอบด้วย การฟ้อน เชน่ 

ฟ้อนสาวไหว ฟ้อนเทียน เป็นต้น ดนตรี ได้แก่ สะล้อ ซอ ซงึ ตีกลองปจูา ตี

กลองสะบดัชยั และค�าร้องเพลงซอ เป็นศลิปะการแสดงท่ียงัมีอยูใ่นชมุชน 

เน่ืองจากมีพอ่ครูและแมค่รูเป็นผู้ถ่ายทอดศลิปะการแสดงให้แก่กลุม่เยาวชน

ในชมุชน
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 จากข้อค้นพบข้างต้นน�ามาส�ารวจในชมุชน พบวา่ คนในชมุชนมี

ความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาอยูใ่นระดบัมาก โดยมีวิธีชีวิต

แบบล้านนาเป็นอตัลกัษณ์ท่ีต้องการอนรัุกษ์ไว้ในระดบัมากท่ีสดุ ดงัแสดง

ในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ความต้องการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน

ข้อค้นพบดงักล่าวถือว่ามีลกัษณะคล้ายคลึงกนักบักลุ่มล้านนา

ในอีก 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ เกศ

กนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพร ขนุศรี (2548) ท่ีพบว่า อตัลกัษณ์และภาพ

ลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงรายจะมีความเป็นล้านนาคล้ายคลงึกบัเชียงใหม ่

แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู แพร่ น่าน และพะเยา 

อีกทัง้เอกลกัษณ์ล้านนาใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีลกัษณะ

ของความเป็นเอกลกัษณ์ จึงท�าให้มีความเป็นแก่นกลางท่ีปรากฏในทกุ

แห่งในเขตล้านนา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของการศกึษาของ Asker 

(1996, อ้างถึงใน ประภาพรรณ แก้วสิยา, 2557: 8-9) ท่ีกล่าวว่า อตั

ลกัษณ์หลกั (Core Identity) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความเป็นแก่นแท้ของ

อตัลกัษณ์ เปรียบได้กบัหวัใจซึง่จะคงอยู่และติดแน่นกบัอตัลกัษณ์หลกั
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นัน้ตลอดไป อัตลักษณ์หลักนีเ้ป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงต�าแหน่งของชุมชน 

(Community Positioning) แสดงถึงจิตวิญญาณ พืน้ฐานความเช่ือและ

คณุค่าท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ชมุชนมีจดุยืนร่วมกนั 

2. รูปแบบการส่ือสารที่มีในชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย

 การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ในชุมชนมีรูปแบบการสื่อสาร

เพ่ือติดต่อสื่อสารในชุมชนค่อนข้างหลากหลาย แบ่งเป็นการสื่อสาร

ภายในชมุชนเพ่ือสื่อสารถึงทกุคนในชุมชน เช่น เสียงตามสาย การจดั

ท�าเวทีประชาคมเพ่ือหาข้อสรุปส�าหรับการจดัท�ากิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน 

นอกจากนีย้งัมีการสื่อสารเฉพาะกลุม่ อาทิ ไลน์กลุม่เพ่ือนดัหมายเฉพาะ

กลุ่มเล็ก เฉพาะกิจบางประการ เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารแบบเผชิญ

หน้าเช่น การสนทนา การใช้โทรศพัท์ยงัเป็นส่วนส�าคญัของการสื่อสาร

กนัภายในชมุชน 

เม่ือตรวจสอบความเห็นของประชาชนในชมุชนเก่ียวกบัรูปแบบ

การติดต่อสื่อสาร พบว่า ในชมุชนมีวิธีการการสื่อสารหลายรูปแบบ ผล

การศึกษายงัพบว่า คนในชุมชนมีความเห็นว่า การสื่อสารอย่างมีส่วน

ร่วมท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 มี

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .53 ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 ประสทิธิภาพของการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั

เหตผุลท่ีประชาชนในชุมชนมีความเห็นว่าประสิทธิภาพในการ

สื่อสารอยูร่ะดบัมาก เป็นเพราะวา่ คนในชมุชนมีสว่นในการสร้างเนือ้หา

และร่วมผลติเนือ้หาจงึสง่ผลให้เกิดระดบัการมีสว่นร่วมคอ่นข้างสงู ดงัเชน่

ข้อเสนอของปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542:4-5) ท่ีกลา่ววา่ การ

สือ่สารอยา่งมีสว่นร่วม(Participatory Communication) นัน้นอกจากจะ

เป็นการสนทนาตอบโต้ระหวา่งบคุคลหรือกลุม่บคุคล ยงัเป็นการฝึกสมาชิก

ในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัฟัง และการเคารพในความ

คดิของผู้ อ่ืน ตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ีของตน ร่วมวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา

สงัคม แลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารกนั (information exchange) ตลอดจน

กระบวนการร่วมกนั ค้นหาแนวทางและการตดัสินใจร่วมกนับนพืน้ฐาน

ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ อนัจะน�าไปสูก่ารเกิดส�านกึเชิงสาธารณะร่วมกนั (Public 

Conscientization) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ระหวา่ง

สมาชิกในสงัคม เพ่ือน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคมท่ีเหมาะสม เป็นท่ีเหน็

พ้องต้องกนัของสมาชิกในสงัคม
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3. แนวทางการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์

ล้านนาของชุมชนเทศบาลต�าบลเวียงชัย

ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณน�ามา

สงัเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือการอนรัุกษ์อตั

ลกัษณ์ล้านนาของชมุชนเทศบาลต�าบลเวียงชยั พอจะประมวลออกมาได้ 3 

องค์ประกอบ ดงันี ้

1) ผู้สง่สารจะต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเช่ือถือจากคนในชมุชน 

มีบคุลกิลกัษณะนา่ไว้วางใจ มีประสบการณ์ในการท�างาน ซึง่สว่นใหญ่มกั

จะเป็นพอ่ครู แมค่รู หรือผู้น�าชมุชนท่ีมีอยูใ่นชมุชนนัน้ ๆ เป็นผู้ เร่ิมต้นใน

การสือ่สาร 

 จากการศกึษาพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ต้องการผู้สง่สารท่ีมีความ

นา่เช่ือถือ เน่ืองจากประชาชนในชมุชนสว่นใหญ่จะจดัวางตวัอยูใ่นสว่นของ

ผู้ รับสารมากกวา่จะเป็นผู้สง่สาร เพราะคดิวา่ตนเองอยูใ่นฐานะผู้ปฏิบตัติาม

ผู้น�า ดงันัน้หากต้องการความร่วมมือของคนในชมุชนผู้สง่สารในฐานะผู้น�า

ชมุชนจงึจ�าเป็นต้องสร้างความนา่เคารพ ความนา่เช่ือถือให้เกิดในใจผู้ รับ

สาร อนัจะน�าไปสูค่วามส�าเร็จท่ีจะชกัจงู โน้มน้าวคนในชมุชนเข้ามามีสว่น

ร่วมในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ โดยเฉพาะการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา ผู้น�า

ชมุชน เจ้าอาวาส และปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่เป็นพอ่ครูแมค่รูจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้

รับความเช่ือถือจากชมุชน จงึจะมีพลงัในการดงึคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่ผู้น�าชมุชนท่ีไมไ่ด้รับความเช่ือถือของคนใน

ชมุชนอยา่งเชน่ แมค่รูยพิุน ทบัทิมฉายและพอ่ครูมานิตย์ เจริญทรัพย์ ซึง่เป็น

ผู้สอนศลิปะการแสดงล้านนาท่ีมีในชมุชนแหง่นี ้
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2) เนือ้หาในการสือ่สารเพ่ือการอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ทางล้านนา ควร

เป็นเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถงึการน�าคณุคา่ท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตมาสืบทอดกนั

แบบรุ่นตอ่รุ่น เพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจในภมิูปัญญาล้านนาท่ีมีมาตัง้แต่

อดีตจนถงึปัจจบุนั 

 อยา่งไรก็ตามเนือ้หาแหง่ความเป็นล้านนาควรมีการปรับให้เข้ากบั

ยคุสมยั เชน่ การฟ้อนสาวไหมจากเดมิท่ีใช้เวลาแสดง 20-30 นาที ควรปรับให้

เหลอื 5-10 นาที เพ่ือดงึคนด ูเป็นต้น หรือค�าร้องในเพลงซอ อาจปรับเนือ้หา

ให้เข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนั เพ่ือเยาวชน คนรุ่นใหมส่ามารถเข้าถงึเนือ้หาเหลา่

นัน้ได้ เป็นต้น หรือแม้แตก่ารแตง่กายด้วยผ้าทอพืน้เมือง อาจมีการตดัเยบ็ 

ในแบบทนัสมยั เหมาะแก่การสวมใสใ่นชีวิตประจ�าวนัให้คนรุ่นหลงัเห็น

คณุคา่ และต้องการอนรัุกษ์ไว้ เพ่ือให้เกิดความสนใจในกลุม่วยัรุ่นและการ

ใช้งานในยคุปัจจบุนั จงึจ�าเป็นต้องมีการประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัยคุสมยั

ท่ีเปลีย่นไป 

3) ชอ่งทางการสือ่สาร ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ เคร่ืองมือการ

สือ่สาร และกิจกรรมการสือ่สาร ซึง่มีสาระส�าคญั ดงันี ้

3.1) เคร่ืองมือการสื่อสาร คือ อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ

สือ่สาร เชน่ เสยีงตามสาย จดัเป็นเคร่ืองมือการสือ่สารท่ีมีอยูใ่นชมุชนแบบ

ดัง้เดมิ ยงัถือเป็นสิง่ท่ีส�าคญัท่ีจะแจ้งขา่วสาร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือ

ด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนได้เป็นอยา่งดี ผสมผสานกบัเคร่ืองมือการ

สือ่สารสมยัใหม ่คือ สมาร์ทโฟนส�าหรับสือ่สารผา่นสือ่สงัคม (Social Media) 

ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความมีสว่นร่วมในการ

สือ่สารในทกุกลุม่ของชมุชน
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3.2) กิจกรรมการสื่อสาร เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการ

สือ่สาร เชน่ การจดัถนนคนเดนิ สง่ผลให้มีพืน้ท่ีในการเปิดการแสดง ไมว่า่

จะเป็น การฟ้อน การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซงึ เป็นต้น กิจกรรมนีน้อกจาก

จะเป็นการเปิดเวทีให้นกัแสดงรุ่นใหม ่อีกทัง้เปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามา

มีสว่นร่วมในการรับชมการแสดงศลิปะเหลา่นัน้ ในการแสดงแตล่ะครัง้อาจ

มีการน�าเสนอทางเฟซบุ๊ก ไมว่า่จะเป็น รูปภาพและการไลฟ์สด ซึง่เทา่กบั

เป็นการเปิดพืน้ท่ีการแสดงศลิปะแบบล้านนาให้กว้างขวางเพ่ิมขึน้ สิง่เหลา่

นีล้้วนจงูใจให้นกัแสดงมีก�าลงัใจในการฝึกฝน จงึเทา่กบัเป็นการร่วมอนรัุกษ์

เอกลกัษณ์ล้านนาได้อีกแนวทางหนึง่  

 แนวทางสร้างการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ืออนรัุกษ์เอกลกัษณ์

ล้านนาทัง้ 3 ประการท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้สอดคล้องกบัการศกึษาของรุจิรา 

สภุาษา (2542:43-46) ได้สรุปวา่ การมีสว่นร่วมในการสือ่สารมีเง่ือนไขตา่ง 

ๆ ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Re-

ceiver/Users) 2) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่/ผู้ผลติ/ผู้ ร่วมผลติ/ผู้ ร่วมแสดง 

(Sender/Producer/ Co-Producer/ Performance) และ 3) การมีสว่นร่วม

ในฐานะผู้วางแผนและก�าหนดนโยบาย (Policy Maker/ Planner) 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศกึษาของสรุพงษ์ โสธนะเสถียร 

และเกศกนก ชุม่ประดษิฐ์ (2547: 164-166) ท่ีพบวา่ รูปแบบการสือ่สาร

อย่างมีสว่นร่วมภายในชมุชนจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้สื่อสาร 

เนือ้หา และกิจกรรมการสือ่สารจงึจะมีพลงัผลกัดนัให้เกิดการด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ล้านนาของ

คนในชมุชนซึง่มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั ดงันัน้หากได้รับปัจจยัทัง้ 3 ประการ  



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

142

มีความพร้อมยอ่มน�าไปสูก่ารร่วมแรงร่วมใจท่ีจะอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ล้านนา

ให้คงอยูใ่นชมุชนสบืตอ่ไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั

1. ผลการศึกษาสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ล้านนาบางประการท่ีอาจ

เลอืนหายไปในคนรุ่นหลงัๆ โดยเฉพาะการใช้ภาษาถ่ินหรือภาษาเหนือใน

การสนทนา เน่ืองจากครอบครัวรุ่นใหมม่กัจะใช้ภาษากลางสนทนากนัใน

ครอบครัว สง่ผลให้เดก็รุ่นใหมไ่มพ่ดูภาษาถ่ิน นอกจากจะท�าให้ภาษาถ่ิน

เลอืนหายไป ศลิปะการแสดงบางอยา่งจะหายตามไปด้วย เชน่ การร้องค�าซอ 

ซึง่จะต้องใช้ภาษาเหนือในการร้อง เดก็รุ่นใหมไ่มส่นใจสบืสาน เน่ืองจากไม่

เข้าใจค�าศพัท์ ส�าเนียง และภาษาเหนือ สิง่นีห้นว่ยงานภาครัฐอาจจะต้องเข้า

มาผลกัดนั จดัท�าการรณรงค์การใช้ภาษาท้องถ่ิน เพ่ืออตัลกัษณ์ด้านภาษา

ล้านนาจะด�ารงอยูต่อ่ไป

2. หนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทตอ่การด�ารงชีวิตของชมุชน จงึ

ควรศกึษาบริบททางสงัคมของชมุชน เพราะกิจกรรมบางอยา่งไมไ่ด้สง่เสริม

การอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาของชมุชน ยกตวัอยา่งเชน่ การใสเ่สือ้ลายดอก

ในวนัสงกรานต์ ซึง่ไมใ่ชอ่ตัลกัษณ์ล้านนา การกระท�าดงักลา่วอาจท�าให้อตั

ลกัษณ์การแตง่กายล้านนาเลอืนหายไปได้

3. ผลการศกึษานีส้ะท้อนถึงแนวทางอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาท่ี

ชมุชนมีความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์สบืตอ่ไป แม้จะไมไ่ด้เป็นนโยบายของภาค

รัฐ แตช่มุชนพร้อมท่ีจะสบืสานอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนาอนัดีงามตลอดไป 

แม้วา่บางสว่นอาจต้องมีการประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัยคุสมยั
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4. การศกึษาครัง้ตอ่ไปเก่ียวกบัการสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมในเนือ้หา

อ่ืนๆ อาทิ การสือ่สารอยา่งมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรม

ทางสงัคมอ่ืนๆ 

5. การศกึษาครัง้ตอ่ไปเก่ียวกบัเนือ้หาด้านการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์

ล้านนา ควรเป็นในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชน่ เร่ืองการทอ่งเท่ียวในชมุชนท่ี

ยงัคงอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ล้านนา หรือการสือ่สารเพ่ือถ่ายทอดศลิปะการแสดง

แบบล้านนาเพ่ือการทอ่งเท่ียวเชิงประสบการณ์เป็นต้น
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พฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลงลูกทุ่ง
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนีเ้ป็นงานท่ีผู้ เขียนต้องการตัง้ข้อสังเกตต่อ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัผู้หญิง ชนบทในเพลงลกูทุง่ เน่ืองจากเพลง

ลกูทุง่เป็นภาพจ�าลองหรือภาพตวัแทนท่ีสอดรับไปกบัความเปลีย่นแปลง ของ

ชนบทท่ีเข้มข้นและชดัเจนท่ีสดุ ดงันัน้หากเราจะเข้าใจความเปลีย่นแปลง

ของผู้หญิงชนบทในบริบทแบบใหมแ่ล้ว เพลงลกูทุง่จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีจะขานรับ

กบัภาพความเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีไ้ด้ดี โดยผู้เขียนตัง้วตัถปุระสงค์ในการ

ศกึษาภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลกูทุง่ไว้สองประเดน็ คือ เพ่ือ

ให้เหน็ถงึพฒันาการในการน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง

ลกูทุง่ และเพ่ือให้เหน็ถงึบทบาทของเพลงลกูทุง่จากการน�าเสนอภาพของผู้

หญิงชนบทพลดัถ่ินตอ่สงัคมไทย 

ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเพลงท่ีน�ามาวิเคราะห์ในครัง้นี ้น�า

เสนอพฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินเป็นสองระลอก กลา่วคือ ยคุ
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แรกในชว่งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 เป็นภาพของผู้หญิงท่ีดิน้รนพลดัถ่ินเข้าเมือง

ด้วยปัญหาความยากจน  ปัญหาหนีส้นิ โดยยคุนีผู้้หญิงจะกงัวลถงึความไม่

แนน่อนของสงัคมเมือง และมกัไมค่อ่ยประสบความส�าเร็จมากนกั ยคุสอง

หลงัจากเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวัในชว่งหลงั ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ภาพ

ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในระลอกนี ้เป็นภาพของผู้หญิงท่ีเข้ามาด้วยความ

หวงั แสวงหาการเปลีย่นแปลงในชีวิตท่ีดีขึน้ เพ่ือจะเข้ามาเพ่ิมทนุความรู้ และ

ผู้หญิงเหลา่นีย้งัมีบทบาทเป็นเสมือนหวัหน้าครอบครัวอีกด้วย นอกจากนัน้

เพลงยงัแสดงให้เห็นถงึคณุคา่ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเร่ืองของความ

ขยนั ความฝัน ความหวงั ความอดทนเพ่ือรอคอยความส�าเร็จ ซึง่ปัจจยัท่ี

ท�าให้ภาพผู้หญิงพลดัถ่ินในสองระลอกยคุดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไปนัน้มา

จากความเป็นจริงในชีวิตของผู้หญิงกลุม่นี ้กลา่วคือ สงัคมไทยมีการอพยพ

ย้ายถ่ินฐานของผู้หญิงชนบทเข้ามาในสงัคมเมืองอยา่งไร ผู้หญิงกลุม่นีมี้

พฒันาการหรือการปรับตวัอยา่งไร เพลงลกูทุง่ก็น�าเสนอเร่ืองราวหรือบนัทกึ

ภาพเหตกุารณ์เหลา่นัน้ ผา่นตวัอกัษรในเนือ้หาของเพลงลกูทุง่ ในแตล่ะยคุ

สมยั  ด้วยเหตนีุเ้พลงลกูทุง่จงึมีบทบาทเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพท่ีเป็น

จริง (Reflective approach) ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน และเป็นสือ่ท่ีเคียง

ข้างและสมัพนัธ์กบัผู้หญิงกลุม่นี ้ท�าให้โลกจริงกบัโลกสญัลกัษณ์ของเพลง

ไมเ่คยแยกขาดจากกนัโดยสิน้เชิง  

ค�าส�าคัญ: ภาพตวัแทน / ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน / เพลงลกูทุง่
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Abstract

This academic paper summarizes the author’s observations 

on a social phenomenon about rural women in Thai country music. 

Thai country songs reflect or represent rural changes most vividly and 

clearly. It follows, therefore, that if we want to better understand the 

changes that have been taking place in women in a new context, Thai 

country music is a good place to review how they have come about. 

The author sets two objectives in the study: to show the evolution of 

the representation of rural migrant women in Thai country songs, and 

to show the role of Thai country music in portraying such a phenom-

enon to the Thai society.

In the study there are two sets of samples used in the analysis.  

The first set – songs written from 1977 onward – portrayed how rural 

women, poverty-driven and debt-ridden, migrated to urban areas. 

They were more concerned with the uncertainty of the urban society 

and were not very successful in their ventures. The second set – songs 

written after the recovery of the Thai economy in 2000 – depicted rural 

migrant women in a more hopeful light. They came to town to seek a 

better life and education.  They even assumed a role of the head of 

the family. The music highlighted their values as hard-working, ambi-

tious, hopeful, and persevering in their drive for success. The factors 

that account for such changes can be explained in terms of how Thai 

society has witnessed the migration of rural women to towns and cities 
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and how these women have evolved or adjusted themselves. Thai 

country music shows or registers such events through lyrics in each 

period. Thus, Thai country music provides a reflective approach to 

the study of the phenomenon. It serves as a medium that runs parallel 

and related to this group of women, ensuring that the real world and 

the symbolic world of music are never completely separated.

Keywords: Representation / Rural migrant women / Thai country music
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บทน�า

ปัจจบุนัความสนใจในประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัภาพของผู้หญิง

ท่ีสะท้อนออกมาจากเนือ้หาของสือ่มวลชนในแขนงตา่ง ๆ ทัง้ภาพผู้หญิงท่ี

ถกูน�าเสนอผา่นสือ่โทรทศัน์ ภาพผู้หญิงท่ีถกูน�าเสนอผา่นสือ่ภาพยนตร์ หรือ

ภาพผู้หญิงท่ีน�าเสนอผา่นบทเพลงทัง้เพลงสากลและลกูทุง่ ก็มีงานผลงาน

วิจยัของนกัวิชาการด้านสือ่สารมวลชนออกมาให้เหน็อยูต่ลอดเวลา และโดย

เฉพาะอยา่งย่ิงประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัวรรณกรรมของเพลงลกูทุง่ท่ีมีสาย

สมัพนัธ์แนบแนน่ระหวา่ง “ศลิปะกบัสงัคม” ดงัท่ี ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช ให้

อรรถาธิบายเก่ียวกบัประเดน็เพลงลกูทุง่ไว้วา่

“เพลงลูกทุ่งเป็นประจกัษ์แสดงใหเ้ห็นถึงความแข็งในวฒันธรรม

ของคนไทย ซ่ึงวฒันธรรมไทยนัน้เป็นวฏัธรรม (Dynamism) ซ่ึงสามารถ

เปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั โดยไม่เสียพืน้ฐานหรือความเป็นตวัของตวั

เอง เพลงลูกทุง่จึงเป็นเพลงไทยในส่ิงแวดลอ้มปัจจบุนัซ่ึงเกิดข้ึน เพราะการ

ไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก”

ต้นก�าเนิดของเพลงลกูทุง่นัน้มาจากเพลงพืน้บ้านประเภทตา่ง ๆ  รวม

ถงึเพลงปฏิพากษ์ ซึง่มกัมีเนือ้หาเน้นหนกัไปทางการเกีย้วพาราส ีเร่ืองความ

รัก และแฝงความตลกสองแงส่องงา่ม (เอนก นาวิกมลู,2521 น. 66) ดงันัน้

จงึไมน่า่แปลกใจท่ีวา่ แม้เพลงลกูทุง่จะมีเนือ้หาหลากหลาย สามารถกลา่ว

ถงึเร่ืองราวตา่ง ๆ ในสงัคมไทยได้อยา่งมากมาย เชน่ ปัญหาความยากจน

ของชาวไร่ชาวนา ปัญหาการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวชนบทเพ่ือประกอบ

อาชีพในเมืองกรุงฯ แตเ่นือ้หาท่ียงัคงมีให้ได้ยินได้ฟังกนัอยูเ่สมอก็คือ เนือ้หา

เก่ียวกบัความรักระหวา่งชายหญิง และการเกีย้วพาราส ีหลายเพลงมีการ

ร้องโต้คารมกนัระหวา่งหญิงชายตามแบบฉบบัพอ่เพลงแมเ่พลง ซึง่สง่ผลให้
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ภาพของผู้หญิงท่ีปรากฏในเนือ้หาของเพลงลกูทุง่ตา่ง ๆ หลายเพลงในชว่ง

ทศวรรษท่ีผา่นมานี ้เป็นภาพของผู้หญิงหวัสมยัใหมท่ี่กล้าแสดงออก มีคารม

เฉียบคม สามารถเกีย้วพาราส ีและโต้ตอบคารมกบัผู้ชายได้อยา่งไมข่ดัเขิน 

ลกัษณะดงักลา่วนี ้ถือเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของเพลงลกูทุง่ ซึง่ท�าให้

ภาพของผู้หญิงในบทเพลงลกูทุง่ซึง่เป็นภาพของผู้หญิงชนชัน้ลา่งในสงัคม

ไทยนัน้ แตกตา่งจากภาพของผู้หญิงชนชัน้กลางในบทเพลงลกูกรุง (นนัดา  

วีรวิทยานกุลู 2541 ,น.2-3)

เหตผุลส�าคญัวา่ท�าไมจงึต้องศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิงชนบท เพราะ

หากพิจารณาข้อมูลในโลกความเป็นจริงมีการศึกษาถึงบทบาทและ

สถานภาพของสตรีไทย (อ้างถึงใน สมิุตตา สิงห์โตอ่อน, 2539) พบว่า  

ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่ท�างานในภาคเกษตร รองลงมาได้แก่ ภาคพาณิชย์ 

การบริการและอตุสาหกรรมหตัถกรรม การรับราชการ สว่นหญิงไทยใน

ชนบทยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานบ้านทัง้หมด ตัง้แต่การ 

หงุหาอาหาร การถนอมอาหาร การดแูลบ้าน และดแูลสขุภาพอนามยัของ

คนในครอบรัว และเม่ือสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

ชมุชนเมืองและอตุสาหกรรม อตัราสว่นของผู้หญิงในภาคเกษตรก็ลดลง 

ในแต่ละปีจะมีผู้หญิงอพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ เพ่ือหางานท�าหารายได้เพ่ิม  

ผู้หญิงเหลา่นีจ้ะมีชอ่งทางในการท�างานท่ีจ�ากดั เพราะยงัขาดความรู้ความ

ช�านาญและประสบการณ์ ผู้หญิงท่ีอพยพเข้ามากรุงเทพฯส่วนใหญ่จะ

มาท�างานเป็นคนรับใช้ตามบ้าน นอกจากนัน้ก็หางานอ่ืนท�า เชน่ โรงงาน 

ทอผ้า โรงงานตดัเยบ็เสือ้ผ้า รองเท้า และโรงงานผลติอาหารส�าเร็จรูป เป็นต้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แรงงานผู้หญิงถือเป็นแรงงานท่ีมีบทบาทส�าคญัในการ
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พฒันาองค์กรและประเทศ เพราะปัจจบุนัมีแรงงานสตรีไทยถงึ 27 ล้านคน  

หรือเกือบคร่ึงหนึ่งของแรงงานไทยท่ีมีจ�านวน 60.5 ล้านคน (ส�านกัข่าว

สร้างสขุ, 2559) ผู้หญิงเหลา่นีร้วมถงึผู้หญิงจากชนบทท่ีเข้ามาท�างานใน

สงัคมเมือง จงึมีบทบาทส�าคญัในการท�างานขบัเคลื่อนองค์กรตา่ง ๆ ของ

สงัคมนัน่เอง 

ดงัท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ในขณะท่ีผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในโลก

จริงเป็นแบบท่ีผู้เขียนได้อธิบายไว้แล้วนัน้ ประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุง่จงึมีความส�าคญั เพราะเพลงลกูทุง่เป็นเสมือน

ภาพจ�าลองหรือภาพตวัแทนท่ีสอดรับไปกบัความเปลี่ยนแปลงของชนบท

ท่ีเข้มข้นและชดัเจนท่ีสดุ ดงันัน้หากเราจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้หญิงชนบทในบริบทแบบใหมแ่ล้ว เพลงลกูทุง่จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีจะขานรับกบั

ภาพความเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีไ้ด้ดีท่ีจะสามารถท�าให้เราเหน็ภาพสะท้อน

ของสงัคมไทย เหน็ถงึพฒันาการ บทบาทและความส�าคญัของผู้หญิงกลุม่นี ้

ในการขบัเคลือ่นสงัคม โดยเฉพาะภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฎใน

ตวับทหรือเนือ้หาเพลงลกูทุง่จงึเป็นสิง่ท่ีนา่ศกึษาวา่ ภาพผู้หญิงชนบทพลดั

ถ่ินในเพลงลกูทุง่ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนัมีพฒันาการอยา่งไรบ้าง ท�าไม

ถงึเป็นเชน่นัน้ การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยจะมีผลตอ่การน�าเสนอภาพ

ผู้หญิงชนบทท่ีพลดัถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ อยา่งไร และแท้จริงแล้ว 

เพลงลกูทุง่ได้แสดงบทบาทใดบ้างตอ่สงัคมไทย ด้วยเหตผุลนีเ้องจงึน�ามา

สูก่ารเร่ิมต้นของบทความวิชาการครัง้นีท่ี้ผู้ เขียนต้องการตัง้ข้อสงัเกตต่อ

ปรากฏการณ์สงัคมท่ีเก่ียวกบัผู้หญิงชนบทในเพลงลกูทุง่ โดยมีวตัถปุระสงค์

ใน  2 ประเดน็ คือ 
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1. เพ่ือให้เห็นถงึพฒันาการในการน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบท

พลดัถ่ินในบทเพลงลกูทุง่

2. เพ่ือให้เหน็ถงึบทบาทของเพลงลกูทุง่จากการน�าเสนอภาพของ 

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินตอ่สงัคมไทย

นิยามความหมายและขอบเขตการศกึษา

บทความเร่ืองพฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง

ลกูทุง่ ผู้ เขียนมุง่ศกึษาเฉพาะ “ตวัสาร” โดยการวิเคราะห์ตวับท (textual  

analysis) ของเนือ้เพลงลกูทุ่งท่ีน�าเสนอภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบท 

พลดัถ่ินซึง่สามารถอธิบายนิยามความหมายและขอบเขตของการศกึษา  

รวมทัง้การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเพลงท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี ้

ภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น หมายถงึ ภาพตวัแทนของหญิงสาวท่ีมี

ถ่ินก�าเนิดในตา่งจงัหวดัท่ีเข้ามา  ท�างานในกรุงเทพ ฯ ท่ีน�าเสนอผา่นเพลงลกู

ทุง่ เป็นภาพท่ีเกิดจากการท�าหน้าท่ีก�าหนด/ประกอบสร้าง  ความหมายขึน้

มาในรูปของระบบสญัญะของภาษา กลายเป็นภาพตวัแทนของปรากฏการณ์

นัน้ ๆ โดยผู้ เขียน สร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกบัผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ิน 5 ด้าน คือ 1.อาชีพเดมิ  2.อาชีพหลงัการพลดัถ่ิน  3.สาเหตุ

ของการย้ายถ่ิน  4. ความสมัพนัธ์กบัมาตภุมิู  5.ความสมัพนัธ์กบัเมือง 

เพลงลูกทุ่ ง หมายถึง เพลงท่ีดัดแปลงมาจากเพลงพืน้บ้าน  

ใช้ท�านองสัน้ ๆ งา่ย ๆ ตรงไปตรงมา มีการร้องแบบเตม็เสยีงและเลน่ลกูคอ

เป็นจดุเดน่ ในการศกึษาครัง้นี ้เพลงลกูทุง่จะหมายถงึ บทเพลงท่ีขบัร้องโดย

นกัร้องผู้หญิงเทา่นัน้ และเป็นเพลงท่ีน�าเสนอเร่ืองราวของผู้หญิงชนบทท่ี
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พลดัถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ ซึง่แบง่เพลงท่ีศกึษาเป็น 2 ชว่งคือ ปีพ.ศ. 

2520-2540 และชว่งปีพ.ศ. 2543-2560

จากการศึกษาถึงพฒันาการของเพลงลกูทุ่งท่ีน�าเสนอภาพของ

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเบือ้งต้น ผู้ เขียนสามารถแบ่งการวิเคราะห์ภาพ 

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินผา่นตวับทของลกูทุง่ออกเป็น 2 ยคุ กลา่วคือ ยคุแรก            

เป็นยคุท่ีเร่ิมมีการค้นพบภาพการอพยพย้ายถ่ินฐานของผู้หญิงจากชนบท

สูเ่มืองเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520-2540 และยคุสอง คือ ยคุหลงัจากการเกิด

วิกฤตกิารณ์เศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกในปีพ.ศ. 2540 เป็นยคุท่ีมีการอพยพย้าย

ถ่ินฐานของผู้หญิงชนบทเข้ามาในสงัคมเมืองระลอกท่ีสองโดยจะเร่ิมตัง้แต่

ประมาณปีพ.ศ. 2543 จนถงึปัจจบุนั  ซึง่การเหน็ยคุของความเปลีย่นแปลง

เป็นระลอก ๆ  แบบนี ้ก็จะท�าให้เหน็พลงัในการตอ่สู้ของผู้หญิงชนบทเม่ือต้อง

ข้ามมาใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมเมือง

ยุคแรก พลัดถิ่นเพื่อเส่ียงดวงในเมืองหลวง

จากการทบทวนวรรณกรรมและหาข้อมลูเก่ียวกับประเด็นภาพ 

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุง่ โดยใช้การศกึษาของจินตนา ด�ารงค์เลศิ 

เป็นพืน้ฐาน (2533) พบวา่ เนือ้หาใหมท่ี่เร่ิมปรากฎในเพลงลกูทุง่ชว่งตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2520 จะสะท้อนให้เหน็ปัญหาของสงัคมไทย กลา่วคือ การย้ายถ่ินฐาน

ในการประกอบอาชีพของชาวชนบท หญิงสาวเข้าสูเ่มืองกรุงเพ่ือมาท�างาน

เป็นสาวใช้ กรรมกรในโรงงานทอผ้า สาวบาร์ เป็นต้น ซึง่นกัร้องลกูทุง่หญิงท่ี

ได้รับการยอมรับและถกูขนานนามวา่เป็นราชินีลกูทุง่ก็คือ พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

และนกัร้องหญิงรุ่นน้องท่ีมีช่ือเสยีงทัง้ สนุารี ราชสมีา, จินตหรา พลูลาภ,  
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พิมพา พรศริิ ก็ล้วนมีบทเพลงท่ีน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทท่ีพลดัถ่ินเข้า

มาท�างานในกรุงเทพฯ ดงัจะเหน็ได้จากตวัอยา่งเพลง

เพลง พาร์ทเนอร์เบอร์ 5 ขบัร้องโดย พุม่พวง ดวงจนัทร์

“จากบาร์ลาบ๋อยฉนัลอยตามวาสนา   

ต่อไปนีพ้าร์ตเนอร์เบอร์หา้

ฝันเพลินเหินลมเหมือนดัง่ดาวลอย   

เลิกเป็นแลว้คนกลางคืนทนกล�้ากลืนน�้าตาปรอย

คนก็พลอยเหยียดหยนั เงินทีมี่ซ้ือกินวนัๆ มนัด่างด�าดว้ยฟองเบียร์”

เพลง น�า้ตาสาวเสร์ิฟ ขบัร้องโดย สนุารี ราชสมีา (2532) 

“...แม่จ๋าลูกเซซดัมาถึงบางกอก เสีย่งโชคชะตาหาทางออก 

เพือ่นมนับอกบางกอกพอมีงานท�า เป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอยู่ร้านเก่าๆ 

คอยยกเบียร์ยกเหลา้ใหเ้ขาประจ�า ดูสายตาบางคนแลว้ฉนัแสนช�้า 

เขามองลูกต�่าเหยียบย�่าเหลือดี 

....แม่จ๋าลูกมาหาเงินช่วยใชห้นี ้ท่ามกลางแสงไฟของโลกีย์ 

และแมลงหวีค่อยจ้องตอมพรหมจรรย์ มองเด็กเสิร์ฟอาหารเป็น

หญิงใจง่าย” 

เพลง สาวอีสานเสีย่งดวง ขบัร้องโดย จินตหรา พลูลาภ (2532)  

“เสีย่งดวงไปกบัอา้ยเซียงบ่มีทางเลีย่งตอ้งมาเสีย่งดวง อีสานบา้น

ขอ้ยเหว่วา้   
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บ่ไดท้�านาเลยตอ้งมาเสีย่งดวง ข้ึนรถถึงหวัล�าโพงหายใจบ่โล่งคน

แยะเหลือเกิน    

บา้งนัง่บา้งยืนบา้งเดิน นีห่รือเขาเอ้ินว่าแดนเมืองหลวง  

ค�่านีน้อนไหนอา้ยเซียง ค�่านีน้อนไหนอา้ยเซียง เงินก็หมดเกลีย้ง

เสีย่งไปตามดวง”

เพลง น�า้ตาเดก็ปัม้ ขบัร้องโดย พิมพา พรศริิ (2532)

“อยู่แต่ป้ัมน�้ามนัน�้ามนัทกุวนัทกุวี ่ความรู้พอมีติดตวัก่ึงๆกลางๆ 

ความหวงัไม่มีแค่คนรบัจ้าง จะมีใครบา้งเห็นใจเด็กป้ัม  

แม่ทีบ่า้นนัง่คอยนัง่คอยเงินเดือนลูกส่ง ปลูกบา้นมีแต่โพลงปล่อย

โล่งยงัไม่มีฝาค�้า 

เสือ้ผา้ก็เปลืองเงินเดือนก็ต�่า ชีวิตเด็กป้ัมใครจะช�้าเท่าเรา”

จากกลุ่มตวัอย่างเพลงข้างต้นจะเห็นได้ว่า เนือ้หาของเพลงจะ

สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาความยากจนในชนบทรวมทัง้ปัญหาหนีส้นิอนัเป็น

เหตผุลท�าให้ผู้หญิงชนบทท่ีอยูใ่นภาคเกษตรกรรม จากสาวชาวนาจ�าเป็น

ต้องเสี่ยงดวงเข้ามาท�างานในภาคบริการของสงัคมเมือง เช่น เดก็ปัม้น�า้

มนั สาวบาร์ เดก็เสร์ิฟในร้านอาหาร บางเพลงน�าเสนอวา่ถ้าเธอท�างานเก็บ

เงินได้สกัก้อนหนึง่ก็จะกลบัไปท�านาในภาคเกษตรเหมือนเดมิ และเพลงลกู

ทุง่ยงัเสนอให้เหน็อีกวา่อาชีพในภาคบริการ สาวเสร์ิฟในร้านอาหารกลาง

คืน หรือสาวบาร์นัน้ถกูดถูกูวา่เป็นเหมือนผู้หญิงใจงา่ย เป็นอาชีพท่ีต้อยต�า่ 

เพราะต้องท�างานอยูใ่นสถานบนัเทิงอยูใ่นวงเวียนของกามอารมณ์เสีย่งตอ่

การโดนหลอกลวงได้งา่ย หรือท่ีเพลงกลา่ววา่ “ทา่มกลางแสงไฟของโลกีย์”   
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ซึง่ท�าให้ผู้หญิงท่ี พลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองยงัเกิดความระแวง และใน

ยคุแรกนีเ้พลงลกูทุ่งเองน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ียงักงัวล

ถงึความไมแ่นน่อนในชีวิต การเข้ามาในสงัคมเมืองเปรียบเสมือนเพียงการ

เสี่ยงดวงเข้ามาเพ่ือหาโอกาสให้ตวัเอง โดยท่ีไมรู้่วา่ผลลพัธ์จะเป็นเช่นไร  

เป็นการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงแทนการอยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรือน และ 

การไขวค่ว้าหาชีวิตท่ีดีขึน้ให้กบัตวัเธอเอง ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูการส�ารวจ

ประชากรท่ีย้ายถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯนัน้ พบวา่ สว่นใหญ่มีอาชีพ

เก่ียวกบัเกษตรกรรมมาก่อนและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ด้วย ดงัเช่นในปี พ.ศ. 

