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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในชวง 1 ทศวรรษที่ผานพนมา ประเทศไทยตองประสบกับสภาวะวิกฤติอยางรุนแรงรอบดาน 
ทั้งปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ไดแก วิกฤติดานเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ.2540 ซึ่งทําใหรัฐบาล
ตองประกาศคาเงินลอยตัว  และขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) วิกฤติดานความม่ันคง อันเน่ืองมาจากเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ตั้งแตป พ.ศ.2547 และวิกฤติดานการเมืองจนนําไปสูการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน ป พ.ศ.2549 

ปญหาของประเทศไทยดังที่กลาวมา เกิดข้ึนทามกลางความผันผวนเปล่ียนแปลงในระดับโลก 
ซ่ึงอยูในชวงเปล่ียนผานจากยุคสงครามเย็น กาวเขาสูยุคสงครามตอตานการกอการรายและกําลัง
ดําเนินตอไปอยางเขมขนภายใตเงื่อนไขใหม คือสภาวะโลกไรพรมแดน โดยมีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอันทันสมัย อาทิ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อโทรศัพทมือถือ ฯลฯ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
และเช่ือมตอชุมชนกลุมตางๆ เขาดวยกันอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร 

ในโลกยุคโลกาภิวัตนที่หมุนไปอยางรวดเร็วนี้ กระแสการหล่ังไหลของวัฒนธรรมเปนสิ่ง       
ที่หลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะเม่ือเทคโนโลยีการสื่อสารในทุกวันน้ีกาวหนาจนสามารถเช่ือมโลกทั้งใบ
ใหสามารถติดตอสื่อสารกันได สื่อใหมอยางอินเทอรเน็ตยิ่งเขามามีบทบาทสําคัญ ในการสรางสังคม
โลกไซเบอรที่ทําใหโลกอันกวางใหญนี้เล็กลง เม่ืออินเทอรเน็ตแพรหลายจนกลายเปนวิถีชีวิตของคน
สวนหน่ึงในสังคม การสื่อสารทางวัฒนธรรมจึงยิ่งเปดกวางแบบไรพรมแดนยิ่งกวาในยุคใดที่ผานมา 
ซ่ึงพัฒนาการดังกลาวนี้ คือสิ่งทาทายสังคมไทยในอนาคตวาจะสามารถรับมือกับปรากฏการณใหม
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ไดหรือไม โดยปจจัยหลักคือการตระหนักรูและรับเปนธุระรวมกันในภารกิจสวนรวมดวยการมีจิตสํานึก
สาธารณะที่ทุกๆ ฝายตองชวยกัน ถึงแมวามีความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรมดํารงอยูก็ตาม
นอกจากน้ี ยังเปนการศึกษาวิเคราะหถึงทฤษฎีเร่ืองการสื่อสารกับพ้ืนที่สาธารณะของคนกลุมตางๆ 
ภายในพหุสังคมอีกดวย 

ถึงแมประชากรสวนใหญของประเทศไทย โดยทั่วไปมีเชื้อสายไทยและนับถือศาสนาพุทธ    
แตอันที่จริงแลว ยังมีผูคนอีกเปนจํานวนมากที่ประกอบดวยเช้ือชาติและศาสนาอื่นๆ ซ่ึงแตกตางไป
จากวัฒนธรรมกระแสหลัก ตัวอยางเชน ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต อันประกอบดวยจังหวัดยะลา 
ปตตานี นราธิวาส สตูลและสงขลา ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเพราะประชาชนมีวิถีการดําเนินชีวิต                 
ที่แตกตางไปจากประชาชนสวนใหญของประเทศ นอกจากความแตกตางดานเช้ือชาติและศาสนาแลว 
ยังรวมถึงเร่ืองภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีอีกดวย เพราะประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่แหงน้ี
นับถือศาสนาอิสลาม และใชภาษามลายูทองถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน แมบางคนสามารถ
พูดภาษาไทย แตชอบที่จะสื่อสารดวยภาษามลายู สวนลูกหลานของพวกเขาจะพูดภาษาไทย            
ไดตอเม่ือไดเรียนภาษาไทยในโรงเรียนของรัฐ ซ่ึงความจริงแลว ภาษามลายูของมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความหมายมากกวาภาษาที่ใชในการสื่อสาร เพราะมีนัยวาผูพูดเปนมุสลิมและ         
ถือเปนผูที่รักษาอัตลักษณของความเปนมุสลิม (อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต 2548) 

ตามสถิติการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) (อางในภูวดล ทรง
ประเสริฐ 2549) ระบุวาในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด ซึ่งอยูในเขตการศึกษา 2 มีโรงเรียน
ปอเนาะอยูกวา 550 แหง โดยแบงออกเปนโรงเรียนสอนศาสนาอยางเดียว และไมไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลมีอยูประมาณ 300 แหง สวนโรงเรียนปอเนาะ ซ่ึงเปดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา
อิสลามมีอยูประมาณ 250 แหง โดยไมไดนับโรงเรียนปอเนาะซึ่งยังไมยอมจดทะเบียนกับทาง
ราชการอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งไมมีตัวเลขที่แนนอน หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะ
ตางๆ เหลาน้ันเนนความสําคัญใหกับการสอนศาสนาอิสลามเปนหลักการสําคัญสูงสุด ทําใหเด็ก
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะในชั้นมัธยมปลาย นอกจากสวนใหญแทบใชภาษาไทย 
ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดไมคอยไดแลว ยังไมมีความรูสามัญอื่นๆ ซ่ึงจําเปนจะตองนําไปใชศึกษา
ตอในระดับเตรียมอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยไดอยางยากลําบาก   
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ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดตั้งข้ึนมาโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหนักศึกษา
มุสลิมทีไ่ดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สามารถมารวมตัวแลวมาทํากิจกรรมตาม
หลักการของศาสนาอิสลามที่กําหนดไว อาทิเชน การละหมาดและการละหมาดใหญในวันศุกร 
นอกจากน้ัน ยังชวยใหนักศึกษามุสลิมไดเรียนรูและเขาใจถึงการดําเนินชีวิตของนักศึกษาเอง เพราะ
โดยสวนใหญเปนนักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต แตไดเขามาเรียนหนังสือตอ
ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (สัมภาษณอาจารยอธิพัชธ ดาดี)  

การทํางานภายในชมรม โดยทั่วไปนักศึกษาจะทํางานดวยตัวเอง โดยการจัดกิจกรรมจะอยู
ในหลักการของศาสนาและเนนไปในรูปแบบของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงกิจกรรมที่ผานมา
ของปการศึกษา 2549 มีทั้งหมดรวม 15 โครงการ  แลวก็ไดเขารวมในการพิจารณาเปนชมรมดีเดน 
ซ่ึงโครงการหลักๆ  ก็จะมีโครงการอบรมคณุธรรม  จริยธรรม  การละหมาดรวมกันทุกวันศุกร  จะมี
นักศึกษามุสลิมประมาณ  60-70 คน  เขามาใชหองละหมาด และกิจกรรมที่ 2  คือ โครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงในปน้ีไดนํานักศึกษา ปที่ 1  ที่เขามาใหม ปการศึกษา 2550  และนักศึกษา
รุนพ่ี  ตั้งแตปการศึกษา 2549  เขาไปอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน
สถานที่ของมุสลิมเองเปนเวลา 2 คืน 3 วัน เพ่ือไปอบรม คุณธรรม  จริยธรรม ใหนักศึกษาเห็นวาสิ่ง
ใดทําได สิ่งใดทําไมได ตัวอยางเชน  นักศึกษาบางคนเรียนมาคอนขางนอยทางศาสนา ไปยึดติดกับ
สังคมที่เปนอยู แลวก็อีกกลุมก็คือ กลุมที่เขาเรียกตามเพื่อนหรือตามสังคม  ก็ทําใหเกิดปญหาหลุด
จากศาสนาอิสลามได  ฉะน้ันจึงตองมีการอบรม วาจะทําอยางไรใหเขาอยูในหลักการศาสนา  แลวก็
โครงการกีฬาสัมพันธเปนการแขงขันระหวางรุนพ่ี  รุนนอง  โครงการเจานกนอยเจาจะบินได
อยางไร เปนตน 

 การนํานักศึกษามุสลิมในสถาบันตางๆ มารวมกันจัดกิจกรรมเพื่อใหพบปะสังสรรคกัน  
มาทํากิจกรรมกันในหลักการศาสนาใหถูกตอง  ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล  
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) เปนตน นอกจากน้ันแลวยังมีโครงการละหมาดฮายัดเพ่ือใหภาคใต
สันติสุข  โครงการละศีลอด โดยจะมีสถาบันอื่นๆ  เขามารวมกันทํากิจกรรมดวย 
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 สําหรับหนวยงานภายนอก ซึ่งเขามาชวยสนับสนุนมีสหพันธอิสลามแหงประเทศไทย  
สหพันธนักคอรีแหงประเทศไทย ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย มูลนิธิสตรีอิสลามแหงประเทศ
ไทย ฯลฯ ที่ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทํางานรวมกันอยู แลวก็ไดเขามาชวยสนับสนุน
ในเรื่องของงบประมาณ การประสานงานและคาใชจายในเรื่องของสถานที่จัดงาน 

              นักศึกษาในชมรมสวนมากจะเปนคนที่คอนขางเครงในเร่ืองของศาสนา ซ่ึงสวนใหญจะ
มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยชมรมมุสลิมจะมีองคประกอบการทํางานก็คือ  ที่ปรึกษาชมรม 
ประธานชมรม รองประธาน เหรัญญิก ฝายอาคารสถานที่ ซ่ึงการทํางานเหลาน้ีแบงออกเปนสายงาน 
เพ่ือที่ทุกคนสามารถดูแลในเรื่องตางๆ เมื่อเกิดปญหาหรือผิดพลาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้นมาก็จะเรียก
ประชุมรวมกัน และอาจารยที่ปรึกษาก็จะมีบทบาทเขาไปชวยแกไขปญหาตอไป   

 จากขอมูลเบ้ืองตนของชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทําใหทราบวานักศึกษา
มุสลิมไดรับการสงเสริมใหทํากิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนดานศาสนา
และสาธารณประโยชน ซ่ึงกิจกรรมทั้งหลายชวยนําไปสูการสรางเครือขายที่กวางไกลมากยิ่งข้ึน 

ในงานวิจัยเร่ืองน้ี ผูวิจัยมองวากลุมนักศึกษาชมรมมุสลิมของสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม
วัฒนธรรมยอย (Subculture) ของวัยรุนกลุมหน่ึงในสังคมไทย การศึกษานี้จึงมีความนาสนใจ         
เพราะเปนการศึกษาจากมุมมองที่วาเยาวชนกลุมน้ีเปนใครในสังคม พวกเขามอีัตลักษณทางวัฒนธรรม
และจิตสํานึกสาธารณะเปนอยางไร สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทเพียงไหน อยางไร        
ตอการดํารงคงอยู การปรับตัวและการติดตอสื่อสารเช่ือมรอยกับกลุมวัฒนธรรมตางๆ ภายในสังคม 

จากสาเหตุของปญหาตามที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยพิจารณาเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว 
จึงไดกําหนดเปาหมายของโครงการวิจัยยอยเร่ือง “การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน: กรณีศึกษาเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือเปน
แนวทางหน่ึงในการตอยอดความรูและความเขาใจ รวมทั้งรวมผลักดันแกไขปญหาวิกฤติของชาติ 
ตลอดจนเสริมสรางผลงานวิชาการทางดานนิเทศศาสตร เพ่ือการพัฒนาสังคมและองคความรูภายใต
พ้ืนฐานศักยภาพที่มีอยูของวัฒนธรรมไทย อันจะมีสวนเสริมสรางยกระดับคุณภาพชีวิตและจรรโลง
ประโยชนสาธารณะใหแกผูคนในสังคมไดตอไป 
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ปญหานําการวิจัย 

1. จิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอดุมศึกษา ประกอบดวยอะไรบาง 
2. การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา เปนอยางไร 
3. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิมอยางไร 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา  
2. เพ่ือศึกษาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา  
3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
ขอบเขตการศึกษา  

ระยะเวลาที่ทําการคนควาวิจัยรวมประมาณ 1 ป (พ.ศ.2550-2551) โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซ่ึงเปนสมาชิกเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา โดยเร่ิมตนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จากน้ันจึงขยายออกไปยังชมรมเครือขายในสถาบันอื่นๆ  ทั้งน้ี ผูวิจัยเลือกสัมภาษณกลุม
ผูใหขอมูลหลักที่เปนตัวแทนของกลุมเยาวชน ทั้งในดานลักษณะทางประชากรและลักษณะทาง
วัฒนธรรม 

 

นิยามศัพท 
เครือขายชมรมมุสลิม กลุมนักศึกษามุสลิมในระดับปริญญาตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ซ่ึงมีความสัมพันธรวมกันระหวางสถาบัน และอยูในตําแหนง
คณะกรรมการชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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จิตสํานึกสาธารณะ สภาวะจิตใจในเชิงเกี่ยวเน่ืองกับสังคม ความรูสึกนึกคิดหรือการ
กระทําที่เปนไปเพ่ือประโยชน เก้ือกูล สงเสริม สนับสนุนสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสาธารณชนคนหมูมาก ทั้งในระดับปจเจกและระดับ
ชุมชนแบบมหภาค 

 
 
นักศึกษาชมรมมุสลิม สมาชิกชมรมมุสลิมทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีตําแหนงอยูใน

คณะกรรมการชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 
 
วัฒนธรรมยอย  กลุมคนที่มีรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณี การปฏิบัติ ที่แตกตางไปจาก

กลุมอื่นๆ หรือแตกตางจากวัฒนธรรมที่เปนแกนหลักของสังคม ใน
งานวิจัยเร่ืองน้ีหมายถึงสมาชิกชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมยอยกลุมหน่ึงในสังคมไทย 

 
 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยที่จัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีข้ึนไป ซึ่ง

มีชมรมมุสลิมเปนสวนหน่ึงของงานกิจกรรมของนักศึกษา ใน
งานวิจัยเร่ืองน้ีหมายถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 
 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิจัยเร่ืองน้ีคือ อินเทอรเน็ต เว็บไซต และโทรศัพทมือถือ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือประยุกตและพัฒนาองคความรูทางดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะมิติเร่ืองผลกระทบทาง
สังคมวัฒนธรรมของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอเยาวชน ซ่ีงในที่นี้ทําการศึกษาผานกลุม
ตัวอยางจากคณะกรรมการชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย 

2. เพ่ือสรางความเขาใจเชิงวิชาการ ในเร่ืองสื่อใหมกับพ้ืนที่สาธารณะของกลุมวัฒนธรรมยอย
ในพหุสังคม โดยศึกษาผานกรณีตัวอยางจากเครือขายชมรมของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
คณะกรรมการชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

3. เพ่ือเปนสวนหน่ึงของความพยายามแกไขปญหาวิกฤติชาติ ในดานเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมวัฒนธรรม อันจะนําไปสูความปรองดองและเจริญรุงเรืองอยางผาสุกยั่งยืนตอไป เพ่ือ
เปนประโยชนตอการนําไปสูความเขาใจที่ถูกตองรวมกันถึงรูปแบบ และวิถีวัฒนธรรมของ
กลุมคนที่มีความแตกตางหลากหลายภายในสังคม 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี

1. แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมยอย 
2. แนวคิดเร่ืองพ้ืนทีส่าธารณะ 
3. แนวคิดเร่ืองการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 
4. ทฤษฎีการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ  
6. ทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัตน 
7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. ทฤษฎีวัฒนธรรมยอย  

เมืองใหญในปจจุบันประกอบไปดวยความหลากหลาย  ภายใตสังคมและวัฒนธรรมใหญ           
อันเดียวกันจะประกอบไปดวย “วัฒนธรรมยอย” (Sub-culture) อีกหลายวัฒนธรรม  คนในสังคม
ยอมปฏิบัติวัฒนธรรมในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมใหญ  และในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณเฉพาะของกลุมอีกดวย  สมาชิกของกลุมวัฒนธรรมยอยแตละกลุมจะมีความเช่ือ  และ
มีพฤติกรรมที่คอนขางแตกตางไปจากกลุมอื่นๆ  และมีลักษณะเดนเฉพาะเปนของตนเอง  และ
วัฒนธรรมเฉพาะน้ีเองในทางสังคมวิทยาเรีกยวา  “วัฒนธรรมยอย”  ซ่ึงอาจจําแนกเปนวัฒนธรรมยอย
ทางเช้ือชาติ (Ethnic) ตามเกณฑอายุ (Age) ตามทองถิ่น (Regional) ตามอาชีพ (Occupational) เปนตน 

ทฤษฎีวัฒนธรรมยอย  เปนทฤษฎีที่สังเคราะหทฤษฎีตัวกําหนดและทฤษฎีองคประกอบ         
เขาดวยกัน  เพ่ือชวยใหเขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบเมืองไดดียิ่งข้ึน โดยฟชเชอร (Fisher) เปนผูเสนอ
ทฤษฎีวัฒนธรรมยอยข้ึนมา ฟชเชอร กลาววา วิถีชีวิตในเมืองมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในสังคม 
กลาวคือ ไมเพียงแตไมทําลายกลุมทางสังคมเทาน้ัน แตกลับเปนสิ่งที่สรางความเขมแข็งใหกับกลุม
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อีกดวย วัฒนธรรมยอยเปนสิ่งที่เกิดข้ึนมาเพื่อแกปญหาใหกับผูคนที่มาอยูรวมกัน (Fischer 1976, 
pp.35-38 อางถึงใน ภริดา  โกเชก, 2548:22-23) 

วัฒนธรรมยอยเปนสิ่งที่ทําใหเขาใจเขาใจการปฎิสังสรรคทางสังคมของมนุษยที่ตานกระแส
ของวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณเดิม  ในระดับของโครงสรางน้ันวัฒนธรรมยอยจะเปนตัวช้ีวา
วัฒนธรรมเปนเครื่องมือและเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการรวมตัวกันทางสังคมของบุคคลอยางไร  ในระดับบุคคล
จะเปนตัวชี้ใหเห็นวาการแสดงออกถึงภาพลักษณ  (Image)  และอัตลักษณ (identity) ของบุคคลใน
วัฒนธรรมยอยนั้นมีความหมายอยางไร นอกจากน้ัน เบรค (Brake 1980, p. 9 อางแลว ภริดา 
โกเชก, 2548:23)  ยังมองวา  การวิเคราะหวัฒนธรรมยอยในสังคมยังรวมไปถึงการตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพันธทางสังคม  และความหมายทางสังคมอีกดวย 

ตามแนวคิดของทฤษฎีวัฒนธรรมยอย  ความหมายของคําวา  เมือง  หมายถึงการมาอยูรวมกัน
ของประชากรเปนจํานวนมากและตั้งถิ่นฐานอยูในพ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมาก  วัฒนธรรมยอย           
จึงเปนรูปแบบของความเช่ือ  คานิยม  บรรทัดฐาน  และขนบธรรมเนียมประเพณีของระบบยอยของสังคม
ที่มีลักษณะชัดเจน  เชน  เครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลและสถาบันที่มีอยู  ภายในระบบสังคม
และวัฒนธรรมที่ใหญกวา 

ฟชเชอร  (Fischer 1975, pp. 1324 – 1330 อางแลว ภริดา โกเชก, 2548:23) เสนอขอเสนอ
ไว 4 ขอ คือ 

ขอเสนอที่ 1 ในพ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมากก็จะมีวัฒนธรรมยอยเกิดข้ึนหลากหลายการ                    
ที่มีประชาชนเขามาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดมีวัฒนธรรมยอยที่มีความแตกตางกัน            
ซ่ึงขอเสนอน้ีจะมีความเก่ียวโยงกับ 2 กระบวนการ คือ 

กระบวนการที่ 1  ขนาดของประชากรกอใหเกิดความแตกตางทางโครงสรางตลอดจนถึง
กระบวนการปฎิสังสรรคทางสังคมของบุคคล  ขณะเดียวกันอิทธิพลของการแขงขันกันความไดเปรียบ
ในดานผลประโยชน  และการเลือกสรรคความสัมพันธกอใหเกิดความแตกตางของรายละเอียด
ภายในระบบยอย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในช้ันทางสังคม  อาชีพ วัฎจักรชีวิต  และกลุมที่ มี
ผลประโยชนรวมกัน 
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กระบวนการที่ 2  วิถีชีวิตในเมืองทําใหมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายตลอดจนทําใหมีการ
ยายถิ่นเขาเปนจํานวนมาก  กลาวคือ ที่ใดที่มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรขนาดใหญและมีคนกลุมตางๆ อยูมาก  
พ้ืนที่น้ันจะมีผูคนมากมายยายถิ่นเขามาอยูมาก  และทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยของกลุมผูยายถิ่นข้ึนมา 
กลาวโดยสรุปคือ ถาเมืองมีขนาดใหญมากเทาใด การยายถิ่นเขาก็จะยิ่งมีมากข้ึน และจะมี             
กลุมวัฒนธรรมยอยมากขั้นเทาน้ัน 

ขอเสนอที่ 2  พ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมาก ทําใหวัฒนธรรมยอยมีความเหนียวแนน (intensity) 
มากข้ึน 

ความเหนียวแนน  คือ การมีความผูกพัน (attachment) ซ่ึงเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมยอย            
ที่มีตอความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเหนียวแนนมีความเก่ียวโยง
กับ 2 กระบวนการ  คือ 

กระบวนการที่ 1  ในกลุมวัฒนธรรมยอยยิ่งมีการอยูรวมกันเปนจํานวนมากเทาไดก็จะมีการสนอง
ความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูคน  โดยมีการสรางสถาบันที่สมบูรณ (institutional completeness)  
มากข้ึนเทาน้ัน  น่ันคือ ถามีจํานวนคนมากพอจะทําใหสามารถแบงหนาที่ของสมาชิก  และสามารถ
สรางลักษณะที่เปนสถาบันที่เปนของกลุมขึ้นมา  ลักษณะที่เปนสถาบันจะชวยสงเสริมวัฒนธรรมยอย  
และเปนที่มาของอํานาจที่ถูกตองชอบธรรม  โดยเปนศูนยรวมของผูคนมาอยูรวมกลุมกัน  กลาวคือ 
จํานวนคนยิ่งมีมากจะทําใหสามารถสรางสถาบันที่เปนของกลุมได   