2528 ชาวชนบทท่ีย้ายถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯสว่นใหญ่มีอาชีพเก่ียว

กบัการเกษตรมาก่อน รองลงมาคืออาชีพชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการ

ผลติและการบริการตา่ง ๆ ตามล�าดบั ซึง่ผู้ ย้ายถ่ินท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร  

รวมทัง้ชาวประมง ผู้ท�างานในเหมืองแร่และผู้ปฎิบตังิานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือ

ย้ายมาจะมาประกอบอาชีพเดมิ คือ การเกษตรประมาณร้อยละ 1.2 นอกนัน้

สว่นใหญ่เกือบคร่ึงหนึง่หรือร้อยละ 48.1 เปลีย่นอาชีพไปใช้แรงงานคือ อาชีพ

ชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการผลติและกรรมกร อีกประมาณร้อยละ40.1 

ได้เปลีย่นไปมีอาชีพเก่ียวกบัการให้บริการ โดยผู้ชายได้เปลีย่นเป็นการใช้

แรงงานสงู ถงึร้อยละ68.5 และส�าหรับผู้หญิงท�าอาชีพเก่ียวกบัการให้บริการสงู

ถงึร้อยละ 58.175  ปี 2531 ผู้ท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรอพยพเข้ามาหา

งานท�าในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ใน 4 หรือร้อยละ74.2 ของผู้ย้ายถ่ินเข้ากรุงเทพฯ

และสว่นใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการผลติ

และบริการ (ส�านกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2531 น.12 อ้างถงึใน ศริิพร กรอบทอง, 

2547) ซึง่จากข้อมลูในโลกความเป็นจริงนีจ้งึท�าให้เราเหน็ภาพของผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ินเข้ามามีบทบาทในภาคของการผลติและบริการด้วยนัน่เอง
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ตารางที่ 1 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ ยคุแรก พลดัถ่ินเพ่ือเสีย่ง
ดวงในเมืองหลวง

ยุคสอง พลัดถิ่นเพื่ออดทนรอความส�าเร็จ

จวบจนพ.ศ. 2540 ในยคุเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตก ทกุวงการตกต�่า

สดุขีด คา่ยเพลงปิดเพลงตวัเองไปเกือบหมด เหลือเฉพาะคา่ยยกัษ์ใหญ่ 

ไมก่ี่คา่ย และเกิดคลืน่ลกูทุง่เอฟเอม็ชอ่งสถานีวิทย ุ24 ชัว่โมง ในระบบเอฟ

เอ็มท่ีเปิดเฉพาะเพลงลกูทุ่งอย่างเดียว นบัเป็นหวัเลีย้วหวัต่อครัง้ใหญ่ท่ี 

ผลกัดนัให้เพลงกลบัมาได้การยอมรับอีกครัง้ และเกิดงาน “มหกรรมเพลง

ลกูทุ่ง” ท่ีคนรักเพลงลกูทุ่งและนกัร้องเพลงลกูทุ่งทุกคนทุกค่ายต่างมา 

รวมกนั (กาญจนา สงิห์อดุม, 2555,น.27-28) ซึง่การศกึษาวิวฒันาการของ

เพลงลกูทุง่ในชว่งหลงันี ้ ตัง้แตเ่พลงลกูทุง่กลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้  

ก็แจ้งเกิดให้กบันกัร้องมากมาย ท�าให้ภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินเพ่ือเข้า

เมืองในระลอกท่ีสองนีถ้กูน�าเสนอผา่นเพลงลกูทุง่โดยนกัร้องหญิงหลายคน 

ซึง่นกัร้องท่ีได้รับความนิยมในยคุนี ้ ได้แก่  ศริิพร อ�าไพพงษ์, ตา่ย อรทยั, 

ตัก๊แตน ชลดา ดงัจะเหน็ได้จากตวัอยา่ง 
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เพลง อกสาวไกลบ้าน ขบัร้องโดย ศริิพร อ�าไพพงษ์  (พ.ศ. 2543) 

“เหมือนดัง่นกหลงป่า เหมือนดัง่กาหลงรงั 

หอบเอาความหวงัเดินทางจากทุง่กนัดาร 

สู่เมืองแสงไฟ ใจเหงาโอส้าวไกลบา้น 

ทุม่แรงสูง้านกอดฝันรอวนักลบันา” 

เพลง ดอกหญ้าในป่าปนู ขบัร้องโดย ตา่ย อรทยั (พ.ศ. 2545) 

“หวัใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าๆ 

ใส่เสือ้ตวัร้อยเกา้ๆ กอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย

กราบลาแม่พอ่หลงัจากเรียนจบม.ปลาย 

ลาทุง่ดอกคูณไสวมาอาศยัชายคาป่าปนู

เอาแรงเป็นทนุสูง้านเงินเดือนต�่าต�่า 

เก็บเงินเขา้เรียนภาคค�่าก่อความหวงับนทางเป้ือนฝุ่ น

สงัคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน�้าใจเจือจนุ 

ใชค้วามอดทนเติมทนุใหยื้นสูไ้หวทกุวนั”

เพลง “ดอกนีออนบานค�า่” ค�าร้อง/ท�านองโดย วส ุห้าวหาญ (2551)

“...น้องสมพรบ้านอยูเ่จียงฮาย เลกิเก็บล�าใยก็เลยมาเสร์ิฟอาหาร อยู่

ตะวนัแดงเดนิโต๊ะมาตัง้นาน เงินในบญัชีก็มีอยูแ่คน่ัน้ คดึเตงิคนทางบ้านบ่

เมินจะป๊ิกบ้านเฮา            

...ชลดาบ้านอยูโ่คราช ความจนพาพดัเข้ามาอยูใ่นโรงงาน นัง่เยบ็

ผ้าโหลท�าโอทีมาทกุวนั เก็บสบิเป็นร้อยเพียรสร้างเป็นทางฝัน อยากมีร้าน

อาหารขายของกินบ้านเอง... พ่ีนกเมืองคอนบ้านอยูร่่อนพิบลูย์ จากสวน
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ยางทางโน้นเข้ามาอยูแ่ถวลาดพร้าว ท�างานเซเวน่ขายของช�าพร้อมซาลาเปา  

ออกกะตีสองถงึห้องก็นัง่เหงา อยากหลบบ้านแล้วหลา่ว คดิถงึทิวพร้าวลมเล”   

จะเหน็ได้วา่จากตวัอยา่งเพลงข้างต้น เพลงลกูทุง่สะท้อนให้เหน็ภาพ

ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีเข้ามาท�างานในสงัคมเมืองหรือกรุงเทพฯ โดยใน

ระลอกหลงันีเ้หน็ภาพของผู้หญิงท่ีมากจากการครอบครัวในภาคเกษตรกรรม

ทัง้ การท�านาข้าว การท�าสวนยางพารา การท�าสวนผลไม้ เป็นต้น และการ

พลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองนัน้ผู้หญิงกลุม่นีจ้ะเข้ามาประกอบอาชีพท่ีใช้

แรงงานเป็นสว่นใหญ่ เชน่ พนกังานเสร์ิฟอาหาร  สาวโรงงานเยบ็ผ้า และ

พนกังานร้านสะดวกซือ้ ซึง่จะสงัเกตได้วา่อาชีพหลงัการพลดัถ่ินของผู้หญิง

ชนบทนัน้มีอยู ่ 2 ประเภท กลา่วคือ 1.แรงงานภาคบริการ 2.แรงงานภาค

การผลติ นัน่เอง และเหตผุลส�าคญัในการพลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองของ

ผู้หญิงกลุม่นีมี้อยู ่2 ประการ คือ 1.แรงบีบคัน้ทางเศรษฐกิจ ความยากจน 

2. เพ่ือเข้ามาเพ่ิมทนุความรู้ให้กบัตวัเอง อีกทัง้เพลงลกูทุง่ยงัสะท้อนให้เหน็

ถงึคณุคา่ หรือแรงผลกัดนัท่ีเป็นกลยทุธ์ในการ เอาตวัรอดของผู้หญิงชนบท

กลุม่นีม้ากขึน้นัน่ก็คือ ความขยนั ความอดทน ความประหยดัมธัยสัถ์ นัน่เอง

นอกจากนีเ้พลงลกูทุง่ยงัแสดงให้เหน็ถงึสายสมัพนัธ์ระหวา่งผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ินกบัมาตภุมิู กลา่วคือครอบครัวยงัเป็นสิง่ยดึเหน่ียว เป็นก�าลงัใจ

ให้พวกเธอตอ่สู้ตอ่ไปในสงัคมเมือง รวมทัง้ยงัแสดงให้เหน็บทบาทของผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ินท่ีท�าหน้าท่ีเสมือนหวัหน้าครอบครัวในการท�างานเพ่ือสง่เงินไป

ดแูลคนในครอบครัว ให้มีความอยูดี่มีสขุซึง่แคเ่พียงหวงัในคนในครอบครัว

สบาย สว่นตวัพวกเธอจะเหน่ือยเพียงใดก็ไมย่อมยอ่ท้อตอ่ความยากล�าบาก 

เพราะยงัมี “ความหวงั” วา่สกัวนัชีวิตต้องดีขึน้ได้ ดงัจะเหน็ได้จากเพลง
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เพลง สาวท้ายซอย ขบัร้องโดย  ตัก๊แตน ชลดา  (พ.ศ.2552)

“ชีวิตลูกจ้างทา้ยซอยโชคดีไม่ค่อยหนัมอง สูไ้ปเพือ่ปากทอ้งใหค้น

หลายคนไดอ้ยู่สบาย

เป็นดอกไมท้า้ยซอยสายตาความรกัไม่เคยสนใจ ก็ท�าแต่งานเลย

ไม่มีใคร

ใหก้มุมือไวพ้อไดอุ้่นใจยามกา้วเดิน ยงัคิดถึงบา้นทีจ่�าจากมาทกุ

ค�่าเชา้

เมืองนีม้นัเหงาน�้าใจถูกขายเป็นเศษเงิน ใหส้ญัญาว่าคงไม่นาน

จะหอบความฝันทวนทางทีเ่คยเดิน ไปหนนุตกัทีคิ่ดถึงเหลือเกินใน

ยามห่างไกล”

เพลง หวัใจยงัมีรอยยิม้ ขบัร้องโดย  ตัก๊แตน ชลดา  (พ.ศ.2560)

“ยงัไม่ทอ้ไม่ทอ้ไม่ทอ้ขอสูต่้อไป อยู่ตรงนีไ้ม่สบายเหมือนบา้นเรา

เหนือ่ยและเหงากลางเมืองแปลกหนา้วุน่วาย 

เชา้จรดเย็นสูง้านเหนือ่ยแทบขาดใจ ท�าไงไดที้มี่มนัยงัไม่พอ

ยงัไม่ทอ้ไม่ทอ้ไม่ทอ้ขอสูต่้อไป จะล�าบากแค่ไหนหวัใจยงัมีรอยย้ิม

ขอแค่คนทางบา้นทอ้งอ่ิมปาดกีห่ยาดเหงือ่ก็ไม่เป็นไร ความห่วงใย

ของแม่และพอ่ยงัห่อเก็บในหวัใจ 

ยงัหมัน่ท�างานยงัคงย้ิมไดเ้พราะรกัแทที้ส่่งมา อยู่เมืองนีค่้าแรงนอ้ย

ขา้วของแพง 

หอ้งเช่าขา้วแกงพออยู่ไปตามยถา สูด้ว้ยฝันสกัวนัคงดีข้ึนมา หวงั

ไวว่้าฟ้าดินท่านคงเห็นใจ”
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ถึงแม้ว่าการพลดัถ่ินเข้าเมืองมาในระลอกสองนีใ้นสงัคมเมือง 

ผู้หญิงยงัต้องเจอกบัปัญหาของสงัคมทัง้ในเร่ืองของการท�างานหนกั คา่แรง

ท่ีถกู หรือปัญหาทางสงัคมท่ีเพลงชีใ้ห้เหน็วา่ ผู้หญิงกลุม่นีม้กัจะเจอความ 

ไมมี่น�า้ใจของผู้คนในสงัคมเมือง โดยเพลงลกูทุง่น�าเอาเร่ืองคณุคา่ทางจิตใจ

มาเปรียบเทียบกบัเร่ืองเศรษฐกิจ ดงัจะเหน็ได้จากประโยค “เมืองนีม้นัเหงา

น�า้ใจถกูขายเป็นเศษเงิน”แตส่ิง่ท่ียงัเป็นแรงผลกัดนัให้พวกเธอสู้กนัตอ่ไปนัน่

ก็คือ ความฝัน/ความหวงั ดงัจะเหน็ได้จากประโยค “สู้ด้วยฝันสกัวนัคงดีขึน้

มา หวงัไว้วา่ฟ้าดนิทา่นคงเหน็ใจ”

ตารางที่ 2 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ ยคุสอง พลดัถ่ินเพ่ือ
อดทนรอความส�าเร็จ
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บทสรุป

จากการวิเคราะห์ตวับท (textual analysis) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ 

ตีความถงึภาพตวัแทนเก่ียวกบัผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ 

ตามหลกัเกณฑ์ทัง้ 5 ด้าน ท่ีผู้ เขียนตัง้ข้อสงัเกตไว้ใน  2 ประเดน็  สามารถ

อธิบายผลการศกึษาได้ดงันี ้

1.พฒันาการของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น พลังในการต่อสู้ของ

ผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง

เนือ้หาของเพลงลูกทุ่งท่ีน�าเสนอภาพผู้ หญิงชนบทพลัดถ่ิน 

สามารถท�าให้เห็นถึงพฒันาการของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินตัง้แต่ยคุอดีต

จนถึงปัจจบุนั ซึง่มีการพฒันาตามยคุสมยัและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคมเป็นล�าดบั โดยสามารถแบ่งเป็น  2 ยคุ กล่าวคือ 1) ยคุแรก พลดั

ถ่ินเพ่ือเสี่ยงดวงในเมืองหลวง โดยเร่ิมมีการค้นพบเนือ้หาเก่ียวกบัผู้หญิง

ชนบทพลดัถ่ิน ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ 2520 จะเป็นภาพผู้หญิงท่ีเร่ิมเสี่ยง

ดวงเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ ด้วยปัญหาความยากจน ปัญหาหนีส้ิน 

แต่ในยุคนีผู้้หญิงก็จะกังวลถึงความไม่แน่นอนของสงัคมเมือง และมกั

ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมากนกั ภาพรวมของผู้หญิงชนบทส่วนใหญ่

ต้องท�างานหนกัในภาคบริการ หญิงสาวชนบทโดนดูถูกว่าเป็นเหมือน

ผู้หญิงใจง่าย เป็นอาชีพท่ีต้อยต�่าในสถานบนัเทิง เช่น บาร์  ร้านอาหาร 

2) ยคุสอง พลดัถ่ินเพ่ืออดทนรอความส�าเร็จ ยคุท่ีสองหลงัจากเศรษฐกิจ

ไทยเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงหลงัปี พ.ศ 2543 เป็นต้นมา สงัเกตได้ชดัว่า ภาพ

ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในระลอกนี ้ เป็นภาพของผู้หญิงท่ีเข้ามาด้วย
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ความหวงั การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่ีดีขึน้ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมทนุ

ความรู้ การมาหาโอกาสท่ีดีขึน้ให้กบัชีวิต และผู้หญิงเหลา่นีย้งัมีบทบาท

เสมือนหวัหน้าครอบครัวในการส่งเงินเพ่ือไปดูแลคนในครอบครัวด้วย

เช่นกัน ครอบครัวยังเป็นสายสัมพันธ์ท่ียึดโยงตัวเธอเอาไว้ให้มีก�าลัง

ใจสู้ต่อไป นอกจากนัน้เพลงยงัแสดงให้เห็นถึงคณุค่าของผู้หญิงชนบท

พลัดถ่ินในเร่ืองของความขยัน ความฝัน ความหวัง ความอดทนเพ่ือ 

รอคอยความส�าเร็จ 

หากวิเคราะห์ตามแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีระบบ ผู้หญิงชนบท

พลดัถ่ินในฐานะระบบย่อยอนัหนึ่งของระบบใหญ่คือ สงัคม ฉะนัน้เม่ือ

ระบบใหญ่คือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบย่อยก็มีการปรับตัว  

ซึง่ท�าให้เราเห็นถึงบทบาทของผู้หญิงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยผ่านบทเพลง 

กล่าวคือ บทบาทของผู้ หญิงท่ีแสวงหาการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต  

ผู้หญิงต้องออกไปท�างานนอกบ้านแทนการอยู่บ้านเฝ้าเรือนเพียงอย่าง

เดียว เห็นภาพของผู้หญิงท่ีสามารถเลือก หรือก�าหนดชะตาชีวิตได้ด้วย

ตวัเธอเอง และพวกเธอก็มีบทบาทส�าคญัทัง้ในสถาบนัครอบครัวในการ

ท�าหน้าท่ีเป็นเสมือนหวัหน้าครอบครัว หรือในภาคธุรกิจกบัการเป็นก�าลงั

ขับเคลื่อนสังคมในภาพรวมท่ีเท่าเทียมกับเพศชาย และอาจกล่าวได้

ว่าเพลงลกูทุ่งก็เป็นพืน้ท่ีส�าคญัท่ีสามารถให้เราเห็นถึงพฒันาการ และ 

การต่อสู้ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินได้อย่างเข้มข้น
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2. บทบาทของเพลงลูกทุ่งจากการน�าเสนอภาพของผู้หญิง

ชนบทพลัดถิ่นต่อสังคมไทย

หากพิจารณาภาพของผู้ หญิงชนบทพลัดถ่ินผ่านตัวบทของ

เพลงลกูทุ่งกบับริบทความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ภายใต้แนวคิด

ภาพตวัแทน (Representation) จะเห็นได้ว่าเพลงลกูทุ่งมีบทบาทเป็น

เสมือนกระจกสะท้อนภาพท่ีเป็นจริง (Reflective approach) ของผู้หญิง 

ชนบทพลัดถ่ิน กล่าวคือ ในสังคมไทยท่ีมีการอพยพย้ายถ่ินฐานของ

ผู้ หญิงชนบทเข้ามาในสังคมเมืองอย่างไร ผู้ หญิงกลุ่มนีมี้พัฒนาการ

หรือการปรับตวัอย่างไร เพลงลกูทุ่งก็น�าเสนอเร่ืองราวหรือบนัทึกภาพ

เหตุการณ์เหล่านัน้ผ่านตัวอักษรในเนือ้หาของเพลงลูกทุ่งในแต่ละยุค

สมยั เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งกบัสงัคม

ไทยนัน่เอง ซึง่การตัง้ค�าถามต่อภาพตวัแทนในเพลงลกูทุ่งแบบนี ้ตวัแปร

หรือปัจจยัท่ีท�าให้เราเห็นภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุ่งทัง้

สองระลอกยุคดงักล่าวท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปนัน้ มาจากความเป็น

จริงในชีวิตจริงของผู้หญิงกลุ่มนีท่ี้เปลี่ยนแปลงไป และมาจากบทบาท

หน้าท่ีของเพลงลกูทุ่งท่ีต้องการเป็นสื่อท่ีเคียงข้างและสมัพนัธ์กบัผู้หญิง

กลุ่มนี ้ท�าให้โลกจริงกบัโลกสญัลกัษณ์ของเพลงไม่เคยแยกขาดจากกนั

โดยสิน้เชิง
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ทัง้ 2 ยคุ

ข้อเสนอแนะ

การศกึษาเร่ือง “พฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง

ลกูทุ่ง” เป็นบทความวิชาการท่ี ผู้ เขียนต้องการชีใ้ห้เห็นถึงการวิเคราะห์  

“ตวัสาร” หรือในครัง้นีคื้อตวับทของเพลงลกูทุง่ กบัประเดน็ของภาพตวัแทน

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน เพ่ือจะศกึษาวา่ แท้ท่ีจริงแล้วเพลงลกูทุง่ประกอบสร้าง

ความหมายและภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินอยา่งไร และเพลง

ลกูทุง่มีบทบาทอยา่งไรตอ่สงัคมไทย ซึง่จะเหน็ไดวา่ เพลงลกูทุง่เป็นสือ่ท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กบัคนในสงัคม เพลงเป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนบริบทความ

เป็นจริงของสงัคมในยคุตา่ง ๆ และในการศกึษาครัง้นีย้งัพบวา่ เพลงลกูทุง่

ยงัเป็นพืน้ท่ีการตอ่สู้ของผู้หญิงชนบท ท่ีสามารถน�าเสนอภาพของผู้หญิง

ท่ีมีความสามารถในการก�าหนดชะตาชีวิตของตวัเอง ท�าหน้าท่ีในการดแูล

ครอบครัวไมแ่พ้เพศชาย และมีความส�าคญัในการขบัเคลือ่นสงัคม รวมทัง้

ภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีน�าเสนอในเพลงลกูทุง่ อาจสร้างอดุมการณ์ใน

การตอ่สู้ ชีวิตของผู้หญิงชนบทในโลกความเป็นจริงอีกด้วย และข้อเสนอ

แนะส�าหรับการศกึษาตอ่ยอดการศกึษาเก่ียวกบัภาพตวัแทนของผู้หญิงใน

เพลงประเภทอ่ืน ๆ  เชน่ ภาพตวัแทนของผู้หญิงในเพลงสตริง เพ่ือจะสามารถ

เปรียบเทียบกบัภาพตวัแทนของผู้หญิงในเพลงลกูทุง่วา่มีความเหมือนหรือมี

ความแตกตา่งอยา่งไร และท�าไมถงึเป็นเชน่นัน้ อีกทัง้ยงัสามารถศกึษาผู้ รับ

สาร (audience) เพ่ือเตมิเตม็กระบวนสือ่สารทัง้สองด้าน วา่ผู้ รับสารท่ีเป็น

ผู้ รับสารท่ีมีประสบการณ์ตรง และผู้ รับสารท่ีมีประสบการณ์ผา่นสือ่จะมีการ

ถอดรหสัตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
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ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

และ 6. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ข่ายสงัคมออนไลน์กบัพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

จ�านวน 360 คน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อย

ละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาคา่สมัประสทิธ์ิสห

สมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  นอกจากนีง้านวิจยัยงัใช้การสมัภาษณ์เชิง

ลกึกบัผู้สงูอายจุ�านวน 15 คน เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเตมิในเชิงกว้างและลกึจาก

ค�าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม

ผลการวิจยั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีอาย ุ60 ปี – 65 ปี มี

ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธรุกิจ มีรายได้สว่นตวั

ตอ่เดือนโดยเฉลีย่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท มีแหลง่ท่ีมาของรายได้

จากการประกอบอาชีพท่ีท�าอยูใ่นปัจจบุนั มีสถานภาพสมรส และอยูร่่วมกบั

คูส่มรส และพกัอาศยัอยูก่บัคูส่มรส กลุม่ตวัอยา่งมีการแสวงหาความรู้เก่ียว

กบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x =  2.99, 
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S.D. = 0.786) มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่น

ระดบัปานกลาง (x =  3.34, S.D. = 0.792)  และมีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x =  3.00, S.D. = 0.804) 

ส�าหรับผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ0.05 

พบวา่ การแสวงหาความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก

ส�าหรับการสมัภาษณ์ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า ผู้สงูอายมีุการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ เชน่ สือ่มวลชน  

สือ่บคุคล สือ่ใหม ่และสือ่เฉพาะกิจ โดยเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการโทรสนทนา

ผา่นไลน์ การสง่ข้อความและการสง่รูปภาพ โดยมีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์วา่ เป็นการสือ่สารท่ีมีประโยชน์เพราะสามารถ

ใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลูขา่วสารความรู้ตา่งๆ ใช้งานไมย่าก 

มีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารมากขึน้ ส�าหรับพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทกุวนั  

ใช้แต่ละครัง้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 นาที ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกบัเพ่ือน  

ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือประกอบ

ธรุกิจของตนเอง และเหน็วา่มีผลเสยีคืออาจจะเกิดความไมเ่ข้าใจกนัในการ

ตดิตอ่สือ่สารและเสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน

ค�าส�าคัญ: การแสวงหาความรู้ / ทศันคต ิ/ พฤตกิรรการสือ่สาร / การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ / ผู้สงูอายุ
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Abstract

This research is a mixed methodology research utilizing quan-

titative and qualitative methodologies. This research consists of six 

objectives: 1) to study the pursuit of knowledge about communication 

through social networking sites of the elderly. 2) to study attitudes 

toward communication through social networking sites of the elderly. 

3) to study the communication behaviors through social networking 

sites of the elderly. 4) to study the correlation between the pursuit of 

knowledge about communication through social networking sites and 

attitudes toward communication through social networking sites of the 

elderly. 5) to study the correlation between the pursuit of knowledge 

about communication through social networking sites and commu-

nication behaviors through social networking sites of the elderly.  

6) to study the correlation between attitudes toward communication 

through social networking sites and communication behaviors through 

social networking sites of the elderly. The samples of the study are 

those who are elderly living in Bang Kaeo village, situated in Bang 

Phli district, Samut Prakan province, Thailand. The numbers of the 

samples are 360. Researcher collected and analyzed the data from 

the questionnaires with descriptive statistics such as Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient. Additionally, In-depth interview with 
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the 15 elderly samples was employed to investigate more extensive 

and deep information from the questionnaire.

The result showed that the sample is female. They are between 

60 - 65 years old. Their highest education is bachelor degree. Most 

of them are private business. Monthly income is less than or equal to 

15,000 baht. The source of income is from the current occupation. 

They have a marital status and live together with spouse. The most 

elderly have a medium level of the pursuit of knowledge about com-

munication through social networking sites (x  = 2.99, S.D. = 0.786.) 

They had a medium level of attitudes toward communication through 

social networking sites (x  = 3.34, S.D. = 0.792). Also, they had a  

medium level of the communication behaviors through social  

networking sites (x  = 3.00, S.D. = 0.804). Regarding hypothesis  

testing, there is a significant level of statistics at 0.05. The result showed 

that the pursuit of knowledge, attitudes, and the communication  

behaviors through social networking sites have a positive correlation.

The interview data obtained from the samples showed that 

the elderly have the pursuit of knowledge about communication 

through social networking sites from mass media, personal media, 

new media, and ac hoc media. They learned how to make a call, 

send a message, and picture via LINE application. Moreover, the 

elderly had positive attitudes toward communication through social 
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networking sites as it is a useful communication device. The social 

networking sites help the elderly seeking information and knowledge. 

They also reported that the social networking sites are easy to use, 

and they are convenient for communication. As for the communi-

cation behaviors, the samples frequently use LINE, and Facebook. 

They used no more than 30 minutes per time.  The samples use the 

social networking sites for communication with friends, and children. 

They also use it for seeking information and knowledge, and also for 

business communication. The disadvantage of the communication 

behaviors was also found that using the social networks may cause 

misunderstanding in communication. Also, using the social networking 

sites sometimes waste their time.

Keywords:  pursuit of knowledge / attitude / communication behaviors /  

communication through social networking sites / the elderly
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บทน�า

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ด้วยมือถือหรือสมาร์ทโฟน

และอปุกรณ์พกพาอ่ืนๆ นบัว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีได้รับความนิยม

มากในปัจจบุนั เน่ืองจากมีลกัษณะการสือ่สารท่ีงา่ย มีคา่ใช้จา่ยท่ีถกู และ

สามารถตดิตอ่สือ่สารผา่นข้อความแสดงความคดิเหน็ได้ทนัที ซึง่มีบทบาท

และมีอิทธิพลกบัชีวิตประจ�าวนัของบคุคล สรุางคณา วายภุาพ (2558)  

เปิดเผยว่า ในปี 2557 คนไทยใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวนัเพ่ือใช้งาน

อินเทอร์เน็ต โดยอปุกรณ์ท่ีชว่ยให้ผู้ใช้งานเข้าถงึอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ คือ 

สมาร์ทโฟน คดิเป็นร้อยละ 77.1 และมีการใช้งานโดยเฉลีย่ 6.6 ชัว่โมงตอ่วนั 

ใช้เพ่ือความบนัเทิงและการสือ่สารเป็นหลกั โดย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การพดู

คยุผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 78 การอา่นขา่วหรืออีบุ๊ค (e-book) 

ร้อยละ 56 และการค้นหาข้อมลู ร้อยละ 56 ทัง้นีเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลน์

และแอปพลเิคชัน่ยอดนิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) (ร้อยละ 93.7) ไลน์ 

(LINE) (ร้อยละ 86.8) และกเูกิลพลสั (Google+) (ร้อยละ 34.6) ตามล�าดบั

จากข้อมลูดงักลา่วสะท้อนให้เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นเพียงแคก่ารสือ่สารของของคนรุ่นใหมเ่ทา่นัน้ ยงัรวมถงึ

กลุม่คนวยัท�างานและกลุม่ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้งานอยา่งมากขึน้ซึง่อายไุมใ่ช่

อปุสรรคของการใช้งานเทคโนโลยีอีกตอ่ไป เน่ืองจากผู้สงูอายใุนปัจจบุนั

ติดตามพฒันาการของเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง นนัทิช ฉลองโภคศิลชยั 

และหทยัชนก สขุเจริญ (2555) กลา่ววา่ การก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนยคุ

ดจิิทลั จ�าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยจะต้องพิจารณาบริบทท่ี

เก่ียวข้องหลายเร่ือง การเพ่ิมชอ่งทางในการฝึกฝนเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะใน

การประกอบอาชีพของผู้สงูอาย ุหรือบริษัท ห้างร้านตา่งๆ ท่ีเพ่ิมชอ่งทางท่ีเข้า
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ถงึกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้สงูอายผุา่นชอ่งทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนในกลุม่ผู้

สงูอายท่ีุเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ในปัจจบุนันัน้ ยงัมีจ�านวนของผู้สงูอายท่ีุได้รับ

การศกึษาในระดบัท่ีสงูมากขึน้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สบืค้นและตดิตอ่สือ่สารผา่นอินเตอร์เน็ตได้ดีเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะในสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ มีกลุม่ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นผู้สงูอายมีุจ�านวน

เพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

จดัโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมการถ่ายภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์ด้วย 

สมาร์ทโฟนและการถ่ายวีดีโอและตดัตอ่ด้วยสมาร์ทโฟนเพ่ือการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในชมุชนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่จากการลงพืน้ท่ีการจดัโครงการดงักลา่ว

พบวา่ ผู้เข้ารับการอบรมสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุมีระดบัการศกึษาท่ีไมส่งูมาก

นกั ประกอบอาชีพธรุกิจสว่นตวั เชน่ จ�าหนา่ยผลติภณัฑ์สมนุไพร เทียนหอม

สมนุไพร ดอกไม้ประดษิฐ์ ฯลฯ อีกทัง้ยงัมีสมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือการตดิตอ่

สือ่สารเป็นของตนเอง โดยใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สารบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

อาทิ เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตราแกรม 

(Instagram) ฯลฯ โดยใช้เพ่ือการตดิตอ่สือ่สาร การรวมกลุม่ ทัง้สง่ภาพและ

คลปิวิดีโอ การค้าขาย ท�าธรุกิจ เป็นต้น อีกทัง้ยงัสามารถใช้งานได้เป็นอยา่ง

ดี คลอ่งแคลว่ อีกทัง้ยงัมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมและความสนใจตอ่

การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา เพ่ือต้องการพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองและเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป
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จากความส�าคญัในเร่ืองของรูปแบบการสือ่สารท่ีเปลีย่นแปลงไปโดย

บคุคลมีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ ความจ�าเป็นใน

การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สงูอายใุนยคุดจิิทลัและความต้องการพฒันา

ตนเองท่ีพร้อมจะเรียนรู้ และการลงพืน้ท่ีจากการจดัโครงการบริการวิชาการ 

จงึท�าให้ผู้ วิจยัสนใจวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้ มีทศันคต ิและมีพฤตกิรรมการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร เพ่ือปรับตนเองให้ทนัตอ่การก้าวเข้าสู่

สงัคมผู้สงูอายใุนยคุดจิิทลั ให้เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สืบค้นและติดต่อสื่อสารการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ดีขึน้  

ซึง่ผลการวิจยัน�าไปให้องค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ได้จดัอบรมและพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีตอ่ไป 

อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนกลุม่อ่ืนๆ ตอ่ไป
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ปัญหาการวจิยั

 1. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมี

การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

 2. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

 3. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

4. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบักบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

หรือไม ่อยา่งไร

5. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

หรือไม ่อยา่งไร 

6. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ

ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการหรือไม ่อยา่งไร

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. เพ่ือศึกษาการแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ
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2. เพ่ือศกึษาทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

3. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 

5. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อการสื่อสาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

สมมตฐิานการวจิยั

1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
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3. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ

ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง

 งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น�าแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมา

ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้1. แนวคดิเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุเป็นแนวคดิท่ี

น�าเสนอความหมาย ลกัษณะ และเกณฑ์การแบง่ชว่งอายขุองผู้สงูอาย ุซึง่น�า

มาใช้ก�าหนดระดบัอายขุองผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ66 – 69 ปี 

และอาย ุ70 ปีขึน้ไป 2. แนวคดิเก่ียวกบัผู้สงูอายใุนชมุชนบางแก้ว เป็นแนวคดิ

ท่ีระบเุก่ียวกบัความจ�าเป็นขององค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้วท่ีต้องสง่

เสริมและพฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนทัง้ในด้านความ

รู้ ความสามารถ สง่เสริมการมีอาชีพ การสร้างรายได้ ตลอดจนการพฒันา

ตนเองเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัการสื่อสารสมยัใหม่ในปัจจบุนั ตามพระราช

บญัญตัผิู้สงูอาย ุพ.ศ. 2546 มาตรา 54 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย 3. แนวคดิเก่ียวกบัเวบ็ไซต์เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social networking 

sites) เป็นแนวคดิท่ีระบเุก่ียวกบัประเภทของเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีได้

รับความนิยมในการใช้งานในปัจจบุนั เชน่ เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์  

(Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ซึง่น�ามาใช้เป็น

แนวทางในการตัง้ค�าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. ทฤษฎีการแสวงหาขา่วสาร (Information Seeking) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่
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มนษุย์มีการแสวงหาข่าวสารเม่ือเกิดความไม่แน่ใจหรือความไม่แน่นอน

หรือต้องการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่น�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การตัง้ค�าถามเพ่ือศกึษาวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์อยา่งไร 5. แนวคดิเก่ียวกบัความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม (Knowl-

edge Attitide Practics Concept) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกบัความ

สมัพนัธ์ของความรู้เพ่ือเปลีย่นแปลงทศันคตอินัจะน�าไปสูพ่ฤตกิรรมหรือการ

ปฏิบตัใินท่ีสดุ ซึง่น�ามาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหา

ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการวา่จะมีความ

สมัพนัธ์กนัหรือไม ่อยา่งไร 6. แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสือ่สาร เป็น

แนวคดิท่ีระบวุา่การสือ่สารเป็นพฤตกิรรมการแสดงออกทางสงัคมอยา่งหนึง่

ของมนษุย์ โดยมีการถ่ายทอด แลกเปลีย่นขา่วสาร ความรู้สกึ ทศันคตติลอด

จนประสบการณ์ระหวา่งกนั ซึง่น�ามาใช้เป็นแนวทางในการตัง้ค�าถามเก่ียว

กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ และ 7. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์

 ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

หมายถงึ กลุม่ผู้สงูอายทุัง้เพศหญิงและชาย ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 60 ปีขึน้ไปท่ี

อาศยัอยูใ่นต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยในการ

ศกึษาครัง้นีจ้ะแบง่กลุม่ผู้สงูอายอุอกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ

66 – 69 ปี และอาย ุ70 ปีขึน้ไป
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 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถงึ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา

สงูสดุท่ีส�าเร็จ อาชีพ รายได้สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลีย่ แหลง่ท่ีมาของรายได้ 

สถานภาพสมรส ลกัษณะของการพกัอาศยั

 การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ การตดิตอ่สือ่สาร

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย เชน่ เฟซบุ๊ก (Facebook) 

มายสเปซ (MySpace) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยทูปู 

(YouTube) ไลน์ (LINE) วอทส์แอป (WhatsApp) และ กเูกิลพลสั (Google+) 

เป็นต้น บนโทรศพัท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนและแทบเลต็รุ่นตา่งๆ ท่ีสามารถ

พกพาได้ เพ่ือการตดิตอ่สือ่สารในชีวิตประจ�าวนั

 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

หมายถงึ ระดบัวิธีการท่ีผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ใช้ในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่ตา่งๆ ได้แก่ 1.1 สือ่มวลชน 

1.2 สือ่เฉพาะกิจ 1.3 สือ่ใหม ่และ 1.4 สือ่บคุคล และ 2. การแสวงหาความ

รู้เก่ียวกบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 2.1 วิธีการสมคัร

ใช้งาน 2.2 วิธีการสง่ข้อความ 2.3 วิธีการแชร์ข้อมลู 2.4 วิธีการแสดงความ

คดิเหน็ 2.5 วิธีการโพสต์ภาพ 2.6 วิธีการโพสต์ไฟล์วิดีโอ และ 2.7 วิธีการ

ลบข้อมลู โดยแบง่ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

 ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ  

ระดับความคิด เห็นผู้ สูงอายุในต� าบลบางแก้ว  อ� า เภอบางพล ี 
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จงัหวดัสมทุรปราการ มีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่แบง่

ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ หรือการรับรู้ (Cognitive 

component) 2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affective component) 

และ 3. องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavioral component) โดยแบง่

ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ เหน็ด้วยอยา่งย่ิง เหน็ด้วย ปานกลาง  

ไมเ่หน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง

 พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ ระดบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในด้านตา่งๆ ของผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ด้าน

ได้แก่ 1. เวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้ 2. ความบอ่ยครัง้ท่ีใช้  

3. ระยะเวลาท่ีใช้ต่อครัง้ 4. วตัถปุระสงค์ท่ีใช้ และ 5. ผลเสียท่ีเกิดขึน้

จากการใช้ โดยแบง่ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ

กรอบแนวคดิการวจิยั
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วธีิด�าเนินการวจิยั

การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิจยัแบบผสมวิธีประกอบด้วย 1. การวิจยัเชิง

ปริมาณ มีรูปแบบการวิจยัเชิงส�ารวจ ใช้แบบวิจยัวดัผลการส�ารวจครัง้เดียว 

โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่มีจ�านวน

ประชากรผู้สงูอายทุัง้สิน้ 3,534 คน อ้างอิงข้อมลูจากองค์การบริหารสว่น

ต�าบลบางแก้ว (2554) จากนัน้ค�านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยสตูรของทาโร  

ยามาเน ่ (Taro Yamane) (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เทา่กบัร้อยละ 95  

ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 360 คน จากนัน้ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้การสอบถามเพ่ือคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งในเบือ้งต้นก่อนวา่เป็นผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ขึน้ไปท่ีอาศยัอยูใ่น

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการและมีพฤติกรรมการ

สื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือไม่ หากพบวา่เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีก�าหนด ผู้ วิจยัจะท�าการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามตามสถานท่ีตา่งๆ 

ภายในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เชน่ องค์การ

บริหารสว่นต�าบล วดั สถานีอนามยั สวนสาธารณะ ตลาด เป็นต้น ในระหวา่ง

เดือนมิถนุายน – ตลุาคม 2560 แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยค�าถาม 5 สว่น ได้แก่ 1. ข้อมลูลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ จ�านวน 8 ข้อ  2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จ�านวน 29 ข้อ 3. ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จ�านวน 12 ข้อ 4. พฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  จ�านวน 38 ข้อ และ 5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ จ�านวน 1 ข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี  
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คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตเิชิงอนมุาน ได้แก่ 

การวิเคราะห์หาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ0.05 

2. การวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth 

Interview) โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interviews) ซึง่ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเติมในเชิงกว้างและลกึจากค�าถามท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว 

อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่ตามชว่งอาย ุได้แก่ 

อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ66 – 69 ปี และอาย ุ70 ปีขึน้ไป ชว่งอายลุะ 5 คน  

รวมจ�านวน 15 คน (อ้างอิงข้อมลูจาก จฑุารัตน์ ประเสริฐ, 2558) ด้วยการ

ถามความสมคัรใจของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณและสะดวกท่ีจะ

ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลกึ แล้วน�ามาสงัเคราะห์โดยใช้วิธีการลดทอน

ข้อมลู (Data Deduction) และน�าเสนอด้วยการสรุปผลแบบพรรณนาเชิง

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามล�าดบัข้อค�าถามตอ่ไป

ทัง้นีก่้อนด�าเนินการเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้มีการน�าแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผู้ทรงคณุวฒิุด้านงานวิจยั

จ�านวน 3 ทา่นได้แก่ ผศ.ดร.สพุตัรา ศรีสวุรรณ ผศ.ดร.สมพร สขุะ และ อ.ดร.