กระบวนการที่  2  การที่วัฒนธรรมยอยมีความเหนียวแนนน้ัน  มีสิ่งที่เก่ียวโยงอีกอยางหนึ่ง 
คือ ความสัมพันธระหวางกลุม พ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมยอยหลากหลายจะทําใหมีความแตกตางและ 
ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมยอย  ผลที่ตามมาคือทําใหวัฒนธรรมยอยมีความเหนียวแนนมากยิ่งขึ้น  
ในระดับกลุมจะทําใหมีความเช่ือมแนน (cohesion) มากข้ึน  เน่ืองจากมีการแขงขันกันและ ขัดแยง
กันของผูคนระหวางวัฒนธรรม  ในระดับบุคคลการคบหาสมาคมกับคนแปลกหนา  จะยิ่งทําใหเกิด
ความเหนียวแนนในกลุมของตนมากขึ้น 

ขอเสนอที่ 3 พ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมาก จะเปนแหลงที่กอใหเกิดการแพรกระจาย (diffusion)  
เขาสูวัฒนธรรมยอยของผูคน 
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การแพรกระจาย หมายถึง การปรับแปลงทางดานความเช่ือ พฤติกรรมของสมาชิกของ
วัฒนธรรมยอย ซ่ึงเปนผลมาจากความหลากหลาย (ในขอเสนอที่ 1) และความเหนียวแนน 
(ขอเสนอที่ 2) ของวัฒนธรรมยอยภายในเมืองมหานคร อัตราและทิศทางของการปรับแปลงจะมี
ความผันแปรไปตามขนาดของความเหนียวแนน ความแตกตางระหวางกลุม และรวมถึงระดับการ
ติดตออํานาขและเกียรติภูมิอีกดวย 

ความสําคัญของขอเสนอน้ีอยูที่กระบวนการเก่ียวกับความเหนียวแนนของวัฒนธรรมยอยใน
เมือง  จะสวนทางกับกระบวนการอื่นๆ ในเมือง  ซึ่งถาไมพิจารณาความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมและ
การแยกตัวออกจากวัฒนธรรมยอย การปรับแปลงบางอยางจะเปนไปไดสูงเมื่ออยูใกลกัน  และตอง
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ผลของการปรับแปลงก็คือ เกิดการผสมผสาน และการรวมตัวกันใหมใน
องคประกอบทางดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดนวัตกรรมทางสังคมข้ึน (social innovations) 

ขอเสนอที่ 4  พ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมาก ผูคนจะมีความเช่ือ มีพฤติกรรมที่ไมเปนไปตาม
บรรทัดฐานของสังคมสูงมากข้ึน 

จากขอเสนอ ขอที่ 1  ถึงขอที่ 3 นํามาอธิบายขอเสนอที่ 4 ไดดังน้ี 

1. จากความหลากหลายของวัฒนธรรมยอยในพ้ืนที่เมือง  (ขอเสนอที่ 1) ทําใหมีการ
เปล่ียนแปลงและมีวัฒนธรรมยอยที่มีลักษณะเดนเฉพาะ  ทําใหผูคนมีพฤติกรรมที่ไมเปนไปตาม
บรรทัดฐานของสังคม 

2. ผลกระทบของความเหนียวแนนในวัฒนธรรมของผูคน (ขอเสนอที่ 2) กอใหเกิดความ
แตกตงของความเบ่ียงเบนในชนบท นั้นคือ จํานวนที่มีขนาดใหญมากพอจําทําใหเกิดความแตกตางน้ี 
เชน ในเมืองเล็กอาจมีจํานวนผูกระทําผิดเพียงเล็กนอย แตในเมืองมีขนาดใหญข้ึนจะมีจํานวนวัยรุน    
ที่กระทําผิดมากข้ึน กอใหเกิดวัฒนธรรมยอยของเยาวชนผูกระทําความผิด เปนตน 

ฟชเชอร  เห็นพองกับทฤษฎีองคประกอบที่วาเมืองยังคงมีลักษณะความสัมพันธ 

แบบกลุมปฐมภูมิและมีสังคมที่สามาชิกมีความคุนเคยกัน  ผูที่อยูอาศัยในเมืองมีชีวิตอยูในโลก
ทางสังคมที่มีความหมาย โลกทางสังคมดังกลาวน้ีเปนโลกของกลุมบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะรวมกัน          
ที่สมาชิกของกลุมมีความเชื่อและพฤติกรรมที่คอนขางแตกตางไปจากกลุมอื่นๆ นอกจากน้ัน              
ทฤษฎีวัฒนธรรมยอยมีความเห็นพองกับทฤษฎีตัวกําหนดในเร่ืองของการกระจุกตัวทางประชากร         
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วาการกระจุกตัวของประชากรจํานวนมากในเมืองเปนปจจัยทกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน และ
การสรางโลกทางสังคมของบุคคล (ทฤษฎีองคประกอบไมไดใหความสําคัญกับผลที่เกิดจาก             
การกระจุกตัวของประชากร) เพียงแตการมองตางกัน กลาวคือ ทฤษีตัวกําหนดเห็นวาการกระจุกตัว          
ของประชากรทําลายกลุมทางสังคม  ในขณะที่ทฟษีวัฒนธรรมยอยเห็นวาการกระจุกตัวของประชากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “มวลชนวิกฤต”ิ (critical mass) มีผลในทางบวกตอผูอยูอาศัยในเมือง น่ันคือ มอง
วาการกระจุกตัวของประชากรหรือวิถีชีวิตแบบเมือง ทําใหกลุมวัฒนธรรมยอยมีความเขมแข็งข้ึน  

วิถีชีวิตแบบเมืองชวยใหวัฒนธรรมยอยเขมแข็งข้ึนโดยอาศัยกระบวนการ 2 แบบ 

1. กระบวนการของการสรางมวลชนวิกฤติ (Process of attaining critical mass) กลาวคือ 
เม่ือกลุมมีขนาดใหญเพียงพอ ก็จะทําใหกลุมนั้นมีเอกลักษณที่เห็นไดชัดและม่ันคงขึ้นในสายตาของ
คนทั่วไป  ทําใหกลุมสามารถกระทําการใดๆ ในนามของกลุมและสามารถมีการปฏิสังสรรคทาง
สังคมไดกวางขวางมากข้ึน 

2. กระบวนการของปฎิกริยาเชิงวัฒนธรรม (Process of attaining critical mass) คือ ความเขมแข็ง
ของวัฒนธรรมยอยอาจเปนผลของการปฎิสังสรรคทางสังคมระหวางวัฒนธรรมยอย กลาวคือ          
ในกรณีที่คนตางกลุมวัฒนธรรมมีการติดตอสัมพันธกันอาจเกิดความขัดแยงหรือเกิดการกระทบกระทั่ง
กันขึ้นได สมาชิกของวัฒนธรรมยอยที่เห็นวาวัฒนธรรมของตนถูกรุกรานโดยวัฒนธรรมยอยอื่น         
จะมีปฎิกริยาโตตอบโดยการยึดม่ันในวัฒนธรรมยอยของตนมากยิ่งข้ึน 

จะเห็นไดวา แมทฤษฎีวัฒนธรรมยอยจะกลาวถึงความตึงเครียดและความขัดแยงระหวาง
วัฒนะรรมยอย  แตก็มองวาวัฒนธรรมยอยอาจมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน เชน คนภาคใตอาจชอบรับ
ประธานอาหารของภาคอีสาน คนอีสานเองก็อาจชอบรับประทานอาหารของคนใต เปนตน  ดังน้ัน 
การแพรกระจายวัฒนธรรมยอยขามกลุม และการที่คนในเมืองมีโอกาสพบเห็นหรือเขารวม               
ในวัฒนธรรมยอยตางมากมาย จึงเปนเสมือนสะพานที่เชื่อมตอระหวางวัฒนธรรมยอย ทําใหลักษณะ
เดนขอววัฒนธรรมยอยและการยึดติดกับวัฒนธรรมยอยของคนในสังคมเมืองลดลง 

นอกจากน้ี  ทฤษีวัฒนธรรมยอยเห็นวาวิถีชีวิตแบบเมืองกอใหเกิดภาพที่ตอเรียงกัน เพ่ือใหเห็น
โลกทางสังคม (mosaic of social worlds) ที่สัมผัสกันแตไมรุกลํ้ากันใน 2 ทาง คือ 
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1. เมืองใหญจะดึงดูดผูยายถิ่นไดมากกวาเมืองเล็กๆ และโดยที่ผูยายถิ่นตางมีภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันติดตัวมาดวย ทําใหเกิดแวดวงสังคมที่หลากหลายข้ึนในเมือง 

2. การกระจุกตัวของประชากรทําใหเกิดความจําแนกแตกตางทางโครงสราง เชน                 
กลุมละแวกบาน กลุมอาชีพ เปนตน กลุมตางเหลาน้ีจะมีวัฒนธรรมยอยของตน และตางก็จะมี
แนวโนมที ่จะสรางสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมยอยของตนเองขึ้น ดวยเหตุน้ี      
การกระจุกตัวของประชากรหรือวิถีชีวิตแบบเมืองจึงกอใหเกิดโลกทางสังคมที่มีความหลากหลายขึ้น
ในเมือง 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เก่ียวกับการอธิบายวิถีชีวิตแบบเมือง โดยทฤษฎีวัฒนธรรมยอย 
พอสรุปไดวา ทฤษฎีวัฒนธรรมยอย เปนทฤษฎีที่สังเคราะหทฤษฎีตัวกําหนด ซ่ึงมองวาวิถีชีวิตแบบ
เมืองวา เมืองเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม และบุคลิกภาพของบุคคลโดยตรง และมักเปนการ
เปล่ียนแปลงในทางที่เลวลง โดยมีขอเสนอวาการที่คนมีความแตกตางกันจํานวนมากมาอาศัยอยู
รวมกันอยางหนาแนน จะทําใหบุคลิกภาพของบุคคลแปรปรวนและเกิดการเสียระบบทางสังคมข้ึน 
กับทฤษฎีองคประกอบซ่ึงมองวาการกระจุกตัวของประชากรในเมืองไมไดมีผลกระทบตอบุคคลแต
อยางใด แตความแตกตางระหวางวิถีชีวิตแบบเมืองกับวิถีชีวิตแบบชนบทเปนผลมาจากการที่คน
เมือง และคนชนบทมีลักษณะทางสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ปจจัยสําคัญที่ใชใน
การอธิบายวิถีชีวิตอันหลากหลายในสังคมเมือง คือ เชื้อชาติ ชนช้ัน และวัฎจักรชีวิต 

 

2. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Space) 

ความหมายของคําวา พื้นที่สาธารณะนั้น (กาญจนา แกวเทพ, 2545: 103 อางถึงใน         
วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547: 43) เม่ือพิจารณาแลวประกอบไปดวยคําสองคํา คือ คําวา พ้ืนที่            
กับ คําวา สาธารณะ 

ความหมายของคําวา “พ้ืนที”่ น้ัน  หมายถึงอาณาบริเวณใดบริเวณหน่ึง (Area) ที่มีการแบงก้ัน
เขตไวแนนอน (Boundary) เชน พ้ืนที่ในโรงงาน พ้ืนที่ในบาน นอกจากความหมายรูปธรรมดังกลาวแลว 
“พ้ืนที่” ยังมีความหมายเปน นามธรรม เชน หมายถึง เวที (ทางนามธรรม) ทางสังคมที่มีการ         
ชวงชิงอํานาจ ตัวอยางเชน พื้นที่ทางวัฒนธรรมในสื่อสารมวลชน  เชน เมื่อรายการโทรทัศน 
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ประเภท Talk Show ตองเผชิญผูนําทางบาน ตัวแทนชาวเขาฯลฯ มาเลาประสบการณประสบการณทํางาน
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพ่ึงตัวเอง ในขณะที่เศรษฐกิจแบบฟองสบูที่เคยยึดพ้ืนที่สาธารณะ
ตองถอยรนตกเวทีไป น่ีก็หมายความวาความรูและภูมิปญญาระดับรากหญา (Grass-Root) ไดเขามามี 
ที่ทางในทางเวทีสาธารณะของสังคมแลวระดับหน่ึง 

สําหรับคําวา “สาธารณะ” น้ัน ในความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไปคือคําวา “สวนรวม” (Public) 
ซ่ึงมักถูกใหนิยามโดยเปรียบเทียบกับคูที่ตรงกันขาม คือคําวา “สวนตัว” (Private) สําหรับคําวา 
“สาธารณะ” ก็มีนัยยะได 2 นัยยะ เชนเดียวกับคําวา “พ้ืนที่” กลาวคือ สามารถแสดงออกไดใน
ลักษณะ รูปธรรม เชน สวนสาธารณะ คือ สวนของสวนรวม และความหมายเชิงนามธรรม 

ปริมณฑลที่สื่อทํางานอยูสวนใหญ คือ ปริมณฑลที่เราเรียกวา “มณฑลสาธารณะ” (Public 
Sphere) หมายความวา เร่ืองราวที่เปน “สวนตัว” ของใครนั้น เม่ือถูกรายงานผานสื่อมวลชนก็จะ
กลายเปนเร่ือง “สาธารณะ” ข้ึนมา บุคคลที่อยูในสื่อ จึงเปน “บุคคลสาธารณะ” (Public Figure) 
เร่ืองราวของเขาก็จะเปน “ประเด็นสาธารณะ” (Public Issue) (กาญจนา แกวเทพ, 2545 :103  อาง
แลว  วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 44) 

สําหรับคํานิยามเร่ือง “พ้ืนที่สาธารณะ” ตามทัศนะของ Hebermas น้ันเขาไดนิยามวาแนวคิด
เร่ืองพ้ืนที่สาธารณะเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับ “ความรูสึกเปนสวนรวม” (Sense of Public) แนวคิดน้ี
มิไดมีลักษณะเล่ือนลอยเปนนามธรรม หากทวาเปนการปฎิบัติการทางสังคมที่ฝงตัวอยูในวัฒนธรรมของ
แตละยุคสมัยดวย (Culture Embedded Social Practice) (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2545 : 104
อางแลว  วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 44) 

เม่ือพิจารณาความหมายของคําวาพ้ืนที่สาธารณะแลวจะเห็นไดวายุคอินเทอรเน็ตนั้นก็เกิด
การสื่อสารลักษณะที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ คือการสื่อสารระหวางกลุมคนในสังคมมารวมตัวกัน            
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนะคติกัน อยูสองแบบ คือ แบบตอง Online พรอมกันอยางหองคุย 
(Chat Room) และแบบที่ผูใชตางเวลากันก็มาสื่อสารกันได (ไมตอง On-Line พรอมกัน) ซ่ึงรูจักกัน
ในนามของเว็บบอรด (Web board) เว็บบอรดนับเปนมณฑลสาธารณะของการสื่อสาร             
ทางคอมพิวเตอร และเปนมณฑลสาธารณะในยุคที่ 3 ซ่ึงเปนยุคของ Virtual Communication} 
Internet, Cyberspace ซ่ึงมีความแตกตางจากพื้นที่สาธารณะในยุคกอนๆ 
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 “สื่อไดเขามาเปดชองทางความคิดของปจเจกบุคคลเขาสูกระบวนการสาธารณะ ทําใหเกิดสิ่ง
ที่เรียกวา “พ้ืนที่สาธารณะ” (Public Space) นอกเหนือจาก “พ้ืนที่สวนตัว” (Private Space) เทากับ
เปนการกําหนดทิศทางพัฒนาการแหงภูมิปญญา และสรางเสริมหลักการแหงสิทธิเสรีภาพและ      
ความเสมอภาค  ตลอดจนบาทบาทแหงการเปนพลเมือง (Citizenship) ของมนุษย (อางถึงใน               
สุกัญญา สุดบรรทัด, เอกสารการสอน, 2546 อางแลว  วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 44) แตกอนอื่น
จะขอกลาวรายละเอียดถึงมณฑลสาธารณะกอนหนาน้ีสักเล็กนอย เพื่อจะช้ีใหเห็นความแตกตางของ
รูปแบบของเน้ือหาที่ปรากฎภายในสื่อ 

ยุคแรก : Face – to - Face Communication และหนังสือพิมพ 
ยุคสอง : Pseudo – Mediated Communication วิทยุ และโทรทัศน 
ยุคสาม : Virtual Communication, Internet, Cyber Space 
 

ยุคแรก : Face – to – Face Communication และหนังสือพิมพ 

Habermas (1970) (วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 45) กลาวถึงมณฑลสาธารณะ (Public 
Sphere) วา มณฑลสาธารณะเกิดข้ึนในชวงศตวรรษที่ 17 และ 18 ที่ประเทศอังกฤษอันอยูในชวงของ
ทุนนิยม เปนสถานที่อิสระจากรัฐบาล และ มีการปกครองตนเองทางเศรษฐกิจ การแสดงความเห็น
ทางการเมืองวิจารณอํานาจรัฐเปนการใชเหตุผลเพ่ือขอสรุปอันเปนหน่ึงเดียวกัน ขอมูลขาวสารเปน
สิ่งสําคัญสําหรับมณฑลสาธารณะน้ี   ประชาชนมีสิทธิมีความคิดที่เปดกวางและสามารถเสนอขอ
ถกเถียงแกรัฐบาลในขณะน้ันได  การทํางานของรัฐบาลเปดกวางสูสาธารณะ โดยผานการวิจารณ  
และตีพิมพเปนหนังสือพิมพ   

อยางไรก็ตาม  Habermas มีขอโตแยงวามณฑลสาธารณะในขณะน้ัน อันที่จริงแลวเปนพ้ืนที่
เฉพาะของชนช้ันกลาง (Bourgeois Public Sphere)  เน่ืองจากในยุคน้ันชนช้ันกลางในชนชั้นที่มี
อํานาจม่ันคงพอที่จะตอสูกับระบบทางศาสนาและรัฐได  เพราะกอนหนาน้ีถูกครอบงําโดยระบบศักดิ
นา  และเมื่อระบบทุนนิยมเขามาก็ทําใหระบบศักดินาหมดไป มณฑลสาธารณะมีการรวมกลุมอยูที่
โรงละคร  (Theatre)  สถานที่แสดงงานศิลปะ (Art Gallery) รานกาแฟ  (Coffee House)  
หองรับแขกบานขนาดใหญ  (Salon)  นิยาย  (Novels) และบทความวิจารณ  (Criticism)  ซ่ึงเปน
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การแสดงความคิดอยางเสรีและเปนอิสระตออํานาจเดิมที่เคยมีอยู และเปนอํานาจของประชาชนที่
สามารถเปล่ียนแปลงรัฐบาลได  นอกจากน้ียังสามารถทําใหเกิดการปฏิรูปรัฐสภาได  เมื่อทุนนิยมมี
อํานาจข้ึนเร่ือยๆ  มณฑลสาธารณะไดถูกนําไปใชในทางที่ผิด Habermas  กลาววา  กลาวเปนระบบ
ศักดินาใหม  (Refudalisation)  อีกคร้ังหน่ึงเพราะทายที่สุดผูมีอํานาจก็ใชประโยชนจากมณฑล
สาธารณะเพ่ือผลประโยชนของตัวเอง 

ตามแนวคิดของ  Habermas เดิมน้ันหนังสือพิมพ เอื้ออํานวยใหเกิดการสื่อสารอยางมีเหตุผล 
(Communication Rationality) ซ่ึงเขากลาววาเปนพ้ืนฐานของพ้ืนที่สาธารณะ และเม่ือหนังสือพิมพ 
เปล่ียนแปลงเปนธุรกิจและสนใจขายผูอานใหโฆษณามากกวาภารกิจอื่น หนังสือพิมพก็ถอยหาง
ภารกิจดังกลาว 

 
ยุคสอง : Pseudo – Mediated Communication วิทยุ และโทรทัศน 

มณฑลสาธารณะเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังหน่ึงเม่ือถึงยุคของการกระจายเสีย สื่ออิเล็กทรอนิกส  
วิทยุ  และโทรทัศน  ไดเขามาสรางพ้ืนที่สาธารณะไดนอยมาก  เน่ืองจากเหตุผลเชน รูปแบบการใชสื่อ
ที่ใชอยูในบาน  แบบสวนตัวเปนครอบครัว  (Domestic)  และแมวาจะเปนสื่อที่เร็วกวาแตก็มีลักษณะ
แตกแยกเปนประเด็นตางๆ เขามาสูความสนใจและถอยหางออกไปอยางรวดเร็ว และรูปแบบเนนหนัก
ทางประเด็นที่สื่อมวลชนตองการนําเสนอ และเปนเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปสนใจ เชน เรื่องราวใน
แวดวงบันเทิง ขาวสังคมที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน อาจกลาวไดวา สือ่มวลชนสามารถเอาเร่ืองสวนบุคคลมา
เปนเร่ืองสาธารณะไดอยางเปดเผย แตเปนในดานการใหความบันเทิงมากกวาการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น เชน การถกเถียงทางการเมือง   

แตอยางไรก็ตาม  นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน ที่สนใจบทบาทของสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส  
วิทยุ  โทรทัศน  ที่มีตอการสรางพ้ืนที่สาธารณะก็ไดใหขอคิดเห็นที่มาจากผลการวิจัยเร่ืองสื่อน้ีวาแม
จะออนดอยตรงที่ถูกนํามาใชเพ่ือการบันเทิง และเปนสื่อที่ผูรับสารกับผูสงสารไมมีโอกาสพบปะ
เผชิญหนากัน  แตทวาเราไมควรมองขามสายสัมพันธแบบจินตนาการ (Imagined Connectedness) 
เพราะจากผลงานวิจัยหลายๆ กรณีไดพิสูจนใหเห็นวาหากมีการใชโทรทัศนและวิทยุอยางสมํ่าเสมอ 
หากวิทยุและโทรทัศนตระหนักในบทบาทหนาที่ ที่จะเช่ือมโยงและสรางสมานฉันทระหวางคนตางๆ 
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และพยายามสรางรูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมใหเกิด เชน การโทรศัพท หรือเขียนจดหมาย
เขามาการเชิญมาออกรายการ ศักยภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้ง 2 ประเภทน้ี  ก็ไมควรมองขามไป 

Poster  (รัตนาวลี  เกียรตินิยมศักด์ิ, 2542 : 10 – 14  อางแลว  วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 
46)  กลาวสรุปไววา  ในอารยะธรรมตะวันตก  มลฑลสาธารณะอยูในหลายๆ ที่ดวยกัน  เชนโบส
ทองถิ่น  รานกาแฟลานชุมนุมประจําเมือง  หรือแมแตมุมถนน  ซึ่งเปนสถานที่แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ  ในสังคม  สถานที่เหลานี้เปนกระแสสาธารณะมติหรือมติมหาชน  (Public Opinion)  
ซ่ึงในสมัยศักดินานั้น เปนความคิดเห็นทางดานการเมือง  มณฑลสาธารณะเปนสิ่งหน่ึงที่แสดงถึง
ความเปนประชาธิปไตย 