อิทธิณฐั ตนัตวิิทิตพงศ์ และน�าแบบสอบถามไปท�าการทดสอบก่อน (Pretest) 

กบักลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 30 คน แล้วน�ากลบัไปไปทดสอบความเช่ือมัน่ โดย

ใช้คา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) 

(1984) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของค�าถามในสว่นการแสวงหาความรู้เท่ากบั 
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0.9586 ทศันคตเิทา่กบั 0.9494 พฤตกิรรมการสือ่สารเทา่กบั 0.9611โดย

รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.9772 ถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้

สรุปผลการวจิยัเชงิปริมาณ

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง (ร้อยละ 67.5) มีอาย ุ60 ปี – 65 ปี (ร้อยละ 60.8) มีระดบัการศกึษา

สงูสดุท่ีส�าเร็จต�า่กวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 61.7) มีอาชีพค้าขาย/ประกอบ

ธรุกิจสว่นตวั (ร้อยละ 29.4) มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลีย่น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 15,000 บาท (ร้อยละ 43.3) มีแหลง่ท่ีมาของรายได้จากการประกอบ

อาชีพท่ีท�าอยูใ่นปัจจบุนั (ร้อยละ 47.5) มีสถานภาพสมรสและอยูร่่วมกบั 

คูส่มรส (ร้อยละ 56.1) �และพกัอาศยัอยูก่บัคูส่มรส (ร้อยละ 33.1)

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 

2.99) แบง่เป็น 2.1 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์จากสือ่ตา่งๆ ได้แก่ 1. จากสือ่มวลชน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ และ

วิทยกุระจายเสยีงมากท่ีสดุ 2. จากสือ่ออนไลน์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์

ตา่งๆ มากท่ีสดุ 3. จากสือ่บคุคล ได้แก่ บตุรหลานมากท่ีสดุ และ 4. จากสือ่

เฉพาะกิจ ได้แก่ หนงัสอืคูมื่อมากท่ีสดุ 2.2 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิธี

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ วิธีการสมคัรใช้งานมากท่ีสดุ

3. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบวา่  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์
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โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.34) แบง่เป็น 3.1 องค์ประกอบด้าน

ความรู้ หรือการรับรู้ โดยคดิวา่ การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็น

รูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และคดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการ

เรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ 3.2 องค์ประกอบด้าน

ความรู้สกึ โดยรู้สกึวา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท�าให้ไมต่กยคุ  

ทนัสมยัมากท่ีสดุ และ 3.3 องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม โดยพร้อมใช้การ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เม่ือมีโอกาส เชน่ พดูคยุ สนทนามากท่ีสดุ

4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.30) แบง่เป็น 4.1 เฟซบุ๊ก และไลน์ 

เป็นเวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้มากท่ีสดุ 4.2 ใช้งานทกุวนั

มากท่ีสดุ 4.3 มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ 4.4 ใช้เพ่ือหา

ข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจ กลุม่สงัคมเดียวกนัมากท่ีสดุ และ 4.5 ผลเสยีท่ี

เกิดขึน้จากการใช้ได้แก่ เสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ

5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความนา่สนใจ มีประโยชน์

และชว่ยพฒันาตนเองให้เข้ายคุสมยัใหมไ่ด้มาก (ร้อยละ 62.5)

6. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 

0.05 พบวา่  

 6.1 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่านเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

196

ตารางที่  1 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เก่ียวกับ 
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์กบัทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

6.2 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร
ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ
ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
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6.3 ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่าน 
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน
ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

สรุปผลการวจิยัเชงิคุณภาพ

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ60 ปี – 70 ปี มีระดบัการศกึษาสงูสดุปริญญาตรี มีอาชีพ

ประกอบธรุกิจสว่นตวั ค้าขาย รับจ้าง และเป็นข้าราชการบ�านาญ มีรายได้ 

สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลี่ย 5,000 บาทขึน้ไป มีแหลง่ท่ีมาของรายได้จาก

การประกอบธุรกิจส่วนตวั การรับจ้าง เงินบ�านาญและจากบุตรหลาน  

มีสถานภาพสมรส และอาศยัอยูใ่นครอบครัวกบัคูส่มรสและบตุรหลาน

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ
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สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่มวลชน เชน่ วิทยโุทรทศัน์ วิทยุ

กระจายเสยีง รวมถงึจากสือ่บคุคลได้แก่ บตุรหลาน จากสือ่เฉพาะกิจ เชน่ 

หนงัสือ และจากสื่อใหมด้่วยโทรศพัท์มือถือของตนเอง เชน่ อินเตอร์เน็ต

หรือเวบ็ไซต์ตา่งๆ ได้แก่ กเูกิล ยทูบู ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น และมีการแสวงหา 

ความรู้เก่ียวกบัวิธีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์จากสื่อบคุคล 

ได้แก่ บตุรหลาน เพ่ือนและเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกบัวิธีการโทรสนทนาผา่น

ไลน์ การสง่ข้อความและการสง่รูปภาพ

3. ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ในด้าน

ความรู้ หรือการรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คดิวา่ การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลู

ขา่วสารความรู้ตา่งๆ และคดิวา่ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ ในด้านองค์

ประกอบด้านความรู้สกึ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งรู้สกึวา่ การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ใช้งานไมย่าก และมีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารมาก

ขึน้ แตต้่องใช้ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ และในองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการ 

พดูคยุ สนทนาซึง่กนัและกนั ใช้เพ่ือการตดิตอ่สือ่สารเร่ืองราวในชีวิตประจ�า

วนั ท�าธุรกิจส่วนตวั หาข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และใช้ในการหา 

ความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ

4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้เวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ ได้แก่ ไลน์ 

และเฟซบุ๊ก โดยใช้ทกุวนั มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ คือ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 

30 นาที  มีวตัถปุระสงค์ท่ีใช้ คือ ตดิตอ่สือ่สารกบัเพ่ือน ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลู

ตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือประกอบธรุกิจของตนเอง  
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สว่นใหญ่เหน็วา่ไมมี่ผลเสยีจากการใช้งาน แตก็่มีบ้างบางสว่นท่ีเหน็วา่มีผล

เสยีในเร่ืองความไมเ่ข้าใจกนัในการตดิตอ่สือ่สาร เสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน  

มีผลเสียด้านสุขภาพ เช่น เสียสายตา  ปวดตา เม่ือยคอ และต้องมี

วิจารณญาณในการรับขา่วสาร เป็นต้น

5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่ดีอยูแ่ล้วเป็นชอ่งทางใน

การศกึษาเรียนรู้ ทนัเหตกุารณ์และไมต่กยคุ ชว่ยในการปรับตวัให้ทนัตอ่

การเปลีย่นแปลง แตต้่องระวงัเร่ืองของการใช้ค�าพดู เพราะอาจจะท�าให้เกิด

ความเข้าใจผิดกนัได้ และมีความเป็นหว่งกลุม่วยัรุ่นและบตุรหลานในการใช้

สือ่ประเภทนี ้ เชน่ การโพสต์รูปและการเลยีนแบบพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม  

ซึ่งต้องมีความระมัดระวังและมีวิจารณญาณในการใช้งานโดยควรมี 

ผู้ปกครองดแูลอยา่งใกล้ชิด

อภปิรายผลการวจิยั

1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบว่า ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ทัง้จากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์ สือ่บคุคล และ

สือ่เฉพาะกิจ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบวา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่ว

มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จาก

วิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสยีง บตุรหลาน หนงัสอื และอินเทอร์เน็ตหรือ

เวบ็ไซต์ตา่งๆ 
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ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการสือ่สารสมยัใหม ่จงึท�าให้ผู้สงูอายใุน

พืน้ท่ีดงักลา่วให้ความส�าคญัและความจ�าเป็นในการแสวงหาความรู้เก่ียว

กบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือพฒันาตนเองให้ก้าวทนั

การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการ

สมคัรใช้งานเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าไปใช้งานการสื่อสารผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ให้ได้ทดัเทียมกบัประชากรในกลุม่อ่ืนๆ ซึง่สอดคล้องกบั Atkin 

(1973) ท่ีได้กลา่วถงึการแสวงหาขา่วสารเพ่ือตอบสนองความต้องการรู้ใน

เหตกุารณ์ ต้องการค�าแนะน�าในการปฏิบตัใิห้ถกูต้อง และต้องการขา่วสาร

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง เน่ืองจากสือ่แตล่ะประเภทมีความ

สะดวกต่อการแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามท่ีพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้

กลา่วเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับสื่อว่ายงัขึน้อยู่กบัเกณฑ์การเลือกสื่อท่ีตน

สะดวก (Convenience) เน่ืองจากในปัจจบุนั ผู้ รับสารสามารถเลอืกรับสือ่ได้

ทัง้ทางวิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสยีง หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และสือ่บคุคล 

แตล่ะคนก็จะมีพฤตกิรรมการรับสือ่ท่ีแตกตา่งกนัตามท่ีตนสะดวก นอกจาก

นัน้ยงัสอดคล้องกบัท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2533) ท่ีได้ระบถุงึข้อดีของสือ่แตล่ะ

ประเภทมีความแตกต่างกนั จึงท�าให้ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่มวลชน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ และวิทยกุระจาย

เสยีง เน่ืองจากสือ่มวลชนมีคณุสมบตัท่ีิดีคือ สามารถเผยแพร่ขา่วสารไปสู่

ผู้ รับสารจ�านวนมากได้ในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถให้ความรู้และขา่วสารแก่

ผู้ รับสารได้เป็นอยา่งดี และสามารถก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทศันคตท่ีิไม่
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ฝังแนน่ได้ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ ซึง่มีข้อดีคือ มีความคงทนถาวรมากกวา่

สือ่มวลชนอ่ืนๆ ผู้อา่นสามารถย้อนกลบัมาอา่นและเก็บไว้เป็นหลกัฐานได้  

มีราคาไมแ่พง น�าเสนอเร่ืองราวได้หลายประเภท จงึสามารถเข้าถงึประชาชน

ได้หลายกลุม่หลายอาชีพ สามารถน�าเสนอข่าวสารได้ทกุวนั และมีภาพ

ประกอบเพ่ือใช้ดงึดดูความสนใจ ส�าหรับวิทยกุระจายเสียงนัน้ มีข้อดีคือ 

สามารถแพร่กระจายพืน้ท่ีได้กว้าง มีความรวดเร็ว สามารถรายงานขา่วสด 

หรือขา่วดว่นได้ทนัที ใช้สมาธิเลก็น้อยในการฟัง เข้าถงึประชาชนได้ทกุระดบั 

อีกทัง้ผู้ฟังสามารถน�าวิทยตุดิตามตวัไปฟังได้ตลอด และเคร่ืองรับวิทยมีุราคา

ถกู มีอายกุารใช้งานนาน เม่ือเทียบกบัสือ่อ่ืน 

นอกจากนี ้ ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ออนไลน์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ เน่ืองจากสือ่ดงักลา่ว

มีข้อดีคือ ช่วยในการค้นคว้าข้อมลูในลกัษณะต่างๆ ได้จากแหลง่ข้อมลู 

ทัว่โลก โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยและสามารถสบืค้นได้ตลอดเวลา นอกจาก

นัน้ยงัสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวตา่งๆ ทัว่โลกได้อยา่งรวดเร็ว สามารถ

สง่ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกนัไปได้ด้วย รวมถงึสามารถ

สนทนากบัผู้ อ่ืนท่ีอยูห่า่งไกลได้ ไมว่า่จะเป็นการพดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิ

เหน็ในเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว รวมถงึผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่บคุคล ได้แก่ บตุรหลาน เน่ืองจากเป็นสือ่

สามารถน�าขา่วสารท่ีต้องการเผยแพร่ไปสูผู่้ รับสารได้โดยตรง และสามารถ

ชกัจงูใจผู้ รับสารได้โดยวิธีการพดูคยุแบบกนัเอง สามารถท�าให้การเผยแพร่

ขา่วสารเป็นไปในลกัษณะท่ียืดหยุน่ ปรับให้เข้ากบัผู้ รับสารเป็นรายๆได้และ
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ยงัท�าให้ทราบความรู้สกึนกึคดิของผู้ รับสารได้ทนัที และผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่เฉพาะกิจ ได้แก่ หนงัสอืคูมื่อ 

เน่ืองจากหนงัสอืคูมื่อสามารถสง่ขา่วสารเฉพาะเร่ืองให้กบัผู้ รับสารเป้าหมาย

ได้อยา่งสอดคล้องเหมาะสม เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการสือ่สารนัน้ๆ 

และสือ่เฉพาะกิจยงัสามารถท�าให้ผู้รับสารเป้าหมายได้รับทราบขา่วสารความรู้ 

โดยตรงและถกูต้องอนัจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจและการลงมือปฏิบตัใินท่ีสดุ

2. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบวา่  

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีทศันคตท่ีิ

มีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

แบง่เป็น 1. องค์ประกอบด้านความรู้ หรือการรับรู้ โดยคดิวา่ การสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และ

คดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการเรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

มากท่ีสดุ 2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ โดยรู้สกึวา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ท�าให้ทา่นไมต่กยคุ ทนัสมยัมากท่ีสดุ และ 3. องค์ประกอบ

ด้านพฤตกิรรม โดยพร้อมใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เม่ือมี

โอกาส เชน่ พดูคยุ สนทนามากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบ

วา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วเหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ใช้

งานไมย่าก มีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สาร แตต้่องใช้ให้เหมาะสมเกิด

ประโยชน์ โดยใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สารเร่ืองราวในชีวิตประจ�าวนั ท�าธรุกิจสว่นตวั 

หาข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์และใช้หาความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 
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ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีทศันคติท่ีมีตอ่การ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในทางบวก (Positive Attitude) ซึง่นา่

จะมีสาเหตมุาจากการท่ีผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ทัง้จากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์ สือ่บคุคล สือ่

เฉพาะกิจ จงึสง่ผลให้เกิดเป็นทศันคตใินทางบวก เชน่ เหน็วา่การสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และ

คดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการเรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

รู้สกึวา่เป็นการสือ่สารท่ีทนัสมยั อีกทัง้มีความพร้อมท่ีจะสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์เม่ือมีโอกาส เชน่ การพดูคยุ สนทนา ซึง่สอดคล้องกบั วิรัช  

ลภิรัตนกลุ (2527) ท่ีได้กลา่วถงึทศันคตใินทางบวก (Positive Attitude) วา่

เป็นทศันคตท่ีิชกัน�าบคุคลให้แสดงพฤตกิรรมในด้านดีตอ่บคุคล เร่ืองราวหรือ

สิง่ตา่งๆ ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีดีและความร่วมมือในทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กบัเร่ืองนัน้ๆ และนบัเป็นพืน้ฐานท่ีดีวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการยอมรับความคดิหรือข้อมลูใหม่ๆ

3. พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบวา่ ผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีพฤตกิรรมการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่นา่จะ

มีสาเหตมุาจากผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จงึท�าให้มีทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวม

ทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลาง จงึท�าให้มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์โดยรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลางตามไปด้วย ซึง่สะท้อน
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ให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม ดงัท่ี แนนซ่ี 

ชวาร์ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้างถงึใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2542)  

ได้กลา่ววา่ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมวา่ ทศันคติ

เป็นตวักลางให้เกิดการเรียนรู้และพฤตกิรรม ดงันัน้ความรู้มีความสมัพนัธ์กบั

ทศันคตแิละมีผลตอ่พฤตกิรรม

 โดยผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แบง่เป็น 5 ด้าน ได้แก่   

1. เฟซบุ๊ก และ ไลน์ เป็นเวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้มากท่ีสดุ 

2. มีความบอ่ยครัง้ในการใช้งานทกุวนัมากท่ีสดุ 3. มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 

31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ 4. ใช้เพ่ือหาข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจ กลุม่สงัคม

เดียวกนัมากท่ีสดุ และ 5. ผลเสยีท่ีเกิดขึน้จากการใช้ได้แก่ เสยีเวลาในการ

ท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบวา่ผู้สงูอายุ

ในพืน้ท่ีดงักลา่วมีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยใช้

ไลน์และเฟซบุ๊ก โดยใช้ทกุวนั ใช้น้อยกวา่ 30 นาทีตอ่ครัง้ ใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สาร

กบัเพ่ือน ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือ

ประกอบธรุกิจของตนเอง โดยเหน็วา่มีผลเสยีจาการใช้ เชน่ อาจจะเกิดความ

ไมเ่ข้าใจกนัในการตดิตอ่สือ่สาร เสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน เสยีสายตา ปวดตา 

เม่ือยคอและต้องมีวิจารณญาณในการใช้ 

 ซึง่สะท้อนเหน็วา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยผา่น

การใช้เฟซบุ๊กและไลน์ เป็นเว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้

มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองมากจากเฟซบุ๊กและไลน์ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ (social networking sites) ในประเทศไทยท่ีมีการใช้
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งานท่ีงา่ย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน สะดวกตอ่ผู้ ใช้งานทกุเพศทกุวยั มีบริการท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถตดิตอ่สือ่สารและร่วมท�ากิจกรรมกบัผู้ใช้อ่ืนๆ ได้  

ไมว่า่จะเป็นการตัง้ประเดน็ถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์

คลปิวิดีโอ เขียนบทความหรือบลอ็ก แชทคยุกนัแบบสดๆ เลน่เกมส์แบบเป็น 

กลุม่ ซึง่สอดคล้องกบั ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผ่ือนโชต ิ(2556) ได้ศกึษาเร่ือง

ทศันคต ิการใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง

มีทศันคตติอ่การใช้บริการเฟซบุ๊ก วา่ เป็นเครือขา่ยท่ีมีการโต้ตอบสือ่สารกนั

โดยอิสระ ไมว่า่จะอยูท่ี่ไหนเวลาใดมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัเอมิกา เหมมินทร์  

(2556) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีได้

จากการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใช้  

เฟซบุ๊ก บอ่ยท่ีสดุ ชอ่งทางท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุคือสมาร์ทโฟน โดยเปิดไว้ตลอดทัง้วนั  

และสอดคล้องกับวิมลพรรณ อาภาเวท ชาญ เดชอศัวนง และสาวิตรี  

ชีวะสาธน์ (2554) ได้ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการสือ่สารในเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่ นกัศกึษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสว่นใหญ่ มีการใช้เฟซบุ๊กทกุวนั 

 นอกจากนี ้ ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวดั

สมทุรปราการมีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้อง

กบัจฑุามณี คายะนนัทน์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมและผลกระทบ

จากการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอมมีระยะเวลา

ในการใช้น้อยกวา่ 61 นาทีตอ่ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ

ท่ีแสดงให้เหน็วา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีระยะท่ีใช้งานตอ่ครัง้ท่ีไมน่าน
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มากนกัซึง่จะให้เวลาในการงานเท่าท่ีจ�าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

เชน่ ใช้ในการรับรู้ขา่วสาร ตดิตอ่สือ่สารกบับคุคลอ่ืนๆ การประกอบอาชีพ  

การร่วมท�ากิจกรรมกลุม่กบัผู้สงูอายหุรือร่วมกิจกรรมของชมุชน โดยจะน�า

เวลาสว่นใหญ่ไปใช้ในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืน เน่ืองจากหากใช้งานมากเกิน

ไปจะท�าให้ตนเองเสยีสขุภาพทางสายตาและไมมี่เวลาไปท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืน

นอกจากนัน้ผู้ สงูอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวดั

สมทุรปราการ มีการใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือหาข้อมลู

ในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจในกลุม่สงัคมเดียวกนัมากท่ีสดุ สะท้อนให้เหน็ถงึวา่  

ผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีนีมี้พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มสงัคม

เดียวกนั โดยเป็นการสือ่สารระหวา่งบคุคลกบัคนในครอบครัว เชน่ คูส่มรส 

ลกูหลาน หรือญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น เพ่ือพดูคยุหรือ

หาข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจในเร่ืองเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามท่ีขวญัเรือน  

กิตติวฒัน์ (2531) ได้กลา่วเก่ียวกบัพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบคุคล

หรือกลุม่บคุคล ปกตคินเรามีได้หยดุความคดิไว้กบัตนเองเพียงล�าพงัสภาพ

การณ์ทางสงัคม มีสว่นผลกัดนัให้คนเราปรารถนาท่ีจะกระท�าการแลกเปลีย่น

ขา่วสารกบัคนอ่ืนๆ โดยอาศยัเคร่ืองหมายสญัญาณหรือสญัลกัษณ์เป็นรหสั

ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนั ในรูปแบบของภาษาพดูภาษาเขียน นอกจาก

นีย้งัเป็นไปตามท่ีจอห์น เมอร์ริลล์ และราล์ฟ โลเวนสไตน์ (John C. Merrill 

and Ralph L. Lowenstein, 1971 อ้างถงึในองอาจ ฤทธ์ิทองพิทกัษ์, 2539) 

ได้แสดงความเหน็วา่พฤตกิรรมในการเปิดรับสือ่และขา่วสารของบคุคลมีแรง

ผลกัดนัท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐานมาจากประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพืน้ฐาน

แล้วมนษุย์มีความเหน็แก่ตวั ในฐานะท่ีเป็นผู้ รับสารจงึต้องการแสวงหาและ

ใช้ขา่วสารบางอยา่งเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือชว่ยให้ความคดิของตน
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บรรลผุล เพ่ือให้ขา่วสารท่ีได้เสริมบารมี และเพ่ือให้ได้ขา่วสารท่ีจะชว่ยให้

ตนเองได้รับความสะดวกสบายความปลอดภยั รวมทัง้ให้ได้ขา่วสารท่ีท�าให้

ตนเองเกิดความสนกุสนาน บนัเทิง ความสขุกายสบายใจ ขา่วสารเหลา่นี ้

ไมว่า่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัิ

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ก่อให้เกิดผล

เสยีท่ีเกิดขึน้จากการใช้ ได้แก่ เสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ 

ซึง่สอดคล้องกบั เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท่ีได้ระบถุงึข้อเสยีของจากการใช้

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ในด้านเสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอ่ืน ข้อเสยีงา่ยๆ 

คือเร่ืองของเวลา คนจะใช้เวลาในการออนไลน์มากขึน้ ฉะนัน้หลายคนท่ีใช้

เวบ็พวกนีม้าก เวลาท่ีจะให้กบัสือ่อ่ืนๆ ก็อาจจะน้อยลง อาจดทีูวี ฟังวิทยุ

น้อยลง หนัมานัง่เลน่เวบ็พวกนีม้ากขึน้ สงัคมก็อาจจะหายไปบาง เจอแต่

เพ่ือนในอินเทอร์เน็ต

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั พบวา่ การแสวงหาความรู้

เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรืออาจจะกลา่วได้วา่ 

ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นจากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์  

สือ่บคุคล หรือจากสือ่เฉพาะกิจมากขึน้เทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มีทศันคตท่ีิมีตอ่

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่สะท้อนให้เหน็

วา่ทศันคตนิัน้เกิดจากการแสวงหาความรู้ซึง่จะมีอิทธิพลตอ่การคดิและการ

แสดงพฤตกิรรมของบคุคล ทัง้นีเ้พราะทศันคตเิป็นสิง่ท่ีครอบคลมุทัง้ความรู้
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และความรู้สกึของบคุคล ซึง่เกิดการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา เป็นไปตาม

ท่ีโดยจมุพล รอดค�าดี (2532) ได้สรุปการเปลีย่นแปลงทศันคตติอ่สิง่ใดสิง่

หนึง่ของมนษุย์ไว้ในด้านการเปลีย่นแปลงความคดิ เป็นการเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดจากการได้รับข้อมลูขา่วสารใหม ่ซึง่อาจมาจากสือ่มวลชน และบคุคลอ่ืน

5. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

หรืออาจจะกลา่วได้วา่ ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้การแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้มากเทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มี

พฤติกรรมการสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่

แสดงให้เหน็วา่ พฤตกิรรมการสือ่สารจะเกิดขึน้ได้ยอ่มต้องได้รับความรู้อยา่ง

เพียงพอ ซึง่สอดคล้องกบัสรุพงษ์  โสธนะเสถียร (2533) ได้กลา่ววา่พฤตกิรรม

เป็นการกระท�าใดๆ ของคนเรา สว่นใหญ่เป็นการแสดงออกของบคุคล โดยมี

พืน้ฐานมาจากความรู้ และทศันคตขิองบคุคล การท่ีบคุคลมีพฤตกิรรมท่ีแตก

ตา่งกนั เน่ืองมาจากการมีความรู้ และทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั ความแตกตา่ง

กนัในการแปรสารท่ีตนเองได้รับ จงึก่อให้เกิดประสบการณ์สัง่สมท่ีแตกตา่ง

กนั อนัมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของบคุคล

6. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรืออาจจะ

กลา่วได้วา่ ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้มากเทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่แสดงให้เหน็วา่ พฤตกิรรม
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การสือ่สารจะเกิดขึน้ได้ยอ่มต้องเกิดจากทศันคต ิสอดคล้องกบัท่ี อรวรรณ  

ปิลนัธน์โอวาท (2542) ได้กลา่ววา่ พฤตกิรรมใดๆ ของคนเราสว่นใหญ่ตาม

ปกตมิกัเกิดจากทศันคตขิองบคุคลนัน้ ทศันคตจิงึเปรียบเหมือนกบัเคร่ือง

ควบคมุการกระท�าของบคุคล ดงันัน้เพ่ือให้เข้าใจถงึพฤตกิรรมสว่นใหญ่ของ

คน จ�าเป็นต้องศกึษาเร่ืองทศันคตอิยา่งลกึซึง้ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั

แนนซ่ี ชวาร์ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้างถงึใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 

2542) ได้กล่าวว่า ความรู้และทศันคติมีความสมัพนัธ์กนัและท�าให้เกิด

พฤตกิรรมตามมา

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั

1.องค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้ว สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้สง่

เสริมและพฒันาศกัยภาพในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนให้มากขึน้ ผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์

ประเภทต่างๆ ให้มากขึน้ เช่น ให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยกุระจายเสียง หรือ

หนงัสือพิมพ์ชมุชน หรือการให้ความรู้ผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน หรือให้

ความรู้ผา่นหนงัสอืหรือคูมื่อตา่งๆ ท่ีสามารถผลติขึน้ได้ในชมุชน รวมถงึการ

ให้ความรู้ผา่นบตุรหลานของผู้สงูอาย ุเพ่ือสร้างทศันคตใินเชิงบวกและก่อให้

เกิดพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้มากย่ิงขึน้

2. หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง สามารถน�าไปใช้ 

บรูณาการในการจดัโครงการอบรม สมัมนา เก่ียวกบัวิธีการใช้การสือ่สาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนอ่ืนๆ ซึง่จะเป็นการ 

สง่เสริมให้ผู้สงูอายใุนชมุชนมีศกัยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากย่ิงขึน้ ซึง่เป็นการสะท้อนให้เหน็วา่  
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ผู้สงูอายสุามารถใช้การสือ่สารในรูปแบบสมยัใหมไ่ด้เทา่เทียมกบักลุม่คน

อ่ืนๆ เน่ืองจากคนสว่นใหญ่มกัจะมองผู้สงูอายวุา่ เป็นกลุม่คนท่ีเช่ืองช้าไมท่นั

ตอ่การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสมยัใหม่

3. ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ประยุกต์เป็นข้อมูลพืน้ฐานใน

การผลติสือ่ตา่งๆ เชน่ รายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุ อินโฟกราฟิก 2 มิต ิ 

ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในเหมาะสม 

ให้แก่กลุม่ผู้สงูอายไุด้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป

1. ในการวิจยัครัง้นีมี้ข้อจ�ากดัในด้านงบประมาณและระยะเวลา 

จึงสามารถท�าการวิจัยได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ สูงอายุในต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการเทา่นัน้ จากการส�ารวจโดย

ใช้แบบสอบถามจ�านวน 360 คน และจากการสมัภาษณ์ จ�านวน 15 คน 

เทา่นัน้ ถ้าหากมีงบประมาณและเวลามากกวา่นี ้ควรท�าการวิจยัในประชากร

กลุม่อ่ืนๆ เชน่ ผู้สงูอายใุนจงัหวดัสมทุรปราการ หรือผู้สงูอายใุนจงัหวดัอ่ืนๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบวา่ผู้สงูอายใุนกลุม่อ่ืนๆ มีการแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร

เพ่ือผลของการวิจยัท่ีครอบคลมุและถกูต้องมากขึน้

2. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการศกึษาการเปิดรับขา่วสาร การใช้

ประโยชน์ ความพงึพอใจ รวมถงึความคาดหวงัมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการศกึษาเก่ียวกบั

ศกัยภาพของผู้สงูอายท่ีุมีความต้องการใช้การสือ่สารสมยัใหม่
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3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือให้ทราบถงึ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในเชิงลกึให้มากขึน้

4. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สาร

ในลกัษณะอ่ืนๆ ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ ว่าจะมีผลต่อกนัหรือไม่ อย่างไร เพราะการสื่อสารผ่าน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์อาจจะท�าให้การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ

สือ่สารกลุม่ของผู้สงูอายเุปลีย่นแปลงไป

ประโยชน์ของงานวจิยั

1. ผลการวิจยัสะท้อนเห็นว่าผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ อาจกลา่วได้วา่ผู้สงูอายเุป็นกลุม่

ท่ีมีศกัยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ซึง่เป็นการสือ่สารในรูปแบบสมยัใหมไ่ด้เทา่เทียมกบักลุม่คน

อ่ืนๆ ท่ีสว่นใหญ่มกัจะมองกลุม่ผู้สงูอายวุา่ เป็นกลุม่คนท่ีเช่ืองช้าไมท่นัตอ่

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสมยัใหม ่

2. หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ

น�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตอ่การวางแผน

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนรูปแบบตา่งๆ เพ่ือ

ให้สอดคล้องกบัการแสวงหาความรู้ เพ่ือก่อให้เกิดทศันคตแิละพฤตกิรรม
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การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการ

สง่เสริมคณุค่าของผู้สงูอายใุห้สามารถร่วมกนัในสงัคมสงูวยัอย่างผสาน

กลมกลนื

3. เป็นการบรูณาการโครงการบริการวิชาการกบังานวิจยั โดยน�าผล

ประเมินจากการบริการวิชาการมาตอ่ยอดเป็นสว่นหนึง่ของการระบท่ีุมาหรือ

ประเดน็ของการท�างานวิจยัเพ่ือชว่ยเพ่ิมคณุคา่ของงานวิจยัให้มากย่ิงขึน้

4. ผลการวิจยัสามารถน�าไปใช้ประยกุต์บรูณาการในการเรียนการ

สอนในวิชาการศกึษาปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นกัศกึษาได้จดัท�าสือ่เพ่ือสง่เสริม

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างชมุชนเข้มแข็ง กรณีศกึษา

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร และกลยทุธ์เก่ียวกบั

การช่องทางการสื่อสาร โดยลกัษณะเครือข่ายของสมาชิกกลุ่มแกนน�า

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เป็นเครือขา่ยการสื่อสาร

ในการกระจายข้อมลูแบบวงล้อ กบัเครือข่ายการสื่อสารแบบรูปดาวท่ีมี

ศนูย์กลางในการกระจายข้อมลู คือกลุม่แกนน�าชมุชนสง่สารไปยงัสมาชิก

ในชมุชนและเครือข่ายท่ีเป็นพนัธมิตร สว่นรูปแบบการสื่อสารท่ีใช้คือการ

สื่อสารท่ีไมเ่ป็นทางการภายในเครือขา่ยโดยเน้นใช้สื่อบคุคลเป็นผู้สง่สาร

ค�าส�าคัญ: กลยทุธ์การสื่อสาร / เครือข่ายการสื่อสาร / ชมุชนเข้มแข็ง
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Abstract

This research on “Communication Strategies and Net-

work to Develop a Strong Community in the Case Study of Hua 

Ta Khe Community in Lat Krabang District, Bangkok” had the 

primary objectives to examine the communication strategies 

used in creating a strong community, as well as study the com-

munication network of Hua Ta Khe Community. This research 

was a qualitative research, whereby the data were collected 

from document analysis, participant observation, and in-depth 

interviews. The interviews were conducted both formally and 

informally on a one-on-one and group basis. According to the 

results, it was evident that the communication strategies of a 

strong community in the case study of Hua Ta Khe Community 

in Lat Krabang District, Bangkok can be classified into three  

aspects: 1) strategies relating to the sender; 2) strategies relating  

to the message; and 3) strategies relating to the channels 

of communication. In addition, the results indicated that the 

characteristics of the communication network of the leaders 

of Hua Ta Khe Community were in the forms of wheel network 

and star network with a center for disseminating information.  

In other words, the leaders of the community would deliver  

messages to members of the community and network of alliances.  
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The form of communication within the network was informal 

communication, with an emphasis on using personal media as 

the sender of messages.

Keywords: Communication strategies / Communication network /  

Strong community
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บทน�า

การสือ่สารเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีชว่ยให้มนษุย์สามารถสบืทอดและ 

สง่ตอ่วฒันธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สิง่ท่ีควรและไมค่วรปฏิบตั ิการปรับ

ตวัให้เข้ากบัธรรมชาติ การรู้จกัใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนมรดกทาง

วฒันธรรมอ่ืน ๆ  ท่ีท�าให้มนษุย์สามารถพฒันาชีวิตและความเป็นอยูต่อ่ไปได้

ในแตล่ะชัว่อายคุน ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ เป็นอีก

ชมุชนหนึง่ท่ีการสือ่สารเข้ามามีบทบาทในการพลกิฟืน้คืนชีวิตให้กบัชมุชน  

จากกระแสโลกาภิวตัน์และทนุนิยมเปลีย่นชมุชนหวัตะเข้จากชมุชนดัง้เดมิ

ตัง้อยูริ่มคลองประเวศบรีุรมย์ (เข้าซอยลาดกระบงั 17) บ้านเรือนเป็นบ้าน

ห้องแถวเรือนไม้ริมน�า้เก่าแก่ วิถีชีวิตของชาวบ้านคือสญัจรทางเรือใช้แมน่�า้

ล�าคลอง จนมีการตดัถนนผา่น ห้างสรรพสนิค้ารายล้อมชมุชน คา่นิยมและ

วิถีชีวิตแบบคนเมืองขยายอิทธิพลเข้าสูช่มุชน คนรุ่นใหมใ่นชมุชนเร่ิมย้าย

จากชมุชนออกไปใช้ชีวิตแบบคนเมือง จนเม่ือ ปี พ.ศ. 2555 กลุม่สมาชิกใน

ชมุชนได้ร่วมแรงร่วมใจฟืน้ฟชูมุชนให้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้ โดยการพลกิฟืน้

ตลาดหวัตะเข้ให้เป็นตลาดไม้ริมน�า้ ท�าให้กลุม่ผู้สงูอายใุนชมุชนสามารถหา

รายได้จากการขายสนิค้าตา่งๆ รวมทัง้ลกูหลานในวยัท�างานเร่ิมย้ายกลบั

เข้ามาอาศยัและประกอบอาชีพภายในชมุชนหวัตะเข้ (นางอ�าภา บญุยเจต,ุ 

สมัภาษณ์, 8 ตลุาคม 2560) ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาถงึกลยทุธ์

เครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั ท่ีใช้ในการเช่ือมร้อย

ให้สมาชิกท่ีมีความหลากทางความคดิ ทศันคต ิและประสบการณ์หลอมรวม

ความแตกตา่งเหลา่นีม้าสูค่วามเข้าใจเดียวกนัและสามารถพลกิฟืน้ชมุชนให้

กลบัมามีชีวิตอีกครัง้
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั

1. เพ่ือศกึษากลยทุธ์การสือ่สารเพ่ือสร้างชมุชนเข้มแข็ง กรณีศกึษา

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2. เพ่ือศกึษารูปแบบของเครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ เพ่ือ

สร้างชมุชนเข้มแขง็

นิยามศัพท์

กลยทุธ์การสือ่สาร หมายถงึ แนวทางการสือ่สารท่ีชมุชนหวัตะเข้ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้ใช้ในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย ได้แก่

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์การน�าเสนอสาร กลยทุธ์การใช้สื่อ และ

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร

เครือขา่ยการสือ่สาร หมายถงึ การสร้างวิธีการแบบแผนการเช่ือม

ตอ่สว่นตา่งๆ ของระบบทัง้ภายในและภายนอกโดยใช้ชอ่งทางการสือ่สาร

ในรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดและติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น สื่อบุคคล  

สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน ซึง่เครือขา่ยดงักลา่วอาจเป็นเครือขา่ยท่ีมีตัง้แต่

ระดบัเลก็ไปจนถงึระดบัใหญ่ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ะหมายถงึ การสือ่สาร

เพ่ือสร้างชมุชนเข้มแขง็

ชมุชนเข้มแขง็ หมายถงึ การท่ีกลุม่องค์กร ชมุชน เครือขา่ย ประชาคม 

ผู้ น�าและสมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน โดยมีพืน้ท่ี

สาธารณะ หรือเวทีในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสม�า่เสมอ และเป็น

ไปอยา่งเทา่เทียม ความเสมอภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมใน

การคดิตดัสนิใจ อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการท่ีจะแก้ไข
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ปัญหาและท�ากิจกรรมการพฒันาชมุชน จนสามารถเกิดการเปลีย่นแปลง

หรือการพฒันาในด้านตา่งๆภายในชมุชน

ระเบยีบวธีิวจิยั

งานวิจยันีใ้ช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  

โดยใช้ 

1.การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) ด้วย

การเข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆของชมุชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบัสมาชิก

ในชมุชน และสงัเกตพฤตกิรรมการสือ่สารของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในชมุชน 

เชน่ บนเวทีสาธารณะ วงเสวนา การประชมุ กิจกรรมของชมุชน โดยผู้ศกึษา

ได้อาศยัอยู่ภายในชมุชนในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือการเก็บข้อมลูภาคสนาม 

ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กบัสมาชิก

กลุม่แกนน�าจ�านวน 8 คนและสมาชิกชมุชนจ�านวน 20 คนท่ีเข้าร่วมใน

กระบวนการตดิตอ่สือ่สารในระดบัชมุชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

โดยท�าการสมัภาษณ์แบบรายบคุคลโดยเน้นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบแตกตา่งกนัไป เชน่ กลุม่แกนน�าท่ีท�าหน้าท่ีให้ความรู้แก่ชมุชนและ

นกัทอ่งเท่ียว กบักลุม่แกนน�าท่ีท�าหน้าท่ีคอยสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั และกลุม่

สมาชิกในชมุชนท่ีเป็นพอ่ค้า – แมค้่า กลุม่ท่ีเป็นเยาวชน และสมาชิกภายนอก

ท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาในชมุชน เป็นต้น  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึคือแนวค�าถามส�าหรับสมัภาษณ์ โดยอาศยัข้อมลูจากแนวคดิและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อมาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค�าถาม โดยแนวค�าถาม

ในการสมัภาษณ์เป็นค�าถามปลายเปิด
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การตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของเคร่ืองมือ

ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีรวบรวมข้อมลู (Methodological triangulation)  

ท่ีแตกต่างกนัในการเก็บรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั เช่น การวิเคราะห์

ข้อมลูจากเอกสาร (Document analysis) การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม

(Participant Observation)  การสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-Depth Interview)  

ทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุม่ 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เข้าสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เพ่ือตรวจ

สอบความเท่ียงตรง โดยใช้การสงัเกตจากผู้ เข้าร่วมแตล่ะคนระหวา่งการ

สมัภาษณ์และตรวจสอบความตรงของแนวค�าถามโดยเทียบกบัแนวคดิและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบจากผู้เข้าร่วมวา่เข้าใจค�าถามตรงกนัหรือไม่

การวเิคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) 

เพ่ืออธิบายถงึกลยทุธ์การสือ่สาร และเครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ โดยผู้ วิจยัได้น�าข้อมลูจากการวิเคราะห์

ข้อมลูจากเอกสาร (Document analysis)  ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์แบบ

มีสว่นร่วม (Participant Observation) และข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึ (In-Depth Interview)  มาจดัเรียบเรียงข้อมลู 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1) แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การสื่อสาร (Communication Strat-

egy) กลยุทธ์การสื่อสารเป็นวิธีการสื่อสารท่ีก�าหนดขึน้ เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ซึง่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละปัญหาแต่ละสถานการณ์
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ไม่มีสูตรส�าเร็จ กลยุทธ์มักจะสร้างขึน้จากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี

และแนวทางการปฏิบตัิท่ีเคยมีมา (พนม คลี่ฉายา, 2549, น. 4) กลยทุธ์

การสื่อสารเพ่ือพฒันา (Development Communication) สามารถแบ่ง

ประเภทได้ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารได้ดงันี ้

กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ และ

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร

2) แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Net-

work) การเกิดขึน้ของเครือข่ายการสื่อสารในด้านพฤติกรรมของมนษุย์

นัน้ โดยปกติมนษุย์จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กนัซึง่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลู

ข่าวสารระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านัน้ การไหล

ของการสื่อสารระหวา่งบคุคลจงึกลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่เครือขา่ยการ

สื่อสาร ซึง่สมาชิกในเครือข่ายจะท�าหน้าท่ีต่างๆ กนัไป เช่น แกนน�าเครือ

ข่าย, สมาชิกเครือข่าย และพนัธมิตร เป็นต้น(Roger & Kincaid, 1980)  

3) แนวคิดเก่ียวกบัชมุชนเข้มแข็ง (Strong Community) ชมุชน

เข้มแข็ง คือ การท่ีสมาชิกในชมุชนมีความสามารถในการบริหารจดัการได้

อย่างต่อเน่ือง และสามารถเผชิญกบัภาวะวิกฤติต่าง ๆ  ได้ ความเข้มแข็ง 

ของชุมชนเกิดจากการท่ีคนท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เข้ามาร่วมคิด  

ร่วมมือท�า มีความเอือ้อาทรต่อกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัซึ่งกนัและกนัใน

การปฏิบตัิหรือท�ากิจกรรมต่างๆ ความเป็นชมุชนจะท�าให้มีศกัยภาพใน

การแก้ไขปัญหาทกุชนิดทัง้ทางเศรษฐกิจ จิตส�านึก สงัคม สิ่งแวดล้อม 

วฒันธรรม การเมืองและสขุภาพ (ประเวศ วะสี, 2541, น. 46) โดยชมุชน

เข้มแข็งมีความหมายใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสงัคมและ

มิติทางการเมือง 
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ผลการวจิยัและอภปิรายผล

1) กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา

ชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาในประเด็น การสื่อสารของผู้น�าชมุชนและสมาชิก

ในชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แบง่ออกเป็น 3 

ประเดน็ ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร และกลยทุธ์

เก่ียวกบัชอ่งทางการสือ่สารพบวา่

1.1) กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร (Sender) 

1.1.1) ใช้แกนน�าท่ีได้รับความเช่ือถือจากสมาชิกภายในชุมชน  

กลุม่แกนน�าของชมุชนหวัตะเข้ประกอบไปด้วยกลุม่คนท่ีมาจากหลากหลาย

อาชีพ ล้วนแล้วแตเ่ป็นคนท่ีอาศยัอยูเ่ดมิในชมุชนุ เชน่ อดีตข้าราชการครู 

พนกังานบริษัทเอกชน ข้าราชการ อาจารย์วิทยาลยัเทคโนโลยี และเจ้าของ

ร้านค้าในชมุชน เป็นต้น กลุม่คนเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นคนท่ีมีประสบการณ์ 

ความรู้และได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากคนในชมุชน  

1.1.2) การแบ่งท�าหน้าท่ีกันตามความเช่ียวชาญของแกนน�า

แต่ละคน เช่น อดีตข้าราชการครูท�าหน้าท่ีเป็นฝ่ายวิชาการของชุมชน, 

นกัประชาสมัพนัธ์บริษัทเอกชนรับหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของชมุชน, 

อาจารย์วิทยาลยัเทคโนโลยี ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดและสอนการประดิษฐ์

รวมถงึออกแบบรูปจระเข้จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของตลาดหวัตะเข้ และ

เจ้าของร้านค้าท่ีมีความรู้ด้านอปุกรณ์ไฟฟ้า และมีความสามารถในการตอ่

รองกบัสมาชิกภายในชมุชนเพ่ือการใช้พืน้ท่ีสว่นกลางในการจดักิจกรรม 
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จะรับหน้าท่ีในการดูแลเคร่ืองเสียง เวทีและลานศิลปะเวลามีการจัด

กิจกรรมของชมุชน เป็นต้น

1.1.3) แกนน�าและสมาชิกในชมุชนมีกรอบประสบการณ์ร่วมกนั 

เน่ืองจากกลุม่แกนน�าคือหนึง่ในผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนหวัตะเข้ จงึมีพืน้ฐาน

ร่วมกนัทัง้ทศันคติ ความเช่ือ รูปแบบของภาษา และวฒันธรรม และยงั

สามารถเลอืกชอ่งทางการสือ่สารให้เหมาะกบัคนกลุม่ตา่งๆในชมุชนได้อยา่ง

เหมาะสม จงึชว่ยให้การสือ่สารกบัสมาชิกในชมุชนเกิดผลสมัฤทธ์ิ

1.2) กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร (M) มีดงันี ้

1.2.1) ใช้สารท่ีเหมาะสมและโดนใจชมุชน เน่ืองจากสมาชิกในชมุชน

ประกอบด้วยสมาชิกหลายกลุม่ เชน่ ผู้สงูอาย ุวยัท�างาน วยัรุ่นหนุม่สาวและ

เดก็ๆ ดงันัน้ กลุม่แกนน�าจงึมีการออกแบบสารท่ีจะใช้สือ่สารให้เหมาะกบั

สมาชิกกลุม่ตา่งๆในชมุชน เชน่ กลุม่ผู้สงูอายจุะใช้สารท่ีเช่ือมโยงกบัความ

รุ่งเร่ืองในอดีตของชมุชนเพ่ือโน้มน้าวให้กลุม่ผู้สงูอายสุนใจเข้ามาร่วมกนั

พฒันาชมุชน กลุม่วยัท�างานใช้สารท่ีมีความเป็นวิชาการและหลกัการในการ

โน้มน้าวให้เหน็ถงึศกัยภาพและผลลพัธ์จากการพฒันาชมุชนหวัตะเข้ และ

กลุม่วยัรุ่นและเยาวชนรุ่นใหม ่จะไมใ่ช้สารท่ีเป็นข้อมลูเชิงวิชาการหรือหลกั

การแตจ่ะใช้วิธีการพดูชกัชวนให้เข้ามาท�ากิจกรรมท่ีสนกุสนานในชมุชน เชน่ 

การวาดภาพกราฟฟิตี ้หรือกิจกรรมการแสดงตา่งๆ เป็นต้น 

1.2.2) การสร้างสารเพ่ือสือ่สารโดยอ้อม เม่ือเกิดปัญหาตา่งขึน้ใน

ชมุชนด้วยวยัวฒิุท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่แกนน�าบางคนกบักลุม่ผู้สงูอายใุน

ชมุชน ท�าให้กลุม่แกนน�าผู้ ท่ีมีวยัวฒิุน้อยกวา่สมาชิกในชมุชนในบางกรณีท่ี

ต้องมีการให้ความรู้หรือบอกข้อด้อยเพ่ือพฒันาตวัเอง จงึไมส่ามารถสือ่ความ
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หมายไปตรงๆ ได้ เชน่ การเข้าไปพดูหรือเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ซึง่อาจสง่ผลให้