ปจจุบันมณฑลสาธารณะเหลาน้ียังคงมีอยูไมเพียงแตเปนศูนยกลางทางดานการเมือง            
เปนอยางเดียว  แตยังรวมถึงเร่ืองอื่นๆ  ในสังคมดวย  มณฑลสาธารณะบางสวนยายเขามาอยู            
ในสื่อวิทยุ  โทรทัศน  และสื่ออื่นๆ  ที่เกิดขึ้นพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ  เปนการแสดงความเห็น         
ในประเด็นทั่วๆ  ไป  อันเปนสิ่งที่นาสนใจในสังคมหรือที่เรียกวา  เวทีเสวนาทางวัฒนธรรม  
(Culture Forum) ซึ่งเปนตัวแทนของคนในสังคม (Social Representation)   

 
ยุคสาม : Virtual Communication, Internet, Cyber Space 

ยุคที่ 3  ซ่ึงเปนยุคของการสื่อสารเสมือน  (Virtual Communication)  โดยมีคอมพิวเตอร         
เปนสื่อกลางในดานหน่ึง  การสื่อสารแบบเสมือนคร้ังน้ีไดร้ือรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิญหนาข้ึนมาใหม  
เพราะสามารถพูดคุยกันไดตัวตอตัวและในกลุมคน  (เชนในหองคุย  Chat Room  และใน  Web Board)  
ขอที่แตกตางกันคือ เปนการเผชิญหนาในโลกคอมพิวเตอร  (Cyber Space)  ไมใชโลกทาง
กายภาพ  น่ันคือที่กลาวมาในขางตนวา  การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตไมเห็นหนาคาตากันเน้ือหา          
ที่ปรากฎบทเวบบอรดน้ี  จึงมีความกลาแสดงออกมากกวาเน้ือหายในมณฑลสาธารณะอื่นๆ  และ         
มีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นเพราะทุกคนเทาเทียมกันหมด  ในโลกเสมือนกลาวคือ  
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดหากตองการ 
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และขอที่แตกตางกันมากของการสื่อสารแบบน้ีกับการสื่อสารผานสื่อมวลชนวิทยุ  โทรทัศน  
คือ  การสื่อสารผานคอมพิวเตอรนั้นเอื้ออํานวยใหเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูที่เขามาจะมีลักษณะ        
การมีสวนรวมอยางแข็งขัน  (Active Participation)  มากวาสื่อมวลชนในการเสนอความเห็นและ
ตอบสนองซ่ึงคุณลักษณะการสามารถสื่อสาร 2 ทาง  และการมีสวนรวมอยางแข็งขันของผูใช
เอื้ออํานวยตอการสรางพ้ืนที่สารธารณะเชนที่เคยมีมาในอดีต  และม่ือผสมกับคุณสมบัติของ
อินเทอรเน็ต ซึ่งสามาถเช่ือมตอไปยังบุคคลอื่นๆ  ซ่ึงทําใหขอบเขตของการสรางพ้ืนที่สาธารณะ
ขยายไดกวางขวางโดยไรขอจํากัดทางกายภาพ  สามารถมีผูเขารวมสื่อเวบบอรดอินเทอรเน็ตได
เปนจํานวนมาก  และมีความคิดเห็นและประเด็นการสนทนาสามารถแตกออกมากมายหลากหลาย
ในหัวขอเรื่องตางๆ  อยางกวางขวางมีขอมูลจํานวนมากสําหรับเปนวัตถุดิบเพ่ือการวิจัย 

ปจจุบันน้ีสังคมไทยคุนเคยกับการสรางพ้ืนที่สาธารณะผานคอมพิวเตอรมากข้ึน  เชน            
เม่ือเกิดเหตุการณตางๆ  ในสังคม  นับตั้งแตประเด็นทางการเมืองไปจนถึงประเด็นทางวัฒนธรรม
และสังคม  ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นทัศนคติโดยตรงจากผูใชคอมพิวเตอรไปยังหองคุย              
(Chat Room) และกระดานขาวสาธารณะ เชน ประเด็นทางการเมือง การคอรัปช่ัน หรือทางสังคม
วัฒนธรรม ประเด็นเหลาน้ีจะมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางผานทางหนาจอคอมพิวเตอร
แสดงใหเห็นวาสิ่งที่เกิดข้ึนในชุมชนทางอินเทอรเน็ตก็เปรียบกับโลกเสมือนที่สะทอนความเปนไป         
ที่เกิดขึ้นบนโลกไดเปนอยางดี 

ในปจจุบันน้ี  พ้ืนที่สาธารณะที่เปนการสื่อสารที่เปนแบบเผชิญหนากันมาชุมนุมกันจะมีปญหา
และอุปสรรค  เน่ืองจากเหตุหลายปจจัยนับตั้งแตการขาดอาณาบริเวณที่เปนรูปธรรมตลอดจนสภาพ
ชีวิตที่แยกกันอยูของผูคน  การใชสื่อมวลชนก็อาจมีอุปสรรคตั้งแตการประกอบธุรกิจของสื่อ  
ตลอดจนสภาพชีวิตที่คอนขางแตกแยกกันอยูของผูคน  การใชสื่อมวลชนก็อาจมีอุปสรรคตั้งแต
ลักษณะทางธุรกิจของสื่อ  การถูกควบคุมจากรัฐความยากลําบากที่จะเขาถึงผูสงสารและสําหรับ 
การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อน้ัน  ตองการทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาความรูที่ดีระดับหนึง่  
ซ่ึงปจจุบันทั้ง 2 น้ี ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญตอชนช้ันลางในสังคมที่จะเขาถึงพ้ืนที่สาธารณะผาน
สื่อคอมพิวเตอรนี้ 
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นอกจากนี้  ยังมีลักษณะที่แตกตางกันอีก กลาวคือ  มลฑลสาธารณะในศตวรรษที่ 18            
เปนการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดขอสรุปเพ่ือสอดคลองกัน  (Consensus)  แตมณฑลสาธารณะ
ที่ปรากฎในสื่อยุคที่ 3  เปนการแสดงความคิดเห็นที่ผูแสดงความคิดเห็นตางมีจุดยืนที่หลากหลาย
และเปนตัวของตัวเองในทายที่สุด  ไมจําเปนตองมีขอสรุปเพ่ือความสอดคลองกันแตยังเปนตัวแทน
ของคนในสังคมกอใหเกิดเอกลักษณในสังคม  (Social Identity)  และแสดงถึงความสัมพันธ              
เชิงอํานาจ  (Power Relation)  ในสังคมไดเปนอยางดี 

Poster  (รัตนาวลี  เกียรตินิยมศักด์ิ, 2542 : 10 – 14  อางแลว  วิธษ รักเอี่ยมสะอาด, 2547 : 
46) ยังกลาวอีกวาเม่ือวิวัฒนาการของการสื่อสารไรพรมแดนมาถึง  อินเทอรเน็ตไดกอเกิดชุมชน
เสมือน  (Virtual Community)  ซ่ึงเปนมณฑลสาธารณะใหมในปจจุบัน แตมณฑลสาธารณะที่
เกิดข้ึนในอาณาบริเวณเครือขายการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (Cyber Space)  แตกตางจากมณฑล
สาธารณะในอดีต  เพราะการสื่อสารผานคอมพิวเตอรทําใหเกิดความแตกตางจากการสื่อสารแบบ
เผชิญหนา  (Face – To – Face Communication)  มณฑลสาธารณะ ในสมัยกอนเปนสถานที่ที่
ประชาชนสามารถพูดไดอยางเทาเทียมกัน  เปนการอภิปรายอยางเปดเผยโดยมีการกําหนด
สถานภาพของแตละคนชัดเจนผูแสดงความคิดเห็นมีขอโตแยงอยางมีเหตุมีผล   เพ่ือบรรลุ
เปาหมายที่สอดคลองกัน  แตคํานิยามของมณฑลสาธารณะในอดีตไมสามารถใชไดกับชุมชนเสมือน
ที่เกิดขึ้นผานการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ถึงแมวาผูใชอินเทอรเน็ตจะมีสิทธิพูดไดเทาเทียมกัน แต
เปนการโตแยงอยางไมคอยมีเหตุผลและไมมีความสอดคลองกันสาเหตุเพราะคุณสมบัตบิางประการของ
การสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอรดังน้ี  เดิมเม่ือบุคคลตางๆ  ติดตอสัมพันธกันจะมีอัตลักษณ  
(Identity)  ของตนเอง  อัตลักษณเปนสิ่งที่ยึดติดกับลักษณะทางกายภาพของมนุษย  ซ่ึงเอกลักษณ
น้ีเองที่ทําใหบุคคลตองรับผิดชอบตอจุดยืนของตนเอง และมีความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกัน  เพราะการ
สื่อสารที่เห็นหนาถึงกันและกัน 

แตสําหรับการสื่อสารผานคอมพิวเตอรผูใชสามารถเลือกอัตลักษณ  และสามารถเปล่ียนแปลง
ตัวเองไดตามความตองการ  และดวยอัตลักษณที่ไมตายตัวของแตละคนน้ีทําใหเกิดการรวมกลุมที่
ไมคอยลงตัวไมมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน  และเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันมากเกินไป  (ทั้งๆ 
ที่อาจมาจากคนๆ เดียวกันก็ได)  การสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอรจึงเปนการแสดงความคิดเห็นตาม
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ความสนใจของผูใชงาน  อัตลักษณของผูใชแตละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได  เพราะไมมีสถานภาพ
ของบุคคลที่แทจริง ไมตองรับผิดชอบผลการกระทําของตัวเองเวลาแสดงออกอันเปนสิ่งที่แตกตาง
จากมณฑลสาธารณะในสมัยกอน  นอกจากน้ี  การสื่อสารผานสื่อทางคอมพิวเตอรเปนการสื่อสาร
แบบกระจายอํานาจ ไมผูกขาดการสงสารผูใชงานสามารถใชเปนชองทางในการกระจายขาวสารได
อีกดวย 

สําหรับมณฑลสาธารณะทางอินเทอรเน็ตน้ัน  แบงเปน 2 รูปแบบ  คือ  สื่อสารดวยตอง  On-Line 
พรอมกันแบบที่ไมตอง  On-Line  พรอมกัน  ลักษณะการใชงานการสื่อสารเว็บบอรดอินเทอรเน็ต
ในทางเวลาจะเปนแบบมีความไมพรอมกัน  (Asynchronous)  สามารถ  On-Line  ในเวลาที่แตกตางกัน
ก็สามารถสื่อสารกันได  การสื่อสารผานการพิมพขอความในเว็บบอรดขอความจึงตองปรากฏอยูบน
หนาจอเปนชวงระยะเวลานาน  เม่ือตองการเขาไปอานหรือโตตอบกัน  น่ันคือ  ขอมูลมีความสามารถ
เก็บไวบนหนาจอมีความคงทนของขาวสารยาวนานกวาไมวิ่งหายไปตามเวลาอยางรวดเร็วเหมือน
การคุย (Chat)  ซ่ึงสะดวกตอการติดตามความคิดเห็นของกลุมคน 

ลักษณะเว็บบอรดเปรียบเสมือนกระดานแหลงรวมขาวสารและความคิดเห็นของบุคคล                
ในเรื่องตางๆ  กัน  เชน  สาธารณะหัวขอเรื่องการทองเที่ยวกระดานสาธารณะ หัวขอเรื่องรถ          
เปนตน  เม่ือผูใชบริการ  On-Line เขาไปอินเทอรเน็ตน้ันเขาสามารถเลือกเขาหองเว็บบอรด           
ตามความสนใจจากนั้น เขาสามารถเลือกอานหัวขอยอยที่เขาสนใจซ่ึงจะมีเน้ือหาและความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นในเร่ืองน้ัน ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความเห็นระหวางบุคคลข้ึนในเร่ืองน้ันๆ และผูใช
ยังสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองได หรือหากตองการความคิดเห็นของคนอื่นก็สามารถ
กําหนดหัวขอกระทูเพ่ือใหผูที่มีความสนใจในเร่ืองน้ันแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรดไดเชนกัน 

สําหรับการใชงานเว็บบอรน้ัน  กลาวไดวา  เปนลักษณะมณฑลสาธารณะของการสื่อสาร           
ผานทางสื่อคอมพิวเตอรเปรียบเสมีอนสภากาแฟอิเล็กทรอนิกสที่เปดใหผูใชงานมีโอกาสรวมตัวกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมใชเฉพาะแตเพียงเร่ืองการเมืองอยางเดียว  แตยังรวมถึงเร่ือง         
ที่กลุมใหความสนใจรวมกัน  การแสดงความคิดเห็นในเชิงแลกเปล่ียนความคิดเห็นมุมมองกัน
มากกวาที่ขอสรุปหรือยุติ  มีลักษณธเปนมณฑลสาธารณะจําลองมีการโตเถียงกันไปมาเพ่ือใหเกิด
ความนาสนใจนาติดตามอานมากกวาโตแยงกันดวยเหตุผล  ทั้งน้ี  ดวยบริบทการสื่อสารผานทาง
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สื่อคอมพิวเตอรซึ่งเปนลักษณะ  “การสื่อสารจากที่สวนตัว”  (Personal Space)  มายังที่สาธารณะ  
(Public Space)  ทําใหผูใชงานใชงานไดอยางอิสระและแยกยอยตามความสนใจ  และเนื่องดวย 
เปนการสื่อสารที่ไมปรากฎตัวตนที่แนนอนของผูใชงาน  ทําใหเกิดหนาที่ที่มีลักษณะทางดานสวนตัว  
คือ  เปนสื่อที่ผูใชงานสามารถปลดปลอยความตึงเคลียด  ปรึกษาปญหาสวนตัวไดโดยตรง             
โดยไมรูสึกขัดเขิน 
 
3. แนวคิดเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร 

การนําระบบเวิลดไวดเว็บมาใชในชองทางการสื่อสารน้ันเรียกวา การสื่อสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication หรือ CMC) เปนเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับการแจกจายขาวสาร เพ่ือใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีขอมูลหลากหลาย การสื่อสาร
ผานตัวกลางคอมพิวเตอรเปนสิ่งใหมในสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรู (Social Oriented) ความไมเจาะจง
ในการสื่อสารในรูปแบบ CMC ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาการสื่อสารที่ไมเจาะจงผูรับสาร 
หรือปราศจากอารมณในการสื่อสาร (Social Emotional) ซ่ึงไมเหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา 
(Face-to-face Communication ) นอกจากน้ันการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรเปนการสื่อสาร 
ที่มีลักษณะไมเปนกันเอง คือไมเราอารมณและไมเจาะจงผูรับสาร ซ่ึงผูรวมสื่อสารแบบ CMC          
จะตองการปรับสภาพตัวเองเพื่อใหเขากับการสื่อสารมากกวาการสรางปฏิสัมพันธในการสื่อสาร   
แบบเผชิญหนา 

CMC ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถติดตอถึงกันไดหลายทิศทาง (Multi-User-Dimension) 
จากลักษณะในการสื่อสารในโลกของ “ไซเบอรสเปซ” ที่มีสมาชิก มีการปฏิสัมพันธกัน และมีการ
เก่ียวของกัน ทําใหเกิดชุมชนข้ึน แตเปนลักษณะที่เปนชุมชนเสมือน (Virtual Community) และเปนชุมชน
ที่เกิดขึ้นในรูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรในชุมชนจําลองน้ันพบวามีปรากฏการณ
สภาพแวดลอมในการสื่อสารแบบใหม ดังน้ี 

(ก)  สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม 
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สภาพไรการขัดขวางเปนบริบทหน่ึงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสาร ซ่ึงสภาพไรการ
ขัดขวางและการควบคุม หมายถึง สภาพที่ผูสื่อสารสามารถแสดงออกไดอยางอิสระโดยไมมีบทบาท
ทางสังคม หรือระดับช้ันทางสังคมมาขีดข้ันการแสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร ในการสื่อสาร
ผานตัวกลางคอมพิวเตอรนั้น ไมสามารถเห็นการแสดงออกที่เปนลักษณะภาษากาย ทาทางตางๆ 
นํ้าเสียง โทนเสียง รวมทั้งไมสามารถรูไดวาผูสื่อสารยอมรับหรือไมยอมรับพฤติกรรมการสื่อสาร 

(ข)  สภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมาย 

สภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมายน้ันเปนบริบทหน่ึงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม 
การสื่อสาร ซ่ึงสภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมาย หมายถึง สภาวะที่สามารถสื่อสาร             
และแสดงออกทางอารมณและความรูสึกผานทางรูปภาพ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ  

ตามธรรมเนียมที่สืบตอกันมา รูปแบบการสื่อสารปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจรวมกัน ผูสื่อสารจะใชทั้งรูปแบบสัญลักษณ ที่เปนภาษากายและทาทาง (Non-verbal) 
และรูปแบบเพ่ือใหเขาใจในเจตนาของผูสื่อสารตรงกัน หากใชเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจทําให
เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารได เพราะรูปแบบสัญลักษณถอยคําไมไดแสดงบทบาทของการ
สื่อสารระหวางบุคคลอยางเต็มที่ แตตองอาศัยอานรูปแบบสัญลักษณจากภาษากายและทาทาง            
ในการติดตอกับผูอื่นดวย ไมวาจะเปนการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง แววตา นํ้าเสียง รูปแบบ       
การแตงกายในขณะที่สื่อสาร จะบอกเร่ืองราวไดเกือบครึ่งเร่ือง ไมจําเปนตองบอกวาเรารูสึกอะไรอยู 
การแสดงออกของผูสื่อสารที่มีตอกันไมวาจะเปนการแสดงออกถึงความโกรธ ความรัก ความเคารพ 
การเกลียดชังกัน หรือแมกระทั่งการแสดงออก เราจะตัดสินใจวาเจตนาของผูสื่อสารเปนอยางไรน้ัน 
จะเห็นไดชัดเจนจากการแสดงออกทางกายภาพมากกวาการแสดงออกทางถอยคํา ซึ่งการแสดง
ทาทางที่เปนภาษากายเปนการสนับสนุนถอยคํา เชน การผงกศีรษะที่เปนการยอมรับ โดยอาจ           
ไมตองกลาวคําวาใช เปนตน ในรูปแบบการสื่อสารในบริบทปกติ การผงกศีรษะ การยิ้ม การสบตากัน 
ระยะหางที่สื่อสารสามารถใชในการควบคุม ดัดแปลงและแกไขการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ          
ที่ตรงกันระหวางผูพูดและผูฟงได 

(ค)  สภาวะไมรูผูกระทํา 
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สภาวะการไมรูผูกระทําน้ันเปนบริบทหน่ึงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสารซ่ึงสภาวะไมรู
ผูกระทํา หมายถึง สภาวะที่ไมรูผูที่สื่อสารดวยเปนใคร อยูที่ไหน มีตัวตนอยูในโลกแหงความจริง
หรือไม สภาวะไมรูผูกระทําประกอบดวย 

-  การปลอมตัว 

การปลอมตัว หมายถึง การกําหนดความเปนตัวตนในอุดมคติของผูสนทนา ไมวาจะเปนอายุ 
เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา ซ่ึงการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร (CMC: Computer-
mediated Communication) เปดโอกาสใหผูสื่อสารปลอมตัวเปนใครก็ได 

-  การหลอกลวง 

การหลอกลวง หมายถึง การที่ผูสนทนาไมไดแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงของตนเองหรือ
เร่ืองราวในกาสนทนาซ่ึงในการสื่อสารผานตัวกลางเร่ืองคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหผูสื่อสาร
หลอกลวงกันไดมากกวาสังคมจริง เพราะในสังคมจริง พฤติกรรมการหลอกลวงจะถูกสกัดก้ัน          
ดวยการแสดงสีหนา แววตา นํ้าเสียง รวมถึงปจจัยทางการที่เห็นไดชัดเจนเชน รูปรางหนาตา           
ที่สามารถช้ีชัดไดวาผูสนทนาเปนใครหรือกําลังหลอกลวงอยูหรือไม 

-  ความเปนตัวหลากหลาย 

ในสังคมจริง บุคคลหน่ึงสามารถมีไดเพียงหนึ่งตัวตน ซ่ึงสิ่งที่ใชแทนตัวตนในสังคมจริง
ประกอบดวย รางกาย , เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน , ช่ือและนามสกุลเปนตน แตในชุมชนเสมือน
บุคคลหน่ึงสามารถแบงตัวตนสามารแบงตัวตนออกไปไดอยางไมรูจบโดยใชสิ่งที่เปนตัวแทน เชน 
E-mail Address, หมายเลขไอซีคิว, นามแฝง ฯลฯ ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถสรางขอมูลเหลานี้ไดไมจํากัด 

-  การเปล่ียนเพศ 

เน่ืองจากรูปแบบการสื่อสารในหองสนทนาเปนรูปแบบที่ทําใหผูสนทนาไมรูจักตัวตนที่แทจริง
ของผูที่เราสนทนาอยูดวย ซ่ึงทําใหไมรูวาผูที่เราสนทนาดวยเปนเพศอะไร จึงทําใหผูสื่อสารสามารถ
ที่จะเปล่ียนแปลงตัวเองเปนเพศตรงขามกับเพศในโลกของความจริงได 
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 (ง)  จินตนาการ 

สภาพการสื่อสารผานตัวกลางเร่ืองคอมพิวเตอร ที่มีการปฏิสัมพันธตอกัน กอใหเกิดชุมชน
เสมือนข้ึน และสภาพดังกลาวน้ีเปนสภาพที่กอใหเกิดการจินตนาการ ซึ่งในการสื่อสารในกระดานขาว
อิเล็กทรอนิกส ผูสื่อสารสามารถจินตนาการสรางภาพ สมาชิกคนอื่นตามที่ไดเห็นจากการพูดคุยผาน
ตัวอักษรไดซ่ึงสภาพที่ จินตนาการไวอาจแตกตางหรือเหมือนกับความเปนจริงน้ันข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการจินตนาการและความสอดคลองระหวางสิ่งที่แสดงออกทางการสื่อสารกับตัวตน
ที่แทจริงของผูสื่อสาร 

เก่ียวกับเร่ืองอัตลักษณ (Identity) กิตติ กันภัย (2543) ไดกลาวไววา CMC เกิดข้ึนในบริบท 
ที่ไมรูใครเปนใคร แตถาใหเวลาไมนานนัก คนจะคอยๆ สรางอัตลักษณออนไลน ข้ึนมาไดในขณะที่
จะพยายามปกปดขอมูลที่แทจริง 
 
4. ทฤษฎีการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคมสารสนเทศ (The Information Society) เร่ิมมีความเดนชัดในสังคมโลกเมื่อ ป ค.ศ. 
1996–1998 ที่ทั่วโลกตางยอมรับรวมกันวา สารสนเทศจะเปนสิ่งที่เปนพ้ืนฐานสูการขับเคล่ือนตางๆ 
ของโลกสังคมอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตางถูกขับเคล่ือนดวยขอมูลขาวสาร ทําใหมี
การกําหนดรวมกันวา ยุคปจจุบันคือยุคของสังคมสารสนเทศ หรือยุคขอมูลขาวสาร (กมลรัฐ อินทร
ทัศน 2548) 

 ในทศวรรษที่ผานมา เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงรวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
การสื่อสาร (ICT: Information and Communication Technology ) อีกทั้งยังรวมถึงเทคโนโลยีนํา
สมัยอื่นๆ เชน เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมศาสตร ไดกอใหเกิดผลกระทบเก่ียวกับกิจกรรม
ตางๆ ของสังคม รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง กอใหเกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ “เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (knowledge-based economy)  
กอปรกับการเติบโตของระบบสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหเกิดภาวการณการเปลี่ยนแปลงอยางกาว
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กระโดดในดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  เกิดเปนระบบเศรษฐกิจใหม (new economy) ที่แตกตางไป
จากระบบเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมที่เนนการใชแรงงานและทุนเปนหลัก  

ระบบเศรษฐกิจใหมดังกลาว นับวาเปนผลผลิตที่เกิดจากการใชประโยชนจากปจจัยการผลิต
ประเภท “สารสนเทศ” (Information) และ “ความรู”  ( knowledge) ในระดับสูงอยางไมเคยเปนมา
กอน การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเปลี่ยนแปลงและผันแปรอยางรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้ง
ในสวนของโครงสรางองคกรและในระบบธุรกิจทุกระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให
เกิดปฏิสัมพันธใกลชิดและรวดเร็วระหวางหนวยตางๆ ของประชาสังคม (civil society) ไมวาจะเปน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน สภาวการณของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทํา
ให สารสนเทศ และความรู มีบทบาทสูงมาก โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจและในสวนของการชวย
เสริมสรางความม่ังค่ังและงานอาชีพตางๆ ใหกับสังคมทุกระดับ  

สภาวการณดังกลาวทําใหเกิดกระแสการใช  “เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและความรู” 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ ในสังคมทามกลางกระแสโลกาภิวัตน โดยมี
ความหวังรวมกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว จะสามารถชวยใหสังคมพัฒนา
อยางเทาเทียมกัน และสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่ดีข้ึน
กวาเดิม 

 แตอยางไรก็ตาม ความเจริญหรือการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็
สงผลตอการกอใหเกิดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรู (digital divide) กับคน
กลุมตางๆ ในสังคม อันประกอบดวยประเด็นหลักๆ คือ ความเหล่ือมลํ้าทางโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (infrastructure divide) ของประเทศตางๆ ความเหล่ือมล้ําทาง
ทักษะ (literacy divide) ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเหล่ือมลํ้าเก่ียวกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ (management divide) และความเหล่ือมลํ้าทางวัฒนธรรม 
(cultural divide) ที่เกิดจากการไหลยาของวัฒนธรรมจากฝายตะวันตกฝายเดียว  

ดังน้ันบทบาทของการสื่อสารจึงเริ่มเขามาทําหนาที่รวมกันเดนชัดมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ โดยการ
เขาไปทําหนาที่รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองเช่ือมประสานชองวางดังกลาวใหคนแตละกลุม
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ของสังคมสามารถที่จะจัดการความรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคม และความรูที่
เก่ียวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีของตนเองใหไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน จากเหตุผลดังกลาว กระแส
แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงคอนขางที่จะเปนคําตอบที่ลงตัวใหกับสังคม
ในปจจุบัน ที่มนุษยจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาไปบูรณาการรวมมือกัน 
เพ่ือสรางความเทาเทียมกันกระแสการเปล่ียนแปลงตางๆ เพ่ือสรางความผาสุกใหกับชีวิตที่ยั่งยืน
รวมกัน 

 ทั้งน้ี เปนเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดปริมณฑลแบบใหมในโลกยุคสังคมขาวสาร 
การเปล่ียนแปลงดานพ้ืนที่ (space) ที่สําคัญในโลกยุคสังคมขาวสารประการหน่ึงก็คือ การขยาย
พ้ืนที่สาธารณะ (public sphere) ทั้งในแงของขอมูลขาวสาร สินคา ทุน วิถีชีวิต หรือแมแตตัวมนุษย
เองใหสามารถออกไปสัมผัสเหตุการณตางๆ ในระดับโลกๆ ไดอยางงายดายและรวดเร็ว ดังที่
เรียกวา ปรากฏการณโลกภิวัตน (Globalization) เพราะในชวงศตวรรษที่ 16-17 ทั่วโลกยังมีสังคม
ยอยๆ จํานวนมากที่อยูหางจากสังคมอื่นๆ ทั้งในแงพ้ืนที่และการอยูกันอยางกระจัดกระจาย แตทวา
เม่ือตนศตวรรษที่ 20 นี้ ก็เกือบจะไมมีสังคมใดแลวที่จะปดตัวไมติดตอกับโลกตะวันตก  

สภาวการณตางๆ ที่สังคมทองถิ่น  (local society) ถูกดึงใหเขามาประสานกับโลกตะวันตก 
รวมทั้งโลกสวนอื่นๆ สงผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและโครงสรางของสังคมทองถิ่นอยางมาก 
ดังที่เรามักไดยินทั่วไปในชีวิตประจําวันวาทุกวันนี้ไมวาจะคิดทําอะไร จะผลิตอะไร ทุกสังคมยอย
จะตองคิดในระดับโลกอยูเสมอ ตัวอยางเชน การประกวดนางสาวไทย ที่จะตองคิดกาวตอสูการ
ประกวดนางงามจักรวาลตอไป การคนคิดพัฒนาพันธุทุเรียนสายพันธุใหมที่จะสามารถสงผลทาง
เศรษฐกิจที่มากขึ้น ดวยการสองออกสูตลาดโลกในระดับตางๆ เปนตน 

 การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ในระดับโลกน้ี สงผลสะเทือนตอมิติดานเวลาและพื้นที่อยาง
มหาศาล แตเดิมน้ันระยะหางระหวางพ้ืนที่เปนอุปสรรคประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการเหล่ือมลํ้าเร่ือง
เวลา แตตรงกันขาม เชน คนไทยที่อยูในกรุงเทพฯ แตไมมีจานรับสัญญาณดาวเทียม อาจจะรูเร่ืองที่
เกิดในกรุงเทพฯ ชากวาคนไทยที่อยูลอสแองเจลลิส แตมีจานรับสัญญาณ เปนตน นอกจากน้ี 
ปรากฏการณของโลกกาภิวัตนก็ยังทําใหเกิดการเคล่ือนยายพ้ืนที่ (Flow) ของทุกสิ่งทุกอยาง เชน 
เงินทุน ดังที่สังคมไทยไดรับประสบการณตรงในชวงถาวะเศรษฐกิจตกต่ําชวง พ.ศ.2540 
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 การเกิดปริมณฑลใหมของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว กอใหเกิดการบูรณาการระหวาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information and Communication Technology) ที่
เช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมใหสามารถเขากันไดกับกระบวนทัศนใหมของการสื่อสารของ
มนุษยในสังคม ที่นับวันยิ่งตองกาวเขาสูปริมณฑลใหมๆ ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ดังที่เรา
เรียกกันวา “ยุคสังคมขาวสาร” ในปจจุบัน 

 ดวยความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความเจริญรุดหนาอยู
ตลอดเวลาทําใหระบบการสื่อสารทั่วโลกเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งใน
รูปแบบของการสื่อสารไรสาย การสื่อสารผานดาวเทียม การสื่อสารผานเคเบ้ิลใยแกว การสื่อสาร
ดวยระบบไมโครเวฟ และการใชระบบคอมพิวเตอรเชื่อตอโทรศัพท หลายประเทศกําลังให
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกยอๆ กันโดยทั่วไปวา “ไอที”  (IT)  โดยแตละ
ประเทศ ตางเรงปรับเปล่ียนแนวทางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูและเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเปนหนึ่งในเครื่องมือที่เปน
พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยตางมุงสูเปาหมายการพัฒนาเปนเศรษฐกิจและสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-based economy) ดวยความเช่ือวาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร จะสามารถเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชวยสรางความเขมแข็งใหกับทุกชุมชนในประเทศของ
ตนได โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมทั้งชุมชนที่เปนชนกลุมนอยตางๆ ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากเหตุผล
หลายประการ ไดแก ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเอาชนะเสนแบง
เขตแดนทางภูมิศาสตรได ทําใหชุมชนชนบท รวมทั้งชุมชนดอยโอกาสตางๆ ที่อยูหางไกลไมถูก
ทอดทิ้ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงสามารถชวยสรางชีวิตความเปนอยูของชุมชนกลุม
ดังกลาวใหดีข้ึนได โดยการกอใหเกิดการเช่ือมโยงกันทางสังคมมากยิ่งขึ้น อาทิเชน การสื่อสาร
เช่ือมโยงกันระหวางครอบครัว เพ่ือน พ่ีนอง การชวยยกระดับทางการศึกษาและคุณภาพการบริการ
ทางสังคมตางๆ การชวยสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ การชวย
สรางมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการชวยสรางความหลากหลายใหกับระบบ
การเกษตร ฯลฯ 
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 อยางไรก็ดี ถึงแมวาราคาหรือตนทุนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ภาพรวมจะเร่ิมลดลง แตผลที่เกิดข้ึนดูจะยิ่งมีมากมหาศาล โดยเฉพาะผลในการเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ  ทั้งน้ีก็รวมถึงผลที่เกิดข้ึนในเชิงลบดวย เชนปญหาเก่ียวกับความเทาเทียมกันของคน
ในสังคม ที่สงผลตอความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลขาวสารของคนแตละกลุมในสังคม การ
แปลกแยกแตกตางของคนกลุมตางๆ ในสังคม แตอยางไรก็ตาม ภายใตสภาวการณปจจุบันที่ถูก
สรางใหคนทั่วโลกจําเปนที่จะตองเขาถึงขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ สงผลใหคน
ทุกระดับพยายามที่จะเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว แมวารายได การศึกษา 
อาชีพ ฯลฯ ที่อาจจะยังไมเอื้ออํานวยตอการครอบครองเทคโนโลยีฯ ดังกลาว 

 โดยภาพรวมแลว อาจสรุปผลที่เกิดจากกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปจจุบันออกเปน 3 ระดับใหญๆ ไดดังน้ี  ผลที่เกิดจากกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับปจเจกบุคคล “ชีวิตดิจิทัล”  (digital life)  มักจะหมายถึง ชีวิตสมัยใหมที่เช่ือมรอยกัน
ดวยดารสื่อสารดวยระบบดิจิทัล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information communication and 
technology: ICT) สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือวิถีชีวิต วิถีสังคม วิถีการทํางาน วิถีครอบครัว วิถีทางวัฒนธรรม
เปล่ียนไปไมเหมือนเดิม กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สงผลตอวิถีชีวิตของ
มนุษยอยางแยบยลจนแยกไมออก ไมวาจะเปนในระดับของปจเจกบุคคล หรือแมกระทั่งระกับกลุม 
ระดับองคกร รวมถึงระดับประเทศและระดับโลก  อยางเชน  การที่ใครสักคนเลือกใชอินเทอรเน็ตใน
ทุกชวงของเวลาวางที่มีเพ่ือการพักผอนในการคุยกับเพ่ือน แตในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช
เคร่ืองมือเดียวกันดังกลาวในการทํางานการประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยอาจทํากิจกรรมดังกลาวทั้งที่
บานของตนเอง ที่ทํางาน หรือแมแต พ้ืนที่สาธารณะอื่นๆ เชน การทําการคาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หรือที่เรียกวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตาม เราอาจ
พอที่จะแบงประเภทการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเปน 3 ระดับคือ ระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุม ระดับองคกร  ระดับสังคม รวมไปถึงระดับประเทศหรือระดับโลก ดังน้ี คือ 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับปจเจกบุคคล โดยกระแสในปจจุบัน
มักจะมองกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถที่จะชวยยกระดับภูมิปญญามนุษย 
เพราะการไหลเวียนของขอมูลขาวสารตลอดจนองคความรูตางๆ อยางตอเนื่องและคอนขางอิสระ 
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อีกทั้งยังเปนขอมูลขาวสารที่ปราศจากความจํากัดทั้งในเร่ืองของสถานที่และเวลา สิ่งเหลาน้ีทําให
มนุษยสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดเวลา สามารถสรางความรูและประสบการณใหมเพ่ิมเติมใหกับ
ตนเองไดตลอดเวลา ทําใหเกิดการยกระดับภูมิปญญาของมนุษยอยางที่ไมเคยมีมากอน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสามารถที่จะเปดโลกทัศนของมนุษย ชวยทําใหกระบวนการในการ
ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยสามารถที่จะทําไดหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เปนระบบโลก
เสมือนจริง (virtual-world) หรือระบบทันทีทันใด (real time) โดยเฉพาะที่เห็นไดชัดคือ ในแวดวง
ของการสื่อสารที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรโนตบุค (notebook computer) โมเดม (modem) 
โทรศัพทมือถือ เครื่องมือพ้ืนฐานดังกลาวสามารถทําใหนักขาวที่ทํางานอยูตามที่เกิดเหตุสูหองขาว 
หรือสถานีถายทอดออกอากาศไดในเวลาเดียวกัน 

ผลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในระดับกลุมระดับสังคม เม่ือพูดถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในระดับกลุม ระดับสังคม หลายคนเห็นรวมกันวา ชีวิตมนุษยใน
ปจจุบันที่อยูทามกลางกระแสการไหลบาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทายที่สุดจะสงผล
ใหเกิดการเช่ือมรอยสูการสรางวัฒนธรรมขามชาติ (cross culture)  วัฒนธรรมไรพรมแดน 
(borderless culture) วัฒนธรรมโลก (global culture)  ซ่ึงภายใตวัฒนธรรมดังกลาว ผูคนจะมีวิถี
การดําเนินชีวิตที่คลายๆ กัน ใชภาษาคลายๆ กันคือ  ภาษาที่ใชรวมกันผานสื่ออินเตอรเน็ต ทั้งๆ ที่
ดูเหมือนจะมีวัฒนธรรมยอยจํานวนมากดํารงอยูในโลก แตก็จะเปนการดํารงอยูในรูปแบบหรือ
ลักษณะที่มีการเกาะเก่ียวกันเปราะบางมาก เชน การเปนเครือขายของกลุมอินเทอรเน็ตกลุม
เดียวกัน การเปนกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน การเปนกลุมที่มีการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
รวมกัน การรวมตัวกันเพ่ือชวยกันสนองความตองการของตนเองในดานใดดานหน่ึง  

ในขณะที่คนหน่ึงคนดํารงอยูในสถานะสมาชิกของกลุม แตในขณะเดียวกันคนคนน้ันก็ยัง
สามารถที่จะดํารงตนอยูอยางปจเจกได หรือสามารถไปเช่ือมตอการสื่อสารของกลุมลักษณะตางๆ 
เชน กลุมสมัชชาสิ่งแวดลอม (สวล.) ซึ่งเปนสมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ไดทําการเปดเครือขาย สวล. ผานเวปไซต (website) เพ่ือทํา
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร สถานการณสิ่งแวดลอมและการทํางานรวมกัน โดยจัดทําเปนระบบ
แลกเปล่ียนขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยจัดทํารายช่ืออิเล็กทรอนิกส  (electronic 
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mailing list) ของกลุมสามชิกกลุมภาคีเครือขายในระดับตาง ๆ เพ่ือนการรวมกันระดมสมองรวม
ระดมพลังสูการรวมดวยชวยกันในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมตางๆ ใหได
อยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้การเ ช่ือมโยงขอมูลขาวสารตางๆ ไมไดเปนการเชื่อมโยงเฉพาะ
ภายในประเทศ แตยังเปนการเช่ือมโยงกับเครือขายสิ่งแวดลอมทั่วโลกเพ่ือการเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสารใหมและทันที่ทันเหตุการณตลอดเวลา ไมวาเหตุการณดังกลาวจะเกิดข้ึนในระดับของ
ทองถิ่น หรือระดับโลกก็ตาม 

ผลเกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับประเทศและระดับโลก กระแส
การเปล่ียนแปลงในโลก ซ่ึงไดแก การเปลี่ยนแปลงทั้งดานการคา การเงิน การผลิต การศึกษา 
ตลอดจนการเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรีทางการคา กอใหเกิดกระแส
การเปล่ียนแปลงอยางมากมายในโลก เมื่อไดมีการประมวลการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผานมาจะ
พบวา โลกมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมายในโลก เม่ือไดมีการประมวลการเปล่ียนแปลงจากยุค
แรกที่เปนยุคเกษตรกรรม มาเปนยุคที่สองคือยุคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนระบบเศรษฐกิจที่มุนเนน
กระบวนการผลิตที่ใชวัตถุดิบและแรงงานเปนจํานวนมาก และในปจจุบันที่โลกกําลังอยูในโลกยุค
ใหมที่เรียกกันวา “ยุคเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” ที่ระบบเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนเปน
การใชความรูเปนหลัก ขอมูลขาวสารสารสนเทศและความรูถูกจัดวาเปนปจจัยทุนอยางหนึ่ง
ผลตอบแทนมากข้ึน ซ่ึงปจจัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ เปนหนึ่งในปจจัยหลักที่เปนตัวกระตุนที่สําคัญ เพราะกลไกดังกลาวเปนทั้ง
ตัวกระตุนที่เช่ือมตอโลกตางๆ เขาสูกระแสโลกเดียวกัน “หมูบานโลก”  (global village) เปนกระแส
โลกาภิวัตนที่เกิดจากการเชื่อมตอของเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตางๆ สูโลกสวนตางๆ และ
ระดับตางๆ โดยทั่วถึงกัน 

 

5. แนวคิดเรื่องอัตลักษณ 

การทบทวนความหมายของอัตลักษณน้ัน  (สุกัญญา  สุดบรรทัด, 2546 : 9 – 17 อางถึงใน 
รัฐพงศ  ปานเชื้อ , 2547 : 66)  ไดเรียบเรียงเอาไววา  เปนกระบวนการที่สรางปญหา  
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(Problematic)  ในแวดวงวิชาการอยูไมนอย  เพราะความหมายของอัตลักษณไดแปลเปลียนอยู
ตลอดเวลา จากเดิมที่อัตลักษณไดรับการนิยามวา  เปนคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือสิ่งหนึ่ง                   
ซ่ึงเปนความหมายเดียวกับคําวา “เอกลักษณ”  แตในปจจุบันมุมมองทางสังคมศาสตรไดร้ือสราง
ความหมายเสียใหมใหเหมาะสมกับคําวาอัตลักษณมากยิ่งข้ึนดวยการพิจารณาความหมายของ            
อัตลักษณใหสัมพันธกับการทําความเขาใจ  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  ในบริบทของ
โลกาภิวัฒนที่แนนปรากฎการของการมีปฏิสัมพันธในมิติของเวลาอันรวดเร็วและมิติของพ้ืนที่ซ่ึงไร
ขอบเขตจํากัด  รวมทั้ง  การเคลื่อนไหวในระดับขบวนที่เปนผลใหการกอรูปของอัตลักษณ             
ที่เก่ียวของสัมพันธ็กับทิศทางใหมในเชิงสังคม  วัฒนธรรม  ความเช่ือ  และปจจัยอื่นๆ  มากข้ึน  
ไมใชเปนเพียงสิ่งกําหนดจากปจเจกภาพของบุคคลอีกตอไป 

ซ่ึง  สุกัญญา  สุดบรรทัด  ไดลําดับการใหความหมายของคําวา  อัตลักษณ  ในมุมมองตางๆ  
ไวดังนี้ 

แคทริน  วูดเวิรด  (1997)  ใหคําอธิบายวา  อัตลักษณ  (Identity)  เปนคําที่ตองเช่ือมโยงกับ
ความแตกตาง  (Difference)  การที่คนใหนิยามตนเองวา  “ฉันคือใคร”  มักวางอยูบนรากฐานของ
ความเขาใจวาฉัน  “แตกตาง” จากใคร  เชน  แตกตางกันที่ศาสนา  เช่ือชาติ  ภาษา  ดังตัวอยาง
ที่วา  คนไทยบอกวาตัวเองแตกตางจากลาวตรงที่เจริญวามีวิถีชีวิตไปในทางวัตถุมากกวา                   
การสรางอัตลักษณที่แตกตางมักนํามาซ่ึงการถือวาคนอื่นเปนคนนอก  เปนคนแปลกหนาและ          
มักจะนํามาซ่ึงการทะเลาะเบาะแวง  หรือการรบราฆาฟนถาจําเปนเพ่ือรักษาอัตลักษณของตน            
ใหคงอยูเพราะเราไมสามารถไปใชชีวิตในกรอบของคนอื่นได 

ดังเชนที่  ประธานาธิบดีจอรจ  ดับเบิลยู  บูช  กําหนดอัตลักษณของชาวอเมริกันวา               
มีความเจริญรุงเรือง  มีวิถีชีวิตที่นาอิจฉาเปนฝายเทพแตกตางจากโลกตะวันออกกลางที่สตรี               
ไมมีเสรีภาพ  รักความรุนแรงและเปนฝายมาร  ตัวอยางน้ีเปนภาพของอัตลักษณในระดับรวม  
(Communal Identity)  เปนตัวแบงแยกรองจากคนอื่นซ่ึงในระดับโลกมีแนวโนมวาจะเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ  
เพราะเปนตัวผลักดันการเกาะเก่ียวในเครือขายถาไมมีอัตลักษณเราก็ไมรูวาจะไปเกาะกับเครือขาย
ของใคร  อัตลักษณมีความสําคัญเพราะเปนตัวอธิบายความเปล่ียนแปลงทางสังคม เปนตัวอธิบาย
วาคนกําลังคิดอยางไร  จะทําอะไร  มีเปาหมายอยางไร จากอัตลักษณที่สังกัดอยูเราสามารถ
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สังเกตเห็นอัตลักษณของคนไดจากสัตรูหรือมิตรของเขา  จากสิ่งที่เขาแสดงออกหรือจากสิ่งที่เขา
บริโภคและยึดถือเปนสัญลักษณอัตลักษณจึงเปนเร่ือง  “น่ีคือฉัน  น่ันคือคนอื่น”  โดยดูไดจาก
สัญลักษณที่แสดงออกมา  แตเม่ือข้ึนไปถึงอัตลักษณรวมระดับชุมชนหรือระดับชาติ  บุคคลอาจตอง
ละทิ้งอัตลักษณของตนเพื่อเขากับกลุมใหได 