เกิดความไมพ่อใจกบัสมาชิกในชมุชน ดงันัน้ กลุม่แกนน�าจงึต้องมีการสร้าง

สารเพ่ือสือ่สารโดยอ้อมๆแทน เชน่ การจดัอบรมความรู้ หรือการจดัโครงการ

เข้าไปสอนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่น ผู้ ใหญ่ท่ีดแูลเด็กๆก็จะเกิดการเรียนรู้ 

ร่วมด้วย หรือการท�าวีดีโอคลปิให้รับชมแทนการเข้าไปสือ่สารโดยตรง เป็นต้น

1.3) กลยทุธ์การใช้ชอ่งทางการสือ่สาร (Channel)

1.3.1) การใช้ชอ่งทางการสื่อสารของกลุม่แกนน�าด้วยกนัเองมี 3  

ชอ่งทางด้วยกนั คือ อีเมล แอปพลเิคชนัไลน์ และสือ่บคุคล 

1.3.2) การใช้ชอ่งทางการสื่อสารของแกนน�ากบัสมาชิกในชมุชน  

พบวา่มีการแบง่กลุม่สมาชิกในชมุชนออกเป็นสามกลุม่ยอ่ยและในแตล่ะ

กลุ่มย่อยนัน้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้ แกนน�ากบั

สมาชิกสงูวยั จะใช้สื่อบคุคลในการสื่อสาร, แกนน�ากบัสมาชิกวยัท�างาน  

จะใช้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นชอ่งทางหลกัในการสือ่สาร และแกนน�ากบัสมาชิก

วยัรุ่นและเดก็จะใช้สือ่กิจกรรมในการสือ่สาร 

1.3.3) การใช้ชอ่งทางการสือ่สารของแกนน�ากบันกัทอ่งเท่ียว พบวา่

มีชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแกนน�าและนกัทอ่งเท่ียว คือ สือ่ออนไลน์ เชน่ 

เฟซบุ๊ก และเวบ็ไซต์ตา่งๆ 

2) รูปแบบเครือข่ายการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขง็ ชุมชน

หวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

พบวา่องค์ประกอบและลกัษณะการสือ่สาร เครือขา่ยการสือ่สารของ

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ 
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คือ แกนน�าเครือขา่ย สมาชิกเครือขา่ย และพนัธมิตร

2.1) แกนน�าเครือขา่ย ได้แก่ กลุม่แกนน�าซึง่เป็นสมาชิกในชมุชน 

หวัตะเข้ ซึง่กลุม่แกนน�าชมุชนหวัตะเข้มีบทบาทในการสือ่สารเป็นคนควบคมุ

เครือขา่ยชมุชนเข้มแข็ง เน่ืองจากมีความสามารถในการควบคมุและกระจาย

ขา่วสารให้กบัสมาชิกในชมุชน ทัง้นีย้งัสามารถโน้มน้าวใจสมาชิกในชมุชน

ให้ความร่วมมือในการพฒันาชมุชนเดมิให้กลายเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มเขง็

2.2) สมาชิกในเครือขา่ย คือ สมาชิกภายในชมุชนเอง ชมุชนใกล้เคียง  

และหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนจ�านวน 6 หนว่ยงาน ท่ีให้การสนบัสนนุ

และเข้ามามีสว่นร่วมกบัแกนน�าชมุชน ได้แก่ ชมุชนวดัสธุาโภชน์, วิทยาลยั 

ช่างศิลป์, ลาดกระบงั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั, ส�านกังานเขตลาดกระบงั ชมรมลาดกระบงัสมัพนัธ์ และ

สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two - ways  

communication) นอกจากนีย้งัพบ ผู้ปลกีวิเวก (Isolate role) เป็นสมาชิก

และเครือขา่ยท่ีมกัเก็บตวั ไมค่อ่ยสงุสงิหรือตดิตอ่สือ่สารกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ   

ในชมุชนซึง่คือ สมาชิกในชมุชนท่ีไมเ่หน็ด้วยกบักลุม่แกนน�าและเป็นกลุม่ 

ผู้สงูอายท่ีุไมเ่ปิดรับมมุมองใหม่

2.3) พนัธมิตรหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ได้แก่ หนว่ยงานภายนอกท่ี

ไมไ่ด้เป็นสมาชิกในชมุชนแตมี่สว่นชว่ยในการสนบัสนนุทางด้านกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ภายในชมุชน ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั, ส�านกังานเขตลาดกระบงั, ชมรมลาดกระบงัสมัพนัธ์ และ

สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบเครือขา่ยการสือ่สารและการไหลเวียนของข้อมลูขา่วสาร
ของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร
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3) ลักษณะรูปแบบเครือข่ายและการไหลของข้อมูลข่าวสาร 

ของชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะเครือข่ายของชุมชน 

หวัตะเข้กบัเครือขา่ยการสือ่สารภายนอกชมุชนและผลท่ีชมุชนได้รับ ซึง่ผู้วิจยั

น�ามาวิเคราะห์ตามแนวคดิเก่ียวกบัเครือขา่ยการสือ่สาร พบวา่ ทิศทางในการ

สือ่สาร (Direction) ของเครือขา่ยภายนอกกบัชมุชนมีทิศทางการสือ่สารใน

แนวระนาบ (Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication)  

คือเป็นการสือ่สารท่ีแกนน�าชมุชนและสมาชิกโดยเครือขา่ยเข้ามาชว่ยเหลอื

สนบัสนนุชมุชนในด้านตา่งๆ อาทิ ท�ากิจกรรมตา่งๆทัง้ในด้านการสร้างตลาด

จนไปถงึงานทางด้านวฒันธรรม นอกจากนีทิ้ศทางการสือ่สารภายในชมุชน

มีทิศทางการสือ่สารในแนวระนาบ (Horizontal network) เชน่เดียวกบัเครือ

ขา่ย ท่ีสมาชิกมีความเทา่เทียมและไมมี่การสัง่งานจากสมาชิกใดสมาชิกหนึง่ 

แตเ่ป็นการร่วมกนัก�าหนดและด�าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ

นอกจากนีย้ังพบว่า เครือข่ายการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะและการไหลของข้อมลู

ขา่วสาร 2 รูปแบบ ดงันี ้

- การสือ่สารแบบวงล้อ (Wheel Network) เป็นการสือ่สารท่ีกลุม่ 

แกนน�าชุมชน หัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

เป็นศนูย์กลางของการสือ่สารและเป็นตวัท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอ่ืนๆรวมทัง้

การมีบทบาทเชิงการสือ่สารเป็นดาวเดน่ (Star) และยงัท�าหน้าท่ีในการตอ่

และรับข้อมลูมากระจายตอ่ในเครือขา่ย โดยใช้หนึง่ในผู้ ท่ีเป็นแกนน�าเป็น

สะพาน (Bridge) ท�าหน้าท่ีเช่ือมประสานสมาชิกในชมุชนกบักลุม่พนัธมิตร

และกลุม่แกนน�าชมุชนยงัท�าหน้าท่ีเป็นลา่ม (Liaison) คือ การท�าหน้าท่ีเช่ือม
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กลุม่ตา่ง ๆ  ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่กนัโดยตรงเข้าด้วยกนัทัง้ในเชิงการสง่ข้อมลูและการ

รับข้อมลู เพ่ือมากระจายตอ่ในชมุชนและการเป็นผู้ควบคมุข้อมลูกลุม่แกนน�า

มีหน้าท่ีในการควบคมุและกระจายขา่วสารตา่ง ๆ  ให้กบัชมุชน อาจกลา่วได้

วา่การไหลของข้อมลูทัง้เข้าและออกจะมีกลุม่แกนน�าชมุชนเป็นศนูย์กลางใน

การรับและกระจายขา่วสารให้กบัสมาชิกในชมุชนและกลุม่พนัธมิตร

- เครือขา่ยการสือ่สารรูปดาว (Star Network) เป็นการเปิดโอกาสให้

สมาชิกทกุคนรวมทัง้ พนัธมิตร ได้ตดิตอ่สือ่สารกนัได้ทัว่ถงึและเป็นอิสระ ไมมี่

ศนูย์กลางท่ีเป็นทางการ เครือขา่ยประเภทนีจ้ะรวดเร็วและเกิดประสทิธิภาพ

ของงานสงู ซึง่ศนูย์กลางคือแกนน�าชมุชนและการเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ชมุชนสามารถเข้ามาแสดงความคดิเหน็หรือมีการระดมสมองเพ่ือการท�างาน 

ทัง้นีแ้กนน�ายงัเป็นผู้น�าท่ีได้รับความเคารพจากชมุชนแตไ่มไ่ด้มีอ�านาจท่ีหา่ง

กนัจนเกินไป ท�าให้ลดชอ่งวา่งระหวา่งแกนน�าและสมาชิกในชมุชน

อภปิรายผลการวจิยั

1) กลยุทธ์การส่ือสารชุมชนชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

- กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ส่งสาร (Sender)  ในกระบวนการ 

เผยแพร่ความคิดเก่ียวกับการท�าเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนหวัตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แกนน�าชมุชนถือได้วา่มีบทบาทและ

อิทธิพลตอ่สมาชิกในชมุชนเป็นอยา่งมาก ทัง้ในแงก่ารถ่ายทอดสาร เป็นผู้

ท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จงึสามารถท�าให้สมาชิกในชมุชน

เกิดการยอมรับและยอมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการใช้ชีวิต ซึง่สอดคล้อง

กบัอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2537) ท่ีกลา่ววา่อิทธิพลของผู้สง่สารเป็นสิง่



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

237

จ�าเป็นและเป็นแนวทางในการก�าหนดกลยทุธ์ตา่ง ๆ ซึง่สิง่ท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสดุในการเป็นผู้สง่สารคือ ความนา่เช่ือถือซึง่ประกอบไปด้วย บคุลกิภาพของ 

ผู้สง่สาร ความรู้และความสามารถในการสง่สาร คณุสมบตัใินการสือ่สาร หรือ

การเช่ือมโยงไปยงัผู้รับสาร ความมีพลงั การมีพืน้ฐานร่วมกนั นอกจากนีแ้กน

น�าในฐานะผู้สง่สารต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวใจหรือดงึความสนใจ

ของสมาชิกในชมุชน แกนน�าแตล่ะคนจะมีบคุลกิและวิธีการท่ีแตกตา่งกนัไป 

- กลยุทธ์เก่ียวกับสาร (Message) สารเป็นอีกส่วนท่ีส�าคญั

ในกระบวนการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ทางแกนน�าชุมชนจึงได้ให้ความส�าคัญกับสารเป็น 

อนัดบัต้นในการสือ่สารแตล่ะครัง้ ซึง่เนือ้หาสารจะต้องสอดคล้องและเหมาะ

สมกบัสมาชิกกลุม่ตา่งๆและบริบทของสมาชิกในชมุชน ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคดิของกิปสนัและฮานนา (Gibson & Hanna, 1992, อ้างถงึใน อดพิล 

เอือ้จรัสพนัธุ์ 2553, น. 121) ท่ีกลา่วถงึประเดน็ตา่ง ๆ  ท่ีผู้สร้างสรรค์สารต้อง

ค�านงึถงึสิง่ตอ่ไปนี ้คือ คณุภาพของเนือ้หาการสร้างสาร ต้องค�านงึถงึเนือ้หา

ของสารท่ีสือ่ออกมาวา่มีคณุคา่มีความเก่ียวข้องและความส�าคญัตอ่ผู้รับสาร

หรือไมอ่ยา่งไร สารท่ีสือ่ออกมานัน้จะมีเนือ้หามากน้อยเพียงใด ครอบคลมุ

ประเด็นใดบ้าง สารท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้ดี ต้องมีความเก่ียวข้อง

หรืออยูใ่นความสนใจของผู้ รับสารและมีผลกระทบตอ่ผู้ รับสาร และจ�ากดั 

ความลกึของสารเป็นการกระท�าวา่จะให้รายละเอียดกบัผู้ รับสารมากน้อย

เพียงใด สารนัน้มีความยากงา่ยขนาดไหน เชน่ เร่ืองของพืน้ท่ีและเวลา เป็นต้น

- กลยุทธ์การใช้ส่ือ (channel) การใช้สื่อเป็นอีกกลยทุธ์หนึง่ท่ี

ส�าคญัของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการ

เลอืกใช้สือ่แตล่ะครัง้ของการสือ่สาร แกนน�าจะประเมินสมาชิกในชมุชนก่อน
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ท่ีจะเลอืกใช้สือ่ในการสือ่สาร เชน่ การสือ่สารกบัผู้สงูอายสุมาชิกกลุม่แกน

น�าจะเลอืกการเข้าหาเพ่ือพดูคยุโดยใช้สือ่บคุคลและภาษาไมเ่ป็นทางการ  

การสือ่สารกบักลุม่คนวยัท�างานสมาชิกในกลุม่แกนน�าจะใช้การยกตวัอยา่ง

หรือบอกแผนการคร่าวๆและบอกถงึผลตอบแทนท่ีจะได้รับในการร่วมมือ

นัน้ๆและสามารถใช้ชอ่งทางออนไลน์ตา่งๆในการสือ่สารกบัสมาชิกกลุม่นี ้

ได้อีกด้วย เชน่ แอปพลเิคชนัไลน์ เป็นต้น การสือ่สารกบัเดก็และเยาวชน

กลุม่สมาชิกแกนน�าจะน�าเสนอโดยสือ่กิจกรรม เชน่ การชวนเลน่เกมส์ท่ีให้

เยาวชนมีสว่นร่วม เป็นต้น สือ่จะต้องมีประสทิธิภาพและความนา่เช่ือถือ ซึง่

แกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ได้เลอืกสือ่ท่ี

หลากหลายตามกลุม่เป้าหมายท่ีจะสือ่สารด้วย ทัง้การใช้สือ่บคุคลกบักลุม่ 

ผู้สงูอาย ุการใช้สือ่ใหม ่ (New media) กบักลุม่วยัรุ่นและวยัท�างาน และ

การใช้สือ่บรูณาการ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวิทยาธร ทอ่แก้ว (2549, 

น.4--42)  ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเก่ียวกบักลยทุธ์การใช้สือ่โดย

พิจารณาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ ด้านความสะดวกในการเข้าถงึโดยพิจารณา

ว่าสื่อใดท่ีผู้ รับสารเป้าหมายจะเข้าถึงง่ายท่ีสุด ด้านการควบคุมสื่อ  

หมายถงึ ความสามารถหรือประสทิธิภาพของสือ่ท่ีจะไปถงึผู้รับ โดยพิจารณา

จากการครอบคลมุพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ได้รับสารอาศยัอยู ่ด้านประสทิธิผลของ

สือ่ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การให้ความเข้าใจการชกัจงูและการ

สร้างความจ�า และด้านความนา่เช่ือถือ โดยทัว่ไปกลา่วกนัวา่สือ่โทรทศัน์เป็น

สือ่ท่ีมีความนา่เช่ือถือ ในแงข่องขา่วสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือสือ่สิง่พิมพ์

สว่นการก�าหนดกลยทุธ์การใช้สือ่จะเป็นการวิเคราะห์วา่ควรใช้สือ่

อะไร ด้วยวิธีการใด ท่ีจะสามารถท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร

นัน้ได้ ซึ่งจะเป็นหน้าท่ีของแกนน�าชุมชนท่ีจะเลือกใช้สื่อใดสื่อหนึ่งหรือ 
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หลากหลายสือ่รวมกนัโดยพิจารณากลุม่เป้าหมายเป็นหลกั ซึง่สอดคล้อง

กบัพนม คลีฉ่ายา (2549, น. 7) ได้สรุปเก่ียวกบัการใช้สือ่วา่ต้องพิจารณา 2 

ประเดน็คือ วิธีการใช้สือ่ เป็นการพิจารณาถงึ วิธีการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย

และวิธีการประยกุต์ใช้สื่อให้เกิดผลตามท่ีต้องการ และประเภทของสื่อ  

เป็นการพิจารณาวา่จะใช้สือ่อะไร อยา่งไร 

2) รูปแบบเครือข่ายการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขง็ กรณี

ศกึษาชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

รูปแบบเครือข่ายการสื่อสารของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์เครือขา่ยการสือ่สารได้ 2 ประเดน็ยอ่ย

ตามท่ี ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2547) สรุปไว้ คือ การระบบุทบาทเชิงการ

สือ่สารของบคุคลตา่งๆในเครือขา่ยและทิศทางการไหลเวียนของข้อมลูใน

เครือขา่ย ซึง่น�าไปสูก่ารรับรู้ภาพรวมของเครือขา่ย ซึง่สะท้อนโครงสร้างการ

สือ่สารในชมุชนหวัตะเข้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- การระบบุทบาทเชิงการสือ่สารของบคุคลตา่งๆในเครือขา่ย บทบาท

เบือ้งต้นของบคุคลในเครือขา่ยโดยภาพรวมในแตล่ะเครือขา่ยมกัจะประกอบ

ไปด้วยบคุคล 3 กลุม่ ได้แก่

แกนน�าเครือขา่ยคือ แกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ท�าหน้าท่ีเป็น ดาวเดน่ (Star) ในเครือขา่ยโดยมีหน้าท่ี

เช่ือมสมัพนัธ์กบัสมาชิกในชมุชนและชมุชนใกล้เคียงโดยมีการส่งข้อมลู

ความรู้ไปสูภ่ายนอกรวมทัง้เป็นผู้ รับขา่วสารเข้ามากระจายตอ่ให้สมาชิกใน

ชมุชน อีกทัง้ยงัเป็นผู้ประสานงานและด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ทัง้นีต้วัแกน

น�าเองคือผู้ควบคมุข้อมลู (Gatekeeper)ในเครือข่ายของชมุชนหวัตะเข้  
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โดยเป็นผู้ ท่ีคดัเลือกวา่ขา่วสารใดควรปรึกษาหารือกนัในกลุม่แกนน�าหรือ

น�าไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในชมุชนและพนัธมิตร เม่ือสมาชิกกลุม่แกนน�า

พิจารณาแล้วจงึเร่ิมการเผยแพร่ข้อมลูให้กบัสมาชิกและพนัธมิตรหรือชมุชน

ใกล้เคียงซึง่หนึง่ในสมาชิกในกลุม่แกนน�าจะท�าหน้าท่ีสะพาน(Bridge)ใน

การเช่ือมประสานสมาชิกในชมุชนกบัแกนน�ารวมทัง้ชมุชนใกล้เคียง เราอาจ

เรียกเครือขา่ยรูปแบบนีว้า่ เครือขา่ยการสือ่สารท่ีเกิดขึน้เองหรือเครือขา่ยการ

สื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ นอกจากนีส้มาชิกในกลุม่แกนน�ายงัท�าหน้าท่ี

ลา่ม (Liaison) ท่ีท�าหน้าท่ีในการเช่ือมกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่กนัเข้าด้วย

กนั คือ กลุม่ภาครัฐและสมาชิกชมุชน ซึง่ถือเป็นเครือขา่ยการสือ่สารแบบ

เป็นทางการ ซึง่สอดคล้องกบัพชันี เชยจรรยาและคณะ (อ้างถงึใน อดพิล  

เอือ้จรัสพนัธุ์, 2553) กลา่ววา่ เครือขา่ยการสือ่สารแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ 

คือ เครือขา่ยการสือ่สารท่ีเกิดขึน้เอง (Emergent Communication Network) 

หรือเครือขา่ยการสือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ กลา่วคือ การสือ่สารท่ีแกนน�า

ใช้สือ่สารกบัสมาชิกในชมุชน โดยมากจะเป็นการใช้สือ่บคุคลและใช้ค�าพดู

แบบไมเ่ป็นทางการ รูปแบบภาษาท่ีคนในชมุชนคุ้นเคย ในพืน้ท่ีท่ีบรรยากาศ

ผอ่นคลาย เชน่ การพบปะพดูคยุกนัของกลุม่แกนน�าท่ีกบัสมาชิกในชมุชนท่ี

ตลาดสด หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น และเครือขา่ยการสือ่สารท่ีถกูก�าหนดไว้ 

(Prescribed Communication Network) หรือเครือขา่ยการสือ่สารแบบเป็น

ทางการ (Formation Network) หรือรูปแบบการสือ่สารท่ีแกนน�าชมุชนใช้ใน

การตดิตอ่สือ่สารกบัภาครัฐท่ีเป็นพนัธมิตรและสมาชิกเครือขา่ย 

กลุม่ของพนัธมิตร คือ หน่วยงานภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกใน

ชมุชนแตมี่สว่นชว่ยในการสนบัสนนุทางด้านกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีจดัขึน้ภายใน

ชมุชน ท่ีหลงัจากได้มีการตดิตอ่สือ่สารกนักบัแกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เพ่ือแลก
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เปลี่ยนข้อมลูระหวา่งกนัและเครือข่ายภายนอกได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส�านกังานเขตลาดกระบงั ชมรม

ลาดกระบงัสมัพนัธ์ สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั เม่ือพิจารณาถงึการรวม

ตวัของพนัธมิตรเครือขา่ยแล้ว พบวา่ เป็นการรวมตวักนัเพ่ือผลประโยชน์  

ท่ีเป็นประโยชน์สว่นรวม กลา่วคือ ทัง้พนัธมิตรและแกนน�าชมุชนตา่งก็ได้ชว่ย

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการสร้างชมุชนเข้มแข็งซึง่ชมุชนอ่ืนๆสามารถน�าไป

เป็นโครงการน�าร่องเพ่ือพฒันาชมุชนอ่ืน ๆ  ให้กลายเป็นชมุชนเข้มแข็ง ตลอด

จนสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัสมาชิกในชมุชนนัน้ ๆ  ให้เกิดความตระหนกัและ

รักความเป็นชมุชนมากขึน้  สว่นผลประโยชน์ท่ีทางแกนน�าได้รับคือ การมี 

ผู้ ท่ีพร้อมเข้ามาชว่ยเหลอืชมุชนเม่ือชมุชนต้องการท�ากิจกรรม สว่นพนัธมิตร

ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการสร้างชมุชนเข้มแข็งออกไปเพ่ือเผยแพร่ตอ่ชนุชนอ่ืน ๆ 

ท่ีประสบปัญหาตา่ง ๆ 

- ทิศทางการไหลเวียนของข้อมลูในเครือข่าย คือเร่ืองราวท่ีถูก

ถ่ายทอดจากคนหนึง่ไปสูอี่กคนหนึง่ โดยการวิจยัครัง้นีวิ้จยัพบวา่ ทิศทาง

การไหลของข่าวสารภายในชุมชนมีทิศทางการสื่อสารในแนวระนาบ  

(Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication) 

คือ สมาชิกมีความเทา่เทียมและไมมี่การสัง่งานจากสมาชิกคนใดคนหนึง่  

แต่เป็นการร่วมกันก�าหนดและด�าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนทิศทาง

การไหลของข่าวสารระหว่างชมุชนหวัตะเข้กบัเครือข่ายอ่ืนๆเป็นการการ

สื่อสารแบบวงล้อ (Wheel Network) โดยกลุ่มแกนน�าชุมชนหัวตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นศนูย์กลางของการสือ่สารและ

เป็นตวัท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอ่ืนๆ สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองรูปแบบการ

สือ่สารของ Leavitt (1964) ท่ีพบวา่ รูปแบบการสือ่สารภายในภาคีเครือขา่ย 
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แบบมีศนูย์กลางเป็นการสือ่สารท่ีคนใดคนหนึง่ หรือหนว่ยงานใดหนว่ยงาน

หนึง่เป็นศนูย์กลาง หรือทางผา่น โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไมมี่การตดิตอ่กนั

โดยตรงแตต้่องผา่นคนกลาง นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของรณชาต ิ

บตุรแสนคม (2545) ท่ีพบวา่ คณุฉตัรชยั เชือ้รามญั เป็นศนูย์กลางข้อมลูของ

เครือขา่ยขบวนการตาสบัปะรดโดยมีหน้าท่ีเป็นผู้รับเร่ืองราว และแจ้งขา่วสาร

ไปยงัสมาชิกผา่นการใช้จดหมาย และท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกบัหนว่ย

งานภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ  อยา่งไรก็ตามหากพิจารณา

ภาพรวมของทิศทางการไหลของข้อมลูข่าวสารของเครือข่ายแล้วพบว่า

เป็นการสือ่สารรูปดาว (Star Network) คือ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก 

ทุกคนรวมทัง้ พันธมิตร ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงและเป็นอิสระ  

ไม่มีศูนย์กลางท่ีเป็นทางการ เครือข่ายประเภทนีจ้ะรวดเร็วและเกิด

ประสทิธิภาพของงานสงู ซึง่ศนูย์กลางคือแกนน�าชมุชนและการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกในชมุชนสามารถเข้ามาแสดงความคดิเหน็หรือมีการระดมสมอง

เพ่ือการท�างาน ทัง้นีแ้กนน�ายงัเป็นผู้น�าท่ีได้รับความเคารพจากชมุชนแตไ่ม่

ได้มีอ�านาจท่ีหา่งกนัจนเกินไป ท�าให้ลดชอ่งวา่งระหวา่งแกนน�าและสมาชิก

ในชมุชน 

สรุป

กลยทุธ์การสื่อสารในการสร้างชมุชนเข้มแข็งของชมุชนหวัตะเข้

ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์หลกั ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร (S) กลยทุธ์

การสร้างสาร (M) และกลยทุธ์การใช้สือ่ (C) สว่นเครือขา่ยการสือ่สารนัน้

ประกอบไปด้วยบคุคล 3 กลุม่ คือ กลุม่แกนน�าเครือขา่ย กลุม่สมาชิกเครือ

ขา่ย และกลุม่พนัธมิตรเครือขา่ย โดยมีทิศทางการไหลแบบเครือขา่ยวงล้อ  
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(Wheel Network) และมีการสื่อสารการสื่อสารแบบมีศูนย์กลาง  

(Centralized Communication)

ประโยชน์จากงานวจิยั

1. เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การและเครือขา่ย

สือ่สารของชมุชนหวัตะเข้และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

2. งานวิจยัชิน้นีศ้กึษาชมุชนท่ีประสบความส�าเร็จในการสร้างชมุชน

เข้มแข็ง ผลการวิจยัจงึมีประโยชน์แก่หนว่ยงาน องค์กร หรือชมุชนสนใจ

สามารถท�าไปพฒันาและปรับให้เข้ากบับริบทของตนเอง 

3. งานวิจยัชิน้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษากลยทุธ์และ

เครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนอ่ืนๆท่ีสนใจได้

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี ้

1. การประชาสมัพันธ์ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ยงัไมเ่ป็นระบบและมุง่เน้นการใช้สือ่บคุคลเป็นสือ่หลกัใน

การสง่สาร ซึง่ปัจจบุนัมีเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปมาก ชมุชนจงึควรใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีการสือ่สารให้มากขึน้

2. โดยมากผู้ส่งสารของแกนน�าชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จังหวัดกรุงเทพมหานครจะท�าหน้าท่ีเป็นสื่อบุคคลเอง ซึ่งผู้ วิจัยคิดว่า  

ส่วนตวัแกนน�าบางท่านมีการถ่ายทอดความคิดและทศันคติของตนเอง 

มากเกินไป ท�าให้ผลผลติของความคดิออกมาเป็นรูปแบบเดียว ซึง่ถ้ารูปแบบ

ความคดิเหลา่นัน้ไมมี่ความหลากหลาย สมาชิกในชมุชนก็จะมีมมุมองหรือ

แนวคดิเพียงมมุมองเดียว
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3. บทบาทในการน�าชมุชนยงัเน้นท่ีแกนน�าเป็นหลกั หากในอนาคต

กลุม่แกนน�ากลุม่นีย้ตุบิทบาทลงจะท�าให้การพฒันาชมุชนไมส่ามารถเดนิ

หน้าตอ่ได้ ดงันัน้จงึควรมีระบบการจดัการองค์ความรู้เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ๆ

ในชมุชนสามารถเข้ามาท�าหน้าท่ีตอ่ไปได้ถ้าแกนน�าบางท่านต้องการยตุิ

บทบาท

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

1. ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาชมุชนท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบั

เครือขา่ยการสือ่สารในชมุชน หรือการสร้างเครือขา่ยชมุชนเข้มแขง็ เพ่ือน�า

ผลการศกึษามาเปรียบเทียบหรือตอ่ยอดเพ่ือค้นหาวิธีการสือ่สารหรือการ

สร้างชมุชนเข้มแขง็ท่ีเหมาะสมตอ่ไป

2. การศกึษาครัง้นี ้ เป็นการศกึษาเก่ียวกบักลยทุธ์เครือข่ายการ

สื่อสารเพ่ือการสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัพบวา่ถงึแม้สมาชิกสว่นใหญ่ในชมุชนจะให้ 

ความร่วมมือ แตก็่มีสมาชิกอีกกลุม่ท่ีแยกตวัออกไป จงึควรมีการศกึษาถงึ

สมาชิกชมุชนกลุม่นีเ้พ่ิมเตมิด้วย
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การส�ารวจประเดน็ทางจริยธรรมในการบริหารจดัการและน�า
เสนอเนือ้หาของหนังสือพมิพ์ในยุคดจิทิลั: กรณีหนังสือพมิพ์
ท้องถิ่นภาคใต้
The Survey of Ethics in Management and Content 
Presentation of Newspapers in Digital Age: A Case Study 
of Southern Local Newspapers 

เมธาวี จ�าเนียร* 
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การบริหารจดัการและการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ 

ตามกรอบข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ สภาการ
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ของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ รวม 9 ฉบบั ระหวา่ง มกราคม -ธนัวาคม 2558 

รวม 917 ชิน้ขา่ว น�าเสนอเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ 

ผลการวิจยัพบวา่ ประเดน็ท่ีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีลกัษณะละเมิด

จริยธรรมด้านการบริหารจดัการท่ีเหมือนกนัของตวัอยา่งสว่นใหญ่ คือ การ

เรียกรับเงินจากแหลง่ขา่ว การออกหนงัสอืพิมพ์รายสะดวกเพ่ือหวงัคา่โฆษณา

จากแหลง่ขา่ว และการคดัลอกภาพและขา่วโดยไมอ้่างอิงแหลง่ท่ีมา ด้าน

การน�าเสนอเนือ้หา พบวา่ ขา่วท่ีมีลกัษณะเข้าขา่ยละเมิดจริยธรรมมากท่ีสดุ 

คือ ประเดน็การไมเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ น�าเสนอภาพท่ีนา่หวาดเสยีว 

และการแอบแฝงการโฆษณาในเนือ้หาขา่วมีจ�านวน 73 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้

ขา่ว หรือร้อยละ 8  และประเดน็ไมใ่ห้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการน�าเสนอ

ขา่วทางเดียว หรือไมไ่ด้ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในขา่วได้แสดงความคดิเหน็จ�านวน 

62 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 7  สอดคล้องกบัเม่ือพิจารณาเนือ้หา

โดยรวมของชิน้ขา่วทัง้หมด 917 ชิน้ขา่ว ซึง่มีชิน้ขา่วท่ีมีเนือ้หาเข้าขา่ยละเมิด

จริยธรรมหนงัสอืพิมพ์เพียง 151 ขา่ว หรือร้อยละ 17 เทา่นัน้ ส�าหรับแนวทาง

พฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินคือ การเข้าร่วมสภาวิชาชีพ

นกัหนงัสอืพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาต ิ (สนภช.) โดยเรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนด

ระเบียบชว่ยเหลอืด้านรายได้แก่นกัวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์  สภาการหนงัสอืพิมพ์

แหง่ชาตคิวรมีกฎหมายควบคมุสือ่ท้องถ่ิน นกัวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ควรได้รับ

การศกึษาด้านสือ่มาโดยตรง  ผู้บริโภคสือ่ต้องเป็นคนกระตุ้นผลกัดนั และเป็น

คนคดักรอง ให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปฏิบตัหิน้าท่ีในทางท่ีดีขึน้ และองค์กรท่ี

ดแูลเร่ืองสือ่ ควรสร้างจิตส�านกึ  เปิดโอกาสให้ผู้สือ่ขา่วดตูวัอยา่งงานขา่วท่ี

มีคณุภาพ รวมทัง้ทศันศกึษาดงูานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง นอกจากนี ้
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ผู้ให้ข้อมลูได้ให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน โดยสว่นใหญ่จะ

ท�าเฟซบุ๊ก การท�าสิง่พิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book), โทรทศัน์ทาง YouTube 

หรือ Google+ การสร้างเครือขา่ย การเปลีย่นแปลงและตอกย�า้ตราสนิค้า 

และพฒันาผู้สือ่ขา่วให้เป็นบคุคลท่ีมีทกัษะรอบด้าน

ค�าส�าคัญ: หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน / จริยธรรม / ยคุดจิิทลั / การบริหารจดัการ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน / การน�าเสนอเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน
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Abstract

This research aims to (1) survey ethics in management and 

content presentation in southern local newspapers according to  

regulations on the ethics of professional journalism B.E. 2541 (2) 

propose approaches for ethics development in local newspaper 

journalists. The researcher selects mixed method. For the qualitative 

methodology is interviewing 1 administrator and 1 journalist of each 

newspaper, a total of 17 informants and content analysis of news  

presentation on first page of 3 southern local newspapers of 3 provinces,  

a total of 9 newspapers during January-December 2015 consisting 

917 news presented in quantitative comparison.

 From interview, problems in ethics in management and 

news presentation of southern local newspaper of 9 informants are 

corresponding which are asking money from journalists, publishing 

newspaper for advertising budget from sources and copying photos 

and news without references. For content analysis, the finding is 73 

news from 917 news or 8% may violate ethics in public benefit issue 

because it presents horrible photos and inserts advertisement, and 

62 news from 917 news or 7% presents unfairly for both parties.  

It presents in one way communication; there is no stakeholders’ 

opinion presenting; however, it is little amount compared with overall 

news which may violate ethics 151 news or 17% from 917 news. 

The approaches for development of local newspaper’ ethics are 
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participating in the Council of Thailand Regional Press for asking the 

government to set the regulations for helping journalists about income, 

the National Press Council of Thailand should have law controlling 

local media, the newspaper professionals should study in mass media,  

the receivers have to screen news and push the journalists to conduct 

themselves better and related press organizations should take care 

of media, cultivate awareness and give opportunity to local journalists  

to learn good examples of qualified news and to have field trip in 

national newspapers organizations. Furthermore, the informants give 

approaches to develop local newspaper which most of them will  

create facebook, electronic book (E-book), TV on YouTube, Google+, 

network building, brand reinforcement and journalist developing to 

be multi-skilled person.

Keywords: Local Newspaper / Ethics / Digital Age / Management in 

Local Newspaper / News Content Presentation in Local Newspaper
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บทน�า 

การสือ่สารเร่ืองราวของชมุชนท้องถ่ินเพ่ือให้คนในท้องถ่ินนัน้ ๆ  เกิด

การรับรู้และเกิดความเข้าใจ และสือ่สารตอ่เน่ืองไปยงัสาธารณชนในวงกว้าง

ได้รับรู้ สงัคมท้องถ่ินจ�าเป็นต้องมี “เคร่ืองมือสือ่สารกลาง” ท่ีสามารถสะท้อน

เร่ืองราว ข้อเทจ็จริงท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การรับรู้ขา่วสารของคนในท้องถ่ิน

ได้อยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัให้เกิดการพฒันาขึน้ในสงัคม 

และหนึง่ในเคร่ืองมือสือ่สารหรือสือ่กลางท่ีวา่นี ้ ได้แก่ “หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน” 

จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน พบว่า  

ความนิยมการอา่นสือ่สิง่พิมพ์ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ลดน้อยลง เน่ืองจาก

สือ่ใหมห่รือสือ่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทแทน พฤตกิรรมของคนในยคุดจิิทลั

ท่ีนิยมการอ่านจากหน้าจอเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์ 

แทบ็เลต็ ไอแพด สมาร์ทโฟน ซึง่มีจดุเดน่ตรงความทนัเหตกุารณ์ รวดเร็ว 

สามารถร่วมโต้ตอบ เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาและราคาถูก ในขณะท่ีสื่อ 

สิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์จ�าเป็นต้องใช้พืน้ท่ี ใช้เวลาในการผลิต 

ไม่มีลูกเล่น หรือรูปแบบในการน�าเสนอแบบใหม่ ๆ และผ่านขัน้ตอน

การขนส่งท่ีอาจจะเจออปุสรรค และเกิดปัญหาได้มากกว่าสื่อออนไลน์  

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ท�าให้หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินได้รับ

ผลกระทบ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ระดบัท้องถ่ิน อาจจะต้องประสบปัญหา

ท่ีหนกัหนาสาหสัมากกวา่หนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิเพราะประสบปัญหาทัง้

ต้นทนุการผลิตท่ีไม่สมดลุกบัยอดขาย การแข่งขนักบัหนงัสือพิมพ์ระดบั

ชาต ิการขาดบคุลากรท่ีมีทกัษะและความช�านาญ และการได้รับผลกระทบ 

จากการปรับตวัของสื่อท่ีปัจจบุนัได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทใน

การเผยแพร่ขา่วสารมากขึน้
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จากความเจริญก้าวหน้าของสือ่ออนไลน์ในยคุดจิิทลัจงึสง่ผลกระ

ทบตอ่การบริหารจดัการองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ท่ีจะต้องปรับตวัให้ก้าว

ทนักบัการเปลีย่นแปลงของการท�าขา่วท้องถ่ินสูป่ระชาชน ต้องท�าธรุกิจเสริม

เพ่ิมเตมินอกเหนือจากการผลติหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน เพ่ือหลอ่เลีย้งองค์กร

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินอีกด้วย เช่น การใช้สื่อสารการตลาดและการใช้สื่อ

กิจกรรมเข้ามาชว่ย หรือการท�าธรุกิจสือ่แบบครบวงจร ฯลฯ รวมถงึ องค์กร

หนงัสือพิมพ์จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข่าว ตัง้แตก่ารแสวงหา

ขา่ว การผลติ และเผยแพร่ขา่วสารผา่นทางสือ่สิง่พิมพ์เดมิ และสือ่ออนไลน์ 

นอกจากนี ้รูปแบบการท�างานสือ่ท่ีเปลีย่นไปจากผลกระทบของยคุ

ดจิิทลั อาจสง่ผลกระทบตอ่จริยธรรมของการแสวงหาขา่วและการผลติขา่ว

ทัง้ระบบ หากองค์กรหนงัสือพิมพ์ไร้การตรวจสอบ มุ่งประโยชน์แตเ่พียง

ความเร็วของการแสวงหาขา่วซึง่ถือเป็นจดุเดน่ของสือ่ออนไลน์ ก็อาจจะสง่

ผลให้การด�าเนินการผลติหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ซึง่แทนท่ีจะสร้างประโยชน์

ให้ชมุชนท้องถ่ิน กลบัเป็นการสร้างความเลวร้ายแก่สงัคมได้เชน่กนั เพราะ

อาจจะน�าเสนอขา่วท่ีเน้นความเร็ว แตเ่นือ้หาขา่วผิดพลาด ก่อให้เกิดความ

แตกแยกหรือมอมเมาผู้อา่นขา่วในประเดน็ท่ีไมเ่หมาะสมได้ เชน่เดียวกนั

หากองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินด�าเนินกิจการโดยหนัไปสนใจธรุกิจดจิิทลั

ลกัษณะอ่ืน ๆ เข้ามาเสริมการท�าหน้าท่ีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน และให้ความ

ส�าคญัมากกวา่การด�าเนินการหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินก็อาจจะกลายเป็นเคร่ืองมือการสร้างผลประโยชน์ของ

กลุม่คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้ ดงัท่ี มาล ีบญุศริิพนัธ์ (2550) แสดงทศันะ

ไว้วา่ ขณะท่ีเทคโนโลยีมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าของธรุกิจสือ่สารมวลชน

และงานวารสารศาสตร์ สิง่ท่ีนกัวารสารศาสตร์สมควรตระหนกัตลอดเวลาท่ี
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร คือ ผลกระทบข้างเคียงด้านคณุภาพ

ความนา่เช่ือถือของขา่วสารข้อมลูท่ีจะน�าเสนอสูม่วลชน แม้วา่เทคโนโลยี

สารสนเทศจะมีคณุลกัษณะการสื่อสารมากมายหลายประการ และมีจดุ

บกพร่องท่ีเกิดจากความรวดเร็วในการน�าเสนอข้อมลูหลายประการก็ตาม 

แตข้่อบกพร่องเหลา่นัน้จะกลายเป็นจดุดา่งของความนา่เช่ือถือไปในทนัที

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินควรต้องมีองค์กรอย่างสภาการหนงัสือพิมพ์

แห่งชาติเข้ามาควบคมุดแูลการกระท�าผิดจริยธรรม เน่ืองจากความทรุด

ถอยทางเศรษฐกิจ ท�าให้การยอมรับสื่อสิ่งพิมพ์ยงัคงจ�ากดัอยู่ในแวดวง

แคบ ๆ เชน่ จ.เชียงราย ผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนต้องดิน้รนตอ่สู้เพ่ือท่ีจะ

ด�ารงอยูร่อดของธรุกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบรัด จงึท�าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพ์บางแห่งเข้าไปสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองและ

หวัหน้าหนว่ยงานราชการบางหนว่ยงาน และนกัการเมืองหรือข้าราชการ

ท่ีมีเจตนาแอบแฝงใช้สือ่หนงัสอืพิมพ์เพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือสร้างเครดติ

ให้กบัตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกล่าวหาและท�าลายนกัการเมืองฝ่าย 

ตรงข้าม โดยการสร้างความสนิทสนมกบัเจ้าของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินบาง

ฉบบั แล้วให้อามิสสนิจ้าง หรือแม้แตก่ารเป็นนายทนุหนนุหลงัในการด�าเนิน

งานของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินฉบบัใดฉบบัหนึง่เสยีเอง ซึง่ปรากฏการณ์ท่ีเกิด

ขึน้ไมใ่ชแ่ค ่จ.เชียงราย แตย่งัเกิดขึน้ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  ท่ีการเมืองมีการแขง่ขนั

กนัอยา่งรุนแรงเชน่กนั ซึง่ท�าลายความนา่เช่ือถือตอ่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินโดย

ภาพรวม (สภุาพร นิลด�า, 2555)

จากสถานการณ์ดงักลา่ว การส�ารวจประเดน็ทางจริยธรรมในการ

บริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในยคุดจิิทลัจงึมี

ความจ�าเป็น เน่ืองจากปัจจบุนัในทกุแวดวง สถาบนัทางสงัคม และหนว่ยงาน
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ตา่ง ๆ  ในสงัคม แม้แตพ่ฤตกิรรมของแตล่ะบคุคลในสงัคมตา่งหนัไปให้ความ