อัตลักษณเปนประเด็นสําคัญตอเม่ือเกิดสิ่งที่เรียกวา  อัตลักษณวิกฤติ  (Crisis of identity)  
หมายความวาสิ่งที่คิดวาเปนเชนน้ันแนนอนแลว  แตเกิดความไมแนนอนข้ึนมานักสังคมวิทยา          
พูดถึงอัตลักษณวิกฤติมากในยุคหลังสมัยน้ี  ซึ่งกระแสโลกาภิวัฒนไดสั่นสะเทือนอัตลักษณเดิม          
ที่เคยสงบอยูเปนเวลานาน  แรงสั่นสะเทือนน้ันหมายรวมถึงทั้งในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  เชน  
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมการบริโภคแมคโดนัลดในหมูวัยรุนทั่วโลก  ทําใหเกิดอัตลักษณรวมอยางใหม
ในระดับโลก  ระบบทุนนิยมโลกทําใหเกิดการบิดผันกระแสวัฒนธรรมด้ังเดิม  (Cultural convergence)  
มีผลตอวิถีชีวิตของผูคนใหเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตาม  โลกาภวัฒนไดสงผลตออัตลักษณ            
ในหลายดาน  อุดมการณใหมที่ถูกผลักดันโดยสื่อทุนนิยมระดับโลกอาจสงผลใหคนหอบอัตลักษณ
ของตนแยกออกไปจากสังคมใหญหรือเกิดอัตลักษณตอตาน  โดยหันไปหาคานิยมทองถิ่นดั้งเดิม  
หรือเกิดการสรางจุดยืนใหมใหกับอัตลักษณใหมของตนก็ได 

 
อัตลักษณรวมของสังคม 

มโนทัศนหลักของมานุษยวิทยาเนนวา  การศึกษษอัตลักษณตองอาศัยกระบวนการ              
แบบหลากหลายมิติ  เชน  มิติทางสังคม  มิติระดับปจเจก  และมิติทางความเช่ือหรือจิตวิญญาณ  
ตองพิจารณาภายใตบริบททางวัฒนธรรมของโครงสรางสังคม  เหตุน้ีผลงานทางมานุษยวิทยา
จํานวนมากจึงพิจารณาลักษณะอัตลักษณของวัฒนธรรมตะวันออกในฐานะอัตลักษณรวมของสังคม  
(Collective identities)  มากกวาปจเจก  (Person)  และพยายามหาวามีสัญลักษณใดในสังคมที่เปน
สิ่งกําหนดอัตลักษณหรือเปนตัวเช่ือมอัตลักษณเขากับโครงสรางของสังคม  ทฤษฎีมารกซิสเปน
สังคมวิทยาคลาสสิคแหงปลายศตวรรษที่ 19  กลุมแรกๆ  ที่อธิบายวาอัตลักษณของมนุษยขึ้นอยูกับ
ตําแนหงแหงที่ของบุคคลในกระบวนการผลิต  กลาวอีกนัยหน่ึงวา   ชนช้ัน  (Class)  คือ             
สิ่งกําหนดอัตลักษณของปจเจก  และกอใหเกิดอัตลักษณทางชนชั้นซ่ึงเปนลักษณะของอัตลักษณ
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รวม  แนวคิดเรื่องการเช่ือมโยงอัตลักษณไดรับการอธิบายมากขึ้นโดย  แมกซ  เวเบอร  ที่เจาะจง
หนวยการวิเคราะหอยูที่ระดับกลุม  ในการศึกษาปจจัยทางความเช่ือและศาสนาที่มีสวนกําหนด 
แบบแผนทางอัตลักษณของปจเจก  ในขณะเดียวกัน  เวเบอร  สนใจวาอัตลักษณระดับปจเจกมี
อิทธิพลกําหนดทิศทงและโครงสรางอยางไรดวย 

นักคิดในสายปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ  (Symbolic interactionism)  อธิบายอัตลักษณในฐาน
ของสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม  น่ันคือความรูสึกหรือการใหความหมาย
เก่ียวกับตนเอง (Subjectivity)  พัฒนาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของ “เรา”  ที่มีคอการรับรูวา  “ผูอื่น”  มอง
เราวาอยางไร  หรือที่เรียกวาเปน  “ตัวตนในกระจกเงา”  (the looking glass  self)  ดังที่ดายเออร  (1993)  
นักทฤษฎีสายวัฒนธรรมศกึษาไดช้ีวา  การหลอมรวมของความรูสึกวาสังคมหรือผูอื่นมีจินตภาพตอเรา
อยางไรน้ัน  เปนผลกอใหเกิดความภาคภูมิใจหรือความต่ําตอยอัตลักษณ  ดวยเหตุนี้จึงตอง
วิเคราะหการใชอํานาจของกลุมหรือโครงสรางสังคม  ตลอดจนบริบทที่แวดลอมซ่ึงมีสวนสราง             
อัตลักษณระดับปจเจก 

นอกจากน้ี  ม้ีด  (Mead 1934  อางแลว รัฐพงศ  ปานเช้ือ, 2547 : 68 )  ผูซ่ึงเปนนัก
ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ  (Interactionist)  อีกผูหน่ึงยังเช่ือวา กลไกสําคญของการสรางอัตลักษณ
คือการเรียนรูที่จะสวมบทบาทของผูอื่นและภาษาคือชองทางการถายทอดระบบสัญลักษณและ
กฎเกณฑรวมของสังคม  แนวคิดดังกลาวทําใหเกิดการศึกษาในเชิงกระบวนการสรางสัญลักษณ
หรือการใหความหมาย  และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีผลตอประสบการณของบุคคลเก่ียวกับ
ความเปนตัวเรา  ในฐานะที่เปนกลุมกอนเดียวกับหนวยทางกายภาพในสังคมหรืออัตลักษณของตนใน
กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  ซ่ึงนําไปสูแนวคิดเร่ืองของการปดปาย  (Labelling) ที่เห็นวาอัต
ลักษณคือสิ่งที่กระบวนการ              ทางสังคมปดปายไวใหแกบุคคลหรือกลุม  มีผลทําใหบุคคล
น้ันรับเอาอัตลักษณตามปายน้ี               หลอมรวมเขาไวเปนอัตลักษณของตนเอง  ดังที่  กิดเดนส  
(Giddens1991)  นักสังคมวิทยารวมสมัยอธิบายวา  เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางตัวตนกับสังคม  ซึ่ง
เปนตัวกําหนดวา  “เรา”  ควรมองโลกภายนอกอยางไร 

ถึงแมวาการอธิบายอัตลักษณในฐานะของอัตลักษณรวมของสังคมไดขยายความเขาใจในเร่ือง
ของความสัมพันธของระดับปจเจกกับสังคมมากข้ึน  แตถึงกระน้ันการให นํ้าหนักไปที่การ  
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“รวมกลุม”  ทําใหมิติทางสังคมและกลุมกลายเปน  “แกนกลาง”  ของการเคล่ือนไหวทางอัตลักษณ
มากเกินไป  การกอเกิดหรือการรื้อสรางอัตลักษณในระดับปจเจกถูกอธิบายดวยกระบวนการที่เปน
เหตุผลทางสังคมเพียงดานเดียว  นักคิดของกลุมทฤษฎีหลังสมัยใหมจึงเสนอคําอธิบายอัตลักษณที่
หลากหลายออกไป  โดยพิจารณาอัตลักษณในฐานะของ  “ทางเลือก”  และสิ่งที่  “ปรับเปล่ียน”  ได
ตลอดเวลา 
 
อัตลักษณในฐานะสิ่งที่เลื่อนไหล 

ทฤษฎีหลังสมัยใหมมีจุดยืนอยูที่การทาทายและปฏิเสธแนวคิดแบบอภิปรัชญา  (Grand 
narrative)  ที่อธิบายอัตลักษณในฐานะของสารัตถะ  (Essential)  หรือแกนกลางของปจเจกบุคคล 
ที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด  แตใหความสนใจมากขึ้นกับกระบวนการทางสังคมของการสรางอัตลักษณ         
ที่อธิบายโดยนักสังคมวิทยากลุมอัตลักษณรวม  นักทฤษฎีหลังสมัยใหมยายจุดสนใจของการอธิบาย
กระบวนการสรางอัตลักษณมาอยูที่ผูกระทํา  (Agency)  มากกวาโครงสรางทางสังคม  (Hall 1997 ; 
Woodward 1997  อางแลว  รัฐพงศ  ปานเช้ือ, 2547 : 68 )  นักทฤษฎีกลุมน้ีมองเห็นวาอัตลักษณ
เปนเพียงชิ้นสวนหลายๆ  ช้ินที่ถูกประกอบรวมกันข้ึนมา  บางครั้งช้ินสวนหรือองคประกอบยอย
เหลานี้         ก็ประสานสัมพันธกันดี  แตบางคร้ังก็เกิดการขัดแยงกัน  ในบริบทหนึ่งอาจมีการ
เช่ือมตอของชิ้นสวนตางๆ และการแสดงออกอัตลักษณที่เปล่ียนไปอีกรูปแบบหน่ึงก็ได  การ
พิจารณาอัตลักษณจึงมุงไปที่การแสดงออก  หรือในที่น้ีคือการเช่ือมตอของช้ินสวนตางๆ  ภายใต
บริบทเฉพาะ  เชน  คนที่เติบโตในสังคมที่ถูกครอบงําดวยอุดมการณแบบอํานาจนิยมหรือเผด็จการ
นิยม  เม่ือไปอยูในสังคมแบบเสรีนิยมก็อาจเปลี่ยนอัตลักษณเปนปจเจกชนเสรี  หรือในทางกลับกัน
อาจเคล่ือนยายอัตลักษณแบบเผด็จการนิยมมาอยูบริบทเสรีนิยมจนกลายเปนพวกที่ตอตานเสรีภาพ
ก็ได  น่ันคืออัตลักษณตามคํานิยามแบบช้ินสวนหรือเล่ือนไหล  (Fragmentation and fluidity)  ไมมี
กรอบจํากัดที่แนชัดตายตัว  และไมสามารถอธิบายไดดวยโครงสรางสังคมเพียงอยางเดียว  แตตอง
พิจารณาจากผูกระทําดวย 
 
อัตลักษณและความแตกตาง 
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คํานิยามของอัตลักษณตามสองกลุมแนวคิดขางตน  ทําใหเกิดมโนทัศนสําคัญที่ชวยใหอธิบาย
เร่ืองของอัตลักษณไดชัดเจนข้ึน  สจวต ฮอลล (Stuart Hall, 1991)  เสนอวาอัตลักษณเปนเร่ืองของ
ความไมถาวรและไมคงที่  ซ่ึงสามารถระบุหรือนิยามไดจากความแตกตาง  ปจเจกบุคคลสามารถ
กําหนดไดวาอัตลักษณของตัวเองคืออะไร  ดวยการรับรูวาตนเองเหมือนหรือแตกตางจาก  “คนอื่น”  
อยางไร  ดวยเหตุนี้การนิยามอัตลักษณจึงเล่ียงไมพนที่จะตองเก่ียวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ  
ซ่ึงหมายความวา  กลุมที่มีอํานาจมากกวาหรือเปนกลุมหลักในสังคมยอยมีโอกาสและกลไกในการสราง
หรือผลิตซํ้าวาทกรรมที่กอใหเกิดการนิยามอัตลักษณของกลุมคนที่ดอยกวา  เปนผลทําใหกลุมคน       
ที่อยูชายขอบของสังคมเหลาน้ีกลายเปนคนออนดอยถาวรและไรอํานาจตอรอง  เชนการนิยามอัตลักษณ
ของคนจน  คนในสลัมและคนกลุมนอย  เปนตน 

การอธิบายเรื่องอัตลักษณดวยหลักความแตกตาง  ชวยใหเขาใจกระบวนการนิยามความเปน  
”ชาติพันธุ”  ดวยการอธิบายทางวาทกรรม  และควมสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร  
งานศึกษษชาวล้ือในภาคเหนือของไทยโดย  ไมเคิล  มอรแมน  (1965  อางแลว  รัฐพงศ  ปานเช้ือ, 
2547 : 69 )  พบวา  อันเปนศูนยกลางเดิมและการเปรียบเทียบกับ  “เมือง”  ที่เปนแหลงพักพิงใหม  
มอรแมน  เสนอวา  การศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุไมควรผูกยึดอยูกับตัวแปรเชิงวัตถุวิสัยทาง
วัฒนธรรม  เชน  ประเพณี  ขาวของเคร่ืองใช  ฯลฯ  แตควรศึกษาจากการแยกแยะจากมุมมอง  และ
การใหความหมายของกลุมชาติพันธุที่ทําการศึกษา  นอกจากน้ี  การพิจารณาอัตลักษณจากผูที่เปน
เจาของอัตลักษณน้ันยังชวยใหเขาใจถึงกระบวนการสราง  “ความหมาย”  ทางอัตลักษณจากการถูก
แบงแยกและปดปายโดยผูที่ถูกปดปายวาเปนคนชายขอบ  กฎเกณฑของความแตกตางน้ีเองที่ทํา
ใหแวดวงวิชาการโดยเฉพาะสายวัฒนธรรมศึกษาและสตรนิยมเปล่ียนแปลงมุมมองของ
การศึกษาอัตลักษณจากเดิม ที่พยายามตอบคําถามวาอัตลักษณถูกประกอบสรางใหบิดเบือน  
(Distort)  อยางไร  มาสูการศึกษาในประเด็นของความเคล่ือนไหวและตอสูแบบการเมือง  เพราะ
เช่ือวาอัตลักษณเปนเร่ืองของความหลากหลาย  ความเลื่อนไหล  และการเปนผลผลิตทางวาทกรรม 

อัตลักษณของบุคคลหนึ่งเปนการมองตนเองเพ่ือหาคําตอบวา  “ฉันคือใคร”  และ  “ฉันเหมือน
หรือแตกตางจากคนอื่นอยางไร”  โดยที่ลักษณะน้ันดํารงอยูในตัวเองอยางตอเน่ือง  อัตลักษณเปนสิ่ง
ไมตายตัวสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปตามบริบทสังคมที่บุคคลเผชิญอยู  เชน  เม่ืออยูบานเกิด
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เปนคนไทยเช้ือสายลาว  เปนสมาชิกของหมูบาน  เม่ือเขามาทํางานในกรุงเทพ  มีสถานภาพเปนลูกจาง  
แตบางคนสอบไดเปนปลัดอําเภอ  ก็จะเล่ือนสภาพของตัวเองกลายเปนชนช้ันปกครองในอําเภอน้ัน  
(กรพินธุ  จารุวร, 2541, น. 27 – 28  อางถึงใน  จักรนาท  นาคทอง, 2548 : 22) 

อัตลักษณเปนกระบวนการสรางภาพลักษณที่ซับซอนเก่ียวกับตนเองโดยผานการมี
ปฏิสัมพันธกับสังคมและการแยกแยะภาพลักษณเก่ียวกับตัวเอง  ซึ่งมนุษยจะทําการปฏิสังสรรคกัน  
โดยใชสัญลักษณที่คนในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจรวมกันได  และยังกอใหเกิดการประเมินคุณคา
ของตนเอง  อันเปนผลมาจากการที่บุคคลมองตนเองเหมือนกับเปนวัตถุทางสังคม  (Social object) 
(กรพนธุ  จารุวร, 2541, น. 28  อางแลว  จักรนาท  นาคทอง, 2548 : 22 ) 

อินเทอรเน็ต  พัฒนามาจากเครือขาวอารพาเน็ตใน  พ.ศ. 2512  เปนเครือขายทดลองที่จัดตั้งข้ึน
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยดานการทหารและความม่ันคงปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในยุค
สงครามเย็น  ตัง้แตน้ันมา  อินเทอรเน็ตไดรับการพัฒนาและขยายเครือขายออกสูประเทศตางๆ  ทั่วโลก  
มีการประมาณการวา  มีผูใชอินเทอรเน็ต 30 ลานคน  และอินเทอรเน็ตกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในปจจุบัน  กรณีประเทศไทย อินเทอรเน็ตไดเขามาสูสังคมไทย  เม่ือ  พ.ศ. 2430  เร่ิมจากการ
ติดตอดวยอีเมล  (ไปรษณีย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส)  และอก 5 ปตอมา  จึงมีระบบอินเทอรเน็ต          
ที่สมบูรณ  และไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไป เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร
แลกเปล่ียน  (มาลี  สิทธิเกรียงไกร, 2546, น. 124  อางแลว  จักรนาท  นาคทอง, 2548 : 23) 

พ้ืนที่บนอินเทอรเน็ต  (Cyberspace)  เปนพ้ืนที่ที่เปดกวางสําหรับทุกคน  เปนการสื่อสาร
ดวยขอมูล  ซึ่งทั้งผูใหและผูสงขอมูลไมสามารถเห็นหนาหรือน้ําเสียง  ทั้งที่มีการสื่อสารแบบไป-กลับ  
(Two-way communication)  อยูน้ัน  ทําใหเราสามารถรับรูอัตลักษณ/ตัวตนบางอยางที่ผูน้ันนําเสนอ
เทาน้ัน  เชน  การนําเสนอวา  เปนแพทยหรือนักธุรกิจบนพ้ืนที่อินเทอรเน็ต  เราไมสามารถรูไดวาเขา
เปนหญิงหรือชาย  มีผิวขาวหรือดํา  หรือมีเช้ือชาติอะไร  เราจะรูเฉพาะขอมูล (อัตลักษณ/ตัวตน)  
เทาที่เขาตองการบอกเทานั้น (และไมจําเปนตองเปนความจริง)  ซ่ึงเราสามารถที่จะเลือกเช่ือหรือไม
เช่ือขอมูลเหลาน้ี  แตสิ่งสําคัญก็คือ  “สาระที่สื่อออกมา”  ไมใช  “ใครเปนผูพูด”  เพราะฉะนั้น  การ
สื่อสารในโลกอินเทอรเน็ตจึงปราศจากอคติทางเช้ือชาติ  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  อาชีพ  อายุ  
และระดับการศึกษา 
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นอกจากน้ี  พ้ืนที่บนอินเทอรเน็ตยังเปนพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ  คือ  สามารถเช่ือมโยงคนทั่วโลก
ใหมาอยูที่เดียวกันได  เปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเหนือขอบเขตของเวลาและพ้ืนที่จริง  (real space)  เราสามารถ
พบปะพูดคุยสื่อสารกับคนที่เราไมเคยรูจักไดตลอดเวลา  และไมจํากัดวาคนที่เราตองการสื่อสารดวย
จะอยูบนพ้ืนที่ใด  ตราบใดที่ยังอยูบนโลก  อยางไรก็ตาม  พ้ืนที่น้ียังมีขอจํากัดอยูที่จับตองไมได       
ไมสามารถวัดขนาดของพ้ืนที่ได  แตมีตัวตนอยูจริง  ตราบเทาที่คอมพิวเตอรและสายโทรศัพท           
ยังทํางานได  ซ่ึงน่ันหมายความวา  คนที่จะใชพ้ืนที่น้ีไดจะตองมีความรูในการใชคอมพิวเตอร  และ
มีฐานะทางเศรษฐกิจ  และมีการศึกษา 

 
6. ทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัตน 

สมสุข หินวิมาน (2548) สําหรับนักวิชาการที่สนใจในประเด็นเร่ือง “การยายถิ่นที่” นั้น   พวกเขา
จะมุงการศึกษาไปที่บทบาทอีกดานหน่ึงของการสื่อสารในการ ร้ือสราง และ ธํารงรักษา ชุมชนดั้งเดิม        
ที่เกิดขึ้นมาแลว แตทวาเปนชุมชนดั้งเดิมที่ดํารงอยูอยางกระจัดกระจายไปในสังคมใหญตางๆ หรือ
เปน ชุมชนของคนที่ยายถิ่นที่ (diasporic communities) ในกรณีดังกลาว นักวิชาการนายน้ีจึงลงมือ
วิเคราะหความสัมพันธสามเสาระหวาง สื่อ อัตลักษณ และ มิติเร่ืองพรมแดน โดยที่จุดยืนพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีกลุมนี้ก็คือ 

- การมุงความสนใจไปที่ศักยภาพและการทํางานของสื่อในมุมที่เล็กลงไปกวา “ระดับชาติ” 
(national) 

- การปฏิเสธแนวคิดที่วา วัฒนธรรมทั่วโลกจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันหมด (cultural 
homogenization) 

- การปฏิเสธแนวคิดที่เช่ือความเปนสากลของทุกวัฒนธรรมในโลก (universalism) 

 ทั้งนี้เราอาจสรุปลักษณะสําคัญของแนวคิดเร่ือง การสื่อสาร กับ “การยายถิ่นที่” ได                 
ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1  คําวา การยายถิ่นที่  หรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา diaspora มีรากศัพทมาจากคําในภาษากรีก 
วา diaspeirein หรือ speirein ที่มีความหมายถึง การกระจัดกระจายไปทั่ว (disperse/scatter)            
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ในลักษณะที่คลายคลึงกับการกระจายของเมล็ดพืชที่แผตวัไปอยางกวางขวาง แตเดิมน้ัน ปรากฏการณ
ของการยายถิ่นที่ จะหมายถึงเฉพาะกลุมคนยิวที่อพยพขามถิ่นฐานตั้งแตกอนยุคคริสตกาล และ           
มีความพยายามที่จะใชสื่อความเช่ือหรือพิธีหรือพิธีกรรมในการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของตน
เอาไวในถิ่นที่อยูใหม แตมาถึงปจจุบัน ในเชิงปริมาณแลว การอพยพยายถิ่นของผูคนเปนไป            
อยางมากมายมหาศาลกวาคร้ังอดีต และไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะในหมูคนยิวเทาน้ัน ในขณะเดียวกัน 
ดัวยการเกิดข้ึนของสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม ทําใหกลุมผูอพยพยายถิ่นในยุคปจจุบันมีชองทาง           
การสื่อสารที่สามารถเช่ือมรอยวัฒนธรรมและความรูสึกกับชุมชนบานเกิดไดหลายเสนทางข้ึน 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ในปจจุบันคําวา การยายถิ่นน้ี ถูกใชในความหมายของกลุมคนที่มีสถานภาพ
เปนคนชายขอบ (marginalised) และไปตั้งรกรากถิ่นฐานอยูนอกมาตุภูมิของตน แตก็ยังมีสายสัมพันธ
บางอยางที่เชื่อมโยงกับสังคมด้ังเดิมอยู (อาทิ  กลุมชาวจีนโพนทะเลที่กระจายรกรากไปทั่วทุกทวีป) 
โดยในบางคร้ัง  กลุมคนเหลาน้ีก็ยังหมายรวมถึง บรรดาผูคนที่ยายถิ่นฐาน (expatriate) บุคคลที่ถูก
เนรเทศไปจากถิ่นที่อยูเดิม (Exile) กลุมชาติพันธุ (Ethnic) ชนกลุมนอย (Minority) ผูอพยพลี้ภัย 
(Refugee) ผูอพยพขามดินแดน (migrant) ผูยายถิ่นคางอางแรม (sojourner) และชุมชนเล็กๆ ที่อาศัย
อยูตางแดน (over-seas community) ซึ่งเปนไปไดทั้งกลุมชนชาติที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม (อาทิ  คนแขกหรือคนจีนโพนทะเล) และกลุมชาติอื่นๆ ที่อพยพขามพ้ืนที่ภูมิศาสตร 
(อาทิ กลุมชุมชนไทยในลอสแองจิลลิส  หรือกลุมชุมชนลาวในกรุงปารีส) 

หากพิเคราะหในแงของ ทฤษฎีโลกาภิวัตน และ ภูมิทัศนการขามพรมแดน (Scape) ตามทัศนะ 
ของ อารจัน  อัปปาดูไร  (Arjun  Appadurai)  แลว แนวความคิดเรื่อง การยายถิ่นที่ จะเกี่ยวพันกับ 
มิติการขามพรมแดนของผูคน (Ethnoscape)  เปนหลัก  ทั้ง น้ี  ในเชิงประวัติศาสตร  น้ัน 
กระบวนการยายถิ่นฐานของผูคนมิไดถือเปนปรากฏการณที่แปลกใหมแตอยางใด หากทวาเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนมานานแลวตั้งแตโบราณกาลซ่ึงแตเดิมคําวา การยายถิ่นที่ หรือ Diaspora จะอางอิงถึง
เฉพาะการอพยพยายถิ่นของชาวยิว ภายหลังจากที่ชาวบาบิโลนและโรมันมีชัยชนะเหนือดินแดน
ปาเลสไตนในสตวรรษที่ 6-8 กอนคริสตกาล แตมาถึงยุคโลกาภิวัตนแลว การยายถิ่นที่กลายเปน        
คําที่ใชกันอยางกวางขวาง และหมายรวมถึงปรากฏการณผูคนขามพรมแดน  อันเปนผล
เน่ืองมาจากเหตุปจจัยหลายประการดวยกัน เชนสงคราม ความอดอยากแรนแคน  ปญหาการเมือง  
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การยายถิ่นฐานไปขายแรงงานตางชาติ  ความรุนแรงดานเช้ือชาติ  และภัยพิบัติตางๆ ซึ่งแมแต           
ในกรณีของสังคมไทยก็มีรูปแบบการอพยพยายถิ่นฐานใหเห็นเชนกัน  ดังตัวอยางของอพยพหนีภัย
แลงและความอดอยากของคนอีสาน  เชนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง  ลูกอีสาน  และนายฮอยทมิฬ  
ของ  คําพูน  บุญทวี  หรือการอพยพขามพรมแดนเขามาของชาวจีนโพนทะเล  ในนวนิยายเร่ือง  
ลอดลายมังกร  ของ  ประภัสสร  เสวิกุล 

ในขณะเดียวกัน หากมองในแงของเวลา แลว กลุมคนผูยายถิ่นที่จะมีทั้งที่เปนแบบถาวร  และ
ช่ัวคราว  เชน  กลุมผูล้ีภัยสงครามหรือกลุมคนอินเดียที่ไปตั้งรกรากอยูในประเทศอังกฤษหลังยุค
อาณานิคมก็มักจะเปนผูที่ไปอาศัยในถิ่นอื่นแบบถาวร  ในขณะที่กลุมของนักธุรกิจ นักศึกษา
ตางชาติ หรือนักทองเที่ยวจะมีสถานภาพเปนเพียงผูที่ยายถิ่นฐานแคชั่วครั้งช่ัวคราวเทาน้ัน 

2.2  ในดานหนึ่ง แนวคิดเรื่อง การยายถิ่นที่น่ี ไดรับอิทธิพลมาจากทัศนะของ เบเนดิกท          
แอนเดอรสัน (Benedict Anderson) เร่ือง ชุมชนในจินตนาการ (imagined community) ที่อธิบายวา  
ผูคนอยูในชาติหรือชาติพันธุเดียวกัน จะมีสํานึกหรือจินตนาการรวมกันโดยผานกระบวนการ        
การสื่อสารตาง ๆ เพ่ือสรางความเปนปกแผนของกลุมน้ัน  อาทิ  การพูดภาษาเดียวกัน  การสราง
ประวัติศาสตรเพื่อสื่อสารถึงอดีตรวมกันดวยทัศนะของแอนเดอรสันดังกลาว  เราอาจสรุปไดวา  
กลุมคนที่ยายถิ่นที่ถือเปนอีกกลุมสังคมที่พยายามสราง ชุมชนในจินตนาการของคนยายถิ่นที่ 
(diasporic imagined community) ดังที่  จอหน  ฮารทลีย (Hartley, 2002)  ขยายความวา  
ประสบการณของการยายถิ่นที่เปนความทรงจํารวมกันที่อยากจะธํารงรักษาและสืบทอดภาษา  
รสนิยม  แบบแผนการใชชีวิต และพิธีกรรมของพวกเขาไวในพ้ืนที่ใหมทางสังคมที่ตนอยูอาศัย
เพราะฉะน้ัน  กิจกรรมการสื่อสารและวัฒนธรรมของคนกลุมน้ีจึงไมเพียงแตเปนการมองยอนกลับ
ไปสูอดีตของชุมชนที่ตนจากมา ยังรวมไปถึงการสรางชุมชนใหม  โดยอาศัยพื้นฐานมาจากรากเหงา
ประเพณีด้ังเดิมของตน เชน ชาวมอญเกาะเกร็ดและสามโคก ที่พยายามดํารงรักษาสํานึก / ความทรงจํา
รวมกันของกลุมชาติพันธมอญผานสื่อประเพณีหลายอยาง เชน การเลนสะบา  การทําผลิตภัณฑดินเผา 
อิฐมอญ โองมอญ การสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม  หรือการสืบทอดตํานานความเช่ือเก่ียวกับผี  
เปนตน 
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2.3  แอนนาเบลล  ซเรเบอรนีย  (Sreberny, 2000) ไดทําการสํารวจคุณลักษณะของชุมชน
หรือกลุมคนที่ยายถิ่นที่ และพบวา ดวยเหตุที่กลุมคนเหลาน้ีเปนชุมชนขามชาติที่เกิดข้ึนใหม         
แตยังคงรองรอยวัฒนธรรมเดิม ซเรเบอรนียจึงสรุปองคประกอบของความเปน “ชุมชนที่ยายถิ่นที่”  

1) เปนชุมชนที่เกิดจากการกระจัดกระจายตัวออกมาตุภูมิ และมักมีเหตุปจจัยที่เจ็บปวด         
จึงทําใหตองยายถิ่นฐาน เชน ชาวยิวหรือชาวเขมรอพยพในอดีตที่ตองล้ีภัยจากชุมชนบานเกิด
เพราะเหตุปจจัยจากการฆาลางเผาพันธุ (holocaust)  

2) บางคร้ัง เหตุผลของการยายถิ่นฐานอาจมาจากการแสวงหางานทํา ทั้งในแงของการคาขาย 
หรือผลพวงที่มาจากยุคอาณานิคม อาทิ กรณีของคนอินเดียที่ตั้งรกรากในประเทศอังกฤษ หรือคน
อินโดนีเซียที่อาศัยอยูในประเทศเนเธอรแลนด 

3) คนกลุมน้ีจะมีความทรงจําหรือสรางตํานานรวมกัน เพ่ือรําลึกถึงมาตุภูมิเดิม เชน คนไทย
เช้ือสายจีนที่ตั้งอยูในจังหวัดปตตานี จะเคารพในตํานานของเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว เชนเดียวกันกรณี
คนไทยเช่ือสายจีนอีกหลายๆ จังหวัด ที่นับถือลัทธิบูชาเจาแมกวนอิม 

4) ชุมชนขามถิ่นจะมีการสรางอุดมคติที่สูงสง (idealization) ใหกับดินแดนของบรรพบุรุษ  
อาทิ  การสืบทอดเร่ืองเลาของตัวละครในตํานานสามกกอยางเลาป  กวนอู  และขงเบง  เพ่ือบงบอก
ความยิ่งใหญในการรวมชาติของบรรพชนจีน 

5) กลุมคนยายถิ่นจะมีความพยายามหวนกลับคืนถิ่นฐานเดิม  อาทิ  การสรางสํานึกที่วา
ลูกหลานจีนในเมืองไทยตองไปเยือนกําแพงเมืองจีนสักคร้ังในชีวิต  หรือชาวมุสลิมทั่วโลก             
ตองแสวงหาหนทางที่จะไปเคารพสักการะกินศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

6) ชุมชนขามถิ่นจะปลูกฝงสํานึกเรื่องชาติพันธุไวอยางเขมขนและตอเน่ืองจากรุนสูรุน             
ดังตัวอยางกรณีของภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่อง The Joy Luck Club ที่สะทอนถึงการบมเพราะสํานึก
ความเปนคนจีนจากตัวละครรุนแมสูรุนลุกหลาน แมวาคนจีนกลุมนี้จะตั้งรกรากอยูที่ตางแดนอยาง
ประเทศอเมริกาก็ตาม 

DPU



7) ความสัมพันธระหวางชุมชนขามถิ่นกับเจาของประเทศจริงๆ น้ัน มักมีลักษณะดีไมคอย         
ลงรอยกัน เชน พฤติกรรมในทํานองเลือกปฏิบัติ ในกรณีของขาวที่เด็กไทยเช้ือสายเวียดนาม            
ถูกกีดกันไมใหมีสิทธ์ิเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือการสรางวลีหรือคําเพื่อดูถูกผูคนที่ยายถิ่นใน
ทํานอง “เจองูกับเจอแขก ใหตีแขกกอน” หรือการเรียนคนจีนดวยคําวา “เจก” และเรียกคนเวียดนามวา 
“แกว”  

8) ผูคนที่ยายถิ่นจะมีความรูสึกผูกพันอยางมากกับกลุมชาติพันธุเดียวกันที่อาศัยอยู                
ในประเทศอื่น เชน กรณีที่คนมุสลิมหลาย ๆ ประเทศนอกดินแดนตะวันออกกลาง 

9) ชุมชนยายถิ่นมักจะสรางวิถีชีวิตและธรรมเนียมบางอยางเพ่ือใหตนเองแตกตางจากเจาของ
ประเทศจริง  อาทิ  กรณีของคนแขกยานพหุรัด  ที่ยังคงประเพณีปฏิบัติแบบชาวซิกข  ใชผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่นําเขาจากประเทศอินเดีย มีสุเหราเปนสญัลักษณรวมของชุมชน  และยังคงใชภาษาปญจาบี
เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร (โดยจะมีเพียงกลุมเยาวชนรุนหลังบางคนเทาน้ันที่ไมสามารถ         
พูดภาษาไทยได) 

2.4  โดยองคประกอบและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของกลุมคนยายถิ่นที่นําเสนอมาใน              
ขอ  2.3  น้ัน สื่อ และ การสื่อสาร ถือเปนกลไกสําคัญทําหนาที่ขับเคล่ือน “ชุมชนที่ยายถิ่นที่”        
ใหดําเนินไปอยางสืบเนื่องทั้งน้ี เราอาจสรุปกระบวนการทํางานของสื่อในประเด็นดังกลาวไดหลาย
ลักษณะดวยกัน ดังน้ี  

1) สื่อเปนกลไกที่  ตอชีวิต  ใหกับวัฒนธรรมของคนยายถิ่น  เ ม่ือตอง   เผชิญหนา 
(confrontation)  หรือปะทะกับวัฒนธรรมหลักของชุมชนใหมที่พวกเขาอาศัยอยู อาทิ  กลุมแขกจาม
หรือมุสลิมที่บานครัว  เม่ือตองตอสูกับโครงการสรางทางดวนที่จะตัดผานกลางชุมชน  พวกเขาก็อาศัย
การรื้อฟนประวัติศาสตรเรื่องสถานที่พระราชทานจากรัชกาลที่ 1 หรือการอางอิงตํานานผาไหมของ  จมิ  
ทอมพสัน  หรือ  การใชสื่อปายประกาศตาง ๆ ที่ติดในชุมชน  เพอตอตานการเวนคืนที่ดินของรัฐ
สวนกลาง 
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2) สื่อจะเปนกลไกในการเช่ือมรอย (association) กลุมคนยายถิ่นที่กระจัดกระจายใหมีสํานึก
หรือความรูสึกรวมกัน เชน การใชศาสนาเปนศูนยกลางหรือสื่อในการเชื่อมคนไทยพุทธ ดวยการ
สรางวัดไทยหลาย ๆ แหงในตางแดน  อาทิ  ในลอสแองจิลลิส  ลอนดอน  และซิดนีย 

3) สื่อจะทําหนาที่เปนกลไกสราง สํานึกถวิลหาอดีต (nostalgia) ใหกับกลุมคนยายถิ่นที่ตอง
ไปตั้งรกรากตางแดน เชน การสรางเรื่องเลาของลูกหลานไทยจีนถึงบรรพชนจีนที่อยูโพนทะเล หรือ
แมแตสื่อละครโทรทัศนที่ผูกเน้ือเร่ืองถึงลูกหลานไทยจีนอยาง ดงดอกเหมย  หงสเหนือมังกร   
เสนหนางงิ้ว  เยาวราชในพายุฝน  ซิงตึ๊ง  ชาติมังกร  ตลาดโรงเจลิเกความรัก  แตงสากับอาฉี  และ
มังกรเดียวดาย  รวมไปถึงการชมละครจีนกําลังภายใน  เหลาน้ีก็คือการกระตุก “สํานึกถวิลหาอดีต” 
ใหกับกลุมชาติพันธุจีนในสังคมไทย 

4) สื่อจะทําหนาที่  สรางสรรควัฒนธรรมใหม (cultural invention)  ดวยการ ผสมผสาน 
(hybridization) ระหวางวัฒนธรรมหลักกับความเปนชุมชนยายถิ่น  ดังกรณีของสื่อวัตถุประเภท
อาหารญวณในเมืองไทย ก็คือภาพสะทอนความพยายามธํารงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญวณ  
เชน  การใชแปงแบบญวณประกอบอาหาร  การบริโภคอาหารกับผักจํานวนมาก  หรือการใชช่ือ
อาหารในเมนูเปนภาษาญวณ เพ่ือรักษาตัวตนด้ังเดิมเอาไว (อาทิ แหนมเนือง เฝอ จายอ บั่นกวน) 
แตสวนที่อาหารญวนสมารถเปล่ียนแปลงหรือยอมรับใหเกิดการผสมผสานเขามาได ไดแก รสชาติ 
ที่ปรับใหคุนล้ินคนไทย พอครัวแมครัวที่ไมจําเปนตองเปนชาวญวณ  สถานที่บริโภคอาหาร  รวมไป
ถึงวัตถุประสงคของกระบวนการผสมผสานเชนน้ีก็คือ  การพยายามสืบทอดความหมาย / ตัวตน
หลักๆ ของอารยธรรมดั้งเดิมเอาไวในบริบทของพ้ืนที่ทางสังคมแหงใหม 

2.5  นอกจากการสื่อสารจะมีความสัมพันธหลาย ๆ ดานกับการกอกําเนิดและดํารงอยู            
ของชุมชนยายถิ่นที่แลว  สภาวะที่มีผูคนเดินทางกระจัดกระจายจากทองถิ่นหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง  
ยังเก่ียวพันกับประเด็นเรื่อง อัตลักษณ (identity) ที่จะสื่อสารบงบอกความเหมือน *ช/ ความตาง    
ของชุมชนดังกลาวกับชุมชนเจาของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมดวย  เน่ืองจากชุมชนยายถิ่นที่เปนสังคม 
ซ่ึงเกิดข้ึนใหม  และเปนชุมชนที่กลับไปสูแหลงที่มาเดิมก็ไมได  หรือจะกาวสูสังคมใหมก็ไปไมถึง
อยางเต็มตัว  ดังน้ัน  อัตลักษณ ของคนในกลุมสังคมน้ีจึงกํ้าๆ ก่ีงๆ (in-between)  หรือมีความกํากวม 
(ambivalent) เพราะดานหน่ึง  พวกเขาก็ตองพยายาม อางอิง (identify) ตัวตนเขากับวัฒนธรรมของ
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กลุมสังคมด้ังเดิม  แตอีกดานหน่ึง  ก็ตองเรียนรูที่จะ  ตอรอง/ ตีความหมาย (negotiate/ translate) 
กับวัฒนธรรมในสังคมใหมดวยในเวลาเดียวกัน (HALL, 1990 และ Woodward, 2002) เชน การเกิดข้ึน
ของยานการคาของชาวจีนหรือไชนาทาวน (China Town) ตามเมืองใหญ ๆ ในยุโรป ดานหนึ่ง 
ชุมชนแหงน้ีก็มักจะใชสื่อสารความเปนกลุมชาติพันธุจีนระหวางกันหรือออกสูสังคมภายนอก (อาทิ  
การที่ชุมชนมักจะสรางสัญลักษณสิงโตหรือเกงจีนเอาไวใจกลางยาน หรือการที่ไชนาทาวนทุกแหง
มักมีรานอาหารจีนจํานวนมากที่แขวนเปดยางไวหนาราน) แตอีกดานหนึ่ง คนในชุมชนเองก็มักจะ
ใชการสื่อสารเพ่ือปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในสังคมแหงใหม  (อาทิ การใชภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศเพ่ือสื่อสาร  แมวาคนกลุมน้ีจะพูดภาษาน้ันๆ ดวยสําเนียงแบบจีนก็ตาม)  

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. งานวิจัยเร่ือง “การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูใชอินเทอรเนตสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร” ของชมพูนุท บูรณะสัมฤทธ ิ(2544) มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาการใชประโยชน 
ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผูใชบริการอินเทอรเนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 260 คน ไดจากการสํารวจตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi–
stage Sampling) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่ที่เปดใหบริการอินเทอร
เนตสาธารณะ โดยภาครัฐและสถานที่ที่เปดใหบิการอินเทอรเนตสาธารณะโดยภาคเอกชน แลวทํา
การประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC + เพื่อหาคา
รอยละ (%) คาเฉล่ีย , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาท ี (t-test) ผลการวิจัยโดยภาพรวม 
พบวา 1. ผูใชบริการอินเทอรเนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนจากอินเทอร
เนต สาธารณะของภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ 2. ผูใชบริการอินเทอรเนตสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตอการใหบริการอินเทอรเนตสาธารณะของภาคเอกชนมากกวา
ภาครัฐ 3. ผูใชบริการอินเทอรเนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร มีคิดเห็นตอการใชบริการอิน
เทอรเนตสาธารณะของภาครัฐดีกวาภาคเอกชน 4. การใชประโยชนและความพึงพอใจตอการเปดให
บิการอินเทอรเนตสาธารณะระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความ
แตกตางกัน อาทิเชน ดานประเภทของการใชบริการ WWWคือ Yahoo.com Jorjae.com 
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Catcha.com Kapook.com ดานประเภทของการใชบริการอื่นๆ ที่เก่ียวของ คือ Gopher ดานการใช
ประโยชนจากอินเทอรเนตสาธารณะ คือ ขาวสารดานกีฬา ดานประโยชนที่ไดรับจากอินเทอรเนต
สาธารณะ คือไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการ สามารถใชไดตามความตองการมีการใช
บริการหลายรูปแบบ และมีความบันเทิงหลายรูปแบบ และดานปญหาที่พบในการใชบริการ คือ 
ทักษะพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอร ความชาของขอมูลที่ตองการเรียกใชและอุปกรณที่ใหบริการไมพอ 
จากการศึกษาครั้งน้ี ไดสรุปขอเสนอแนะวา ควรมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําการเขาสูระบบของอิน
เทอรเนต มีอุปกรณในการอํานวยความสะดวกและมีความเปนสวนตัว ควรเพิ่มสถานที่ใหบริการอิน
เทอรเนตสาธารณะในแหลางชุมชนและเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ปรับปรุงมารยาทของพนักงาน 
อัตราคาบริการที่ควรจะเปนคือ15 บาทตอช่ัวโมง 