สนใจสือ่ออนไลน์มากกวา่สือ่มวลชนอ่ืน ๆ  การท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนท้อง

ถ่ิน โดยเฉพาะสือ่มวลชนหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน จะต้องประยกุต์ใช้สือ่ออนไลน์

ในยคุดจิิทลัอยา่งถกูต้องเหมาะสม บนพืน้ฐานจรรยาบรรณของสือ่มวลชน

ท้องถ่ิน เพ่ือจะท�าหน้าท่ีของสือ่กลางเผยแพร่ขา่วสารของท้องถ่ินให้คนใน

ท้องถ่ินเกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมท้องถ่ิน และมีสว่น

ยกระดบัความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถ่ินตอ่ไป 

ส�าหรับหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้ สถานการณ์ทัว่ไปพบว่า 

จ�านวนหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ตลอดจนจ�านวนครัง้และความตอ่เน่ืองในการ

เผยแพร่ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหนึง่คือ เศรษฐกิจของสงัคมท้องถ่ินในเวลานัน้ ๆ  โดย

ในปัจจบุนัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ียงัคงเหลอือยูใ่นภาคใต้ มีจ�านวนน้อยลง  

และหนงัสอืพิมพ์ท่ีสามารถยืนหยดัหรือเป็นหนงัสอืพิมพ์ท่ีมีคณุภาพ มีการ

เผยแพร่ตอ่เน่ือง สว่นใหญ่พบในจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัเศรษฐกิจ มีการด�าเนิน

ธรุกิจอยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ จ.ตรัง สอดคล้องกบังาน

วิจยัของบรรยงค์ สวุรรณผอ่ง และคณะ (2552)  ท่ีพบวา่ จ�านวนหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินมากท่ีสดุเรียงตามล�าดบั คือ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของ จ.สงขลา ภเูก็ต 

และตรัง จงัหวดัท่ีไมพ่บหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินเลย คือ สตลู ปัตตานี และ

นราธิวาส ท่ีตัง้จงัหวดัและสภาพธรุกิจของจงัหวดัท�าให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

ตา่งกนั หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเตบิโตจะอยูใ่นจงัหวดัท่ีคอ่นข้างมีเศรษฐกิจ

เตบิโต รายได้หลกัของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินอยูท่ี่โฆษณา  

ปัญหาธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเด็นจริยธรรมของนัก

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน กลา่วคือ องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยอ่มท�าทกุวิถีทาง

เพ่ือหาหนทางเอาตวัรอดจากปัญหาธรุกิจท่ีเกิดขึน้ในขณะนี ้ซึง่อาจหมายถงึ 
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การเลอืกบริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาขา่วสารท่ีต้องการผลประโยชน์

ด้านรายได้จนลมืนกึถงึจริยธรรมของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีพงึมี

การส�ารวจการบริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินภาคใต้ ภายใต้กรอบจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะเป็น

ประโยชน์ในการสะท้อนสถานภาพปัจจุบันของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  

ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการและการน�าเสนอเนือ้หาข่าว 

ท่ีเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะทางสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. เพ่ือส�ารวจจริยธรรมในการบริหารจดัการและการน�าเสนอเนือ้หา

ของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ตามกรอบข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ สภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิพ.ศ. 2541 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้ วิจยัใช้แนวคดิดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรอบในการด�าเนินการวิจยั

แนวคดิหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั (2542) นิยามความหมายของ ‘หนงัสือพิมพ์

ท้องถ่ิน’ (Community Newspaper) วา่หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ีเกิดขึน้

ตามความต้องการและสนองตอบผลประโยชน์ของท้องถ่ินนัน้  ๆ โดยตรง 

ไมใ่ชเ่กิดตามเจตจ�านงของใครคนใดคนหนึง่ เนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้อง

ถ่ินควรจะชีใ้ห้เหน็และเข้าใจถงึเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ ปัญหา ความรู้สกึ
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นึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของคนในท้องถ่ินนัน้โดยแท้  

หากมีเร่ืองอ่ืนอยู่บ้างก็เป็นเพียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้กับสังคม 

ท้องถ่ิน หนงัสอืพิมพ์อาจจะเป็นรายวนัหรือไมใ่ชร่ายวนัก็ได้ อาจจะเป็นระดบั

ชมุชน ระดบัจงัหวดั หรือระดบัภมิูภาคก็ได้ มีเนือ้หาสาระท่ีเน้นหนกัขา่วสาร 

เหตกุารณ์ความเคลือ่นไหวในท้องถ่ินนัน้ ๆ  เป็นส�าคญั มีจ�านวนจ�าหนา่ยไม่

สงูนกั หนงัสอืพิมพ์ระดบัท้องถ่ินนีมี้ช่ือเรียกวา่ตา่ง ๆ กนั เชน่ หนงัสอืพิมพ์

สว่นภมิูภาค หนงัสอืพิมพ์ระดบัจงัหวดั หนงัสอืพิมพ์ชมุชนในตา่งประเทศ 

ส�าหรับหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในประเทศไทย เกิดขึน้เป็นครัง้แรก

เม่ือ พ.ศ. 2470 ท่ี จ.เชียงใหม ่ ช่ือหนงัสอืพิมพ์ศรีเชียงใหม ่ออกเป็นราย 

10 วนัออกได้ปีเดียวก็เลกิไป ในระยะแรก (พ.ศ. 2475-2520) หนงัสอืพิมพ์ 

ท้องถ่ินขยายตวัไมม่ากเพราะพลเมืองอาศยัรวมกนัอยูไ่มห่นาแนน่ ธรุกิจ

แตล่ะจงัหวดัยงัเติบโตไม่เต็มท่ี โรงพิมพ์ยงัไม่เกิด ยกเว้นในจงัหวดัใหญ่  

รวมถึงระบอบการเมืองไม่เอือ้ให้เกิดสภาพการแสดงความเห็นอย่างเสรี  

(พิศษิฐ์ ชวาลาธวชั, 2542, น. 1-5 อ้างใน อริน เจียจนัทร์พงษ์, 2558) 

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินมกัจะด�าเนินการแบบไม่ต่อเน่ือง มีทัง้เกิด

ใหม ่ด�าเนินการไมต่อ่เน่ือง และเลกิกิจการ เน่ืองจากประสบปัญหาความ 

อยู่รอดทางธุรกิจและปัจจบุนัมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�าคญัแทนท่ี 

สือ่หนงัสอืพิมพ์

แนวคดิการส่ือสารชุมชน 

หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ียังคงอุดมการณ์การเป็นสื่อท้องถ่ิน 

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินควรด�าเนินกิจการโดยใช้แนวคดิการสือ่สารชมุชน ดงัท่ี  

Kivikuru (1994: 408b อ้างใน Manyozo, 2010) ให้ความหมายของ

การสือ่สารชมุชน วา่หมายถงึ การมีสว่นร่วมและรูปแบบการสือ่สารแบบ 
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รากหญ้าท่ีมีลกัษณะกระตุ้นและการกระท�า โดยมีจดุมุง่หมายสดุท้ายคือ 

การปรับปรุงคณุภาพชีวิตเพ่ือการอยูอ่าศยัของคนในชมุชน 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ได้รวบรวมคณุลกัษณะ

ส�าคญัของการสื่อสารชมุชนวา่ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทิศทางการ

ไหลของขา่วสารหลากหลาย ทกุทิศทกุทาง เป้าหมายของการสือ่สารชมุชน 

เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน เป็นการสื่อสารท่ีเกิดขึน้และด�าเนิน

การเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ทัง้นี ้หน้าท่ีของการสือ่สาร

ชมุชน ประกอบด้วยหน้าท่ีในการแสดงออก หน้าท่ีทางสงัคม หน้าท่ีในการ

ให้ข้อมลูขา่วสาร และหน้าท่ีในการควบคมุการปฏิบตักิาร สือ่ของชมุชนเน้น

การปรับปรุงสือ่ให้เหมาะสม สือ่ชมุชนต้องเป็นสือ่ท่ีชมุชนสามารถเข้าถงึได้

ตลอดเวลา ชมุชนต้องเขามามีสว่นร่วม เป็นสือ่ท่ีแสดงออกของชมุชน และ

สามารถปรับเปลีย่นลกัษณะของการเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดขา่วสารจากท่ี

หนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่

การส่ือสารในยุคดจิทิลั

ในยุคดิจิทลัท่ีมีการหลอมรวมสื่อ ส่งผลให้การด�าเนินการผลิต

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน และการบริหารจดัการองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปรับ

เปลีย่นรูปแบบไปด้วย โดย จกัร์กฤษ เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2556) สรุปท่ีมา

ของการหลอมรวมสือ่ไว้วา่ จากการขยายตวัของโอกาสในการเข้าถงึเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเร่ิมต้นมาตัง้แตปี่ 2536 ท�าให้สือ่กระแสหลกัใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ต้องเร่ิมปรับตวัเข้าสูค่วามเป็นสือ่ดจิิทลั

มากขึน้ จากท่ีมีการจดัท�าเวบ็ไซต์ขึน้มาเพ่ือรองรับผู้อา่นในตา่งประเทศ และ

กลุม่ผู้อา่นใหม ่ โดยไมไ่ด้เน้นรายได้ทางธรุกิจ ก็เร่ิมหนัมาปรับปรุงเนือ้หา

และเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ให้รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้าง 
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รายได้อยา่งจริงจงักนัมากขึน้ ขณะเดียวกนั หนงัสอืพิมพ์บางแหง่ก็เร่ิมปรับตวั 

เข้าสูกิ่จการโทรทศัน์ หลงัจากท่ีบางแหง่ได้ปรับตวัเข้าสูส่ือ่โทรทศัน์มาก่อน

หน้านีแ้ล้ว ท�าให้เจ้าของธรุกิจสือ่หลายแหง่เร่ิมคดิถงึการใช้ทรัพยากรขา่ว

ร่วมกนั เพ่ือน�าเสนอออกไปในหลากหลายชอ่งทาง ดงันัน้ จงึเป็นท่ีมาของ

แนวคดิเร่ือง “วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” หรือท่ีมีผู้พยายามแปลเป็น

ภาษาไทยวา่ “หลกัและแนวคดิวารสารศาสตร์สือ่หลอมรวม” 

การบริหารงานขององค์การหนังสือพมิพ์

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2554) แสดงทศันะวา่ อาจพบเหน็โครงสร้าง

องค์การได้จากแผนภมิูท่ียดึถือเป็นแนวปฏิบตัิขององค์การ แตพ่ฤติกรรม

ท่ีท�าให้โครงสร้างขององค์การมีรูปร่างหน้าตาอยา่งท่ีปรากฏนัน้ เน่ืองมา

จากการยดึในหลกัการท่ีก�าหนดโครงสร้างแตกตา่งกนั โดยท่ีองค์การหนึง่ 

ๆ อาจประกอบด้วยสว่นผสมของหลกัการแตล่ะหลกัการไมเ่ทา่กนั พืน้ฐาน

โครงสร้างขององค์การจะแตกตา่งกนัใน 4 ลกัษณะดงันี ้

1. หลกัการบริหารจดัการ เป็นหลกัการท่ีส�าคญัท่ีสดุซึง่องค์การ

ใช้ก�ากบัโครงสร้างในการท�าหน้าท่ีขององค์การ ทัง้นีเ้พราะหลกับริหาร

จดัการเป็นการโน้มน้าวใจเพ่ือให้คนในองค์การท�างานตามนโยบายท่ีวางไว้  

หลกับริหารจดัการเพ่ือความพอใจร่วมกนัแตกตา่งจากหลกัการเมืองท่ีมุง่

การแสวงหาอ�านาจและการใช้อ�านาจ โดยปกตอิงค์การยอ่มเลอืกใช้แนวทาง

บริหารจัดการกับโครงสร้างขององค์กรก่อนหลกัการอ่ืน เน่ืองจากเป็น 

หลกัการท่ีได้รับการยอมรับเหนียวแนน่กวา่หลกัการอ่ืน ๆ

2. หลกัการสื่อสาร องค์การสื่อสารมวลชนย่อมต้องตระหนกัต่อ

การเลอืกใช้หลกัการสือ่สารในองค์การเพราะเป็นภารกิจท่ีมีทกัษะอยูแ่ล้ว  

แตก่ระนัน้ก็มิได้มากไปกวา่การยอมรับหลกัการบริหารจดัการ การท่ีนกัขา่ว
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ต้องท�างานในพืน้ท่ีหรือภายนอกองค์การจงึมีสว่นท�าให้การตดิตอ่สือ่สารกบั

ภายในองค์การเป็นสิง่จ�าเป็น แตก่ารอยูภ่ายนอกองค์การท�าให้ปลอดตอ่หลกั

การบริหารจดัการซึง่จะเป็นสิง่ส�าคญัตอ่เม่ือประจ�าอยูใ่นองค์กร

3. หลกัการเมือง เป็นหลกัท่ียึดติดในอ�านาจและการจดัสรรผล

ประโยชน์ไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ตามสดัสว่นการถือครองอ�านาจในองค์การ อ�านาจ

ไมไ่ด้มาจากแหลง่อ�านาจภายในเทา่นัน้ แตย่งัมาจากแหลง่อ�านาจภายนอก

อีกด้วยไมว่า่จากภาคการเมืองหรือภาคธรุกิจ การใช้อ�านาจอาจให้ความรู้สกึ

ท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่การท�างานในองค์การโดยเฉพาะองค์การสือ่สารมวลชน

ท่ีเทิดทนูเสรีภาพ แตก็่ยงัพบวา่ยงัคงมีการใช้อ�านาจหรือการเลน่การเมือง

กระจายไปในทกุสว่นขององค์การสือ่ในการใช้อ�านาจเพ่ือการตดัสนิวินิจฉยั 

หลกัการเมืองถกูน�ามาใช้เป็นอนัดบัท่ีสามแม้จะไมม่ากแตก็่ท�าให้คนท�างาน

สือ่ต้องระมดัระวงัตวัเองด้วย

4. หลกัการตลาด หลกัการตลาดเป็นการมุง่เอาใจใสผู่้ รับสารซึง่เป็น

ผู้บริโภคซึง่ควรเป็นหลกัท่ีถกูน�ามาใช้ในการก�ากบัโครงสร้างองค์การ เพราะ

เป้าหมายองค์การอยูท่ี่การขายขา่วและขา่วสารให้กบัผู้บริโภค แตอ่นัท่ีจริง

กลบัเป็นหลกัการท่ีน�ามาใช้น้อยมาก เน่ืองจากในภาพรวมหลกัการตลาด

เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้ามิใช่ต่อตวัพนกังานซึง่ท�าให้เห็น

ความส�าคญัทางการโฆษณาในล�าดบัถดั ๆ  มา นอกจากนีต้ลาดของสือ่สาร

มวลชนสว่นใหญ่เป็นตลาดผกูขาดเน่ืองจากทรัพยากรการสือ่สารยงัอยูใ่น

มือของรัฐบาลหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ การลงโฆษณาและการตระหนกั

ตอ่ผู้บริโภคจะอยูใ่นความสนใจของงานส�านกังานมากกวา่คนท�างานด้าน

วารสารศาสตร์ซึง่เป็นพนกังานสว่นใหญ่
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จริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพของหนังสือพมิพ์

ในฐานะของผู้บริหารองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ควรยดึถือจริยธรรม 

ซึง่อยูใ่นหมวด 3 ของข้อบงัคบัวา่ด้วยจริยธรรมแหง่วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ พ.ศ. 

2541 ดงันี ้

ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมป่ระพฤตปิฏิบตักิาร

ใดๆ อนัจะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกียรตศิกัดิแ์หง่วิชาชีพ

ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมอ่วดอ้างหรืออาศยั

ต�าแหนง่หน้าท่ี เพ่ือเรียกร้องสทิธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมช่อบธรรม

 ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสนิ

จ้างอนัมีคา่ หรือผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือให้กระท�าการหรือไมก่ระท�าการใดอนั

จะขดัตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมลูขา่วสารอยา่งถกูต้อง

รอบด้าน

จริยธรรมของหนังสือพมิพ์ 

 นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะต้องยึดถือจริยธรรมของ

หนังสือพิมพ์เป็นหลัก เพ่ือด�าเนินการรายงานข่าว น�าเสนอเนือ้หาท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์การผลิต

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นสือ่ของชมุชน (สภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต,ิ 

2554) 

1. หนงัสอืพิมพ์ต้องยดึถือข้อเทจ็จริง ความถกูต้องแมน่ย�าและความ

ครบถ้วน

2. หนงัสือพิมพ์ต้องน�าเสนอขา่วเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนหรือหมูค่ณะ
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3. หนงัสอืพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรม

แก่ทกุฝ่าย

4. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมแ่ตง่เตมิเนือ้หาสาระของขา่ว จนคลาดเคลือ่น

หรือเกินจากความจริง หนงัสอืพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอขา่วเพราะความ

ล�าเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตใุห้ข่าวนัน้คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความ

เป็นจริง

5. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมส่อดแทรกความคดิเหน็ลงในขา่ว

6. เม่ือคดัลอกข้อความใดจากหนงัสอืพิมพ์ สิง่พิมพ์ หรือแหลง่ข้อมลู

อ่ืน ๆ ต้องบอกท่ีมาของข้อความนัน้

7. การเสนอขา่วท่ีมีการพาดพิง อนัอาจเกิดความเสยีหายแก่บคุคล

หรือองค์การใด ๆ  ต้องแสดงถงึความพยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถกู

กลา่วหาแสดงข้อเทจ็จริงด้วย

ในกรณีท่ีมีการเสนอขา่วผิดพลาด หนงัสอืพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อ

ผิดพลาดดงักลา่วโดยไมช่กัช้า

8. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมเ่สนอขา่วโดยเลือ่นลอยปราศจากแหลง่ท่ีมา 

พงึระบช่ืุอบคุคลท่ีให้สมัภาษณ์ หรือให้ขา่วอยา่งเปิดเผย เว้นแตจ่ะมีเหตอุนั

ควรปกปิดเพ่ือสวสัดิภาพและความปลอดภยัของแหลง่ขา่ว และต้องเป็น

ประโยชน์ตอ่สทิธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณชน

9. หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าวไว้

เป็นความลบั หากได้ให้ค�ามัน่แก่แหลง่ขา่วนัน้ไว้ หนงัสอืพิมพ์ต้องปกปิด

นามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏในหนงัสอืพิมพ์ฉบบันัน้ไว้เป็นความลบั

10. ในการเสนอขา่วหรือภาพใด ๆ หนงัสอืพิมพ์ต้องค�านงึมิให้ลว่ง

ละเมิดศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็นขา่วโดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
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ต้องให้ความคุ้มครองอยา่งเคร่งครัดตอ่สทิธิมนษุยชนของเดก็ สตรีและผู้ด้อย

โอกาส ในการเสนอขา่วตามวรรคแรกต้องไมเ่ป็นการซ�า้เตมิความทกุข์หรือ

โศกนาฏกรรมอนัเกิดแก่เดก็ สตรี และผู้ด้อยโอกาสนัน้ไมว่า่ทางใดทางหนึง่

11. การพาดหวัขา่วและความน�าของหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมเ่กินไปจาก

ข้อเทจ็จริงในขา่วและต้องสะท้อนใจความส�าคญัหรือเนือ้หาหลกัของขา่ว

12. หนงัสอืพิมพ์จะต้องไมเ่สนอภาพขา่วท่ีอจุาด ลามกอนาจาร หรือ

นา่หวาดเสยีวโดยไมค่�านงึถงึความรู้สกึของสาธารณชนอยา่งถ่ีถ้วน

13. ในการแสดงความคดิเหน็หรือการวิพากษ์วิจารณ์ หนงัสอืพิมพ์

ต้องให้ความเท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถกูพาดพิงเสมอ

14. ข้อความท่ีเป็นประกาศโฆษณาท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสอืพิมพ์ ต้อง

แสดงให้เหน็ชดัวา่เป็นประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอขา่วหรือ

ความคดิเหน็มิได้

วธีิการวจิยั

ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  

(In depth Interview) คณะผู้บริหารและนกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินและการ

ศกึษาวิเคราะห์เนือ้หาการน�าเสนอขา่วในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในรูปแบบสือ่

สิง่พิมพ์ในเชิงปริมาณความถ่ีและร้อยละ 

ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรคือ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้ โดยผู้ วิจยัก�าหนด

ตวัอยา่ง ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ ในเขตจงัหวดัในภาคใต้ท่ีมีการ

ศกึษาจากงานวิจยัของสภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิ(บรรยงค์ สวุรรณผอ่ง, 

2552) ซึง่พบวา่ มีจ�านวนผู้ รับสารและมีการด�าเนินการธรุกิจหนงัสอืพิมพ์
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ท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินใน จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ 

จ.ตรัง โดยในแตล่ะจงัหวดั ผู้ วิจยัเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยการค�านงึถงึ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเน้นน�าเสนอขา่วสารในท้องถ่ินภาคใต้ภาคภาษาไทย 

มีการผลติและเผยแพร่ในรูปแบบสือ่สิง่พิมพ์อยา่งสม�า่เสมอ ตลอดจนได้รับ

ความนิยมจากผู้อา่นในระดบัสงู จงัหวดัละ 3 ฉบบั เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หา  ได้แก่ 

จ.สงขลา ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ 

และหนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง

จ.ภเูก็ต ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ 

และหนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์

จ.ตรัง ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ตรังไทมส์ หนงัสือพิมพ์ตรังนิวส์ และ

หนงัสอืพิมพ์มตติรัง

ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหาร 1 คน และผู้สือ่ขา่ว 1 คน รวม

องค์กรละ 2 คน โดยการวิจยัครัง้นีส้มัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง จ�านวน

ทัง้สิน้ 17 คน เน่ืองจากองค์กรบางองค์กรให้สมัภาษณ์ 3 คน และบางองค์กร

ผู้บริหารและผู้สือ่ขา่วเป็นคนเดียวกนั

ส�าหรับการวิเคราะห์เนือ้หา จะวิเคราะห์หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน 9 ฉบบั 

ตัง้แตม่กราคม-ธนัวาคม 2558 ตามจ�านวนท่ีหนงัสอืพิมพ์ฉบบัสิง่พิมพ์ยงัคง

เหลอือยู ่ซึง่มีจ�านวนแตกตา่งกนัไปในแตล่ะฉบบั

เคร่ืองมือการวจิยัและการทดสอบเคร่ืองมือ

ผู้วิจยัจะจดัท�าแบบค�าถามสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัและแบบฟอร์ม

การเก็บข้อมลูบนัทกึลกัษณะเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน น�าไปให้นกัวิชาการ

ด้านสือ่มวลชน ผู้ เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาองค์กรสือ่ รวม 3 คน พิจารณาก่อนน�า

ไปใช้จริง ทัง้นีแ้บบฟอร์มการเก็บข้อมลูบนัทกึลกัษณะเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์
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ท้องถ่ิน สามารถจดัหมวดหมูจ่ริยธรรมแหง่วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ของสภาการ

หนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิพ.ศ. 2541 ได้ 4 หมวดหมูด้่วยกนัได้แก่ การน�าเสนอ 

ข้อเทจ็จริง การเป็นประโยชน์สาธารณะ การให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

และบอกท่ีมาของข้อความท่ีคดัเลอืก 

การรวบรวมข้อมูล

การสมัภาษณ์แต่ละครัง้จะใช้วิธีการบนัทกึเสียง และน�ามาถอด

ความเพ่ือเก็บรายละเอียดข้อมลูจากประเดน็การสมัภาษณ์ให้ได้มากท่ีสดุ

และไมผิ่ดเพีย้น เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป และการวิเคราะห์เนือ้หา

จะบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ในแบบฟอร์มท่ีจดัท�าเป็นตารางเพ่ือ

รวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบและสะดวกตอ่การน�าไปวิเคราะห์ผลการวิจยั

การวเิคราะห์ข้อมูล

จากการสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัจะใช้การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของ

เนือ้หา แงม่มุท่ีมีความเหมือนกนั และแงม่มุท่ีมีความตา่งกนั โดยจะวิเคราะห์

ในแตล่ะประเดน็ค�าถามท่ีก�าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ จากนัน้จะประมวล 

น�าข้อมลูทัง้หมดน�าเสนอตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 

ส�าหรับการวิเคราะห์เอกสารหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์

ลกัษณะการน�าเสนอของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในแตล่ะฉบบัของแตล่ะองค์กร

สือ่ จากนัน้น�ามาเปรียบเทียบ หาความสมัพนัธ์ เพ่ือสรุปข้อมลูน�าเสนอตาม

วตัถปุระสงค์การวิจยั 

จากข้อมูลการวิจัยทัง้สองส่วน จะได้น�าผลการวิจัยมาสรุปผล 

ร่วมกนั เพ่ือดคูวามสอดคล้อง ความเป็นเหตเุป็นผลกนั และสรุปผลภายใต้

วตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีก�าหนดไว้
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ผลการวจิยั

จากการด�าเนินการวิจยัทัง้การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารและผู้สื่อ

ข่าวของหนงัสือพิมพ์ตวัอย่างและการวิเคราะห์เนือ้หาข่าวหนงัสือพิมพ์  

ผลการวิจยัท่ีตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 การส�ารวจจริยธรรมในการบริหาร

จดัการและการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ จ�าแนก 

ผลการวิจยัเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้

จริยธรรมในการบริหารจดัการหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้สื่อขา่วของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน

ภาคใต้ 9 ฉบบั ฉบบัละ 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 17 คน เน่ืองจาก

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีผู้ให้ข้อมลู 3 คน และบางฉบบั ผู้บริหารและผู้สือ่ขา่ว

เป็นคนเดียวกนั พบวา่ ประเดน็จริยธรรมในการบริหารจดัการหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์ใน จ.สงขลา พบการละเมิดจริยธรรม ได้แก่ การ

หาโฆษณาโดยใช้หนงัสือพิมพ์หวัใหญ่หรือท่ีตนเป็นสตริงเกอร์และแฝง 

ผลประโยชน์ การออกหนงัสอืพิมพ์รายสะดวก เพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจ

และการเมือง การรับเงินเพ่ือท�าข่าว การรวมตวักันเพ่ือขอสปอนเซอร์  

การมีความสมัพนัธ์กบัแหลง่ขา่วท�าให้ไมส่ามารถท�าขา่วในเชิงลบได้ ดงัท่ี 

ผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสักลา่ววา่

“การท�าหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินอยู่บนเสน้ดา้ย อยู่ระหว่างการท�าข่าว

กบัเชิงธรุกิจ”

ในขณะท่ีหนงัสอืพิมพ์ในจงัหวดัภเูก็ต กลบัเหน็วา่ จงัหวดัของตน 

สือ่มวลชนมีสมาคมและชมรมท่ีดแูลกนัเอง และนกัขา่วใน จ.ภเูก็ตมีจ�านวน

จ�ากดั จงึพึง่พาอาศยักนัได้  นอกจากนี ้การท�างานจะเน้นความชดัเจน เชน่ 

ผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ จะตกลงเร่ืองคา่น�า้มนัให้ผู้สือ่ขา่วไปท�าขา่วกบั
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แหลง่ขา่วเอง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาการรับเงินของผู้สือ่ขา่วจากแหลง่

ขา่ว ในประเดน็นี ้ผู้สือ่ขา่วกลา่ววา่

“แมจ้ะเป็นนกัข่าวไสแ้หง้ แต่ท�าดว้ยจิตวิญญาณความเป็นนกัข่าว 

แต่บางคน อยากเทีย่ว อยากได ้ ซ่ึงจริยธรรม ควรรู้ว่าอะไรเปิดเผยได ้เปิด

เผยไม่ได ้จรรยาบรรณตอ้งยึดถือทีส่ดุ”

อยา่งไรก็ตาม อาจมีปัญหาจริยธรรมท่ีพบบ้าง ได้แก่ การน�าเสนอ

ขา่วโดยใช้ค�าท่ีท�าให้อา่นหรือตกใจ หรือผิดเพีย้นจากเร่ืองหนึง่เป็นอีกเร่ือง

หนึง่ รวมทัง้การคดัลอกขา่วและภาพไปใช้โดยไมอ้่างอิงท่ีมา  และการอ้าง

ความเป็นผู้สือ่ขา่วเพ่ือเรียกร้อง/เรียกรับเงิน  

ในส่วนของ จ.ตรัง พบว่า ผู้สื่อข่าว ปัญหาจริยธรรมท่ีพบเห็น 

ได้แก่ การออกหนงัสือพิมพ์รายสะดวก การเรียกเงินจากแหลง่ขา่ว เรียก

คา่ตอบแทน การน�าเสนอโจมตีสือ่ด้วยกนัเอง มีการน�าภาพขา่วจากบคุคล

อ่ืนมาตีพิมพ์โดยไม่มีการอ้างอิงท่ีมา นอกจากนี ้ ผู้ ให้สมัภาษณ์ 3 คน 

แสดงความเห็นวา่ นกัหนงัสือพิมพ์ในจ.ตรังมีจริยธรรมคอ่นข้างสงูและมี

การพฒันาตวัเองมากขึน้ และหนงัสือพิมพ์ยงัมีการผกูมิตรกบัแหลง่ข่าว  

สร้างสงัคม ไมเ่ป็นฝักเป็นฝ่าย โดยผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์ให้มมุมอง

วา่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะมีการพฒันาหรือไมน่ัน้ สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัผู้บริโภค

“ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นตวัคดั ตวับีบ ใหห้นงัสือพิมพ์หนัไปทางทีดี่ข้ึน”

สรุปได้วา่ ปัญหาจริยธรรมด้านการบริหารจดัการของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินท่ีเหมือนกนัของตวัอยา่งทัง้ 9 ฉบบั คือ การเรียกรับเงินจากแหลง่

ข่าว การออกหนงัสือพิมพ์รายสะดวกเพ่ือหวงัค่าโฆษณาจากแหล่งข่าว 

และการคดัลอกภาพและขา่ว โดยไมอ้่างอิงแหลง่ท่ีมา ส�าหรับ จ.สงขลา มี

ความแตกตา่งตรงท่ีมีการน�าช่ือหนงัสอืพิมพ์หวัใหญ่มาอ้างเพ่ือคา่โฆษณา  
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ความสมัพนัธ์กบัแหลง่ขา่วมากเกินไปจนมีผลตอ่การท�าหน้าท่ี การรวมตวั

ของสือ่เพ่ือขอสปอนเซอร์ และการแบง่เป็นพรรคเป็นพวก ในขณะท่ี จ.ภเูก็ต 

มีชมรมและสมาคมนกัขา่ว ท�าให้พึง่พาอาศยักนั ตรวจสอบดแูลกนัเอง และ

มีปัญหาในประเดน็การน�าเสนอขา่วท่ีเกินจริง ส�าหรับท่ี จ.ตรัง พบวา่มีการน�า

เสนอโจมตีกนับ้างระหวา่งสือ่ด้วยกนั 

จริยธรรมในการเสนอเนือ้หาของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น  

จากการด�าเนินการวิจัยวิเคราะห์เนือ้หาข่าวจากหนังสือพิมพ์

ตวัอยา่ง 9 ฉบบั ซึง่เป็นหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของ จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ จ.ตรัง 

จงัหวดัละ 3 ฉบบั ตัง้แตเ่ดือน มกราคม – ธนัวาคม 2558 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดแล้ว พบวา่ ประเดน็ที่หนังสือพมิพ์มี

ลักษณะเข้าข่ายละเมดิจริยธรรมมากที่สุด คือ การค�านงึถงึประโยชน์

สาธารณะ ละเว้นการน�าเสนอขา่วเพราะล�าเอียง ไมเ่สนอภาพท่ีอจุาด ลามก 

นา่หวาดเสยีว ประกาศโฆษณาให้ชดัเจน ไมแ่อบแฝงในขา่ว โดยมีการน�า

เสนอในประเดน็ท่ีเข้าขา่ยผิดจริยธรรมดงักลา่ว กลา่วคือ การน�าเสนอภาพ

ท่ีนา่หวาดเสยีว การแอบแฝงการโฆษณาในเนือ้หาขา่ว ทัง้หมดปรากฏ 73 

ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 8 ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการแอบแฝง

การโฆษณาในเนือ้หาขา่ว เชน่ การมุง่หวงัขายสนิค้าหรือบริการแฝงอยูใ่น

เนือ้หาขา่ว การสนบัสนนุหนว่ยงานภาครัฐ หรือพรรคการเมืองใดการเมือง

หนึง่ เป็นต้น

นอกจากนี ้จากผลการวิจยัด้านการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน พบวา่ ประเดน็ที่มีลักษณะเข้าข่ายละเมดิจริยธรรมรองลงมา

คือ ประเดน็การให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย หมายถงึ การเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายท่ีถกูกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริง การปกปิดช่ือฐานะคนให้ข่าวเป็น 
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ความลบัหากให้ค�ามัน่ไว้ การอ้างแหลง่ข่าว ไมล่ะเมิดศกัดิ์ศรีของบคุคล

ท่ีตกเป็นขา่ว (เดก็ สตรี ผู้ ด้อยโอกาส) และผู้ถกูพาดพิง จากการวิเคราะห์

เนือ้หาพบวา่ มีการน�าเสนอขา่วทางเดียว หรือไมไ่ด้ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องใน

ขา่วได้แสดงความคดิเหน็จ�านวน 62 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 7  

ซึ่งถือว่าละเมิดจริยธรรมในปริมาณท่ีน้อยสอดคล้องกับเม่ือพิจารณา

เนือ้หารวมชิน้ขา่วทัง้หมด 917 ชิน้ขา่ว มีชิน้ขา่วท่ีมีเนือ้หาละเมิดจริยธรรม

หนงัสอืพิมพ์เพียง 151 ขา่ว หรือร้อยละ 16 เทา่นัน้

จากผลการวิจยัการวิเคราะห์เนือ้หาในประเดน็จริยธรรมการน�าเสนอ

เนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ และจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารและผู้สือ่ขา่ว 

ได้ผลท่ีสอดคล้องกนัในแงก่ารเรียกรับเงินจากแหลง่ขา่ว เพ่ือเป็นคา่โฆษณา 

จงึปรากฏเนือ้หาขา่วในลกัษณะเข้าขา่ยโฆษณาแฝง และความใกล้ชิดกบั

แหลง่ขา่ว สง่ผลให้มีการท�าหน้าท่ีเลอืกท�าขา่วโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

พวกพ้องเป็นหลกั

ผู้ วิจัยขอสรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2  

การเสนอแนวทางการพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ดงันี ้

แนวทางการพฒันาจริยธรรมในวชิาชีพนักหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

ผู้บริหารและผู้ สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ทัง้ 9 ฉบับได้น�าเสนอ

แนวทางพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ในประเดน็ตา่ง ๆ   

ดงัตอ่ไปนี ้

1. เข้าร่วมสภาวิชาชีพนกัหนงัสือพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาติ (สนภช.) 

โดยเรียกร้องให้รัฐอุดหนุนตัง้ระเบียบช่วยเหลือนกัวิชาชีพหนงัสือพิมพ์  

ซึง่จะเป็นข้อกฎหมายของคนท�าหน้าท่ีสือ่ท่ีไมต้่องกงัวลเร่ืองรายได้ จะท�าให้

ลดการละเมิดจริยธรรม (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)
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2. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ควรมีกฎหมายควบคุมสื่อ 

ท้องถ่ิน ให้เข้าใจกตกิา มีมาตรฐานการจดัการท่ีมีคณุภาพ (หนงัสอืพิมพ์

ไทยแหลมทอง)

3. ปัญหาในปัจจบุนัของวิชาชีพนกัหนงัสือพิมพ์ คือ บคุลากรไม่

ได้ผา่นการศกึษาด้านสือ่มาโดยตรง จงึมีปัญหาเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพและ

จริยธรรม (หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

4. ผู้บริโภคสื่อต้องเป็นคนกระตุ้นผลกัดนั และเป็นคนคดักรอง  

ให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปฏิบตัหิน้าท่ีไปทางท่ีดีขึน้ (หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

5. องค์กรท่ีดแูลเร่ืองสื่อ ควรสร้างจิตส�านกึ และเปิดโอกาสให้ได้

ศกึษา ทศันศกึษาดงูานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง หรือหนงัสอืพิมพ์ท่ีเคย

ได้รับรางวลั ให้ดขูา่ว ดเูนือ้งานท่ีเคยได้รับรางวลั เห็นภาพข้อเท็จจริงวา่

ขา่วลกัษณะใดเป็นขา่วท่ีดี มาจากการมีจริยธรรมท่ีดีของนกัหนงัสอืพิมพ์ 

(หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กร

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ดงันี ้

1. การตัง้กลุม่ผู้สือ่ขา่วอาสาของโฟกสั ช่ือเครือขา่ยพลเมืองโฟกสั 

จะหาสมาชิกในกลุม่ไลน์ (Line) (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)

2. ตอกย�า้แบรนด์ เปลีย่นโลโก้ (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)

3. การท�าเฟซบุ๊ก การท�า E-book, TV ทาง YouTube หรือ Google+ 

(หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ 

หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์)

4. พฒันาผู้สือ่ขา่วให้เป็นบคุคลท่ีมีทกัษะรอบด้าน (multi functions) 

(หนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ)
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5. นโยบายสือ่สารกบัมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานราชการเก่ียวกบั

อตัราคา่ใช้จา่ยการลงขา่ว เพ่ือให้องค์กรอยูไ่ด้ (หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้)

6. การเพ่ิมหน้า เป็น ไทย จีน องักฤษ อาทิตย์ละ 2 ครัง้ (หนงัสอืพิมพ์

เสยีงใต้)

7. ลดคณุภาพกระดาษ ใช้กระดาษ (หนงัสอืพิมพ์มตติรัง)

จากข้อมลูท�าให้เหน็วา่ในยคุดจิิทลั องค์กรสือ่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

สว่นใหญ่สนใจท�าสือ่ออนไลน์ เพ่ือเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ของผู้บริโภค ทัง้การ

ท�าสือ่ออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลน์ และการท�าโทรทศัน์ออนไลน์ 

 จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัได้จ�าแนกสถานะขององค์กรหนงัสือพิมพ์

ในประเดน็ความยัง่ยืนในอนาคตขององค์กรหนงัสอืพิมพ์ทัง้ 9 ฉบบั โดย

สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 กลุม่ คือ

1. กลุ่มองค์กรท่ีก�าลังสู้ กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั 

2. กลุม่องค์กรท่ีท�าตอ่ไปเร่ือย ๆ แตไ่มแ่นใ่จอนาคต ได้แก่ หนงัสอื

พิมพ์สมิหลาไทมส์ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์

ตรังนิวส์ หนงัสอืพิมพ์มตติรัง

3. กลุ่มองค์กรท่ีคาดว่าจะด�าเนินกิจการต่ออย่างมัน่คง ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ และ

หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์

การจ�าแนก 3 กลุม่ดงักลา่ว อธิบายได้วา่ กลุม่แรกหรือกลุม่องค์กร

ท่ีก�าลงัสู้กับภาวะเศรษฐกิจและสงัคม เป็นกลุ่มองค์กรท่ีไม่มีธุรกิจอ่ืน 

หลอ่เลีย้ง เน้นการผลติและเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินอยา่งเดียว ในขณะท่ี  

กลุม่องค์กรท่ีท�าตอ่ไปเร่ือย ๆ แตไ่มแ่นใ่จอนาคต โดยสว่นใหญ่จะมีธรุกิจ
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อ่ืน ๆ หล่อเลีย้ง เช่น การมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง อย่างหนงัสือพิมพ์ 

สมิหลาไทมส์และหนงัสือพิมพ์ตรังนิวส์ การเป็นนกัข่าวหรือสติงเกอร์ให้

กบัหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง เชน่ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ และหนงัสอืพิมพ์ 

มติตรัง และเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุดในภาคใต้ 

และมีความมัน่คงในระดบัหนึง่ ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้

กลุม่สดุท้าย คือ กลุม่องค์กรท่ีคดิวา่จะด�าเนินกิจการตอ่อยา่งมัน่คง 

เน่ืองจากกลุ่มนีเ้ป็นศนูย์ของหนงัสือพิมพ์ส่วนกลางอย่างไทยรัฐ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง (ศนูย์ไทยรัฐใน จ.สงขลา) และหนงัสอืพิมพ์ตรัง

ไทมส์ (ศนูย์ไทยรัฐใน จ.ตรัง) หรือเป็นหนงัสอืพิมพ์เฉพาะด้านท่ีมีรากฐาน

ความมัน่คงด้านธรุกิจ และเป็นท่ีรู้จกัมาอยา่งยาวนาน อยา่งเชน่ หนงัสอืพิมพ์

ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ ของ จ.ภเูก็ต

การอภปิรายผล 

 ด้วยสถานการณ์สงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ไป หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้จงึต้องมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์การบริหาร

จดัการและการน�าเสนอเนือ้หาภายใต้กรอบจริยธรรม ดงัท่ีผู้ วิจยัอภิปราย

สรุปไว้ 5 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดประชาสังคม ใช้โฆษณาหล่อเลีย้ง

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในอดีต หรือหนงัสอืพิมพ์บางฉบบัท่ียงัคงอยู่

ในปัจจบุนั เน้นแนวคดิประชาสงัคม มาเป็นกรอบในการด�าเนินการ ดงัท่ี  

ชยัอนนัต์ สมทุวาณิช  (2543, น.67 อ้างใน เกศินี จฑุาวิจิตร, 2548)   

แสดงความเหน็วา่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินควรมีรากฐานมาจาก “ประชาสงัคม” 
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ซึง่หมายถงึ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีไมถ่กูครอบง�าโดยรัฐ แตภ่าคประชาชนเป็น

แกนหลกัหรือเป็นสว่นน�าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ของท้องถ่ิน

อยา่งไรก็ตาม ด้วยยคุสมยัท่ีผนัเปลี่ยนไป อดุมการณ์ในการเป็น

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเป็นสือ่ชมุชนหรือเป็นประชาสงัคมเลอืนหายไป เพราะ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะต้องอยูร่อดทา่มกลางสภาวะ การแขง่ขนักบัการเมือง 

เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งไมส่ิน้สดุ จงึต้องพึง่พารายได้ 

จากการขายโฆษณาเป็นหลกั โดยเฉพาะกรณีขององค์กรหนงัสือพิมพ์ 

ท้องถ่ินท่ีไมมี่ธรุกิจอ่ืนหลอ่เลีย้ง

เชน่เดียวกบัท่ี อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัดิ ์ (บรรณาธิการ) (2547) แสดง