2. งานวิจัยเร่ือง “ปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษา: 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ของนิตยา ไชยเจริญ (2544) 
วิทยานิพนธน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะพ้ืนฐานทางประชากร ของนักศึกษาปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับหนังสือพิมพออนไลน และปจจัยจูงใจ
ตอการเปดรับหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดวย
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ 316 ราย ผลการศึกษาพบวา
ลักษณะทางประชากรของนักศึกษาปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่เปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ศึกษาอยูในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,001 – 20,000 บาท และสวนมากจะมีคอมพิวเตอรใชสวนตัว
พฤติกรรมการเปดรับขาวหนังสือพิมพออนไลนของนักศึกษาน้ันคือจะนิยมเปดรับหนังสือพิมพ
ออนไลน โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 4 – 6 ครั้ง ในเวลาหลังเลิกงานระหวาง 18.01 – 24.00 น. และมักจะ
ใชเวลาในการอาน 1– 1.30 ช่ัวโมง จากที่บาน / ที่พัก ซ่ึงจะเปนการเปดอานเฉพาะเร่ืองที่ตนสนใจ
เทาน้ัน โดยเฉพาะขาวดวน ขาวตางประเทศ และขาวการเมืองปจจัยจูงใจที่มีผลตอการเปดรับ
หนังสือพิมพออนไลนมากที่สุด คือ กลุมปจจัยดานสะดวกในการใช มีคาเฉลี่ย 4.24 รองลงมา ไดแก 
กลุมปจจัยดานมีความสด ปจจุบันทันท ี มีคาเฉล่ีย 4.09 กลุมปจจัยดานมีความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบกับสื่ออื่น มีคาเฉลี่ย 3.79 กลุมปจจัยดานมีประโยชนเชิงการใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.54 
และนอยที่สุด คือ กลุมปจจัยดานมีประโยชนเชิงสนองความตองการสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.40 
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3. งานวิจัยเรื่อง “การเปดรับและการใชประโยชนขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ของวิศวัสต ตระกรุดแกว (2546) การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา (1) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซต
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการใชประโยชนขาวสารการทองเที่ยวผาน
เว็บไซตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ความสัมพันธของลักษณะทางประชากรกับการ
เปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ความสัมพันธ
ของการเปดรับการใชประโยชนขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยคร้ังน้ีมีกลุมตัวอยางเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชบริการ
ระบบเวิลดไวดเว็บ จํานวน 400 คน ซึ่งศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 6 สถาบัน คือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหผลเปนคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใชการวิเคราะหดวยสถิต ิที-เทส การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 
1. นักศึกษาที่มีความแตกตางในเร่ือง เพศ อายุ จะมีการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซต
ตางกัน โดยนักศึกษาเพศชาย จะมีการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตมากกวานักศึกษา
เพศหญิง และนักศึกษาที่มีอายุมากกวา 23 ป จะมีการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตมี
มากที่สุด และในสวนของนักศึกษาที่มีความแตกตางในเรื่องชั้นป สายวิชา และรายไดตอเดือน จะมี
การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตไมตางกัน 2. นักศึกษาที่มีความแตกตางกันในเร่ือง
เพศ อาย ุ ช้ันป สายวิชา และรายไดตอเดือนจะมีการใชประโยชนขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซต
ไมตางกัน 3. การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซตของนักศึกษา มีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนขาวสารการทองเที่ยวผานเว็บไซต กลาวคือ หากนักศึกษามีการเปดรับขาวสารการ
ทองเที่ยวผานเว็บไซตมากข้ึน ก็จะมีการใชประโยชนมากข้ึนดวย ในขณะเดียวกัน หากนักศึกษามี
การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวผานเวบ็ไซตนอยลงก็จะมีการใชประโยชนนอยลงเชนกัน 4. โดย
ภาพรวมแลว นักศึกษาไดรับประโยชนจากการเขาชมเว็บไซตทองเที่ยวในระดับปานกลาง 
 

4. งานวิจัยเร่ือง “ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีตอการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน: กรณีศึกษา
สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” ของวนัสนันทร มะยูนุ (2548) การ
ศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนะของชาวไทยมุสลิมที่มีตอการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน กรณีศึกษา
สถานการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก 
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(In-depth Interview) ชาวไทยมุสลิมผูที่ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออมตอสถานการณความ
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จ.ปตตาน ีจ.ยะลา และ จ.นราธิวาส จํานวน 21 คน ซ่ึงผล
การศึกษาวิจัยพบวา ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีทัศนะตอการนําเสนอขาวใน 2 
หัวขอ คือ 1. ทัศนะเก่ียวกับเน้ือหาขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอเก่ียวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตพบวา สื่อมวลชนนําเสนอเน้ือหาขาวในทิศทางลบมากกวาทิศทางบวก คือ 
เนนการนําเสนอเน้ือหาขาวความรุนแรง ความเหี้ยมโหด ความสูญเสีย ความตอยต่ํา ความลาหลัง 
และความเช่ืองมงายในศาสนา 2. ทัศนะเก่ียวกับภาพขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอเก่ียวกับเหตุการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตพบวา สื่อมวลชนเนนนําเสนอภาพขาวความรุนแรงของ
เหตุการณ เชน ภาพคนตาย-บาดเจ็บ ภาพการสูญเสียชีวิตและทรัพย ภาพการทําลายลางของแรง
ระเบิด เปนตน และภาพขาวที่เนนความตอยต่ํา ความลาหลัง การดอยการศึกษา วิถีชีวิตและความ
เช่ือที่แตกตางจากชนกลุมอื่น  ๆ นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยที่ทําใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีทัศนะดังกลาวคือปจจัยดานศาสนา และปจจัยดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทั้งน้ียังพบวา ประเด็นขาวสารเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่สื่อมวลชนไมไดนําเสนอ ไดแก ประเด็นที่เปดโอกาสใหชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตแสดงออกซึ่งทัศนะที่มีตอเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ
การแบงแยกดินแดน และประเด็นเก่ียวกับความตอเน่ืองของเน้ือหาในเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงจากการศึกษาน้ีชาวไทยมุสลิมยังเห็นวา สื่อมวลชนมักเนนนําเสนอเน้ือหา
และภาพขาวในประเด็นที่ทําใหเกิดทัศนคติดานลบตอชาวไทยมุสลิม เชน ความรุนแรง ความ
เหี้ยมโหด ความสูญเสีย ความลาหลังความยากจน การดอยการศึกษา ความเชื่องมงาย เปนตน จึง
ตองการใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาและภาพขาวเก่ียวกับเหตุการณความไมสงบและชาวไทยมุสลิม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในดานบวก เชน การพัฒนา ความคิดสรางสรรค ความรวมมือ ความ
สามัคคี ความกาวหนา เปนตน ควบคูกับการนําเสนอขาวสารความเคล่ือนไหวของเหตุการณความ
ไมสงบที่เกิดข้ึน เพ่ือลดภาพความรุนแรงและอคติที่มีตอชาวมุสลิม 

5. งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ
นุชรีรัตน ขวัญคํา (2549) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่มี
ความสัมพันธกับลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
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Research) มีขนาดกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) – t-
test สถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One Way Analysis of Variance :ANOVA ) และทดสอบ
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheff’ Test) รวมทั้งสถิต ิChi-square (x 2) ผลการวิจัยมีดังนี ้ ลักษณะ
ประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 19-21 ปและกําลัง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีคาใชจายตอเดือน ตั้งแต 4,001-5,000 บาท และลักษณะการใช
สื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ัน มีการตอบสนองความตองการของตนเองดาน เชน แสวงหาเพ่ือ
ตางเพศ ความตองการสูจินตนาการ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความตองเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม รวมถึงความตองการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ตพบวา กลุม
วัยรุนใชสื่ออินเทอรเน็ต 1-7 คร้ังตอสัปดาห มีระยะเวลาใชสื่ออินเตอรเน็ต 1-3 โมงตอคร้ัง โดย
ชวงเวลาที่สะดวกคือ ชวงเชา 18.00 น. – 24.00 น. เน่ืองจากเปนเวลาหลังเลิกเรียน โดยใชสื่อ
อินเตอรเน็ตที่บานมากที่สุด เพราะเปนสถานที่ที่สะดวก และสามารถใชสื่ออินเทอรเน็ตไดอยางอิสระ
และไมจํากัดเวลาในการใชงาน จากลักษณะการใชสื่ออินเทอรเน็ตทําใหทราบถึงลักษณะเดนทางสื่อ
อินเตอรเน็ต ที่ดึงดูดใจกลุมวัยรุนพบวา สื่ออินเตอรเน็ตสามารถยืดหยุนในเรื่องเวลาและสถานที่ได 
และวิธีการใชสื่อน้ันไมตองระบุชื่อจรงิของตนเอง ประกอบกับไมตองเห็นหนาซ่ึงกันและกันทําให
รูสึกดี มีสถานภาพเทาเทียมกัน อีกทั้งยังสามารถปรับเปล่ียนอัตลักษณของตนเองไดตลอดเวลา 
นอกจากน้ียังพบวาความสามารถทางสื่ออินเตอรเน็ตเปนการโตตอบสื่อสารแบบสองทาง และเขาถึง
ขอมูลตาง  ๆไดงาย  

สวนการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ตพบวา กลุมวัยรุนมีการตอบสนองความ
ตองการกับกิจกรรมตาง  ๆ บนสื่ออินเตอรเน็ต ไดแก การรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมขาวสาร
ตางๆ การติดตามขาวสาร การเปนสมาชิกในเว็บไซต การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต การใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) โดยกิจกรรมที่กลุมวัยรุนสวนใหญนิยมมากที่สุดคือ การคนหา
ขอมูลผานเว็บไซต เพ่ือสนับสนุนขอมูลในการเรียนการศึกษา ในขณะเดียวกันสื่ออินเตอรเน็ตยังมี
กิจกรรมที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนเกมสและการพูดคุย
สนทนาหาเพ่ือนทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงไดรับความนิยมรองลงมา สําหรับการศึกษาดานรูปแบบการใช
สื่ออินเตอรเน็ตพบวา กลุมวัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ต
มากที่สุด รองลงมาคือ การชมทีวีหรือการฟงเพลงออนไลน นอกจากน้ียังใชสื่ออินเตอรเน็ตผาน
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โทรศัพทมือถือ เชน การดาวนโหลดเพลง รูปภาพ และเกมสตาง  ๆ ไดรับตอบสนองเพียงบางสวน
เทาน้ัน สําหรับการจองตั๋วชมภาพยนตรผานสื่ออินเตอรเน็ต และการใชสื่ออินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือ ดวยการดาวนโหลดคลิปวิดีโอ การคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง  ๆ การเช็คอีเมล 
และการ Chart ผานโทรศัพทมือถือน้ันอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากความไมสะดวกในการใชงาน รวมทั้ง
คาใชจายเพ่ือเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือซึ่งมีราคาแพงเกินไป  

6. งานวิจัยเร่ือง “การใชประโยชนและความพึงพอใจของนักศึกษาตอเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ของวรภัทร จัตุชัย (2548) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
การใชประโยชน และความพึงพอใจของนักศึกษาตอเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาค
ปกติและภาคสมทบของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปการศึกษา 2547 จํานวน 390 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการใชประโยชน และความพึงพอใจตอเว็บไซต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มีคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค เทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จัดอันดับ และวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวา 
1. นักศึกษาเปดเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เพ่ือดูขาวสารทางวิชาการเปนอันดับแรก 
รองลงมา คือ เพื่อดูขาวสารอื่นๆ ความบันเทิง เปดเมล และทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต 2. 
นักศึกษามีการใชประโยชนในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในภาพรวมในระดับปาน
กลาง โดยใชประโยชนตามลําดับ คือ ดานวิชาการ และดานสังคม และบันเทิง 3. นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจ
ตามลําดับ คือ ดานเน้ือหา ดานโครงสรางของเว็บไซต ดานเทคนิคที่ใช และดานการใชหนาจอ 4. 
เปรียบเทียบการใชประโยชนและความพึงพอใจของนักศึกษาตอเว็บไซต ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิตในภาพรวม จําแนกตามสถานภาพ 4.1 นักศึกษาหญิงมีการใชประโยชนและความพึงพอใจ
ตอเว็บไซต เปนอันดับแรก รองลงมาคือนักศึกษาชาย 4.2 นักศึกษาชั้นปที ่1 มีการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจตอเว็บไซตเปนอันดับแรก รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปที ่2 ปที ่3 และปที ่4  

4.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตร ี4 ป มีการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเว็บไซตเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป หลังอนุปริญญา  

4.4 นักศึกษาภาคปกต ิ มีการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเว็บไซตเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ นักศึกษาภาคสมทบ  

4.5 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร มีการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเว็บไซตเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การศึกษา และวิทยาศาสตร  
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 7. วิทยานิพนธเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและจิตสํานึก
ทางสังคม: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” ของจักรนาท  นาค
ทอง (2548) ผลการศึกษา  พบวา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  มี
รูปแบบกิจกรรมหลายอยางทั้งที่เปนชมรมตางๆ และกลุมกิจกรรมที่นักศึกษาสรางข้ึนมาเอง  
สําหรับชมรมการตูนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ผูวิจัยไดเขาไปทําการสังเกตการณอยางมีสวน
รวมพบวา  สมาชิกของชมรมไดทําการรวมกลุมกันอยางหลวมๆ  ไมไดมีการรวมตัวอยางเหนียว
แนนเพ่ือทํากิจกรรม  โดยสมาชิกของชมรมการตูนมีความสนใจในการตูนอยางมาก และจะคบกับ
เพ่ือนสนิทเพียงไมก่ีคนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน  หรือมีสังคมในอินเทอรเน็ต  แตไมไดมาเขารวม
กิจกรรมของชมรมอยางจริงจังซึ่งกิจกรรมของสมาชิกชมรมการตูนจะเปนการดูหรือชมการตูน
รวมกัน  รวมกันวาดการตูนเพ่ือนํามาวิพากษวิจารณ  และผลิตสินคาของชมรม 

 อยางไรก็ตามเม่ือไดทําการกระตุนใหสมาชิกชมรมมีความสนใจในกิจกรรมชมรมมาก
ข้ึนก็ไดผลเปนอยางดี  อาจกลาวไดวาสมาชิกชมรมการตูนมีความพรอมที่จะทํากิจกรรม   แตยัง
ตองการการกระตุน 

2.   สมาชิกชมรมการตูนจะใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา  ในการคนหาขอมูลเก่ียวกับ
การตูน  วิพากษวิจารณการตูนเรื่องตางๆ  และแลกเปลี่ยนผลงานซ่ึงกันและกันในอินเทอรเน็ต   
ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะมีการใชนามแฝง  และสรางวัฒนธรรมของกลุมคนที่ช่ืนชอบการตูนใน
อินเทอรเน็ต  เปนการสรางอัตลักษณข้ึนมาใหมในสังคมอินเทอรเน็ตและใชพ้ืนที่ในอินเทอรเน็ต
เปนสถานที่แหงที่ 3 (third  place)  สมาชิกชมรมการตูนมีการปลีกตัวออกจากสังคมภายนอก 

3. การสรางเว็บไซตของชมรมการตูนรวมกับสมาชิกชมรม  ทําใหเกิดกิจกรรมรวมกัน
ภายในชมรม  สมาชิกแตละคนตองการสรางสรรคผลงานเปนของตนเอง  และตองการรณรงคให
คนอื่นๆ  สามารถสรางผลงานที่เปนของตนเองและไมลอกเลียนแบบใคร  ทําใหเกิดความตองการ
ที่จะทําชมรมใหดีข้ึนหรือเกิดจิตสํานึกเพื่อสังคม 

4. ประสิทธิผลในการทําเว็บไซตรวมกับนักศึกษา  ไดเกิดเว็บไซตที่สมาชิกชมรมพึง
พอใจในรูปรางหนาตาและศักยภาพของเว็บไซต  แตยังอยูในข้ันพัฒนา  อีกทั้งยังทําใหเกิด
สถานที่แหงที่ 3 (third  place)  ที่สมาชิกชมรมการตูนจะไดใชพบปะ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
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กันและกัน  อันจะนําไปสูการกอเกิดกิจกรรมตางๆ  แตไป  และในขณะที่รวมสรางเว็บไซต  ก็ยัง
สามารถกระตุนใหเกิดจิตสํานึกเพ่ือสังคมดวย   

  8. วิทยานิพนธเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับ ความรูและทัศนคติของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการเสนอขาวความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
สื่อมวลชน” ของพิมพิดา โยธาสมุทร (2549) พบวา กลุมผูรับสาร มีลักษณะการเรียนรูผาน
กระบวนการทางความรู ทัศนคติ  และพฤติกรรม และไมวาจะเปนผูนับถือศาสนาพุทธ หรืออิสลาม
น้ัน ภายหลังจากที่มีการเสนอขาวความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของสื่อมวลชน 
สามารถกอใหเกิดผลทางพฤติกรรมตอคนในสังคมตามมา โดยที่ในสวนของผูรับสารที่นับถือศาสนา
พุทธพบวา 1.ทุกคนไดรับความรูขาวสารเก่ียวกับขาวความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
รวมถึงความรูเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของคนใตและคนมุสลิม จากสื่อมวลชนเปนที่แรก  
และเปนที่เดียว ซ่ึงจะมีบางคนเทานั้นที่มีการศึกษาหาความรูในเร่ืองดังกลาวเพ่ิมเติม ดังน้ัน 2.เมื่อ
ผูรับสารไดรับความรูจาดสื่อ ผนวกกับการสั่งสมประสบการณที่แตกตางกันของแตละบุคคล  
สามารถทําใหบุคคลเกิดทัศนคติตอเร่ืองราวสถานการณดังกลาวใน 2 ลักษณะ คือ ทัศนคตดิานบวก 
และทัศนคติดานลบและ 3. จากความรูความคิดที่สั่งสมมาพบวา บุคคลจะมีพฤติกรรมตอบุคคล 
เร่ืองราว สถานการณดังกลาวใน 3 ลักษณะ คือ (1) พฤติกรรมดานบวก  ที่รูสึกเห็นใจ  เขาใจ (2) 
พฤติกรรมดานลบ  ที่ตอตาน เหยียดหยาม ไมไวใจฯลฯ และ (3) การไมแสดงออกทางพฤติกรรม 

 สวนผูรับสารที่นับถือศาสนาอิสลาม พบวา 1.ความรูเก่ียวกับขาวความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตน้ันมาจากสื่อมวลชนเปนสวนหลัก แตความรูเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีของคนใตและคนมุสลิม มาจากการศึกษาภาคศาสนาในวัยเด็ก และจากประสบการณ
แวดลอมที่ตนอาศัยอยู 2. ทัศนคติของกลุมตัวอยางพบวามักเปนทัศนคติในเชิงบวก ในแงการ
สงสารเห็นใจ แตพบวา 3. พฤติกรรมที่ไดรับจากคนในสังคมน้ัน ทุกคนไดรับพฤติกรรมในดานราย
จากคนอื่นๆ ในสังคม  โดยพฤติกรรมน้ี สามารถแบงได 3 ลักษณะคือ 

1. พฤติกรรมที่มีความรุนแรงระดับเบา คือ การแสดงออกทางสายตา หรือนํ้าเสียง ทาทาง 
ที่แสดงออกถึงลักษณะการดูถูก 
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2. พฤติกรรมที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง คือ ลักษณะการพูดจาที่ตองแสดงออกใหคู
สนทนาทราบอยางชัดเจนวา  ตนตองการดูถูกเหยียดหยามคูสนทนาที่เปนชาวมุสลิม
ของตนรวมไปถึงการเหยียดหยามตอศาสนาอิสลาม 

3. พฤติกรรมที่มีความรุนแรงมาก  คือ  การจงใจที่จะใชคําพรุศวาส  หรือคําที่มี
ความหมายที่หยาบคายออกมาโดยตรง การเขาประชิดตัวเพ่ือกระทําบางอยางที่
ตองการใหเกิดความอับอาย หรือเหยียดหยาม รวมถึงมีการกระทบกระทั่งทางรางกาย
เกิดข้ึน เชน จงใจที่จะเดินชน เปนตน 

ดังน้ัน จากขอมูลทั้งหมด เมื่อยอนกลับไปพิจารณาถึงการทําหนาที่ของสื่อมวลชนน้ัน ผู
ศึกษาพบปญหาของสื่อมวลชนที่สงผลตอการเสนอขาว หลักๆ 2 ประการคือ 

1. สื่อมวลชนปจจุบัน เนนในการเสนอเพียงขอเท็จจริง (Fact) ที่เกิดข้ึนใหคนในสังคม 
รับรู โดยที่ลืมที่จะเสนอเรื่องราวที่กอใหเกิดความเขาใจเพ่ือปองกันการตีความที่ผิดพลาดไดงายของ
ผูรับสาร เชน ควรมีพ้ืนที่ลอมกรอบ เคียงขาว หรือการอธิบายขยายความเรื่องราวที่มีความซับซอน
ใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2. สื่อมวลชนปจจุบัน ยังขาดความรู และความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองราวที่เกิดขึ้น เพราะ 
เร่ืองราวดังกลาว มีรายละเอียดลึกซ้ึงทั้งทางศาสนา อัตลักษณ ชาติพันธ รวมถึงความหมายทางการ
กระทําโดยสัญญะในเชิงลึก  ที่ตองอาศัยการวิเคราะหตีความของผูสื่อขาวที่ชัดเจนแนนอนกอนการ
นําเสนอ ดังนั้น ผูสื่อขาวจึงควรที่ตองทําการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจกอนจะนําเสนอ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิ จัยเร่ือง “การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ                 
ของเยาวชน: กรณีศึกษา เครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชวิธีเก็บขอมูลจากการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth  Interview) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) รวม 20 คน ที่เปน
กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงผูวิจัยเลือกอยางเจาะจงจาก
ชมรมมุสลิมของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยอิส
เทิรนเอเชีย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา จิตสํา นึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุส ลิม                      
ในสถาบันอุดมศึกษา การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 
และการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิม 
จากน้ันจึงใชวิธีการนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห  (Analytical  Description) 
 

3.1  วิธีการวิจัย 

 3.1.1 การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล
ประเภทเอกสาร ไดแก หนังสือ ตํารา เอกสาร และเอกสารจากสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
สังเคราะหขอมูลและขาวสาร ซ่ึงเผยแพรและปรากฏทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.1.2  การสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview) การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 20 คน ที่เปนกลุม
ตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงผูวิจัยเลือกอยางเจาะจงจาก
เครือขายชมรมมุสลิมสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยาง 
ไดแก 
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กลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1. นายรุสตัน สอระบีน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ช้ันปที่ 3  

ตําแหนง ประธานชมรมปปจจุบัน   

2. นายฮาเรส มะดากะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 4 

ตําแหนง  อดีตประธานชมรม   

3. นางสาวมูนีเราะห โยธาสมุทร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ช้ันปที่ 3  

ตําแหนง  รองประธานชมรม   

4. นายมารุต เจริญพันธ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปที่ 3  

ตําแหนง  ฝายศาสนา   

5.นางสาววรุณยุภา เจริญสุข นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 2  

ตําแหนง  ฝายสวัสดิการ   

6. นางสาวนาตยา อินเดริส นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 2   

ตําแหนง  ฝายพัสดุ  

7. นางสาวนาตยา เจริญพันธ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 2   

ตําแหนง ฝายประชาสัมพันธ   

8. นายวีระพงศ บินเสาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 2   

ตําแหนง ฝายประสานงานอาคารสถานที่   

9. นางสาวฎิญา ศาสนะสันติวงศ นักศึกษาคณะการบัญช ีช้ันปที่ 2    
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ตําแหนง เหรัญญิก 

10. นายสลาฮุดดีน ลายามุง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา BIT ช้ันปที่ 4   

ตําแหนง ฝายประสานงานภายนอก   

   

กลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1. นายอิลยาส เจะแม นักศึกษาคณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
ช้ันปที่ 2 (สมาชิกในชมรม)   

2. นายอับดุลมุฮัยมิน ยานยา นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ ช้ันปที่ 2 
ตําแหนง ฝายศาสนา   

3. นายศราวุธ บุญมา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาการโฆษณา ช้ันปที่ 3  