ความเห็นว่า องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินบางแห่งจะต้องลดอดุมการณ์

หนงัสอืพิมพ์ประชาสงัคม เพ่ือเพ่ิมคา่โฆษณาเพ่ือการอยูร่อด ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยครัง้นี ้ ท่ีพบว่า องค์กรสื่อบางองค์กร จากท่ีเคยยึดถือ

อดุมการณ์ในการท�างานเพ่ือท้องถ่ิน ปัจจบุนัต้องมีการยืดหยุน่การน�าเสนอ

ขา่วให้รองรับองค์กรธรุกิจ การขายโฆษณาเพ่ือหารายได้มาหลอ่เลีย้งองค์กร

ส�าหรับการด�าเนินการวิจยัเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ท่ี

ผา่นมา โดย บรรยงค์ สวุรรณผอ่งและคณะ (2552)  พบวา่ หนงัสอืพิมพ์ท้อง

ถ่ินภาคใต้มีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีของ จ.สงขลามากท่ีสดุ จ�านวน 11 ฉบบั  

รองลงมาคือ จ.ภเูก็ต จ�านวน 9 ฉบบั และ จ.ตรัง จ�านวน 8 ฉบบั พบวา่ องค์กร

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีเพียง 1 ใน 4 ท่ีประกอบธรุกิจอยา่งเดียว ท่ีเหลอืต้อง

ท�าธรุกิจสือ่อ่ืน และธรุกิจท่ีไมใ่ชธ่รุกิจสือ่อ่ืนควบคูไ่ปด้วย ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้

ก็ยงัพบลกัษณะการบริหารจดัการของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของทัง้ 3 จงัหวดั

ในลกัษณะดงักลา่วเชน่เดียวกนั คือพบวา่ มีทัง้องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท่ีก�าลงั
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สู้กบัภาวะเศรษฐกิจ องค์กรท่ีไมแ่นใ่จอนาคต และองค์กรท่ีคดิวา่ตนเองมี

ความมัน่คง โดยสว่นใหญ่พบวา่ จะเป็นองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีไมแ่นใ่จ

อนาคต ซึง่โดยสว่นใหญ่ไมมี่ธรุกิจอ่ืนหลอ่เลีย้ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

อริน เจียจนัทร์พงษ์ (2558) ท่ีศกึษาความอยูร่อดของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

ภาคกลาง และพบวา่ เพราะการก่อตัง้และนโยบายการเสนอขา่วเฉพาะกลุม่ 

ท�าให้ฐานผู้อา่นแคบ ดงึดดูโฆษณาได้น้อย การด�าเนินธรุกิจแบบเจ้าของคน

เดียว ธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ไมมี่แหลง่รายได้ทางเลอืก สถานะทางเศรษฐกิจของ

โรงพิมพ์ท่ีไมส่ามารถสร้างรายได้ได้มากพอ   

การโฆษณาจงึดเูหมือนเป็นปัจจยัหลกัในการหลอ่เลีย้งการด�าเนิน

การและความอยูร่อดขององค์กรหนงัสอืพิมพ์ ซึง่คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุง

ชดุวิชาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสือ่สิง่พิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

(2547) แสดงทศันะวา่ หน้าท่ีข้อหนึง่ของหนงัสอืพิมพ์คือ การเป็นสือ่โฆษณา 

กลา่ววา่ หนงัสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีอ�านวยข่าวสาร เป็นสื่อกลางน�าพาสินค้า

ธรุกิจให้ผู้อา่นได้มีโอกาสเลอืกซือ้ หรือตดัสนิใจซือ้ หนงัสอืพิมพ์ชว่ยกระตุ้น

เศรษฐกิจ การขายเนือ้หาโฆษณาเป็นแหลง่รายได้ใหญ่สดุของหนงัสอืพิมพ์ 

อย่างไรก็ตามหนงัสือพิมพ์จะต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบพร้อม ๆ กนั 

ไปด้วย

2. หากลยุทธ์ทางการตลาด - มีพวกพ้อง เน้นใกล้ชดิกับแหล่งข่าว

ลดาวลัย์ แก้วสนีวล (2545 อ้างใน ลดาวลัย์ แก้วสนีวล (บรรณาธิการ), 

2552) ให้ข้อมลูวา่ สื่อมวลชนท้องถ่ินยงัไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ สว่นใหญ่อาศยัรายได้หลกัท่ีมาจากสปอนเซอร์ ไมมี่โรงพิมพ์เป็นของ

ตนเอง และผู้บริหารเองก็ไมมี่ความรู้เก่ียวกบัวิธีการลดต้นทนุ การจดัการ

หนงัสอืพิมพ์ให้มีความอยูร่อด ขาดความรู้เก่ียวกบัการตลาดเพ่ือสร้างความ
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สนใจแก่กลุม่ผู้อา่น สิง่เหลา่นีเ้ป็นผลให้องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีผลติ

หนงัสอืพิมพ์อยา่งเดียวอยูล่�าบาก ซึง่ตรงกบัปัญหาขององค์กรหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินบางแหง่จากผลการวิจยัท่ีไมมี่โรงพิมพ์เป็นของตนเอง จงึไมมี่ราย

ได้จากการรับจ้างพิมพ์สิง่พิมพ์ประเภทอ่ืนมาหลอ่เลีย้งธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ 

ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจกลไกการตลาด สง่ผลให้มีปัญหาใน

การบริหารจดัการ

นอกจากนี ้จากข้อเสนอแนะการบริหารองค์กรของ สรุพงษ์ โสธนะ

เสถียร (2554) องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินควรให้ความใสใ่จการบริหาร

องค์กร 4 ลกัษณะ ได้แก่ 

หลกัการบริหารจดัการ เป็นหลกัการท่ีส�าคญัท่ีสดุซึง่องค์กรใช้ก�ากบั

การท�าหน้าท่ีขององค์กร ซึง่องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินของภาคใต้แตล่ะ

ฉบบัมีโครงสร้างแตกต่างกนัไป เช่น ในรูปแบบบริษัทชดัเจน อย่างเช่น 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ ในขณะท่ีบางองค์กรด�าเนิน

การในรูปแบบครอบครัว อยา่งเชน่ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์ 

มติตรัง เป็นต้น และจากการวิจยัปรากฏองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ี

ท�างานร่วมกบัสือ่หลกั ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์ และหนงัสอืพิมพ์ไทย

แหลมทอง ซึง่ท�างานร่วมกบัศนูย์ขา่วไทยรัฐประจ�าจงัหวดั จะเหน็ได้วา่การ

บริหารจดัการจงึมีความแตกตา่งกนัไปในรายละเอียด ผู้บริหารควรก�ากบั

ดแูลบคุลากร และควบคมุระบบบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ

หลกัการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงจดุมุ่งหมายเดียวกนัของ

คนในองค์กรและผู้อ่านกลุม่เป้าหมาย องค์กรหนงัสือพิมพ์ภาคใต้แต่ละ

ฉบบัจะมีการวางต�าแหน่งจุดขายหนงัสือพิมพ์ของตนเองท่ีชดัเจน เช่น  

มุง่เน้นขา่วธรุกิจและเศรษฐกิจ ดงัเชน่ หนงัสอืพิมพ์มตติรัง หนงัสอืพิมพ์ขา่ว
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เศรษฐกิจธรุกิจ มุง่เน้นขา่วการเมืองและสงัคม เชน่ หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั เป็นต้น หนงัสอืพิมพ์แตล่ะฉบบัจงึต้องใช้หลกัการ

สือ่สารทัง้กบัผู้สือ่ขา่วในองค์กรให้มีความเข้าใจตรงกนั และน�าเสนอขา่วให้

ตรงกบัความสนใจของกลุม่เป้าหมายของหนงัสอืพิมพ์ของตน

หลักการเมือง เป็นการใช้อ�านาจหรือการตัดสินใจท่ีผ่านการ

วิเคราะห์เหตผุลและสถานการณ์ ผู้บริหารสว่นใหญ่มกัจะมีผู้สนบัสนนุหลกั

หนงัสอืพิมพ์ของตน ซึง่โดยสว่นใหญ่อาจจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน การน�า

เสนอขา่วสารสว่นใหญ่จากผลการวิจยั พบวา่ สถาบนัหนงัสอืพิมพ์มีความ

ใกล้ชิดผกูพนักบัสถาบนัทางการเมือง จะมีผลให้หนงัสอืพิมพ์ปรับวิธีการ

รายงานขา่วเพ่ือท�าให้ไมส่ามารถเผยแพร่ขา่วในเชิงลบได้ หรือจ�าเป็นต้องมี

ข้อมลูท่ีถกูต้อง ชดัเจนก่อนน�าเสนอออกไป

หลกัการตลาด หลกัการตลาดเป็นการมุง่เอาใจใสผู่้ รับสาร เพราะเป้า

หมายองค์กรอยูท่ี่การขายขา่วให้กบัผู้บริโภค ซึง่แตล่ะองค์กรหนงัสอืพิมพ์จะ

ต้องมีกลยทุธ์การตลาดท่ีมีความแตกตา่งไป ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาด

ขององค์กร ผู้อา่นกลุม่เป้าหมาย การแขง่ขนักบัสือ่ท้องถ่ินด้วยกนัเอง ภาวะ

เศรษฐกิจของสภาพพืน้ท่ี ฯลฯ ส�าหรับองค์กรท่ีคอ่นข้างมีความมัน่คง จะมี

กลยทุธ์การตลาด คือ การรักษาสปอนเซอร์โดยการลงขา่วให้จริง เน้นเข้าถงึ

กลุม่เป้าหมายโดยการเข้าไปวางแผนการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ให้ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง และหนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ 

3. ใช้เทคโนโลยีเสริม ส่ือสารแบรนด์ สร้างเครือข่าย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาเข้ามาในวงการอุตสาหกรรม

หนงัสอืพิมพ์ ได้มีสว่นเปลีย่นโฉมหน้าของหนงัสอืพิมพ์ไทยไปอยา่งรวดเร็ว 
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มีผลตอ่กระบวนการผลติขา่ว การเตบิโตของหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ ท�าให้

เกิดการแยง่สว่นแบง่ของผู้อา่น ท�าให้องค์กรหนงัสอืพิมพ์สว่นใหญ่ต้องหนั

มาเผยแพร่ขา่วในรูปแบบออนไลน์ควบคูไ่ปกบัฉบบักระดาษ ซึง่จากผลการ

วิจยัครัง้นี ้พบวา่ องค์กรสือ่สว่นใหญ่หนัไปใช้สือ่ออนไลน์ชว่ยเสริมการน�า

เสนอขา่วสารให้รวดเร็ว นา่สนใจ และหวงัผลทางธรุกิจมากขึน้ ทัง้นีก้ารน�า

เสนอขา่วผา่นทางสือ่ออนไลน์สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคขา่วในสงัคม

ปัจจบุนั สอดคล้องกบัท่ีจกัร์กฤษ เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2556)  ให้ความเหน็

วา่ หนงัสอืพิมพ์ต้องปรับตวัเข้าสูค่วามเป็นสือ่ดจิิทลั มีการจดัท�าเวบ็ไซต์เพ่ือ

รองรับผู้อา่นตา่งประเทศ และกลุม่ผู้อา่นใหม ่โดยไมไ่ด้เน้นรายได้ทางธรุกิจ  

ก็เร่ิมหนัมาปรับปรุงเนือ้หาและเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ให้รองรับ

รูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างรายได้อย่างจริงจงักนัมากขึน้ ขณะเดียวกนั

หนงัสือพิมพ์บางแห่งก็เร่ิมปรับตวัเข้าสู่กิจการโทรทศัน์ หลงัจากท่ีบาง

แห่งได้ปรับตวัเข้าสูส่ื่อโทรทศัน์มาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท�าให้เจ้าของธุรกิจสื่อ 

หลายแห่งเร่ิมคิดถึงการใช้ทรัพยากรข่าวร่วมกนั เพ่ือน�าเสนอออกไปใน 

หลากหลายชอ่งทาง

นอกจากนี ้การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอยา่งสงูเชน่กนั 

เพราะจากผลการวิจยั พบวา่ การใช้สือ่สงัคมออนไลน์มีความรวดเร็วและ 

น่าสนใจกว่าสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ เพ่ือใช้ในการสื่อสารแบรนด์ 

(ตราสนิค้า) สูก่ลุม่เป้าหมายท่ีสว่นใหญ่ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ได้รวดเร็วและ

เข้าถงึได้ทัว่ถงึมากขึน้ เพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างเครือขา่ยภาคพลเมือง (Outing,  

2005; Deuze, 2008 อ้างใน Lewis, Kaufhold & Lasorsa, 2009)  

ให้ผู้อา่นมีสว่นร่วมกบัหนงัสอืพิมพ์ และเป็นพลงัสนบัสนนุการท�าหน้าท่ีของ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินตอ่ไป
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4. ต้องการผู้ส่ือข่าวมีทกัษะรอบด้าน 

ในส่วนของผู้สื่อข่าว จากผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของ 

ผู้บริหารองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินต้องการผู้สือ่ขา่วท่ีมีทกัษะความสามารถ

รอบด้าน ดงัท่ี สทุธิชยั  หยุน่  (2550: 24 อ้างใน สภุาพร นิลด�า, 2555) เสนอ

แนะวา่ บคุลากรท่ีเข้ามาท�างานในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในยคุดจิิทลั ต้องมี

ความสามารถในการท�าขา่วแบบสือ่ประสม (Multimedia) คือ การท�าขา่ว

เป็นเสียงและภาพพร้อมกนัไปด้วย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้สื่อขา่วสมยัใหม่

จ�าเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เช่ียวชาญเป็นพืน้ฐาน และยงัต้องมี

ศกัยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการรวมรวมข้อมลูขา่ว 

สือ่ขา่ว สบืค้นแหลง่ขา่ว รายงานขา่ว ตดิตอ่สมัภาษณ์แหลง่ขา่ว สง่ผา่น

ข่าวและต้นฉบบัทางอีเมล ฯลฯ ในการผลิตเนือ้หาสื่อต้องมีรูปแบบสัน้ 

กระชบั สามารถโต้ตอบกบัผู้อ่านได้ด้วยช่องทางสื่อสารแบบผสมผสาน 

(Multi-dimension) ต้องการความสะดวกในการเช่ือมโยงสืบค้นข้อมลูท่ี

ต้องการด้วยการคลกิโยงไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ ได้อยา่งทนัใจ (Pavlik, John & 

McIntosh, Shawn, 2004 อ้างใน คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุงชดุวิชาการ

ผลติหนงัสอืพิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555) 

อยา่งไรก็ตาม วิชยั เชษฐบดี (สภุาพร    นิลด�า, 2555)  ให้ข้อมลูวา่ 

ปัญหาหลกัอยูท่ี่ตา่งจงัหวดัขาดแคลนบคุลากรวิชาชีพหนงัสือพิมพ์อยา่ง

หนกั โดยหนงัสอืพิมพ์จะต้องมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ตัง้แตค่นท�าขา่วหรือ 

นกัขา่ว คนท�าหน้าหรือคนจดัหน้า รวมไปถงึหวัหน้าขา่ว และบรรณาธิการ 

และต้องมีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะการท�าข่าวเชิง

สบืสวน ซึง่ในตา่งจงัหวดั เจ้าของมกัท�ากนัเอง ตัง้แตเ่ป็นบรรณาธิการไป

จนถงึขายโฆษณา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีขาดบคุลากรด้านขา่วท่ีมี 
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ความสามารถหลากหลาย มีอดุมการณ์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

โดยเฉพาะผู้สือ่ขา่วในระดบัภมิูภาคและระดบัจงัหวดั  

5. ยดึม่ันในจริยธรรมนักหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

จากผลการวิจยัครัง้นี ้ยงัพบวา่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ยงัคงมี

การน�าเสนอเนือ้หาท่ีเข้าขา่ยละเมิดประโยชน์สาธารณะ ในลกัษณะโฆษณา

แฝง และการน�าเสนอขา่วและภาพท่ีนา่หวาดเสยีว  ท่ีต้องการน�าเสนอให้ผู้รับ

สารเกิดความสนใจ  นอกจากนี ้ปรากฏลกัษณะการน�าเสนอขา่วท่ีมีลกัษณะ

เข้าขา่ยไมใ่ห้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายท่ีถกูพาดพิงให้แสดงความคดิเหน็  

ชีใ้ห้เหน็วา่ การน�าเสนอขา่วในบางครัง้ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินบางฉบบัให้ความ

ส�าคญักบัความสมัพนัธ์ความใกล้ชิดกบัแหลง่ขา่ว ท�าให้ไมไ่ด้น�าข้อมลูจาก 

ผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่ีรอบด้านมาน�าเสนอ อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการน�าเสนอขา่ว

ดงักลา่ว พบในปริมาณน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณการน�าเสนอขา่วในภาพรวม 

แสดงให้เหน็วา่ นกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ ยงัให้ความส�าคญักบัการน�า

เสนอขา่วภายใต้กรอบจริยธรรมของวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ ซึง่สอดคล้อง 

กบัทศันะของ จนัทนา ทองประยรู (2552) ท่ีเห็นว่า ไม่ว่าสื่อออนไลน์ 

จะอ�านวยความสะดวกรวดเร็ว สกัเพียงใดก็ตาม นกัวารสารศาสตร์ไมว่า่จะสือ่ขา่ว

ผา่นสือ่รูปแบบใด ยงัคงควรยดึมัน่และถือปฏิบตัใินการประกอบวิชาชีพอยา่งมี 

ศีลธรรม จรรยาบรรณ มีอิสระ ซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม ส�านกึในหน้าท่ี เสรีภาพ  

ความรับผิดชอบ ความเท่ียงธรรม ทัง้ในการสือ่ขา่วและน�าเสนอ นกัวารสารศาสตร์

ยงัควรให้ความเคารพแหลง่ขา่ว ไมเ่ปิดเผยแหลง่ขา่วท่ีไมป่ระสงค์จะให้เปิดเผย  

ไมต่ดัสนิความลว่งหน้า พร้อมกบัฟังความคดิเหน็และเร่ืองราวร้องทกุข์จาก

ประชาชน รวมทัง้การด�าเนินกิจการขององค์กรสือ่อยา่งยัง่ยืนต้องอยูบ่นฐานของ

ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่องค์กร และตอ่สงัคม  
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อยา่งไรก็ตาม สดุารัตน์ ดษิยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ และจกัร์กฤษ 

เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2557)  แสดงความเหน็วา่ ท่ีผา่นมาพบวา่ ผู้ ท่ีสงักดั

องค์กรสือ่ มกัจะใช้ถ้อยค�าท่ีรุนแรง หรือดา่ทอ ดถูกู เหยียดหยามบคุคลอ่ืน

เป็นกรณีท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้  นอกจากนี ้ผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ควรจะต้อง

แสดงตวัตน ต�าแหนง่ หน้าท่ีให้ชดัเจน กรณีเป็นสือ่มวลชนและในการใช้ภาพ

เพ่ือแสดงตวัตนนัน้ ไมค่วรน�าภาพบคุคลอ่ืนหรือบคุคลสาธารณะมาแสดงวา่

เป็นภาพของตวัเอง  และภาษาท่ีใช้ก็ต้องระมดัระวงั การใช้ถ้อยค�าและภาษา 

ท่ีเป็นการหม่ินประมาทบคุคลอ่ืน ซึง่จะการด�าเนินการวิจยัครัง้นี ้พบวา่ มีการ

ละเมิดจริยธรรมในสือ่สงัคมออนไลน์ในลกัษณะการน�าภาพหรือข้อความของ

บคุคลอ่ืนมาเป็นของตนเอง โดยไมมี่การอ้างอิง การน�าเสนอเร่ืองราวท่ีไมเ่ป็น

จริง และการใช้ภาษาท่ีไมมี่มลูท�าให้กลายเป็นเร่ืองตระหนกตกใจของคนใน

สงัคม ตลอดจนการใช้ภาษาท่ีไมเ่หมาะสม 

6. มีองค์กรวชิาชีพดแูลช่วยเหลือ ก�ากับจริยธรรม

ในทัศนะของสุภาพร นิลด�า (2555) เห็นว่า ควรมีสภาการ

หนงัสือพิมพ์แหง่ชาติ เข้ามาควบคมุดแูลการกระท�าผิดจริยธรรม รวมถงึ

องค์กรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ควรจดัสมัมนานกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินให้ยดึมัน่ใน

จริยธรรมวิชาชีพ การสร้างกิจกรรมเพ่ือปลกุจิตส�านกึในวิชาชีพสือ่มวลชน

อยง่มีอดุมการณ์ท่ีถกูต้อง

นอกจากนีใ้นประเดน็จริยธรรมของสือ่ท้องถ่ิน สภุาภรณ์ ศรีดี (2558) 

พบวา่ สือ่มวลชนท้องถ่ินสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายใน

ระดบัน้อย แตมี่ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัจริยธรรมของสือ่มวลชนในระดบั

มาก ซึง่จากผลการวิจยัชิน้นี ้การน�าเสนอเนือ้หาขา่วในภาพรวมขององค์กร



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

283

หนงัสือพิมพ์ ยงัอยู่ในกรอบจริยธรรม จะพบการละเมิดบ้าง  แต่อยู่ใน

ปริมาณท่ีน้อย ท�าให้พออนมุานอนาคตของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ได้

วา่ นกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยงัมีจริยธรรมในการบริหารจดัการและน�าเสนอ

ขา่วสารในระดบัสงู แตด้่วยภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเทคโนโลยี

ท่ีก้าวหน้า ท�าให้องค์กรเหลา่นีจ้ะต้องตอ่สู้ เพ่ือการอยูร่อดพร้อม ๆ ไปกบั

การท�าหน้าท่ีนกัหนงัสือพิมพ์ของท้องถ่ินเพ่ือสงัคมท้องถ่ิน ซึ่งหนทางท่ี 

ผู้ ให้ข้อมลูคิดว่าจะช่วยท�าให้องค์กรหนงัสือพิมพ์คงอยู่และพฒันาได้คือ  

การพึง่พาสภาวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาต ิ(สนภช.) การควบคมุ

สือ่ท้องถ่ินด้วยกฎหมายของสภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิการพฒันาทกัษะ

ทางวิชาชีพและจริยธรรมของผู้สื่อข่าว การท่ีผู้บริโภคสื่อจะต้องเป็นคน

กระตุ้นผลกัดนัให้การท�างานของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินพฒันาขึน้ และการมี

องค์กรด้านสือ่ให้ข้อเสนอแนะการน�าเสนอขา่ว และเปิดโอกาสให้เรียนรู้การ

ท�างานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง นอกจากนี ้องค์กรแตล่ะองค์กรก็ต้องหา

แนวทางพฒันาองค์กรเอง  อาทิ การใช้สื่อออนไลน์เสริมสื่อหนงัสือพิมพ์  

การสร้างเครือข่าย การสื่อสารแบรนด์หรือตราสินค้า ตลอดจนการปรับ

กลยทุธ์ทัง้ด้านนโยบาย บคุลากร แนวทางการด�าเนินงานและเผยแพร่

หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือให้การด�าเนินงานหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยงัคงยืนหยดั

และเป็นท่ีพึง่ของสงัคมท้องถ่ินตอ่ไป

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

การน�าเสนอเนือ้หาข่าวควรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม

รูปแบบสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ  

แตเ่นือ้หาขา่วท่ีน�าเสนอนัน้ควรอยูภ่ายใต้กรอบจริยธรรมของผู้สือ่ขา่วหรือ
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นกัหนงัสอืพิมพ์ เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีของสือ่ยงัคงถกูต้องชดัเจน และมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท�างานเพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดและ

ด�าเนินงานอยา่งยัง่ยืน

 นอกจากนี ้องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูล ก�ากบัการท�าหน้าท่ีของ

สือ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรเข้ามามีบทบาทในการวางกฎเกณฑ์ 

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีชดัเจน ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้สือ่มวลชน

ท�าหน้าท่ีได้อย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สงัคมภายใต้กรอบ

จริยธรรม และบทบาทของผู้ รับสาร ยงัคงมีความส�าคญัอยา่งสงูตอ่การท�า

หน้าท่ีของสือ่ การรู้เทา่ทนัการน�าเสนอขา่วสาร และการด�าเนินงานของสือ่ 

ตลอดจนการให้ความส�าคญักบัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน โดยการสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานให้เกิดการพฒันาอยา่งสร้างสรรค์ จะสง่ผลให้การท�าหน้าท่ีของ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะยงัคงบทบาทท่ีสร้างประโยชน์ตอ่สงัคมได้ตอ่ไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการด�าเนินการวิจยัตามองค์ประกอบของการ

สือ่สาร คือ ผู้สง่สาร (Sender) สือ่ (Channel) และเนือ้หา (Message) จงึยงั

ขาดการวิจยัในองค์ประกอบผู้รับสาร (Receiver) เพ่ือค้นหาแงม่มุอ่ืน ๆ  ท่ีอาจ

จะเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัชิน้นี ้ และเป็นแนวทางในการพฒันาจริยธรรม

ของนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินตอ่ไปได้อยา่งสมบรูณ์แบบมากขึน้
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การส่ือสารเพื่อช่วงชิงพืน้ที่ทางความคิดในการเคล่ือนไหว
ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จงัหวัดกระบี่
The Communication for War of Position in the Social  
Environmental Movement of the Coal Powerplant at Krabi 
Province Project

ทพิย์อนงค์ จนิตวจิติ* Tip-Anong Jintawijit*
สมสุข หนิวมิาน** Somsuk Hinwiman**

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่ม              

ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีในการชว่งชิง

พืน้ท่ีทางความคดิ โดยใช้วิธีการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบ่ี โดยแบง่ชว่งเวลาการเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ชว่งท่ี1 

เดือนสงิหาคม พ.ศ.2555 ถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 ชว่งท่ี 2 เดือนมกราคม
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ประเภทเอกสาร ได้แก่ สือ่ระดบัชาต ิสือ่เฉพาะกิจ 2)แหลง่ข้อมลูจากสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ เวบ็ไซต์, เฟซบุ๊ก 3) สือ่กิจกรรม

ผู้วิจยัได้ศกึษาการใช้สือ่ของกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้าน โดย

แตล่ะฝ่ายมีการสร้างกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical Bloc) ของตนขึน้มา 

และท�าการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิผา่นสือ่ อนัน�ามาซึง่ชยัชนะของแตล่ะ

ฝ่ายผา่นชดุความหมายท่ีสร้างขึน้ จากการวิจยัพบวา่ฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการ

ชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิโดยใช้สือ่ ดงันี ้1.สือ่กิจกรรม 2.สือ่ประชาสมัพนัธ์ 

3.การใช้สื่อท้องถ่ิน 4.สื่อมวลชนกระแสหลัก 5.เว็บไซต์ 6.เฟซบุ๊ ก  

โดยมีเป้าหมายให้ผู้ รับสารเห็นด้วยกบัโครงการ เปลี่ยนแปลงความคิด  

และหาแนวร่วมในการสนบัสนนุ

ในส่วนของกลุ่มผู้ คัดค้านมีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรีนพีซต่อ 

ผู้ ท่ีสนใจเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อมและคนทัว่ไปท่ีเข้าชมเวบ็ไซต์ และใช้เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้านท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆ  

ของทางกลุม่ ไมว่า่จะเป็นการเดนิขบวน การย่ืนหนงัสอื และให้ข้อมลูถงึ 

พิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และรายงานสถานการณ์สดในการชมุนมุ รวมถงึ 

ใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมลูตอบโต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีด้วย 

ค�าส�าคัญ: การสื่อสาร / การชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคิด / การเคลื่อนไหว 

ทางสงัคม 
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Abstract

This research  has objective to study communication for  

“War of Position” of supporter and objector in social movement 

about the coal powerplant at Krabi province project by using  

documentary research in 3 periods 1) August 2012 – December 2014  

2) January – July 2015 3) December 2016 – March 2017.  

The researcher use 3 sources of information 1) documents such as  

national media, specialized media 2) electronic media such as 

website, Facebook 3) activities.

This research studies media use of supporter and objector 

who are build the group called “Historical Bloc” (Class) to support 

them. And It makes them to be the winner of each group pass  

meaning that they built. 

The results of this research found that the supporter use  

the media for war of position as follows 1.activities 2.printed media 

3.local media 4.mass media 5.website 6.facebook. Media using has 

three objectives 1) the receiver supported them 2) changing receiver 

3) finding people to support them. 

The objector communicate to receiver by Greenpeace  

website that receiver are interesting in protect the environment and use 

“Stop Coal Krabi” facebook homepage to communicate with receiver. 

They use facebook homepage to be a main channel for release their 
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movements, giving the information of damage from coal including 

live the situation streaming about their movements. Including use to 

retort the supporter pass this channel.

Keywords: Communication / War of position / Social movement
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บทน�า

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรับสังคมไทย 

ประเทศไทยเคยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อน คือ โครงการโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

จังหวดัล�าปาง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเจ้าของโครงการ โดยอนุมัติ

ในรัฐบาลของจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเกิดปัญหา 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ร่ัวไหลท�าให้เ กิดผลกระทบต่อชาวบ้าน 

รอบโรงไฟฟ้า ในยคุนัน้ไมมี่การท�าประชาพิจารณ์หรือถามความเห็นของ

ประชาชนในพืน้ท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไม่มีใครให้ข้อมูลกับประชาชนว่า 

ลิกไนต์ คือ ถ่านหินสกปรกท่ีสดุในบรรดาถ่านหินทกุประเภท เน่ืองจาก 

เม่ือถกูเผาไหม้เพ่ือสร้างพลงังานไปเดนิเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า ก็จะเกิดเขมา่ขีเ้ถ้า 

และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ อนัเป็นต้นเหตขุองฝนกรด เม่ือมีโรงไฟฟ้าเข้า

มาตัง้ในพืน้ท่ีและปล่อยเขม่าควนัจากการเผาถ่านหิน สิ่งท่ีตามมาก็คือ

การเกิดฝนกรดถ่ีขึน้ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2541 มีพืน้ท่ีทางเกษตร 

ถกูท�าลายและมีชาวแมเ่มาะล้มป่วยจ�านวนมาก

จากกรณีข้างต้น คนไทยสว่นใหญ่จงึหวาดระแวงเม่ือได้รับทราบ

ข่าวสารว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก�าเนิดขึน้ อันเน่ืองมาจาก

โครงการท่ีผา่นมาล้วนก่อให้เกิดผลกระทบตอ่คนในพืน้ท่ี  ทัง้ความขดัแย้ง 

การเจ็บไข้ได้ป่วย ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ดงันัน้เม่ือรัฐบาล

มีแผนท่ีจะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไปท่ีจงัหวดัใด รัฐบาลจะต้อง

เผชิญกบัการตอ่ต้านของคนในพืน้ท่ีอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ชาวบ้านเดนิทางจากจงัหวดั

กระบ่ีมาท่ีท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรอฟังค�าตอบเร่ืองโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน จ.กระบ่ี ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ  
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เม่ือนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการ รัว้ท�าเนียบรัฐบาลพลเอก 

ประยทุธ์ จนัทร์โอชาจงึสัน่สะเทือนไปด้วยแรงโกรธเกรีย้วและผิดหวงัของ

มวลชนจากในพืน้ท่ี การชุมนมุยืดเยือ้กระทัง่แกนน�า 5 คนกบัผู้ชุมนุม

จ�านวนหนึง่ถกูจบักมุ แตไ่ด้รับการปลอ่ยตวัภายในอีก 2 วนัตอ่มา และ

การชุมนุมสลายตัว โดยนายกรัฐมนตรีรับปากจะยกเลิกรายงานการ

ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) ท่ีท�ามา ซึง่มีปัญหา

มากมายในขัน้ตอนการจดัท�า มีการท�าร้ายกนักลางเวทีรับฟังความคดิเหน็  

การขนคนมาสนบัสนนุ ท่ีส�าคญัเป็นการจดัท�าโดยบริษัทผู้ รับจ้างเจ้าของ

โครงการ ท�าให้ขาดความน่าเช่ือถือเร่ืองความเป็นกลาง (วีระศักร  

จนัทร์สง่แสง, 2560)

ในชว่งท่ีมีการชมุนมุหน้าท�าเนียบรัฐบาล (วนัท่ี 17- 19 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.2560) ของกลุม่ตอ่ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน พืน้ท่ีของสือ่ท่ีเป็นสือ่กระแส

หลกั อยา่งหนงัสือพิมพ์ วิทย ุ โทรทศัน์ เตม็ไปด้วยเร่ืองราวของโครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จงัหวดักระบ่ี ข้อมลูจากฝ่ายเจ้าของโครงการให้ข้อมลู

ด้านสนบัสนนุ คือ ชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นในเร่ืองความมัน่คงทางพลงังาน

ของไฟฟ้าในภาคใต้ ฝ่ายต่อต้านก็น�าเสนอข้อมลูในด้านของผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดขึน้กบัทะเลกระบ่ีหากเกิดโครงการดงักลา่ว ซึง่ในชว่งเวลานัน้สื่อ

ในทกุแขนงมีการตดิตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดและน�าเสนอให้ผู้ รับสาร

ตดิตามอยา่งทนัทว่งที 

การต่อสู้กันทางการสื่อสาร ระหว่างฝ่ายผู้สนับสนุนและฝ่ายผู้

คดัค้านผา่นสือ่ประเภทตา่งๆ ใช้เวลาเกือบสามปี (ระยะเวลาการเก็บข้อมลู 

พ.ศ.2557-2560) ซึง่เป็นช่วงท่ีสงัคมไทยมีความต่ืนตวักบัการใช้สื่อใหม ่

และพืน้ท่ีในสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊ก ดงันัน้ทัง้ฝ่ายสนบัสนนุและฝ่าย



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

299

คดัค้าน จงึมีเพจในเฟซบุ๊กของตนเอง เพ่ือน�าเสนอข้อมลู และสร้างเนือ้หา

ผา่นสื่อเพ่ือให้ฝ่ายตา่งๆ รับรู้ถงึจดุยืนของฝ่ายตน ซึง่ก่อให้เกิดกลุม่ท่ีเป็น

มวลชนสนบัสนนุของแตล่ะฝ่าย 

การเคลือ่นไหวกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบ่ีในครัง้นี ้

ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาวิธีการสือ่สารของกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้าน 

โดยแตล่ะฝ่ายมีการสร้างกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc) ของตน 

ขึน้มา และท�าการช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดผ่านสื่อ อนัน�ามาซึง่ชยัชนะ

ของแตล่ะฝ่ายผา่นสาร (Message) ท่ีแตล่ะฝ่ายสร้างขึน้ เพ่ือสร้างความ 

ชอบธรรมให้กับกลุ่มของตน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง  

สือ่จงึถกูใช้เป็นเคร่ืองมือของกลุม่ใดกลุม่หนึง่เพ่ือถ่ายทอดอดุมการณ์ของ

ฝ่ายตน หากฝ่ายใดสามารถยดึครองอดุมการณ์เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ รับสาร

ได้ ฝ่ายนัน้ก็จะสามารถบรรลเุป้าหมายของตนได้ในท่ีสดุ 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่มผู้สนบัสนุนและกลุ่มผู้คดัค้าน 

โรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ในการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1.แนวคิดเร่ือง สงครามการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ

สงครามการช่วงชงิพืน้ที่ทางความคดิ 

อันโตนิโย กรัมชี (Antonio Gramsci) นักมาร์กซิสต์แนว 

มนษุยนิยมชาวอิตาลี ผู้ศกึษายทุธศาสตร์การเรียกร้องพลงัสนบัสนนุจาก

มวลชนผา่นกลไกตา่งๆ ตัง้แตภ่ายในโรงงานไปจนถงึครอบครัว โรงเรียน 
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ศาสนา และอ่ืนๆ รวมไปถงึการสื่อสารและวฒันธรรม และพฒันามาเป็น

แนวคดิท่ีส�าคญัเร่ือง การครองความเป็นเจ้าทางอดุมการณ์ (Hegemony)  

เขาได้วิเคราะห์ชนชัน้และการต่อสู้ทางชนชัน้ (Class struggle) ว่ามี 

สองด้าน ด้านแรกเป็นกระบวนการต่อสู้ เพ่ือยึดอ�านาจรัฐ หรืออยู่ใน

ปริมณฑลทางการเมืองเป็นหลัก ซึ่งเรียกว่า สงครามการเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง (War of manoeurve / War of movement) อย่างไรก็ดี 

ส�าหรับกรัมชีนัน้ การท�างานแต่เพียงสงครามเคลื่อนไหวด้านการเมือง

อย่างเดียว ไม่อาจน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างยัง่ยืนได้ ทัง้นี ้ แม้ว่าจะได้

อ�านาจของรัฐมาแล้วก็ตาม แต่การรักษาอ�านาจเอาไว้ให้ยาวนานนัน้  

ก็ยงัเป็นไปได้อย่างล�าบาก ด้วยเหตนีุ ้ กรัมชีจึงน�าเสนอการต่อสู้ ในอีก 

ด้านหนึง่ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือยดึความคดิและวฒันธรรมของประชาชน หรือท่ี

เขาเรียกวา่ สงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ (War of position) ซึง่หมายถงึ  

กระบวนการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ได้นัน้ จะต้องเอาชนะความคิด

และจิตใจของคนกลุม่ต่างๆ ในสงัคมให้ได้เสียก่อน ทัง้นี ้ กรัมชีได้ย�า้ว่า  

การปฏิวตัิทกุครัง้จ�าเป็นต้องมีสงครามช่วงชิงความคิดผู้คน หรือเป็นการ

ต่อสู้ ทางด้านคุณค่า/ความหมาย ท่ีอยู่ในระดับโครงสร้างส่วนบน  

(superstructure) และจ�าเป็นต้องอาศยัการท�างานในระยะเวลาท่ีคอ่นข้าง

ยาวนาน และท่ีส�าคญั กรัมชีเห็นวา่ สงครามช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดมี

ความจ�าเป็นย่ิงในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการตอ่สู้เพ่ือยดึอ�านาจรัฐ และ

โคน่ล้มระบบทนุนิยมในล�าดบัถดัไป ส�าหรับในด้านการสือ่สารนัน้ หากเราเทียบ

เคียงกบัแบบจ�าลองการสือ่สาร S-M-C-R แล้ว สงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความ

คดิอาจเทียบได้กบัการเข้าไปยดึพืน้ท่ี/ชอ่งทางการสือ่สาร (หรือองค์ประกอบ

ตวั C) เน่ืองจากใครก็ตามท่ีมีอ�านาจเข้าไปยดึครองชอ่งทางการสือ่สารเอาไว้ได้  
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หรือสามารถปิดกัน้ชอ่งทางการสือ่สารของชดุความคดิอ่ืนๆ ได้ คนกลุม่นัน้ 

ก็มีโอกาสสถาปนาวิธีคดิของตนให้กบักลุม่ผู้ รับสารเกิดความรู้สกึยินยอม

พร้อมใจ (Consent) ได้นัน่เอง (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

2. แนวคดิเร่ืองกลุ่มทางประวัตศิาสตร์  

ในการจ�าแนกคนออกเป็นกลุ่มๆ นัน้ นักทฤษฎีมาร์กซิสต์

ดัง้เดมิจะใช้เกณฑ์ทางเศรษฐกิจเร่ืองชนชัน้ (Class) เป็นพืน้ฐานและอธิบาย

วา่ชนชัน้ (และการเป็นเจ้าของปัจจยัการผลติ / การแบง่สรรผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ) เป็นท่ีมาของความขดัแย้ง (Conflict) ตา่งๆ ในสงัคม อยา่งไรก็ดี  

กรัมชีได้ตัง้ข้อสังเกตว่า วิธีอธิบายเร่ืองชนชัน้แบบนีมี้ลักษณะเป็น

นามธรรมและง่ายเกินไป โดยไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขสภาพความ 

เป็นจริง ข้อเสนอของกรัมชีก็คือ ให้ท�าการวิเคราะห์ช่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์ (Conjuncture analysis) เพ่ือดูว่าในแต่ละช่วงเวลา

ทางประวตัศิาสตร์นัน้ มีความขดัแย้งระหวา่งกลุม่แบบใดบ้าง และท่ีส�าคญั 

เป็นไปได้หรือไมว่า่ กลุม่แตล่ะกลุม่ทางเศรษฐกิจจะมีการ “รวมตวัเฉพาะกิจ”  

ระหว่างกนัในบริบททางประวตัิศาสตร์ หรือเกิดรูปแบบท่ีกรัมชีเรียกว่า  

กลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc) 

 ในมิติแบบชนชัน้ทางเศรษฐกิจนัน้ จะอาศัยการจ�าแนกคน

เป็นกลุ่มๆ ตามการตดัขวางในแนวนอน และแต่ละชนชัน้จะมีลกัษณะ 

ท่ีแยกขาดจากกันโดยสิน้เชิง ตามข้อเสนอของกรัมชีเร่ืองกลุ่มทาง

ประวตัศิาสตร์แล้ว เขาเหน็วา่แตล่ะชนชัน้อาจไมไ่ด้แยกขาดอยา่งสมบรูณ์ 

แต่อาจจะมีในบางจงัหวะเวลาทางประวตัิศาสตร์ ท่ีเกิดการรวมตวักัน 

เป็น “กลุม่” (Bloc) หรือเกิดกระบวนการท่ีท�าให้ผู้คนท่ีข้ามระหวา่งชนชัน้ 
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มีอารมณ์ความรู้สกึบางอย่าง “ร่วมกนั” (“Unified” popular feelings)  

จนอาจกลายเป็นพลงัท่ีน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงหรือการปฏิวตัขิองมวลชน 

(กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

3. แนวคดิเร่ืองการครองความเป็นเจ้า 

กรัมชีกล่าวว่า ชนชัน้ใดก็ตามจะกลายเป็นชนชัน้น�า และครอง

ความเป็นเจ้าได้ ต้องพยายามเข้าไปสร้างพันธมิตรทางชนชัน้กับคน 

กลุม่อ่ืนก่อน แล้วจงึคอ่ยๆ ยดึกมุชดุความคดิหลกัของประชากรสว่นใหญ่ให้

ได้ในท่ีสดุ กระบวนการท�างานเพ่ือครอบครองความเป็นเจ้าทางด้านการเมือง

และอดุมการณ์ จะมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัอยา่งน้อยสามด้าน ด้วยกนัคือ 

1) หน้าท่ีในการสร้างกลุม่ทางประวตัิศาสตร์ (Historical bloc) 

กล่าวคือในการครองความเป็นเจ้านัน้ จ�าเป็นต้องมีการสร้างพนัธมิตร 

ข้ามกลุ่มต่างๆ ทางสงัคม (Social groups) หรือท่ีเรียกว่า กลุ่มทาง

ประวตัิศาสตร์ ซึง่จะช่วยระดมความร่วมมือและสมานฉนัท์จากคนกลุม่

อ่ืนๆ หรือชนชัน้อ่ืนๆ ดงักรณีของศลิปิน นกัวิชาการ หรือสื่อมวลชน ท่ีมกั

มีสถานภาพเป็นกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ในหลายๆ ชว่งเง่ือนไขเวลา 

2) หน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท�าสงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ  

(War of position) เป้าหมายของการครองความเป็นเจ้านัน้ ต้องอาศยั

การยดึอ�านาจท่ีรอบด้าน ตัง้แตด้่านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม จริยธรรม 

วัฒนธรรม และการสื่อสาร ดังนัน้กระบวนการนีจ้ึงเป็นกลไกส�าคัญ 

ของการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิของคนในสงัคม  

3) หน้าท่ีในการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Consent) อนัถือ

เป็นเป้าหมายสงูสดุของการครองความเป็นเจ้าท่ีจะสร้างความชอบธรรม 
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ทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคุมจิตส�านึกและความเห็นพ้องต้องกัน  

(Consensus) ของมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

ระเบยีบวธีิวจิยั

ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพ เพ่ือศึกษาการช่วงชิง

พืน้ท่ีทางความคดิในการเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมกรณีโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี โดยผู้ วิจัยเลือกใช้แหล่งข้อมูล 3 แหล่งคือ  

1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ สื่อระดับชาติ สื่อเฉพาะกิจ  

2) แหลง่ข้อมลูจากสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ เวบ็ไซต์, เฟสบุ๊ค 3) สือ่กิจกรรม

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา

การศกึษาเอกสาร ได้แก่ สื่อระดบัชาติ คือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 

โทรทศัน์ สือ่เฉพาะกิจ คือ สือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน  

สื่อสงัคมออนไลน์  คือ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก ท่ีมีการน�าเสนอข่าวเก่ียวกับ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบ่ี และสือ่กิจกรรม คือ การจดัเวที 

รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายเจ้าของโครงการ การชมุนมุประท้วงของฝ่าย

คดัค้านโครงการ และเวทีเสวนาท่ีแตล่ะฝ่ายจดัขึน้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบนัทกึข้อมลู (Coding sheet) 

ประกอบด้วยรายละเอียด 5 หวัข้อ ดงันี ้1) สือ่สารกบัใคร 2) เป้าหมายของ

การสื่อสาร 3) ประเภทของสื่อ 4) เนือ้หาสาร 5) ผลของการสื่อสาร 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ชว่งเวลาการเก็บข้อมลูแบง่เป็น 3 ชว่ง ดงันี ้ชว่งท่ี 1 เดือนสงิหาคม 

พ.ศ.2555 - เดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 คือ ชว่งริเร่ิมโครงการโดยกฟผ.จดัเวที 

รับฟังความคดิเหน็ประชาชนครัง้ท่ี1-ครัง้ท่ี3 (ค.1-ค.3) โครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน จ.กระบ่ี และโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรัว้  

ชว่งท่ี 2 เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 คือ ชว่งท่ีกลุม่ผู้คดัค้าน

ได้รวมตวักนัเป็นเครือขา่ยปกป้องอนัดามนัไมเ่อาถ่านหิน ย่ืนหนงัสอืตอ่ผู้วา่

ราชการจงัหวดั และเดนิทางมายงักรุงเทพมหานครเพ่ือย่ืนหนงัสอืตอ่นายก

รัฐมนตรี และแสดงการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social movement) ให้ประชาชน 

สว่นใหญ่ของประเทศได้รับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ และชว่งท่ี 3 เดือน ธนัวาคม 

พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560 คือ ชว่งท่ีรัฐบาลสัง่เดนิหน้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินกระบ่ี และกลุม่ผู้คดัค้านเดินทางมารับฟังการพิจารณาโครงการ 

ท่ีท�าเนียบรัฐบาล และมีการชมุนมุเป็นเวลา 3 วนั โดยแตล่ะชว่งท่ีผู้วิจยัท�าการ

เก็บข้อมลู ฝ่ายสนบัสนนุและฝ่ายคดัค้านมีการสือ่สารในประเดน็ท่ีแตกตา่งกนั

การวเิคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิจยัน�าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด มาวิเคราะห์กลยทุธ์การสือ่สาร

ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ความขดัแย้งจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี โดยกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้านมีวิธีการใช้สือ่อยา่งหลากหลาย  

เพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีจากสาธารณชน และให้แต่ละกลุ่มยอมรับเนือ้หาท่ีตน 

สร้างขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มในสถานการณ์ 

ความขดัแย้ง และชีใ้ห้เหน็ถงึวิธีการตา่งๆ ท่ีแตล่ะฝ่ายได้ใช้เพ่ือถ่ายทอด

อดุมการณ์ของตน  
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สรุปผลการวจิยั 

การสื่อสารเพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดในการเคลื่อนไหวด้าน 

สิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบ่ี  

แบง่ชว่งเวลาการเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ได้ผลดงันี ้

1. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิจงัหวัดกระบี่ในช่วงริเร่ิมโครงการ (เดอืนสิงหาคม 

พ.ศ. 2555 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 1 ตารางสรุปการสื่อสารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 1
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ในช่วงริเร่ิมโครงการ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการใช้สื่อโดยมี 

เป้าหมายในการสือ่สารไปท่ีชาวบ้านเพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ จากการ

เก็บข้อมลูพบวา่ การใช้สือ่ของกฟผ.มีการใช้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินและเวบ็ไซต์

ท้องถ่ินเพ่ือสื่อสารกบัชาวบ้านกลุม่สนบัสนนุและชาวบ้านกลุม่ผู้คดัค้าน 

และมีการใช้สือ่มวลชนกระแสหลกั คือ หนงัสอืพิมพ์เพ่ือสือ่สารกบัคนทัว่ไป  

นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาขยายก�าลงัผลิต 

โรงไฟฟ้ากระบ่ี ระบวุ่า กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการจดัเวทีรับฟังความเหน็ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโครงการทา่เทียบเรือ

บ้านคลองรัว้ กฟผ.ก�าหนดให้มีขึน้ทัง้หมด 3 ครัง้ มี 7 กลุม่ คือ 1. ชาวบ้านใน

พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 3. หน่วยงานพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม คือ ส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) 4. หนว่ยงานราชการใน

ระดบัตา่งๆ 5. องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรทางศาสนา สถาบนั 

การศึกษาทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีศึกษา 6. สื่อมวลชนในพืน้ท่ี  

7. ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงและผู้ ท่ีสนใจ (คมชดัลกึ, 2557)

เป้าหมายของการสือ่สารคือ การให้ข้อมลูโครงการกบัชาวบ้านกลุม่

สนบัสนนุ กลุม่ผู้คดัค้าน ตลอดจนบคุคลทัว่ไป เพ่ือให้สนบัสนนุโครงการ 

ประเภทของสือ่ท่ีใช้ประกอบด้วย 1. สือ่กิจกรรม 2. สือ่ประชาสมัพนัธ์ คือ 

แผน่พบั 3. การใช้สือ่ท้องถ่ิน คือ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน (หนงัสอืพิมพ์กระบ่ี

นิวส์ หนงัสอืพิมพ์กระบ่ีบ้านเรา หนงัสอืพิมพ์อปท.นิวส์) และเวบ็ไซต์ท้อง

ถ่ิน จ.กระบ่ี (เวบ็ไซต์เซน็ส์ออฟกระบ่ี เวบ็ไซต์กระแสใต้นิวส์) 4. สือ่มวลชน

กระแสหลกั คือ หนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ 5. สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ คือ เวบ็ไซต์
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ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยมีการออกแบบเนือ้หาด้วยการใช้ชุดความ  

4 รูปแบบ คือ การชีแ้จงโครงการ การตอบโต้ การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ 

การสนบัสนนุโครงการ โดยผลของการสือ่สาร คือ ผู้น�าองค์กรท้องถ่ิน และ

ชาวบ้านสว่นหนึง่สนบัสนนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

การเคลือ่นไหวของกลุม่ผู้คดัค้าน มีการสือ่สารผา่นเวบ็ไซต์กรีนพีซ 

ต่อผู้ ท่ีสนใจเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมและคนทั่วไปท่ีเข้าชมเว็บไซต์  

ซึง่เครือขา่ยปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินและกลุม่กรีนพีซ เขียนจดหมาย

เรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายคือ  

การเรียกร้องให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อจ.กระบ่ีทางด้าน 

สิง่แวดล้อม โดยใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูในการเรียกร้อง โดยมีวตัถปุระสงค์

ท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัโครงการและหาแนวร่วมในการคดัค้าน โดยกลุม่ผู้คดัค้าน

ใช้สื่อดงันี ้ 1.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ เว็บไซต์กรีนพีซ 2. สื่อกิจกรรม คือ  

การชุมนุม 3. สื่อมวลชน มีการออกแบบเนือ้หาโดยใช้ชุดความหมาย  

4 รูปแบบ คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า การคดัค้านโครงการ การปลกุ

จิตส�านกึ การตอบโต้

ในชว่งแรกของการคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้คดัค้านมีการ

รวมตวักนัในนามกลุม่พิทกัษ์ ปกาสยัในปลายปี พ.ศ.2555 เพ่ือย่ืนหนงัสอืตอ่

ผู้วา่ราชการจงัหวดักระบ่ี การท�าการสือ่สารของกลุม่พิทกัษ์ ปกาสยัท�าให้ชาว

บ้านกลุม่อ่ืนท่ีได้รับผลกระทบต่ืนตวั และในปี พ.ศ.2556 เกิดกลุม่คนรักลนัตา  

ได้จดัประชมุกบักลุ่มการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี รวมกนัเป็นเครือข่ายท่ี 

ใหญ่ขึน้ ทัง้สว่นของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบตอ่อาชีพประมงและกลุม่ธรุกิจ

ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการทอ่งเท่ียว สง่ผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติ(กฟผ.)  

ไมล่งจอดเรือขนถ่ายถ่านหินบริเวณเกาะลนัตา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560) 
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แสดงให้เหน็วา่การรวมตวักนัของกลุม่ผู้คดัค้านสามารถสร้างอ�านาจตอ่รอง

กบัเจ้าของโครงการคือ กฟผ. ได้ 

2. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหนิจังหวัดกระบี่ในช่วงที่ 2 ฝ่ายต่อต้านเคล่ือนไหว  

(เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2557 - เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558)

เหตกุารณ์ในชว่งท่ี 2 เกิดขึน้ระหวา่งปีพ.ศ. 2557-2558 นัน้ แสดง

ให้เหน็ถงึบทบาทของกลุม่ผู้คดัค้าน เม่ือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี อยูใ่นชว่งการจดัท�า EIA และ EHIA ทางกลุม่ผู้คดัค้านได้รวมตวักนั 

เป็นเครือข่ายปกป้องอนัดามนัไม่เอาถ่านหิน ย่ืนหนงัสือต่อผู้ว่าราชการ

จังหวดั และเดินทางมายงักรุงเทพฯ เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี  

และแสดงการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social movement) ให้ประชาชน 

สว่นใหญ่ของประเทศได้รับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปการสือ่สารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 2
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ในชว่งท่ี 2 ฝ่ายผู้สนบัสนนุท�าการสื่อสารกบัชาวบ้านผู้สนบัสนนุ  

ชาวบ้านผู้คดัค้าน และคนทัว่ไปในสงัคม โดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ือให้ผู้ รับสาร 

เหน็ด้วยกบัโครงการ เปลีย่นแปลงความคดิ และหาแนวร่วมในการสนบัสนนุ 

ฝ่ายผู้คดัค้านท�าการสื่อสารกบัคนในจงัหวดักระบ่ี คนในภาคใต้ คนใน

ประเทศ และคนตา่งประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ กดดนัการตดัสนิใจของ

รัฐบาลให้ยตุโิครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี 

ทางฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการใช้สือ่ ดงันี ้คือ 1. สือ่มวลชน ทัง้ลงโฆษณา

ในหนงัสือพิมพ์ ผลิตรายการออกโทรทศัน์ช่อง 9 2. สื่อท้องถ่ินท�าการ 

ออกอากาศซ�า้กบัรายการท่ีออกอากาศทางชอ่ง 9 ชอ่งกระบ่ีเคเบิล้ ลนัตา

เคเบิล้ทีวี หาดใหญ่เคเบิล้ทีวี และสือ่มวลชน ประเภทหนงัสอืพิมพ์ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และหนงัสอืพิมพ์ผู้จดัการ 3. สือ่ใหม ่คือเฟซบุ๊ก 

และ 4.เวบ็ไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

ในช่วงท่ี 2 กลุ่มผู้คดัค้านได้ใช้ช่องทางการสื่อสารดงันี ้ 1) เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถงึพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2) สือ่กิจกรรม คือ 

การชมุนมุ 3) เวบ็ไซต์กรีนพีซ 4) สือ่บคุคล คือ นกัวิชาการและนกัเคลือ่นไหว

ทางสงัคม 5) สือ่มวลชน คือ หนงัสอืพิมพ์ และโทรทศัน์

ฝ่ายผู้ สนับสนุนมีการออกแบบสารในสื่อทัง้หมด โดยใช้ 

ชดุความหมาย 4 รูปแบบ คือ การชีแ้จงโครงการ การเปลีย่นแปลงความ

เข้าใจ การตอบโต้ การสนบัสนนุโครงการ สว่นผู้คดัค้านใช้ชดุความหมาย  

4 รูปแบบ คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ 

การคดัค้านโครงการ การตอบโต้ 
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ผลของการสือ่สารในสว่นของกลุม่ผู้สนบัสนนุมีผู้สนบัสนนุโครงการ

ทัง้คนในเมืองและคนในท้องถ่ิน สว่นกลุม่ผู้คดัค้านพฒันากลุม่จากเครือขา่ย

ปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน ขยายเป็นเครือขา่ยปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน 

ประกอบด้วย จงัหวดัสตลู ตรัง พงังา กระบ่ี และภเูก็ต

3. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่  ในช่วงที่  3 คนกลางตัดเชือก  

(เดอืนธันวาคม พ.ศ.2559 – เดอืนมีนาคม พ.ศ.2560) 

จากเฟซบุ๊กของประสทิธ์ิชยั หนนูวล ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

ได้กลา่วถงึการท่ีรัฐบาลสัง่เดนิหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ไว้วา่ “ในหลาย

กรณีท่ีผา่นมาการควบคมุทรัพยากรของชาตเิพ่ือสนองกลุม่ทนุล้วนกระท�า

ผา่นการบญัญตักิฎหมาย มตคิรม. ประกาศอ่ืนใด รวมถงึใช้สรรพก�าลงัของ 

ความเป็นรัฐ สนองการยดึกมุของกลุม่ทนุ กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ก็หยิบย่ืน 

สิ่งนัน้ให้กลุม่ทนุถ่านหินและกฟผ.สงัเวยชีวิตคนและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ตลอดทัง้อนัดามนั” 

จากเหตุการณ์ท่ีเ กิดขึน้ท�าให้กลุ่มผู้ คัดค้านรวมตัวกันมา 

ท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรับฟังการตดัสนิใจของนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 17 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 มีการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ 

(กพช.) และนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี  กลุม่ผู้คดัค้านท่ีชมุนมุอยูด้่านนอกท�าเนียบรัฐบาลตา่งไมพ่อใจและ

แสดงออกด้วยความเกรีย้วกราด ดา่ทอ รวมถงึผิดหวงัและร้องไห้ การชมุนมุ

ยืดเยือ้กระทัง่แกนน�าห้าคนกบัผู้ชมุนมุจ�านวนหนึง่ถกูจบักมุ แตก็่ได้รับการ
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ปลอ่ยตวัในอีก 2 วนัตอ่มาและการชมุนมุสลายตวั โดยนายกรัฐมนตรีรับปาก

จะยกเลกิรายงานการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) 

ท่ีท�ามา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560)

ตารางที่ 3 ตารางสรุปการสือ่สารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 3
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ในช่วงท่ี 3 ฝ่ายผู้ สนับสนุนท�าการสื่อสารกับกลุ่มผู้ สนับสนุน  

กลุม่ผู้คดัค้าน และคนทัว่ไปในสงัคม โดยมีเป้าหมาย คือ ต้องการให้ทกุฝ่าย

สนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ฝ่ายผู้คดัค้านท�าการสือ่สาร

กบัรัฐบาล คนทัง้ประเทศ และตา่งประเทศโดยมีเป้าหมาย คือ ต้องการให้

รัฐบาลยตุโิครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี

การใช้สื่อของเจ้าของโครงการในช่วงท่ี 3 มีการใช้สื่อมวลชน 

กระแสหลกั ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ โทรทศัน์ และสือ่ใหมเ่พ่ิมเตมิในการให้ข้อมลู

มากขึน้ โดยใช้ 1.เวบ็ไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ คือ www.egat.co.th มีราย

ละเอียดเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี อยู ่6 สว่น ดงันี ้1) ข้อมลู

พืน้ฐานโครงการ 2) รายงานสิง่แวดล้อม EIA / EHIA 3) การแสดงออกและ

การสนบัสนนุของประชาชนในพืน้ท่ี 4) บทความแปลไฟฟ้าตา่งประเทศ  

5) Infographic& Animation 6) ทกุค�าถามมีค�าตอบ ชีแ้จงโครงการโรง

ไฟฟ้าพลงัความร้อนกระบ่ี โดยข้อมลูทัง้หมดท่ีชีแ้จงเป็นข้อสงสยัท่ีเกิดจาก 
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ความกังวลของบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ คัดค้าน ในการท�าความเข้าใจ 

วา่จะไมเ่กิดผลกระทบอยา่งท่ีกงัวล และอ้างถงึความจ�าเป็นในการใช้ไฟฟ้า

ในภาคใต้ รวมถงึชมุชนรอบโรงไฟฟ้าจะมีการพฒันาและได้รับผลประโยชน์

จากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2. เวบ็ไซต์ของโรงไฟฟ้ากระบ่ี คือ http://krabi.

egat.co.th/home/index.php/en/ ใช้ข้อมลูชดุเดียวกนักบัเวบ็ไซต์กฟผ. 3. 

เฟซบุ๊กเพจกฟผ.โรงไฟฟ้ากระบ่ี ให้ข้อมลูโดยการลงบทความสนบัสนนุการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4. สื่อกิจกรรม โดยมีการชมุนมุของผู้ ท่ีออกมา 

สนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยการย่ืนหนงัสอืตอ่เจ้าของโครงการ  

5. สือ่บคุคล คือ ผู้น�าท้องถ่ินท�าความเข้าใจกบัเข้าชาวบ้านให้สนบัสนนุโครงการ 

6. สือ่ท้องถ่ิน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์กระบ่ีนิวส์ กระบ่ีบ้านเรา และอปท.นิวส์

ในช่วงท่ี 3 กลุ่มผู้คดัค้านใช้ช่องทางการสื่อสาร ดงันี ้ 1) เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถงึพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเคลือ่นไหว

ตา่งๆ ของกลุม่ ไมว่า่จะเป็นการเดนิขบวน การย่ืนหนงัสอื รวมถงึรายงาน

สถานการณ์สดในการชมุนมุ และใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมลูตอบโต้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีด้วย 

 2) สือ่กิจกรรม คือ การชมุนมุ 3) เวบ็ไซต์กรีนพีซ 4) สือ่บคุคล คือ นกัวิชาการ

และนกัเคลือ่นไหวทางสงัคม 5) สือ่มวลชน คือ หนงัสอืพิมพ์ และโทรทศัน์ 

ฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการออกแบบสารในสื่อทัง้หมด โดยใช้ชดุความ

หมาย 3 รูปแบบ คือ การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ การตอบโต้ การสนบัสนนุ

โครงการ สว่นผู้คดัค้านใช้ชดุความหมาย 2 รูปแบบ คือ การคดัค้านโครงการ 

การตอบโต้ 
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เหตกุารณ์ในชว่งท่ี 3 นบัเป็นจดุพลกิผนัของเหตกุารณ์ เม่ือกลุม่

ผู้คดัค้านเดนิทางมารับฟังการพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จงัหวดักระบ่ี ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) 

ท่ีท�าเนียบรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีตดัสนิใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ท�าให้กลุม่ผู้ชมุนมุท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัการตดัสนิใจดงักลา่ว 

ของรัฐบาล ประท้วงด้วยการพกัค้างบริเวณหน้าท�าเนียบ ซึง่ระหว่างนัน้ 

ทางรัฐบาลไมอ่นญุาตให้ชมุนมุเกิน 5 คน ตามมาตรา 44 ท�าให้มีการจบักมุ

แกนน�าในเวลาตอ่มา หลงัจากชมุนมุเป็นเวลา 2 วนั ทางรัฐบาลได้หาทางออก

ให้กบักลุม่ผู้ชมุนมุ ด้วยการรับพิจารณาชะลอโครงการ และออกค�าสัง่ให้

ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติท�า EHIA ใหม ่ตามข้อเรียกร้องของผู้ชมุนมุ 

อภปิรายผล

จากการวิจัยพบว่า การสื่อสารของฝ่ายเจ้าของโครงการและ 

ผู้ คัดค้านมีความแตกต่างกัน ฝ่ายเจ้าของโครงการท�าการสื่อสารกับ 

ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย องค์กรตา่งๆท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ทัง้หนว่ยงานราชการ  

หน่วยงานรัฐบาล องค์กรศาสนา สถาบนัการศึกษา และสื่อมวลชนใน

พืน้ท่ี ส่วนผู้คดัค้านสื่อสารกบัชาวบ้านผู้ มีผลกระทบ ประชาชนท่ีสนใจ

ด้านสิง่แวดล้อม และสือ่สารกบัคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตแิละ 

หนว่ยงานรัฐบาลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัโครงการเทา่นัน้ 

 ฝ่ายเจ้าของโครงการให้ข้อมลูโครงการกบัทกุฝ่ายเพ่ือหาแนวร่วม 

ในการสนบัสนนุโครงการ ในสว่นของผู้คดัค้านตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ(กฟผ.) และหาแนวร่วมในการคดัค้าน แสดง

ให้เหน็วา่ทัง้สองฝ่ายมีเป้าหมายท่ีตรงข้ามกนัอยา่งชดัเจน โดยแตล่ะฝ่าย
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พยายามใช้การสื่อสารเพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีทางการสื่อสารให้ฝ่ายของตนเอง 

ได้รับชยัชนะและบรรลเุป้าหมายของตน 

ในช่วงแรก ฝ่ายเจ้าของโครงการใช้สื่อดังนี  ้ สื่อกิจกรรม  

สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อท้องถ่ิน สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และสื่อมวลชน  

สว่นผู้คดัค้านใช้สื่อ ดงันี ้ สื่อกิจกรรม สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และสื่อมวลชน  

แสดงให้เหน็วา่ฝ่ายเจ้าของโครงการใช้สือ่ในการสือ่สารมากกวา่และเข้าถงึ

สือ่ได้มากกวา่ผู้คดัค้าน 

ฝ่ายเจ้าของโครงการมีการออกแบบเนือ้หาสาร ดงันี ้ การชีแ้จง

โครงการ การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ สนบัสนุนโครงการและตอบโต้  

สว่นผู้คดัค้านมีการออกแบบเนือ้หาสาร คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า 

การคดัค้านโครงการ การปลกุจิตส�านกึ และการตอบโต้ แสดงให้เหน็วา่แตล่ะ

ฝ่ายมีการออกแบบเนือ้หาสารท่ีแตกตา่งกนั แตมี่การออกแบบเนือ้หาสาร

เหมือนกนั คือ การตอบโต้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการชว่งชิงพืน้ท่ีในการสือ่สาร

 การสือ่สารของฝ่ายเจ้าของโครงการท�าให้ผู้น�าองค์กรท้องถ่ินและ

ชาวบ้านส่วนหนึ่งสนบัสนนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ประชาชน

ในพืน้ท่ีบางสว่นก็ไม่เห็นด้วยกบัโครงการ ฝ่ายผู้คดัค้านรวมตวัผู้ ท่ีได้รับ 

ผลกระทบเป็นเครือขา่ยปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน และกลุม่ผู้ประกอบการ

ธรุกิจการทอ่งเท่ียวในกระบ่ี แสดงให้เหน็วา่ทัง้สองฝ่ายท�าสงครามการชว่งชิง 

พืน้ท่ีการสื่อสาร และฝ่ายท่ีเห็นด้วยกับฝ่ายของตนคือกลุ่มท่ีได้รับผล

ประโยชน์ในแตล่ะฝ่าย ซึง่แบง่กลุม่คนเป็น 2 กลุม่ คือ ผู้ ท่ีเหน็ด้วยกบัโครงการ 

กบัผู้ ท่ีคดัค้านโครงการ 

การสือ่สารในชว่งท่ี 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลติมีการใช้สือ่มวลชนกระแสหลกั  

แสดงให้เห็นถงึการหาแนวร่วมในการสนบัสนนุโครงการ โดยมีเป้าหมาย 
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ไปท่ีชนชัน้กลางและบุคคลทัว่ไป ซึ่งแตกต่างกบัในช่วงแรกท่ีมุ่งเน้นสื่อ

กิจกรรมและสื่อท้องถ่ิน มีการใช้หนงัสือพิมพ์และโทรทศัน์ในการเข้าถึง

ผู้ รับสารทัว่ไปท่ีนอกเหนือจากชาวบ้านในพืน้ท่ี โดยใช้หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

หนงัสือพิมพ์มติชน หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและหนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ 

ในการลงโฆษณา 

ในขณะท่ีฝ่ายผู้คดัค้านได้ท�าการเคลื่อนไหวด้วยการย่ืนหนงัสือ 

ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั และเดนิทางมายงักรุงเทพมหานครเพ่ือย่ืนหนงัสอื

ตอ่นายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social movement)  

เน่ืองจากฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลักได้  

แต่ผู้คดัค้านไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้คดัค้านได้ ผู้คดัค้านจึงสร้างเพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถึงพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึงใช้เป็น

ช่องทางในการตอบโต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินจ.กระบ่ีด้วย นอกจากนีไ้ด้ใช้สื่อบคุคล ประกอบด้วยนกัวิชาการ  

นกัเคลือ่นไหวทางสงัคมเป็นผู้ให้ขา่วสารถงึพิษภยัและผลกระทบจากถ่านหิน

อีกด้วย และยงัคงใช้สือ่เหมือนในชว่งท่ี 1 คือ สือ่กิจกรรม สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

และสือ่มวลชน

แสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีเจ้าของโครงการสื่อสารเร่ืองข้อมลูของ

โครงการ ฝ่ายผู้คดัค้านก็เดนิหน้าตอบโต้ข้อมลู โดยน�าเสนอขา่วสารในอีก

ด้านหนึง่ให้มวลชนรับทราบ น่ีคือการเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงการพยายาม 

ชว่งชิงพืน้ท่ีในการสือ่สาร
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การสือ่สารในชว่งท่ี 3 ฝ่ายผู้คดัค้านใช้สือ่เหมือนในชว่งท่ีผา่นมา  

โดยท�าการสือ่สารเพ่ือแสดงออกในการคดัค้านโครงการ และตอบโต้ข้อมลู

กบัฝ่ายผู้สนบัสนนุ สว่นฝ่ายผู้สนบัสนนุเพ่ิมเตมิสือ่กิจกรรม คือ ชาวบ้าน 

ออกมาย่ืนหนงัสอืสนบัสนนุโครงการกบัเจ้าของโครงการ และใช้สือ่บคุคล 

ได้แก่ ผู้น�าชมุชนในการท�าความเข้าใจกบัชาวบ้านให้สนบัสนนุโครงการ 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ตดัสินใจ 

เดนิหน้าโครงการตามค�าสัง่นายกรัฐมนตรี สง่ผลให้ฝ่ายผู้คดัค้านมาชมุนมุ

ท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท�าให้กลุม่ผู้คดัค้านรวมตวักนั

มาท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรับฟังการตดัสนิใจของนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี  

17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 มีการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังาน 

แห่งชาติ (กพช.) และนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า 

ถ่านหินจ.กระบ่ี  กลุม่ผู้คดัค้านท่ีชมุนมุอยูด้่านนอกท�าเนียบรัฐบาลตา่งไมพ่อใจ 

และแสดงออกด้วยความเกรีย้วกราด ด่าทอ รวมถึงผิดหวงัและร้องไห้  

การชุมนุมยืดเยือ้กระทัง่แกนน�าห้าคนกบัผู้ชุมนุมจ�านวนหนึ่งถูกจบักุม  

แต่ก็ได้รับการปล่อยตัวในอีก 2 วันต่อมาและการชุมนุมสลายตัว  

โดยนายกรัฐมนตรีรับปากจะยกเลิกรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) ท่ีท�ามา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560)

จากเหตุการณ์นีแ้สดงให้เห็นว่าการสื่อสารของฝ่ายผู้ คัดค้าน  

ในการออกมาชุมนุมท่ีหน้าท�าเนียบส่งผลให้การตัดสินใจของรัฐบาล

เปลี่ยนแปลงไป ตรงกบัแนวคิดเร่ืองสงครามการเคลื่อนไหวทางการเมือง

และสงครามการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิตามแนวคดิของแอนโตนิโอ กรัมชี  

เทียบกบัแบบจ�าลองการสื่อสาร ได้กลา่ววา่หากสามารถเข้าไปยดึพืน้ท่ี /  

ช่องทางการสื่อสาร หรือสามารถปิดกัน้ช่องทางการสื่อสารของ 
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ชดุความคิดอ่ืนๆ ได้ คนกลุ่มนัน้ก็มีโอกาสสถาปนาวิธีคิดของตนให้กบั 

กลุม่ผู้ รับสารเกิดความยินยอมพร้อมใจ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ  

หินวิมาน, 2553) เน่ืองจากการชุมนมุของกลุ่มผู้คดัค้านมีผู้ออกมาเข้า

ร่วมเพ่ิมขึน้และได้รับความสนใจจากสือ่มวลชนมากขึน้ เป็นการสือ่สารท่ี

สามารถเข้าไปยดึพืน้ท่ี / ชอ่งทางการสือ่สารของฝ่ายสนบัสนนุไว้ได้ รัฐบาล

จงึต้องทบทวนและยอมยกเลกิรายงานดงักลา่วในท่ีสดุ สง่ผลให้ กฟผ.ต้อง 

ปฏิบตัติาม เหตกุารณ์ดงักลา่วแสดงให้เหน็ถงึการชว่งชิงพืน้ท่ีของทัง้สองฝ่าย  

ถกูตดัสนิด้วยอ�านาจของรัฐบาลซึง่เป็นผู้ ชีข้าด 

จากแนวคิดเร่ืองกลุ่มทางประวัติศาสตร์ (historical bloc)  

เม่ือน�ามาศกึษากลุม่ท่ีออกมาคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี 

พบวา่มีการรวมตวักนัของคนหลายชนชัน้ อาทิ ชาวบ้าน ผู้น�าในท้องถ่ิน  

นกัเคลือ่นไหวทางสงัคม นกัวิชาการ นกักฎหมาย นกัสทิธิมนษุยชน รวมถงึ

ชนชัน้กลางในเมือง ท่ีเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วม ทัง้การออกมาร่วมชมุนมุและ

แสดงความคดิเหน็ในทิศทางเดียวกนั คือคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือการปกป้องทะเลอนัดามนัจากการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนและยตุโิครงการดงักลา่ว 

สว่นของเจ้าของโครงการ กลุม่ทางประวตัิศาสตร์ (Historical bloc) คือ  

ผู้น�าองค์กรท้องถ่ิน ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าบางสว่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ นกัวิชาการ 

และสือ่มวลชนท้องถ่ิน เป็นผู้สนบัสนนุ

แนวคดิเร่ืองการชว่งชิงความเป็นเจ้านัน้มีกระบวนการอนัประกอบด้วย  

หน้าท่ีในการสร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ 

ท�าสงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ และหน้าท่ีในการสร้างความยินยอม

พร้อมใจ จากการศกึษาผู้ วิจยัพบวา่ ในประเดน็ของการคดัค้านการก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี ฝ่ายผู้คดัค้านโครงการ มีความพยายามน�าเสนอ

ทางออกให้กบัเหตกุารณ์ดงักลา่วในหลายประเด็น เช่น การใช้พลงังาน 

ทางเลือก,ข้อมูลเร่ืองปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีเพียงพอในอนาคต ฯลฯ  

เพ่ือช่วงชิงการครองความเป็นเจ้า ท�าให้ผู้ รับสารเห็นด้วย (Consent)  

กบัการเคลือ่นไหวของพวกตน และเข้าใจวา่ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไมไ่ด้เป็นของใครคนใดคนหนึง่ แตเ่ป็นความรับผิดชอบ 

ของทกุคนในสงัคม และในส่วนของเจ้าของโครงการก็จะน�าเสนอข้อมลู 

ท่ีตรงกันข้ามกับฝ่ายผู้คดัค้าน คือ ประเทศมีความต้องการเร่ืองความ

มัน่คงทางพลงังาน และเทคโนโลยีปัจจบุนัสามารถท�าให้ถ่านหินสะอาดได้  

ซึ่งตรงกันข้ามกับชุดความคิดเดิมของคนในอดีต การกระท�าดังกล่าว 

ทัง้ของฝ่ายผู้คดัค้านและผู้สนบัสนนุโครงการได้ท�าการสือ่สารเพ่ือให้ผู้รับสาร

เหน็ด้วย ซึง่ท้ายท่ีสดุก็ท�าให้เกิดกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc)  

ซึ่งส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถช่วงชิงความเป็นเจ้า (Hegemony)  

ของฝ่ายตนได้ ด้วยสาร (Message) ท่ีตนได้ท�าการสือ่สาร 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลจากการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการใช้สื่อ

ประเภทตา่งๆ กบัการเคลือ่นไหวทางสิง่แวดล้อม            

2. ผลจากการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางในการศกึษาเร่ืองการสื่อสาร 

เพ่ือชว่งชิงพืน้ท่ี (War of position) ในการเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อม
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แนวทางการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอส�าหรับ
คนพกิารทางการได้ยนิ
The Guideline of Scriptwriting for Sign-Presented  
TV Programme for the Audience with Hearing Impairment

สุดถนอม  รอดสว่าง*
Sudthanom Rodsawang*

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลกัการเขียนบท

รายการรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน  

โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอของผู้ เขียนบทความ รายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอ  

คือ รายการโทรทศัน์ท่ีมีการบริการลา่มภาษามือในลกัษณะเตม็จอควบคูไ่ป

กบัเสยีงพากย์และมีค�าบรรยายแทนเสยีงตลอดทัง้รายการ เพ่ือให้คนพิการ

ทางการได้ยินสามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้เพ่ือให้ทกุคนสามารถ

รับชมรายการโทรทศัน์ร่วมกนัได้ ผู้ เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็

จอจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจข้อจ�ากัดในการสื่อสารและธรรมชาติของ 

คนหหูนวก เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการคดัเลอืกเนือ้หา การใช้ภาษา 

การเลา่เร่ืองด้วยภาพ และเทคนิคการน�าเสนอ  
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ผลการศกึษาพบว่า หลกัการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เตม็จอ มี 5 ขัน้ตอน คือ 1.) การวางแผนการผลติ (Panning) โดยควรอยูภ่ายใต้ 

แนวคิด “สนับสนุนคนพิการให้ด�ารงชีวิตในสังคมร่วมกับคนทั่วไป”  

2.) การค้นคว้าและการคดัเลือกเนือ้หา (Research) ควรเลือกเนือ้หาท่ี

เป็นเร่ืองใกล้ตวั เน้นสร้างทกัษะชีวิต สอดแทรกเนือ้หารายการท่ีคนพิการ

สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3.) การเขียนโครงเร่ือง (Synopsis) การล�าดบัเร่ืองราว 

ต้องไมซ่บัซ้อน สลบัไปมา 4.) เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (Shooting script)  

ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคญักบัเทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ เน่ืองจาก 

คนหหูนวกรับรู้ผา่นการมองเหน็เป็นหลกั ไมค่วรมีอะไรรบกวนการสือ่สาร

ด้วยภาษามือ 5.) การตรวจทานและแก้ไขบท (Rewriting) ผู้ เขียนบทควรมี

คนหหูนวกเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นหนึง่ในทีมผู้ตรวจทานและแก้ไขบทเพ่ือให้

ข้อมลูเร่ืองคนพิการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การผลติสือ่ได้ การใช้ภาษาส�าหรับ 

คนหหูนวกควรใช้ภาษากึง่ทางการ สัน้ กระชบั ได้ใจความ เรียงประโยค 

ไมซ่บัซ้อน โดยแบง่ประโยคให้สัน้และเขียนเนือ้หาให้เรียงตามล�าดบัเวลา

ค�าส�าคัญ: บทรายการโทรทศัน์ / บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ /  

คนพิการทางการได้ยิน / คนหหูนวก
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Abstract 

Combining the writer’s technical know-how with reviewing the 

relevant literatures and interviewing the professional scriptwriters, this 

article is aimed to propose the guideline of scriptwriting for signed- 

presented TV programme for the audience with hearing impairment. 

The main area of investigation is the feature of signed-presented TV 

programme which is the one that is presented to the audience with 

the full-screen sign language, the extra voice over, and the captions 

throughout the length of the show. By these essentials components, 

the people with hearing impairment are equal to the mass audience 

regarding the accessibility of information. To this end, the scriptwriter  

is suggested to acknowledge the ability and limitation in  

communication of the people in this group in order to effectively  

visualize and present the programme concerning the content  

selection and the use of language.

 Dealing with audience with hearing impairment, this article 

proposes five steps of scriptwriting techniques. The first step is 

‘planning’ which should be under the concept of equality between 

people who are disabled and those who are not. The second step 

is ‘researching’ which is dealt with the selection of content that is  

applicable and useful for their living. The next one is ‘writing synopsis.’  

The sequence of story has to be well organized and not  

to be complicated. The fourth step is ‘writing shooting script.’  
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Visual communication is the prioritization that scriptwriter should 

pay attention to. Moreover, sign language must be free from any  

interference. The final step is ‘rewriting’ meaning that the scriptwriter 

should seek for advices from the people with hearing impairment or 

having them as a script editor. The script will, therefore, be practicable 

for media production. Additionally, the use of language should be in 

semi-formal style representing concise format with to-the-point and 

easy-to-understand sentences in chronological arrangement. 

Keywords: Scriptwriting / Scriptwriting for sign-presented TV  

programmes / People with hearing impairment / Deaf people



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

329

บทน�า

รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ คือ รายการโทรทศัน์ท่ีมีการบริการ

ลา่มภาษามือในลกัษณะเตม็จอควบคูไ่ปกบัเสียงพากย์และมีค�าบรรยาย

แทนเสยีงตลอดทัง้รายการ รายการโทรทศัน์ประเภทนีน้บัวา่เป็นเร่ืองใหม่

ส�าหรับประเทศไทย และอยู่ในระยะเร่ิมต้นทดลองผลิตรายการต้นแบบ 

เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจาก

คนหหูนวกถือวา่เป็นผู้ ท่ีพิการทางการติดตอ่สื่อสาร (Communicatively  

Handicapped) กลา่วคือคนหหูนวกจะมีอปุสรรคในการสื่อสาร ด้วยข้อ

จ�ากดัทางการได้ยินและข้อจ�ากดัจากความแตกตา่งของไวยากรณ์ภาษา

มือและไวยากรณ์ภาษาไทยท�าให้เป็นอปุสรรคในการเข้าถงึสือ่สารมวลชน 

สือ่สิง่พิมพ์ สือ่ใหม ่รวมทัง้การเข้าถงึสือ่โทรทศัน์ซึง่เป็นแหลง่ข้อมลูขา่วสาร  

ดงันัน้รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึเป็นชอ่งทางสือ่สารส�าคญัส�าหรับ

คนหหูนวก คนหตูงึ และคนท่ีสญูเสียการได้ยินภายหลงั ให้สามารถเข้า

ถงึข้อมลูขา่วสารทางโทรทศัน์ได้ตามสทิธิการเข้าถงึข้อมลูขา่วสารพืน้ฐาน  

ผู้ เขียนบทและผู้ผลติรายการโทรทศัน์จงึควรท�าความเข้าใจข้อจ�ากดั และ

เรียนรู้วิธีการสือ่สารเพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถงึหรือรับรู้และ

ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทศัน์ได้อยา่งเสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป

ทัง้นี ้ประเทศไทยมีนโยบายขบัเคลือ่นการพฒันาชีวิตคนพิการเพ่ือ

ให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีสิทธิและศกัดิ์ศรีเท่าเทียมคนทัว่ไป

อย่างตอ่เน่ืองในหลายมิติ ทัง้ด้านสาธารณสขุ การคมนาคม การศกึษา 

เทคโนโลยี และข้อมลูขา่วสาร บทความวิชาการนีจ้งึใช้กรอบแนวคดิจาก

แผนพฒันาและเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

สว่นท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศได้มีการก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ี 2  



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

330

ว่าด้วยเร่ืองการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�า้ในสังคม  

ได้อธิบายไว้วา่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้และสร้างความเป็นธรรมยงั

เป็นปัญหาท้าทาย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีห่างไกลและในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส 

และเป็นข้อจ�ากดัตอ่การพฒันาประเทศ ส�าหรับยทุธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในชว่ง 5 ปีตอ่จากนี ้ได้ให้ความส�าคญักบั

การด�าเนินการยกระดบัคณุภาพบริการทางสงัคมให้ทัว่ถงึโดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงด้านการศกึษาและสาธารณสขุ นอกจากนีใ้นยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ได้ก�าหนดให้มีการลงทนุวิจยั

และพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสงัคมเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ และ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้ พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สงูอาย ุ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศยักลไกการดาเนินงานอยา่งเป็นเครือขา่ย 

ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชนหรือชมุชน

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 20 ได้ก�าหนดให้คนพิการมีสทิธิเข้าถงึและ 

ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะตลอดจน

สวสัดกิารและความชว่ยเหลอือ่ืนจากรัฐ รวมถงึข้อมลูขา่วสาร การสือ่สาร 

บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยี

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส�าหรับคนพิการทกุประเภทตลอด

จนบริการสือ่สาธารณะจากหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับงบประมาณ

สนบัสนุนจากรัฐ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารก�าหนด
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 นอกจากนี ้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กสทช.) ในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานก�ากบั

และดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์ได้ออกประกาศเพ่ือก�าหนดหลกั

เกณฑ์การสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของคนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้

ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ (2560) ก�าหนดให้การประกอบ

กิจการต้องมีบริการพืน้ฐานท่ีท�าให้คนพิการสามารถเข้าถงึหรือรับรู้และใช้

ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ได้อยา่งเสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป 

โดยก�าหนดเป็นมาตรการพืน้ฐานให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทศัน์ส�าหรับการให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  

ต้องจดัให้มีบริการให้สอดคล้องกบัรูปแบบของแตล่ะรายการ โดยอยา่งน้อย

ต้องมีสดัสว่น ดงันี ้

1. บริการลา่มภาษามือ (Sign Language Interpreting) อยา่งน้อย

ร้อยละ 5 ของสดัสว่นรายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้

มีเพ่ิมขึน้จนถงึร้อยละ 9 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ีจดัให้

มีบริการดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่60 นาทีตอ่วนั

2. บริการค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) อยา่งน้อยร้อยละ 40 

ของสดัสว่นรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ

ตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้มีเพ่ิมขึน้

จนถงึร้อยละ 60 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ีจดัให้มีบริการ 

ดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่ 180 นาทีตอ่วนั

3. บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) อย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ของสดัส่วนรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ 
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ตอ่สาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการท่ีได้รับอนญุาต และต้องจดัให้ 

มีเพ่ิมขึน้จนถึงร้อยละ 10 ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ซึง่เม่ือรวมเวลาท่ี 

จดัให้มีบริการดงักลา่วตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมน้่อยกวา่ 60 นาทีตอ่วนั

จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีใกล้ตัว 

คนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถงึได้มากท่ีสดุ คนพิการจงึมีความคาดหวงั 

ตอ่สื่อโทรทศัน์ทัง้ด้านปริมาณรายการโทรทศัน์ท่ีคนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้  ด้านเนือ้หาท่ีควรหลากหลาย ด้านเทคนิคการน�าเสนอ

ท่ีเสริมให้คนพิการโดยเฉพาะคนหหูนวกและคนตาบอดเข้าถงึสือ่โทรทศัน์

ได้มากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของตรี บญุเจือ และกีรต ิบญุเจือ (2558)  

ท่ีอธิบายวา่คนพิการในฐานะผู้ รับสือ่จะต้องการเสพสือ่โทรทศัน์ทกุประเภท

และทุกรูปแบบในเวลาท่ีหลากหลายเช่นเดียวกับคนทั่วไป เน่ืองจาก 

คนพิการแตล่ะประเภทรับรู้สือ่โทรทศัน์แตกตา่งกนัจงึต้องลดข้อจ�ากดัในการ

เข้าถงึข้อมลูขา่วสารท่ีตา่งกนัไปตามประเภทของการพิการ ในขณะเดียวกนั

ก็อาจจะต้องพิจารณาความจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัรายการโทรทศัน์เฉพาะ 

คนพิการแตล่ะประเภท ซึง่ต้องพิจารณาวา่จะจดัรายการโทรทศัน์ลกัษณะใด 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของคนพิการประเภทใดหรือจะจดัรายการเพ่ือบนัเทิง

สนกุสนานเฉพาะคนพิการด้วยก็ได้

นอกจากนีใ้นงานวิจยัของฤทยัพร มว่งเทศ สรุพล  บญุลอื และกีรต ิ 

ตนัเสถียร (2557) ได้อธิบายความต้องการของคนพิการทางการได้ยินวา่ คนพิการ 

ทางการได้ยินต้องการให้มีทัง้จอลา่มและค�าบรรยายภาพปรากฏอยูใ่นรายการ

โทรทศัน์ และรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพรูปแบบรายการอยู่ในระดบัดี 

ควรประกอบด้วยจอลา่มท่ีมีขนาดใหญ่และค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) 

ท�าให้คนพิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมลูจากรายการได้อยา่งครบถ้วน
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การให้บริการทางสื่อโทรทัศน์ส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

จะประกอบด้วยสือ่ 2 ประเภท ได้แก่ บริการลา่มภาษามือ (Sign Language 

Interpreting) และบริการค�าบรรยายแทนเสยีง (Captions) ในประเทศไทย

จะคอ่นข้างคุ้นเคยกบัลา่มภาษามือทางโทรทศัน์ แตเ่ป็นจอเลก็ตรงมมุด้าน

ลา่งของโทรทศัน์   (อารดา  ครุจิต: 2560) ทัง้นี ้รายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เตม็จอ (Sign–presented  programmes) จงึมีความจ�าเป็น เน่ืองจากภาษามือ 

เป็นภาษาแมห่รือภาษาท่ีหนึง่ของคนพิการทางการได้ยิน คนกลุม่นีจ้�านวน

มากในประเทศไทยมีปัญหาในการอา่นเขียนภาษาไทย บางครัง้พวกเขา

จะอ่านค�าบรรยายแทนเสียง (Captions) ไม่ทนั และลา่มภาษามือท่ีมมุ

โทรทศัน์มีขนาดเลก็เกินไป รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึเป็นวิธีท่ีท�าให้ 

คนหหูนวกสามารถเข้าใจเนือ้หาของรายการได้ และสามารถเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารทางโทรทศัน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารพืน้ฐานอย่าง 

เทา่เทียมกบัคนทัว่ไป แตปั่ญหาส�าคญัคือนกัเขียนบทจะสร้างสรรค์รายการ

โทรทศัน์ภาษามือเต็มจออย่างไรให้เหมาะสมกบัธรรมชาติการรับชมของ

คนหหูนวก และให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายทัง้คนหหูนวกและคนท่ีมีการได้ยิน

สามารถรับชมรายการร่วมกนัได้  ดงันัน้ทกัษะการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเตม็จอจงึเป็นสิง่จ�าเป็น 

ทัง้นี ้ประเทศไทยยงัขาดการศกึษาอยา่งจริงจงัในเร่ืองของหลกัการ

เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

ท�าให้ขาดองค์ความรู้ในการผลิตรายการท่ีสามารถท�าให้คนพิการเข้าถึง

ข้อมลูขา่วสาร ความบนัเทิงได้อยา่งเตม็ท่ี นอกจากนีผู้้เขียนบทความยงัพบวา่ 

การเขียนบทรายการโทรทศัน์เพ่ือคนหหูนวกมีรายละเอียดบางประการท่ี 

แตกต่างจากการเขียนรายการโทรทศัน์ทัว่ไป เน่ืองจากผู้ เขียนบทความ 
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เป็นหนึง่ในทีมเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอรายการพลเมือง D 

(Deaf Citizen) ซีซัน่ 3 รายการท่ีน�าเสนอเก่ียวกบัสทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ของพลเมืองไทย รวมทัง้สาระท่ีเป็นประโยชน์กบัทกุคนในสงัคม ออกอากาศ

ทางโทรทศัน์รัฐสภา ดจิิทลัทีวี ชอ่ง 10 และรายการสือ่ด้วยใจซึง่เป็นรายการ

ข่าวโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอท่ีสรุปข่าวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  

โดยรายการพลเมือง D เป็นรายการต้นแบบบริการโทรทศัน์ท่ีจดัให้มีลา่ม

ภาษามือเตม็จอ สง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของผู้ ท่ีมีปัญหาทางการได้ยิน

และสือ่ความหมายให้เข้าถงึ รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทศัน์ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ผลติรายการโดยความร่วมมือของโทรทศัน์

รัฐสภา ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

และสมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย

บทความวิชาการนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการเขียนบท 

รายการรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน  

โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์คนเขียนบทรายการโทรทศัน์ 

ภาษามือเต็มจอ และจากประสบการณ์ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอของผู้ เขียนบทความ เพ่ือสะท้อนหลกัการและเทคนิค 

การเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอ อีกทัง้ได้องค์ความรู้ใหม่ 

ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอส�าหรับคนพิการทางการ

ได้ยิน อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาสือ่เพ่ือคนพิการในประเทศไทยให้ได้รับข้อมลู

ขา่วสารอยา่งเทา่เทียมกนั
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ค�าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
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รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอในไทยและต่างประเทศ

ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (2560) เร่ือง การสง่เสริมและคุ้มครอง

สทิธิของคนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์ได้อธิบายว่า การบริการล่ามภาษามือในลกัษณะเต็มจอ คือ  

การจัดให้มีล่ามภาษามือระหว่างการสนทนาหรือในรายการ รวมทัง้ 

การใช้ภาษามือโดยคนหูหนวกและล่ามภาษามือควบคู่ไปกับเสียง  

ในลักษณะเป็นผู้ ด�าเนินรายการ ผู้ ร่วมด�าเนินรายการ ผู้ บรรยาย  

หรือในลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นการใช้ภาษามือโดยตรง ดงันัน้ รายการโทรทศัน์

ภาษามือเต็มจอจึงเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีมีการบริการล่ามภาษามือ 

ในลักษณะเต็มจอควบคู่ไปกับเสียงพากย์และมีค�าบรรยายแทนเสียง 

ตลอดทัง้รายการ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับชมได้พร้อมกนั 

ในช่วงเร่ิมต้นมีการบริการจอล่ามภาษามือและค�าบรรยายแทน

เสียงให้กลุม่คนพิการทางการได้ยิน โดยก�าเนิดขึน้ในระยะเวลาใกล้เคียง

กนัทัง้ในยโุรปและอเมริกา อารดา  ครุจิต (2560) พบวา่ในตา่งประเทศ

มีการใช้จอล่ามภาษามือท่ีมีขนาดใหญ่อยู่บ้างพอสมควร แต่จะเป็น
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รายการท่ีมีความยาวในการออกอากาศไม่นานนัก เช่น ช่วงของการ 

น�าเสนอประเด็นข่าวประจ�าวนั ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าเป็นการออกแบบของ 

ผู้ ผลิตต้องการให้ไม่กระทบกับกลุ่มท่ีไม่พิการทางการได้ยินด้วย 

เช่นเดียวกัน หรือในหลายประเทศท่ีเทคโนโลยีได้ก้าวไปสู่การเป็น  

Interactive Television การเลือกจอลา่มภาษามือท�าให้มีขนาดใหญ่ขึน้

จากปกตหิรือปิดเปิดได้ เชน่ BBC (British Broadcasting Corporation) 

ใช้เทคโนโลยีผู้ รับสารในรูปแบบ iPlayer ท่ีให้ผู้ รับสารสามารถเลือก 

เปิดปิดลา่มภาษามือจากระบบหน้าจอปกติ ในรายการท่ีมีลา่มภาษามือ  

(Signed Program) ท�าให้การออกแบบการปรากฏล่ามภาษามือทาง 

หน้าจอโทรทศัน์มีขนาดใหญ่ขึน้ ดทูา่มือได้ชดัเจนมากขึน้

ส�าหรับกฎหมายของประเทศองักฤษ (Communications Act 

2003) ได้ก�าหนดให้ผู้ ให้บริการกิจการโทรทศัน์ต้องจดัให้มีรายการท่ีมี

การบรรยายโดยใช้ภาษามือ (Sign Language) ร้อยละ 5 ภายในสิน้ปี 

พ.ศ. 2553 โดยสามารถเลือกด�าเนินการได้ใน 2 ลกัษณะ คือ จดัให้มีการ

บรรยายโดยลา่มภาษามือในรายการปกติ หรือจดัให้มีรายการท่ีผลติโดย

คนพิการทางการได้ยินหรือเพ่ือคนพิการทางการได้ยินซึ่งมีการน�าเสนอ

เป็นภาษามือ (กลุม่งานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทศัน์ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิและคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์,2556)

ในเอกสารนโยบายของ Office of Communications หรือ OFCOM 

(2014) ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลกิจการสือ่สาร

โทรคมนาคมและสื่อในสหราชอาณาจกัร ได้ยกตวัอยา่งรายการโทรทศัน์
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ภาษามือเตม็จอ (Sign–presented programmes) ดงันี ้รายการ See Hear 

ออกอากาศทางชอ่ง BBC (British Broadcasting Corporation) รายการ 

The Hub และรายการ Punk Chef ออกอากาศทาง BSL Zone 

ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

กิจการโทรคมนาคม  (Telecommunications Act of 1996) มีผลให้คณะ

กรรมการก�ากบัดแูลสื่อของสหรัฐอเมริกา (Federal Communications 

Commission หรือ FCC) มีกฎระเบียบเก่ียวกบัการออกอากาศวา่รายการ

ขา่วต้องมีค�าบรรยายแทนเสยีงร้อยละ 100 ในปี 2006 รายการท่ีผลติเพ่ือ

คนหหูนวก ยกตวัอยา่งเชน่ Signing Time ออกอากาศทางทีวีสาธารณะใน

ปี 2006 – 2008 รายการ Dr. Wonder’s Workshop ออกอากาศในเครือขา่ย

ทีวีเคเบลิ (อารดา ครุจิต: 2560)

ส�าหรับประเทศไทย ในปี 2553 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธรุกิจบณัฑิตย์มีโครงการ Thai Deaf เพ่ือพฒันารายการโทรทศัน์ภาษามือ

ส�าหรับคนหหูนวกท่ีทกุคนชมร่วมกนัได้ เน่ืองจากเป็นรายการโทรทศัน์ท่ี

มีบริการภาษามือเต็มจอ มีค�าบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์บรรยาย

ภาษามือประกอบในรายการ Thai Deaf TV ถือเป็นสถานีโทรทศัน์แหง่แรก

ในประเทศไทยและในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีน�าเสนอรายการ

โดยคนหหูนวกและเพ่ือคนหหูนวก และคนทัว่ไปสามารถรับชมร่วมกนัได้  

โดยในชว่งแรกเป็นรายการขา่วทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) ส�าหรับคน 

หหูนวก ได้แก่ รายการหตัถภาษานานาขา่ว และรายการ Thai Deaf Talk  

ก่อนท่ีจะพฒันารายการรูปแบบอ่ืน อาทิ ขา่วและสาระบนัเทิง ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมและสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ยกตวัอย่างเช่น 

รายการใจเทา่กนั รายการพลเมือง D (Deaf Citizen) และรายการสือ่ด้วยใจ
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หลักการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ

การเขียนบทโทรทศัน์เป็นหวัใจส�าคญัในการผลิตรายการซึ่งอยู่

ในขัน้ตอนการเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) เน่ืองจาก

บทโทรทัศน์จะถ่ายทอดเร่ืองราว อธิบายภาพและเสียงท่ีจะเกิดขึน้ใน

รายการ รวมทัง้แสดงรายละเอียดท่ีจะถ่ายท�าเพ่ือเป็นแนวทางให้ทีมงาน

ปฏิบตัิตามได้ คมสนั รัตนะสมิากลู (2555) อธิบายขัน้ตอนการเขียนบท

โทรทศัน์วา่การเขียนบทวิทยโุทรทศัน์มีขัน้การท�างานท่ีส�าคญั 5 ขัน้ตอน คือ  

การวางแผนการผลติ (Planning) ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมลู (Research) 

การเขียนโครงเร่ือง (Synopsis) เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (Shooting script)  

และการตรวจทานและแก้ไขบท (Rewriting) 

จากการสมัภาษณ์ประกายรัตน์ ณ ศรีโต  พิมพลอย  รัตนมาศ  และ

สดุถนอม  รอดสวา่งคนเขียนบทรายการโทรทศัน์อิสระ ซึง่เป็นทีมคนเขียน

บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอ รายการพลเมือง D (Deaf Citizen) 

ซีซัน่ 3 และรายการสื่อด้วยใจ โดยรายการพลเมือง D (Deaf Citizen) 

เป็นรายการต้นแบบของรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอในประเทศไทย 

และเป็นรายการท่ีได้รับรางวลัประชาบดีประจ�าปี 2560 จากกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ในฐานะสือ่ท่ีน�าเสนอกิจกรรมอนั

เป็นประโยชน์ดีเดน่แก่ผู้อยูใ่นสภาวะยากล�าบาก พบวา่ ขัน้ตอนการเขียน

บทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ยงัคงยดึหลกัการท�างานเดียวกนั

กับการเขียนบทรายการโทรทัศน์ทั่วไป เพียงแต่ต้องปรับรายละเอียด 

บางประการเพ่ือให้รายการนัน้สามารถสื่อสารให้ผู้ ชมเข้าใจได้ง่าย 

และไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การรับชมรายการโทรทศัน์ของคนหหูนวก ดงันี ้
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1. การวางแผนการผลติ (planning)

ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคญักับการวางแผนการผลิตรายการ

ก่อนเร่ิมเขียนบท โดยเร่ิมต้นจากการก�าหนดวตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย 

และรูปแบบรายการให้ชัดเจน รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอมี 

กลุม่เป้าหมายหลกั คือ คนหหูนวก คนหตูงึ และคนท่ีสญูเสยีการได้ยินภายหลงั  

ซึง่มีข้อจ�ากดัในการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร และกลุม่เป้าหมายรอง คือ บคุคลทัว่ไป 

ทัง้นีบ้ทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอควรอยูภ่ายใต้แนวคดิ “สนบัสนนุ 

คนพิการให้ด�ารงชีวิตในสงัคมร่วมกบัคนทัว่ไป” ดงันัน้เนือ้หาควรหลากหลาย 

อีกทัง้เนือ้หาและรูปแบบไมจ่�าเป็นต้องแปลกแยกเฉพาะคนพิการ 

2. การค้นคว้าและการคดัเลือกเนือ้หา (research)

ในการค้นคว้าและการคัดเลือกเนือ้หา ผู้ เขียนบทควรค้นคว้า

และเลือกเนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวั เน้นสร้างทกัษะชีวิต สอดแทรกเนือ้หา

รายการท่ีคนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้ เชน่ การด�ารงชีวิต สทิธิคนพิการ 

กฎหมายของคนพิการ การประกอบอาชีพ รวมทัง้เนือ้หาควรสนบัสนนุ

ทศันคติเชิงบวกตอ่คนพิการ ปรับเปลี่ยนทศันคติการใช้ชีวิตอยูร่่วมสงัคม

เดียวกนัอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะการจดัรายการวิทยุ

หรือโทรทศัน์ด้านคนพิการ (ส�านกังาน กสทช. และสมาคมสภาคนพิการ

ทกุประเภทแห่งประเทศไทย : 2558) ท่ีอธิบายวา่เนือ้หา ข้อมลูข่าวสาร 

การกลา่วถึงคนพิการ และการร่วมรายการของคนพิการ ควรระวงัไม่ให้

เกิดการละเมิดในลกัษณะท่ีบิดเบือน อคติและไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  

ควรน�าเสนอเนือ้หาท่ีคนพิการและคนทั่วไปใช้ชีวิตร่วมกันในสงัคมได้ 

อย่างมีความสขุและมีความเสมอภาค ทัง้ด้านการด�ารงชีวิต การเมือง 
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เศรษฐกิจ บริการด้านสขุภาพ การศกึษา อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั การจ้างงาน / 

การมีงานท�า ท่ีดนิ กีฬา นนัทนาการ เป็นต้น นอกจากนี ้สิง่ท่ีไมค่วรปฏิบตัิ

เพ่ือหลกีเลีย่งการลว่งละเมิดหรือกระทบกระเทือนความรู้สกึของคนพิการ 

คือ ไมค่วรน�าเสนอเร่ืองราวท่ีมาจากความเช่ือเร่ืองเวรกรรมและเช่ือมโยง

กับความพิการ ไม่ควรน�าเสนอภาพของคนพิการในลกัษณะผู้ ไร้ความ

สามารถ และไม่ควรน�าเสนอเนือ้หาท่ีสะท้อนมมุมองตอ่คนพิการในด้าน

เป็นผู้ รับหรือในเชิงเวทนานิยม 

 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเร่ือง การสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของ  

คนพิการให้เข้าถงึหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ 

(2560) ได้พดูถึงความเหมาะสมของรูปแบบรายการกบับริการโทรทศัน์

ท่ีมีบริการล่ามภาษามือ คนพิการทางการได้ยินต้องการเข้าถึงรายการ  

“ทกุประเภท” เชน่เดียวกบัคนทัว่ไป ซึง่สามารถจดัให้มีบริการลา่มภาษา

มือได้ในรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดท�าบริการในรายการท่ีเป็นการ 

ออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน  

และรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่  

1.) รายการขา่วสาร 2.) รายการสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 3.) รายการสง่เสริมการศกึษา จริยธรรม ศลิปะ 

วฒันธรรม 4.) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

คณุภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการ

ได้ยินอาจมีความต้องการเนือ้หา รายการท่ีหลากหลายตามแตค่วามชอบ 

ความสนใจ เชน่ ขา่วท้องถ่ิน กฎหมาย สขุภาพ สารคดีทอ่งเท่ียว ท�าอาหาร 

เป็นต้น จงึอาจจดัท�าบริการในรายการท่ีมีเนือ้หาดงักลา่วด้วย
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3. การเขียนโครงเร่ือง (synopsis)

โครงเร่ืองคือการก�าหนดโครงร่าง ล�าดบัเหตกุารณ์หรือเร่ืองราว

ท่ีจะใช้ในการเดินเร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบก่อนหน้าท่ีจะเขียนบท (script)  

ในการเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอนัน้ การล�าดบัเร่ืองราวต้อง

ไมซ่บัซ้อน สลบัไปมา  สอดคล้องกบัศวินารถ หงษ์ประยรู (2558) อธิบาย

ว่าหากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นคนหหูนวกและคนท่ีมีการได้ยิน รายการ

ควรมีทัง้เสียงพากย์และค�าบรรยายแทนเสียง (Caption) และต้องมีการ

ก�าหนดโครงสร้างและล�าดบัรายการให้ชดัเจนไม่สลบัไปมา มีความยาว

รายการประมาณ 30 นาที

ส�าหรับรูปแบบของบทโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ ถ้าทีมงาน

ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถใช้บทแบบ 

สองคอลมัน์  (The Two -Column) โดยคอลมัน์ซ้ายเป็นภาพ   คอลมัน์ขวา

เป็นเสยีง ลา่มจะท�าหน้าท่ีแปลบทให้กบัพิธีกรหหูนวก การใช้บทแบบนีจ้ะ

สามารถลงรายละเอียดทัง้ภาพและเสียง ท�าให้สะดวกในการท�างาน และ

เห็นความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียงรวมทัง้เทคนิคพิเศษตลอดทัง้

รายการ  ในขณะท่ีบทแบบสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) จะเหมาะกบัการ

ท�างานท่ีมีคนหหูนวกเป็นทีมงานหลกัในการผลติรายการ เชน่ คนหหูนวก

เป็นคนเขียนบทเอง หรือเป็นช่างภาพ เน่ืองจากบทแบบสตอร่ีบอร์ดเน้น 

เล่าเร่ืองด้วยภาพ สามารถเล่าเร่ืองได้ง่าย เช่ือมต่อด้วยภาพ ท�าให้ 

คนหหูนวกสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้ดี และทีมงานสามารถเข้าใจได้ตรงกนั
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4. เขียนบทส�าหรับถ่ายท�า (shooting script)

จากประสบการณ์ในฐานะผู้ เขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือ 

เต็มจอ รายการสื่อด้วยใจ และรายการพลเมือง D (Deaf Citizen)  

ผู้ เขียนบทความพบว่า ผู้ เขียนบทควรให้ความส�าคัญกับเทคนิคการ

สื่อสารด้วยภาพ เน่ืองจากคนหหูนวกรับรู้ผา่นการมองเหน็เป็นหลกั โดยดู

ภาษามือเพ่ือท�าความเข้าใจเร่ืองราว การดภูาพพร้อมกบัการดภูาษามือ

จะท�าให้ประสทิธิภาพในการรับชมของคนหหูนวกลดลง ด้วยเหตนีุใ้นการ

เขียนค�าสัง่ภาพไม่ควรเคลื่อนท่ีกล้องหรือตดัต่อเปลี่ยนภาพในระหว่าง

ท่ีพิธีกรก�าลงัสื่อสารด้วยภาษามือ ผู้ เขียนบทควรเขียนบทบรรยายก่อน 

หลงัจากนัน้คอ่ยใสภ่าพท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีพิธีกรอธิบายในตอนแรก   

นอกจากนี ้ ผู้ เขียนบทต้องระวังเร่ืองการรบกวนการมองเห็นภาพใน

รายการ เช่น ตวัอกัษรหรือกราฟิกต้องไม่บงัท่ามือของบคุคลในรายการ 

รวมทัง้ควรเลือกขนาดภาพระยะปานกลาง Medium Shot เพราะเป็น

ภาพท่ีจะท�าให้ผู้ชมได้เห็นทัง้ท่ามือ การเคลื่อนไหวร่างกาย สีหน้าแววตา 

เน่ืองจากคนหหูนวกใช้ภาษามือในการสื่อสาร หากใช้ขนาดภาพท่ีระยะ

ใกล้มากหรือไกลกว่านีจ้ะส่งผลให้คนหหูนวกมองเห็นท่ามือไม่ชดัเจน

สอดคล้องกับแนวทางการเขียนบทของพิมพลอย รัตนมาศ 

(2561) หนึ่งในทีมเขียนบทรายการพลเมืองดี  ซีซัน่ 3 และรายการสื่อ

ด้วยใจ ซึง่ให้สมัภาษณ์ว่า  “หลกัการเขียนบท จะต้องมีพืน้ฐานของการ

เขียนบทรายการปกติก่อน ซ่ึงหลกัจะคล้าย ๆ กนั แตกต่างกนัทีบ่ทของ

คนหูหนวกจะไม่สามารถ insert ภาพไปพร้อมกบัการบรรยายภาษามือ

ได้ เนือ่งจากคนหูหนวกจะต้องดูภาษามือตลอดเวลา ท�าให้ไม่สามารถ
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มองภาพ insert ไปพร้อมกนัได้ ดงันัน้การเขียนบทจึงต้องแยกระหว่าง 

บทบรรยายภาษามือกบัภาพ insert และเนื่องจากคนหูหนวกต้องดูที่

มือของพิธีกรเป็นหลกั ดงันัน้เราไม่สามารถเขียนบทใหพิ้ธีกรเดินไปดว้ย

บรรยายภาษามือไปดว้ย หรือหยิบจบัส่ิงของระหว่างการบรรยายภาษามือ  

และไม่สามารถก�าหนดระยะกล้องทีอ่าจท�าให้มองเห็นมือไม่ชดัได้ โดย

มากจะใช้ได้แค่ 2 ระยะ คือ MS กบั LS (ช่วงคร่ึงตวั กบัเต็มตวั) ซ่ึงราย

ละเอียดข้อจ�ากดัเหล่านีจ้ะค่อนข้างแตกต่างกบับทรายการปกติ”

สิญาทิพย์ เพีย้นภกัตร์ และสดุถนอม  รอดสว่าง (2558) ได้ให้

ข้อเสนอแนะในการพฒันารายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอว่า ทีมผลิต

รายการควรเพ่ิมอินโฟกราฟิก (infographic) ซึ่งเป็นภาพหรือกราฟิกท่ี

อธิบายข้อมลูด้านสถิติ ความรู้หรือตวัเลข  เน่ืองจากภาพอินโฟกราฟิก

จะเป็นการย่อข้อมลูเพ่ือให้ผู้ ชมรายการโดยเฉพาะคนหูหนวกเข้าใจได้

ง่ายขึน้และใช้เป็นลกูเล่นให้รายการมีสีสนั ดึงดูดความสนใจผู้ ชมได้ดี 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนบทความแนะน�าว่าหากผู้ เขียนบทจะน�าภาพอินโฟ

กราฟิกมาใช้จะต้องไม่น�าเสนอภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวพร้อม

กับการสื่อสารด้วยภาษามือหรือเสียงบรรยาย เพราะจะเป็นอุปสรรค 

ในการรับชมรายการโทรทศัน์ของคนหหูนวกได้ 

ส�าหรับการเลือกฉากควรเลือกฉากท่ีมีสีพืน้ เรียบ ไม่มีลวดลาย

มาก ไมร่บกวนสายตาผู้ชมเพ่ือให้คนหหูนวกมองเห็นทา่มือของบคุคลใน

รายการได้ชดัเจน สอดคล้องกบัฤทยัพร ม่วงเทศ  สรุพล  บญุลือ และกีรต ิ 

ตนัเสถียร (2557) ท่ีอธิบายวา่รายการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ

คนพิการทางการได้ยินนัน้ จอล่ามต้องมีขนาดใหญ่ มีพืน้สีหลงัท่ีท�าให้
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มือของลา่มมีความโดดเด่น ท�าให้ง่ายต่อการรับชมและแปลความหมาย  

อีกทัง้ควรมีค�าบรรยายท่ีมีขนาดใหญ่และมีตวัอกัษรท่ีอา่นง่าย รวมไปถึง

รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบภาพท่ีมีความเหมาะสม จะท�าให้รายการ

มีความน่าสนใจและดงึดดูให้ผู้ชมติดตามตลอดทัง้รายการ

5. การตรวจทานและแก้ไขบท (rewriting)

ผู้ เขียนบทควรมีคนหูหนวกเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นหนึ่งในทีม 

ผู้ตรวจทานและแก้ไขบทเพ่ือให้บทโทรทศัน์มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้  

อีกทัง้เพ่ือให้ข้อมูลเร่ืองคนพิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อได้    

สิญาทิพย์ เพีย้นภกัตร์ และสดุถนอม  รอดสว่าง (2558) อธิบายว่าการมี

คนหหูนวกเป็นทีมงานผลิตรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอนัน้ สะท้อน

ให้เห็นว่าทีมผู้ ผลิตรายการให้ความส�าคัญกับการสื่อสารแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Communication) โดยเปิดโอกาสให้คนหูหนวก 

มีส่วนร่วมในการผลิตรายการ แต่รายการอาจเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ชมได้อีกในช่องทางอ่ืนนอกเหนือจาก Facebook เช่น มีเกมหรือตอบ

ค�าถามท้ายรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ชมส่ง SMS มาท่ีรายการเพ่ือร่วม

ก�าหนดเนือ้หาท่ีอยากจะดู หรือเปิดโอกาสให้ผู้ ชมเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการเป็นอาสาสมคัรผลิตรายการ
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หลักการเขียนบทโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ

การใช้ภาษาในการเขียนบทส�าหรับผู้พกิารทางการได้ยนิ

คนหูหนวกส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

อยา่งจ�ากดั เช่น อา่นช้า รู้จกัศพัท์จ�านวนน้อย และไมเ่ข้าใจประโยคท่ีมี

ความซบัซ้อน  (กลุม่งานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทศัน์ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิและคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์, 2556) ด้วยเหตท่ีุคนหหูนวกมีข้อจ�ากดัในด้าน

การอา่นเขียน รายการโทรทศัน์ภาษามือเตม็จอจงึต้องมีทัง้ลา่มภาษามือ และ

ค�าบรรยายแทนเสยีงควบคูก่นัไป 
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การใช้ภาษาส�าหรับคนหหูนวกควรใช้ภาษากึง่ทางการ สัน้ กระชบั 

ได้ใจความ เรียงประโยคไมซ่บัซ้อน โดยแบง่ประโยคให้สัน้และเขียนเนือ้หา

ให้เรียงตามล�าดบัเวลา ไมใ่ช้ภาษาเชิงวรรณกรรมหรือใช้ค�าศพัท์ยากเกินไป 

ควรใช้ค�าศพัท์ท่ีเข้าใจได้โดยทัว่ไป เน่ืองจากศพัท์บางค�าไมมี่การบญัญตัเิป็น

ภาษามือ โดยเฉพาะศพัท์ยาก ศพัท์ท่ีมีความหมายหรือเป็นช่ือเรียกเฉพาะ 

เชน่ พระเมรุมาศ เขาพระสเุมรุ สตัว์หิมพานต์ ฉากบงัเพลงิ ฯลฯ ท�าให้พิธีกร

หหูนวกไมเ่ข้าใจและไมส่ามารถแปลความหมายเป็นภาษามือได้ วิธีการ

แก้ปัญหาคือผู้ เขียนบทจะต้องอธิบายให้ลา่มภาษามือเข้าใจความหมาย 

โดยบอกแนวคดิ ท่ีมาท่ีไปของศพัท์ เพ่ือให้ลา่มเป็นสือ่กลางในการอธิบาย 

นอกจากนีผู้้ เขียนบทอาจจะเปิดรูปภาพให้พิธีกรเหน็เป็นตวัอยา่ง หากไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยภาษามือลา่มจะบอกตวัสะกดของศพัท์ค�านัน้ไปเลย 

นอกจากนี ้ ไวยากรณ์ภาษาเขียนกบัภาษามือไมต่รงกนัท�าให้เกิด

ปัญหาในการถ่ายท�าได้ พิมพลอย รัตนมาศ (2561) อธิบายถึงปัญหานี ้

วา่ “ประโยคในภาษามือจะเรียงจากประธาน กริยา กรรม เป็นประโยค 

ความเดียวง่ายๆ ไม่มีค�าเชือ่มประโยค แต่เมือ่เขียนบทจริง ผูเ้ขียนไม่สามารถ

หลีกเลีย่งการเรียงประโยคแบบซบัซ้อนได ้ เนือ่งจากความเคยชินในการใช้

ภาษาปกติ และเพือ่ท�าใหผู้ช้มทัว่ไปไม่สบัสนเวลารบัชม จึงจ�าเป็นตอ้งใส่

ค�าเชือ่มประโยคลงไปบา้ง ท�าใหเ้กิดปัญหาขณะถ่ายท�าเพราะไวยากรณ์

ของประโยคไม่ตรงกนั ล่ามภาษามือจะต้องช่วยแปลงประโยคยาวๆ  

1 ประโยค ใหก้ลายเป็นประโยคย่อยๆ หลายประโยค พิธีกรจึงจะสามารถ

ใชภ้าษามือไดที้ละประโยคจนครบถว้น อย่างไรก็ตาม การน�าเสนอดว้ย

ภาษามือ จะใช้เวลานานกว่าการพูดปกติ ปัญหาที่พบคือในบางครั้ง 
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บทมีขนาดยาวเกินไปส�าหรบัภาษามือ ท�าใหเ้วลาไม่พอ ผูเ้ขียนบทตอ้งปรบั

บทหนา้งานใหส้ัน้ กระชบัมากข้ึน หรือตดับางประเด็นออกไปเพือ่ใหน้�าเสนอ

ไดต้ามเวลาทีก่�าหนด”

 จากการสมัภาษณ์ประกายรัตน์ ณ ศรีโต (2561) ผู้ เขียนบท 

อีกคนหนึง่ของรายการพลเมือง D (Deaf Citizen) พบวา่ผู้ เขียนบทมีปัญหา

ประเด็นเดียวกนัในเร่ืองของการใช้ภาษาส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน 

โดยได้แสดงทศันะวา่ “ปัญหาทีพ่บในการเขียนบท ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการ

ถ่ายทอดบทถอดออกมาเป็นค�าพดู เพราะบางทีเราตอ้งการสือ่สารเเบบนี ้ 

เเต่ในภาษามือไม่มี ผู้เขียนบทจึงต้องพยายามใช้ค�าพูดที่ฟังเข้าใจง่าย  

มีค�าศพัท์ไม่ซบัซ้อนเกินไป และหลีกเลีย่งการใชค้�าพดูทีก่ระทบความรู้สึก

ของคนพิการทางการไดยิ้น”

ดงันัน้ ก่อนถ่ายท�าแตล่ะฉากผู้ เขียนบทควรท�าความเข้าใจร่วมกนั

ระหว่างพิธีกร ลา่มภาษามือ และผู้ เขียนบท เพราะบางครัง้อาจมีสว่นท่ี

เข้าใจคลาดเคลื่อนกนัไปบ้างเน่ืองจากข้อจ�ากดัทางภาษามือ นอกจากนี ้ 

ศัพท์บางค�าจะต้องท�าการตรวจสอบกับทางสมาคมคนหูหนวก 

แห่งประเทศไทยเพ่ือความถูกต้องด้วย ลักษณะบทท่ีคนหูหนวกชอบ  

สว่นใหญ่จะเป็นบทท่ีมีการอธิบายหรือขยายความท่ีมาของค�าศพัท์ควบคู่

ไปกบัการน�าเสนอเนือ้หา นอกจากนีค้วรมีภาพประกอบท่ีน่าสนใจและดู

งา่ย เพ่ือขยายความข้อมลูท่ีได้รับ ซึง่จะท�าให้คนหหูนวกเข้าใจได้ดีมากกวา่ 

การดจูากภาษามือเพียงอยา่งเดียว



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

349

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การเขียนบทรายการโทรทศัน์ภาษามือเต็มจอส�าหรับคนพิการ

ทางการได้ยินนัน้ ผู้เขียนบทจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจข้อจ�ากดัในการสือ่สาร

และธรรมชาตกิารรับชมของคนหหูนวก เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการ

คดัเลอืกเนือ้หา การใช้ภาษา การเลา่เร่ืองด้วยภาพ และเทคนิคการน�าเสนอ  

รวมทัง้มีค�าบรรยายแทนเสยีง (captions) และมีเสยีงพากย์ตลอดทัง้รายการ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสารและ

เพ่ือให้ทกุคนสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ร่วมกนัได้ 

รายการภาษามือเต็มจอควรจะสนบัสนนุความสามารถของคน

พิการทางการได้ยินให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ ด้วยการสง่เสริมให้คนหหูนวก 

ได้มีสว่นร่วมในการผลติรายการและเปิดโอกาสให้คนหหูนวกเข้ามามีสว่น

ร่วมในการเสนอประเด็นหรือก�าหนดทิศทางของเนือ้หาของบทรายการ 

ท่ีเหมาะสมกบัคนหหูนวก เพ่ือให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจความแตกต่างและ

ยอมรับในศกัยภาพของคนหหูนวก สง่ผลให้คนทัว่ไปและคนหหูนวกได้เข้าใจ

ซึง่กนัและกนัมากขึน้

นอกจากนีผู้้ เขียนบทควรท�าการศกึษารายการโทรทศัน์ภาษามือ

เตม็จอของตา่งประเทศท่ีประสบความส�าเร็จเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการพฒันา

รายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอของไทย และพัฒนารูปแบบรายการ 

ให้สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนพิการ รวมทัง้บทต้องไมแ่ยก 

คนพิการออกจากการรับชมรายการของคนทัว่ไปเพ่ือให้ทกุคนสามารถ 

ดรูายการโทรทศัน์เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้
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ทพิย์อนงค์ จนิตวจิติ ก�าลงัศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

จนัทรเกษม งานวิชาการท่ีสนใจคือ สื่อใหมก่บัการเคลื่อนไหวทางสงัคม
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สุดถนอม รอดสว่าง จบการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขา Information 

and Communication จาก University of Paris III (Sorbonne Nouvelle)  

ประเทศฝร่ังเศส ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรสื่อดิ จิทัล 

และการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

อดีตเคยเป็น Producer รายการ Animation Club Z ออกอากาศทางสถานี

โทรทศัน์ ThaiPBS และเป็นผู้ เขียนบทรายการ “พลเมือง D ซีซัน่ 3” และ

รายการ “สื่อด้วยใจ” งานวิชาการท่ีสนใจ คือ การบริหารธุรกิจรายการ

โทรทศัน์ และสื่อส�าหรับคนพิการ





แนวทางการจดัท�ารูปแบบบทความ 

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ  
1 นิว้ ทกุด้าน จ�านวน ไมเ่กิน 15 หน้า (พร้อมรูปตารางท่ีเก่ียวข้องและเอกสาร
อ้างอิง) ตวัอกัษร Cordia New  ตามท่ีก�าหนดดงันี ้

- ช่ือเร่ือง (Title) ทัง้ภาษาไทย และ องักฤษ ขนาด 18 point   
ตวัหนา

- ช่ือ-นามสกุลของผู้เขียน ทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ  
ขนาด 14 point ตวัหนา ชิดขวา พิมพ์ใต้ช่ือเร่ือง

-  สั ง กั ด ข อ ง ผู้ เ ขี ย น  ทั ง้ ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ  อั ง ก ฤ ษ 
ขนาด 12 point พิมพ์ตัวเอียงก่อนเนือ้หาบทความ ประกอบด้วย 
ต� าแหน่ง วิชาการ ต�าแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด  ช่ือสถาบัน   
ท่ี อ ยู่ ท่ี ติ ด ต่ อ ไ ด้ ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์  ห ม า ย เ ล ข์ โ ท ร ศัพ ท์  แ ล ะ อี เ ม ล 
พร้อมประวตักิารศกึษาสงูสดุ

- บทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ภาษาไทย และ องักฤษ ขนาด 16 point 
ความยาวภาษาละไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์แยกกนัคนละหน้า

-  ค�าส�า คัญ  (Keywords) ทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ  
พิมพ์ท้ายบทคดัยอ่ของแตล่ะภาษา ขนาด 16 point ถ้ามีค�าส�าคญัหลายค�า 
ให้คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย /

- บทความ (Body) ขนาด 16 point
- รูปภาพและตาราง (Figures and Tables) ตารางให้

ระบุล�าดับตาราง ใช้ค�าว่า “ตารางท่ี...” ค�าอธิบายใส่ไว้เหนือตาราง  
ขนาด 16 point ส�าหรับรูปภาพ และแผนภูมิให้ใช้สีขาว-ด�าเท่านัน้  
และเรียงล�าดบัการเสนอเป็นหมายเลข ใช้ค�าวา่ “ภาพท่ี...” “แผนภมิูท่ี...”

-  รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง  ก�าหนดให้ใช้ตาม
มาตรฐานของ APA (American Psychological Association)  
โดยระบหุวัข้อวา่ “รายการอ้างอิง” ในหน้าสดุท้ายของบทความ



- รูปแบบการพิมพ์รายการอ้างอิง ก�าหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน

ของ APA (America Psychological Association) โดยระบุหวัข้อว่า  

บรรณานุกรม ในหน้าสุดท้ายของบทความทัง้ เอกสารภาษาไทย  

ตามด้วยเอกสารภาษาองักฤษ จากนัน้เพ่ิมหวัข้อใหม่ว่า Bibliography  

เ พ่ือน� า เสนอเอกสาร อ้าง อิงทั ง้หมดให้ เ ป็นภาษาอังกฤษ ทั ง้ นี ้ 

หากรายการอ้างอิงเดิมท่ีเป็นเอกสารภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษา

องักฤษ แล้วตามด้วย (In Thai) และเรียงล�าดบัใหม่ตามตวัอกัษร A-Z   

ดงัตวัอย่าง

พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์. (2550). วิกฤตวัฒนธรรมในสังคมไทย.  

 วารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบณัฑิตย์, 5(2), หน้า 17-29. 

Phithaksak Thisaphak. (2007). Cultural crisis in Thai society.  

 Dhurakij Pundit Communication Arts Journal, 5(2), pp.17-29.  

 (In Thai). 
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