ตําแหนง  ประธานชมรมปปจจุบัน   

4. นายอับดุลย ยะปาร นักศึกษาโปรแกรมเศรษฐศาสตรธุรกิจ ช้ันปที่ 3   

ตําแหนง  เลขานุการ  

5. นางสาวนาดา ภูไหมทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลย ีช้ันปที่ 2  

ตําแหนง  ฝายทะเบียน   

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

1.นางสาวมารียา บินมาลี นักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย ชั้นปที่ 2 (สมาชิกในชมรม)   
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กลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย 

1.นายอับดุลเลาะ นิกือจิ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ป 3 

ตําแหนง  ประธานชมรมปปจจุบัน   

2.นางสาวเจะฟารีดะ เจะแว คณะรัฐประศาสนศาสตร ป 3  

ตําแหนง  ฝายวิชาการ 

3.นางสาววาทิกา รับประยูร คณะรัฐประศาสนศาสตร ป 3 

ตําแหนง  ฝายประชาสัมพันธ 

4.นางสาวฟาตีฮะ สะหนิ คณะรัฐประศาสนศาสตร ป 3 

ตําแหนง  ฝายกิจกรรม 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยเร่ือง “สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับจิตสํานึก

สาธารณะของเยาวชน: กรณีศึกษา เครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา” ผูวิจัยไดเริ่มจาก
การศึกษาขอมูล ไมวาจะเปนตําราวิชาการ วิทยานิพนธ และเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางกรอบ
แนวคิดในการศึกษา และกําหนดแนวทางในการตั้งคําถาม หลังจากน้ันจะเร่ิมเก็บขอมูลซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการเก็บขอมูล ดังน้ี 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview) กับกลุมเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว โดยในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth) ซ่ึงเปนแนว
คําถามปลายเปด (Open – end Question) ที่สําคัญตองใชภาษาที่เขาใจงาย ไมช้ีนําคําตอบ  และใช
ความเปนกันเองในระหวางการสัมภาษณ นอกจากการจดบันทึกแลว ผูวิจัยไดบันทึกเสียงโดยเคร่ือง
บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ ทั้งนี้เพ่ือชวยในการเก็บขอมูลไมผิดพลาด และไดขอมูลอยาง
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ครบถวน หลังจากน้ันผูวิจัยจะทําการถอดเทป  โดยจะดึงแตประเด็นที่มีความเก่ียวของที่สามารถ
ตอบปญหานําการวิจัยในการศึกษาเร่ืองน้ีได  

แนวคําถามของกลุมนักศึกษา 

1. ประวัตินักศึกษาชมรมมุสลิม 
2. เก่ียวกับชมรมมุสลิมและการจัดกิจกรรม 
3. ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ 
4. การใชสื่อของนักศึกษาชมรมมุสลิม 
5. การมองปญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและเมืองไทย 
6. เปาหมายและความหวังในอนาคตของนักศึกษา 

 

3.3  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาที่ทําการคนควาวิจัยประมาณ 1 ป (พ.ศ.2550-2551) โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนสมาชิกเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มตนจาก มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย   จากน้ันจึงขยายออกไปยังชมรมเครือขายในสถาบันอื่นๆ  ทั้งน้ี ผูวิจัยเลือก
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก ซึ่งเปนตัวแทนกลุมเยาวชน ทั้งในดานลักษณะทางประชากร ลักษณะ
ทางวัฒนธรรม 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบชวยสัมภาษณ  (Interview  Guide)   
2. สมุดบันทึก  (Noted  Book)  ใชเปนเคร่ืองมือหลักในการเก็บขอมูล 
3. เทปบันทึกเสียง  (Recorded  Tape)  ใชเปนอุปกรณเสริมในการเก็บขอมูล 

 

3.5 การนําเสนอขอมูล 
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 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายหรือพรรณนาเชิงวิเคราะห  
(Analytical Description) โดยนําเสนอขอมูลตามลําดับของปญหานําวิจัย คือ 

ขอที่ 1 จิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยอะไรบาง 

ขอที่ 2 การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางไร 

ขอที่ 3 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิมอยางไร DPU



 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ                 
ของเยาวชน: กรณีศึกษา เครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา” มีจุดประสงคเพื่อตอบปญหา
นําการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. จิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอดุมศึกษา ประกอบดวยอะไรบาง 
2. การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา เปนอยางไร 
3. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิมอยางไร 

 

ผลการวิจัยจากเอกสารและการสัมภาษณไดขอมูล ซึ่งแบงออกไดเปน 4 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 จิตสํานึกสาธารณะของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวา จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาในเครือขายชมรม
มุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยสภาวะจิตใจในเชิงเก่ียวเนื่องกับสังคม ความรูสึกนึกคิด
หรือ การกระทําที่เปนไปเพ่ือประโยชน เกื้อกูล สงเสริม สนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชนตอสาธารณชนคน
หมูมาก ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนระดับได ดังน้ี 

(1.1) จิตสํานึกสาธารณะทั่วไป 

ในที่น้ี กลุมนักศึกษามุสลิมตระหนักถึงการอยูรวมกันภายในสังคม การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ทั้งในชวงเวลาสุขและทุกข เพราะเขาใจวาถามีจิตสํานึกในทางที่ดี ความเปนอยูของบานเมืองก็จะดี
ตามไปดวย การทํางานเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจทั้งทางตรงและทางออม การตอบแทนชุมชน 
การแบงปนใหกับผูดอยโอกาส สิ่งตางๆ เหลาน้ีถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ซ่ือสัตย
ตอตนเองและตอองคกร โดยที่ไมไดหวังผลตอบแทนใดๆ  
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“จิตสํานึกสาธารณะ ไมทําใหคนอื่นเดือนรอน เปนคนดีของสังคมครับ ไมทําใหคนอื่นเดือน
รอน เพราะถาทุกคนคิดอยางน้ันผมวาสังคมเรานาจะอยูเปนสุขนะครับ ไมเกิดปญหา ไมแกงแยง 
เปนคนดีนะครับ” (อิลยาส เจะแม, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“ทําอะไรเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน” (เจะฟารีดะ เจะแว, สัมภาษณ 4 กันยายน 
2550) 

 “การอยูรวมกันของสังคมการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีสุขก็สุขดวยกัน มีทุกขก็ทุกขดวยกัน 
ถาคนเรามีจิตสํานึกในทางที่ด ีความเปนอยูของบานเมืองก็จะดี ไดนอยก็อยากไดมากไมมีวันสิ้นสุด 
ถาเปนจิตสํานึกที่ดี ไดมาแลวก็ตองตอบแทนชุมชน” (มารุต เจริญพันธ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 
2550) 

“หัวใจที่บริการสาธารณะอยางจริงจัง ทําโดยไมหวังผลตอบแทน หรือหวังผลกําไรใดๆ  ทั้งสิ้น 
ทําไปเราก็สบายใจ ประชาชนก็สบายใจ ชาวบาน หรือใครๆ  ที่รวมทํากับเราก็สบายใจไปดวย” (วาทิ
กา รับประยูร, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

 “การที่เรามีจิตสํานึกที่เปนประโยชนตอสังคม ทําใหคนในสังคมไดรับความรูสึกที่ดีๆ การ
แบงปนตางๆ ใหคน อาจจะคนดอยโอกาส เราอาจจะมีสิ่งที่ดีๆ กวาเขา เราสามารถใหอะไรเขาได
เราก็ใหเขา “ชีวิตประจําวันทั่วไป เวลาเจอพวกขอทาน เขาลําบาก คือวา รางกายไมเหมือนเรา เขา
ไมมีโอกาสมองเห็นโลก หรือมีโอกาสที่จะเดินไดอยางเรา เรามีโอกาสที่ดีกวาเขามากหลายเทา
มากๆ ถึงเขาจะเดินไมได อยางนอยเขาก็มีเงินใชมีขาวกิน เราดีกวาเขาเยอะเราแบงเขาไดก็ควรให
เขา” (นาตยา เจริญพันธ, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

ในชีวิตประจําวันทั่วไป การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแมเพียงสิ่งเล็กๆ นอย ตัวอยางเชน 
การใหทาน การเก็บขยะ การเสียสละที่นัง่บนรถโดยสารใหกับคนชรา ฯลฯ ถือเปนสิ่งนาภูมิใจทั้งสิ้น 

“เราทํางานเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจทั้งทางตรงและทางออม เราทําไดหมด เราเต็มใจที่จะ
ทํา หนาชมรมจะมีขยะตั้งอยูตามเกาอี้หนาชมรมก็หยิบไปทิ้งบาง ตอนกลับบานเวลาข้ึนรถเมลถา
เจอคนแกๆ ถือของมา ก็ลุกใหนั่ง” (วีระพงศ บินเสาะ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 
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 “การขึ้นรถเมลลุกใหคนแกน่ัง ก็เปนเร่ืองเล็กนอย ไมทิ้งขยะ” (นาดา ภูไหมทอง, สัมภาษณ 
12 กรกฎาคม 2550) 

 “จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ก็ถาเราเดินไปเห็นขยะ หรือเห็นของเกะกะ อะไรแบบน้ี ถาเราเก็บ เขา
ที่เขาทางไดก็ดี หรือถาเราเจอหมา ลูกหมาโดนรถชน เราก็ชวย เห็นคนแกขามถนน เพราะก็ชวยพา
ขาม อะไรแบบน้ีคะ” (มารียา บินมาลี, สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550) 

 “เอาขยะมารีไซเคิล ที่คลองขวาง อยูใกลๆ มหาวิทยาลัยคะ ถาเปนที่บานก็จะไปชวยงานของ
เด็กประถมคะ จะไปชวยงานเขา” (เจะฟารีดะ เจะแว, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

“ไปออกคายชุมชน แลวก็บําบัดขยะรีไซเคิล” (วาทิกา รับประยูร, สัมภาษณ 4 กันยายน 
2550) 

“การชวยเหลือเผื่อแผ มีนํ้าใจโอบออมอารีคะ แลวชวยเหลือในเรื่องสาธารณะอยางเชนก็ทํา
ความสะอาด” (นาตยา อินเดริส, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

นอกจากน้ัน กลุมตัวอยางบางสวนยังใหความเห็นวาเร่ือง “จิตสํานึกสาธารณะ” เปนเรื่องที่มี
ความผูกพันลึกซ้ึงมากกวาการบําเพ็ญกุศลธรรมดาๆ เนื่องจากวาสิ่งน้ียังบงบอกถึงความรูสึกเปนพ่ื
เปนนอง ประหน่ึงครอบครัวเครือญาติเดียวกันระหวางตัวผูปฏิบัติกับสังคมหรือองคกรที่สังกัดอยู 

“ความเปนพ่ีนองชวยเหลือกันนะครับ จิตสํานึกไมทอดทิ้งกัน มีอะไรก็ชวยเหลือกันในสังคม 
อาจจะเปนสังคมเล็กๆ สังคมหน่ึง นําไปสูสังคมใหญๆ ครับ เริ่มจากจุดเล็กๆ จุดใกลตัว ครอบครัว 
พ่ีนอง ญาติพ่ีนองมีจิตสํานึกมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ไมทอดทิ้งกัน” (อิลยาส เจะแม, สัมภาษณ 12 
กรกฎาคม 2550) 

“การทํางาน แบบมีความซ่ือสัตยตอตนเองและตอองคกร แลวก็มีความซื่อสัตยตอสังคม” 
(วรุณยุภา เจริญสุข, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

“การรับผิดชอบตอสังคม ตอสวนรวม ไมทําใหใครเดือดรอน” (ศราวุธ บุญมา, สัมภาษณ 12   
กรกฎาคม 2550) 
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“ความเปนพ่ีนองชวยเหลือกันนะครับ จิตสํานึกไมทอดทิง้กัน มีอะไรก็ชวยเหลือกันในสังคม 
อาจจะเปนสังคมเล็กๆ สังคมหน่ึง นําไปสูสังคมใหญๆ ครับ เริ่มจากจุดเล็กๆ จุดใกลตัว ครอบครัว 
พ่ีนอง ญาติพ่ีนองมีจิตสํานึกมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ไมทอดทิ้งกัน” (อิลยาส เจะแม, สัมภาษณ 12 
กรกฎาคม 2550) 

“จะเนนทําเพ่ือองคกรมากกวาครับ ถาสวนตัวที่สุดเราจะรวบรวมเพ่ือนแลวสอนความ
เปนอยูใหกับนองๆ ในมหาวิทยาลัย” (อับดุลเลาะ นิกือจิ, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

“ทําเพ่ือไมหวังผลประโยชนเขาตัว ตองทําเพ่ือใหสังคมน้ันไดผลประโยชนที่ดีที่สุดรวมตั้งแต
สังคมในชุมชนเรา ในจังหวัด แลวก็ทัว่ประเทศ คือเราไมเนนวาตองเปนศาสนาเราอยางเดียว” (อับ
ดุลเลาะ นิกือจิ, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

“การทํางานเพ่ือสวนรวม ดวยใจของเราเปนความเที่ยงธรรม ทุกปจะไปพัฒนาโรงเรียน
อยางนี้ ไปทํางานเพ่ือสวนรวม” (ฎิญา ศาสนะสันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“การทํากิจกรรมอะไรบางอยางรวมกัน ในวงกวาง การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทีเ่ปนใน
ของโดยรวม กิจกรรมในหลายๆ ที่ หลายๆ ความคิด” (ฮาเรส มะดากะ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 
2550) 

“อยูรวมกัน ทําโครงการรวมกันอยางเชนเราทําโครงการชวยเหลือ บานใกลเรือนเคียงอะไร
อยางนี”้ (มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

 “การที่เราอยูในสังคมใหดี มีความรวมมือในการทํางาน” (อับดุลมุฮัยมิน ยานยา, สัมภาษณ 
12 กรกฎาคม 2550) 

 กลุมตัวอยางยกเหตุการณที่ตนเองเคยมีประสบการณ ทั้งในดานการแสดงบทบาทเชิง
คุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตรงตามความคาดหวังของสังคม เพื่อบงบอกถึงการ
ทําความดีและปองกันมิใหสิ่งรายเกิดขึ้นมาได โดยเริ่มตนจากการคิด การตัดสินใจ และการกระทํา
ของตนเอง ซ่ึงผลจากการปฏิบัตินั้นอาจเปนแรงผลักดันนําไปสูการยอมรับและการนําไปปฏิบัติตอ
ในวงกวาง อันจะนํามาซ่ึงผลดีตอสังคมสวนรวมตอไป 
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 “ถาเห็นเขาทําผิดเราตองหาม คือถาเขาไปกินเหลา เราก็บอกเขาวานี่กินไมได” (อับดุลมุฮัย
มิน ยานยา, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“การเอื้อเฟอเผื่อแผตอสาธารณะ ชวยเหลือเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน ชวยเหลือคนชรา 
คือมันเปนจิตสํานึกของเราที่จะชวยเหลือสังคมอยางไร การที่จะชวยเหลือสังคมเราตองดูที่ตัวเรา
กอน เราจะทําอยางไร เราจะมีจิตสํานึกอยางไรตอสังคม คือตัวเราตองปฏิบัติใหไดกอน กอนจะให
คนอื่นมาปฏิบัติใหเหมือนเรา” (อิสมะแอน สมานหมาน, สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550) 

กลุมนักศึกษามุสลิมยังนึกถึงการชวยเหลือกันเองในเรื่องการศึกษาเลาเรียน  โดยวิธีแนะนํา
ใหคําปรึกษาหรือ “ติว” ในหมูเพื่อนสนิท กลุมรุนพ่ีรุนนองและกลุมเพ่ือนตางสถาบันซ่ึงบางครั้งอาจ
รวมถึงการนําความรูไปเผยแพรตอสาธารณะ หรือการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาอีกดวย   

“ทําเพ่ือประโยชนสวนรวมในมหาวิทยาลัย เราก็ทํารวม ๆ กัน แตถาเราออกไปทําคายขาง
นอกเราก็จะทําเพ่ือประชาชน ในหมูบาน ถาเราไปทําใหกับสวนรวม ไปสอนหนังสือ ก็หมายถึงเรา
ไปทําใหเด็กๆ อะไรแบบน้ีคะ” (ฟาตีฮะ สะหนิ, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

“การที่เราอุทิศตัวใหกับสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน เชน การชวยเหลือไมวาจะเพ่ือน หรือ
อาจารย และคนอื่นๆ โดยไมหวังผลตอบแทนวาเขาจะใหอะไรเรา .... เพ่ือนจะใหผมติวเขาโดยผม
ไมหวังผลตอบแทนอะไร แนะนําการเรียน” (สลาฮุดดีน ลายามุง, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“อาจจะนําความรูที่ไดไปเผยแพรกับสาธารณะ เม่ือวันอาทิตยน้ีชมรมไดพานักศึกษาไปที่
มัสยิดแหงหน่ึง เพ่ือไปเผยแพรความรูศาสนาที่ซีคอน กลุมที่เราไปเผยแพรเปนกลุมตางสถาบัน 
กลุมรุนเดียวกัน ช่ือโครงการจะเปนรวมพลคนกลุมโสดมีสถาบันเขารวม 4-5 สถาบัน” (สลาฮุดดีน 
ลายามุง, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน ถือเปนจิตสํานึกสาธารณะที่มีตอสังคม
โดยทั่วไป ซ่ึงกลุมนักศึกษามุสลิมสวนใหญคิดวาจําเปนตองปฏิบัติใหได อยางนอยในฐานะตนเองเปน
หนวยหน่ึงของสังคมสวนรวม ไมวาระดับมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู  
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(1.2) จิตสํานึกสาธารณะมุสลิม 

ดวยฐานะของความเปนมุสลิม กลุมตัวอยางนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกิจกรรม
ทางศาสนาของชมรม ทั้งการจัดคายอาสาพัฒนาเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาสในภาคการศึกษาฤดู
รอน (เดิมเปนโครงการเด็กกําพรา) ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนนอกสถานที่ เพราะมีจุดประสงคใน
การชวยเหลือชุมชนชาวมุสลิมที่ขาดแคลนหรือประสบกับความยากลําบาก ไมวาอยูภาคใดของ
ประเทศไทย โดยถือวาผูนับถือศาสนาอิสลามทุกคนเปนพ่ีนองกัน 

สําหรับกิจกรรมภายในของชมรมฯ ทุกๆ ป กลุมนักศึกษามุสลิมจัดใหมีการ “รับนอง” 
เพ่ือใหขอแนะนําในการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมเมืองหลวง เพราะตางเดินทางมาจากหลากหลาย
ภูมิภาค ทั้งภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ัน รุนพ่ีจึงอยากชวยเหลือรุนนอง
ในเรื่องการปรับตัวใหเขากับชีวิตในกรุงเทพมหานคร 

สวนกิจกรรมดานศาสนาอิสลาม กลุมนักศึกษามุสลิมจัดงานรอมฎอมสัมพันธ การอบรมศาสนา 
การปฏิบัติศาสนกิจ เชน ละหมาด การบริจาคทาน การสอนภาษาอาหรับ การพบปะชุมชนมุสลิม
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของหลักคําสอนทางศาสนา 
เพราะนักศึกษาบางสวนคิดวาอิสลามเร่ิมเลือนหาย หรือยอหยอนลงไปบางแลวในยุคปจจุบัน 

 “มีกิจกรรมอบรมจริยธรรมมันเปนการสอน ผมวาเปนการสอนอะไรหลายๆ อยาง คนป 1 
ป 2 ป 3 ใหมีจริยธรรม คือมันจะมีการตั้งฐาน สวนฐานที่เราทํามาเลนนะครับ อยางเชนปที่แลวชวง
วันแมพอดีครับ ชวงตอนกลางคืนนะครับ เราจะเอาเด็กมาน่ังเปนวงกลม แลวก็จุดเทียนขางหนา
ครับ แลวก็มีผูหญิงคนหนึ่งคอยกลอมเด็ก และพูดถึงแมนะครับ แลวเด็กพวกน้ีก็จะนํ้าตาไหล เพราะ
เด็กพวกน้ีจะมาจากตางจังหวัดนะครับ ก็จะคิดถึงแมนะครับ นํ้าตาไหล” (ศราวุธ บุญมา, สัมภาษณ 
12   กรกฎาคม 2550) 

“โครงการเล้ียงเด็กกําพรา เพราะวาตามหลักศาสนาของเรา หมายถึง การบริจาคทาน เปน
การทําบุญ เราชวยในเร่ืองของเด็กกําพรา ผูดอยโอกาสอะไรอยางน้ี ก็คิดวาเปนเร่ืองของสาธารณะ
เหมือนกัน เพราะในดานของคนไทยเขาก็มีสังคมในเร่ืองของเด็กกําพรา เด็กดอยโอกาส อะไรอยาง
น้ีนะคะ” (นาดา ภูไหมทอง, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 
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 “การไปพบปะชุมชนมุสลิมบริเวณรอบมหาวิทยาลัย อยางปที่แลวไปสามัคคี ชุมชนประเสริฐ 
การเขาไปน้ีก็เขาไปพบปะ สนทนาเกีย่วกับชุมชน มัสยิด แลวก็มีการละหมาด” (ฮาเรส มะดากะ, 
สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

 “ในชมรมจะสอนใหเราอยูรวมกันในสังคม เพราะวาตางคนก็มาจากตางถิ่นกันในถิ่นนั้นๆ
อยางเชน อีสาน ภาคเหนือ ก็มีครับ ใหมาอยูรวมกันที่เปนมุสลิมครับ ก็สอนมาใหอยูรวมกัน มาใช
ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สอนใหรูจักการชวยเหลือ” (อิลยาส เจะแม, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 
2550) 

เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของศาสนาอิสลามในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางสวนใหญเริ่ม
รูสึกแลววาชีวิตชวงวัยรุนและการจากบานเกิดเมืองนอนมาพํานักอาศัยอยูหางไกลจากบิดา มารดา 
ตลอดจนญาติพ่ีนองทั้งหลาย ปจจัยดังกลาวอาจกลายเปนสวนผลักดันทําใหเยาวชนทั้งหญิงและ
ชายตองอยูหางไกลจากหลักคําสอนทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมี
ลักษณะแตกตางจากเดิมที่ตนคุนเคย ดวยเหตุน้ีเอง กิจกรรมทางศาสนาและเพ่ือนๆ รวมศาสนิกจึง
เปนหนทางหน่ึง ซ่ึงกลุมตัวอยางใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือธํารงรักษาอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมเอาไว ในขณะเดียวกันยังเปนโอกาสในการติดตอสื่อสารกับกลุมบุคคลอื่นๆ  ถึงแมวา
อยูหางไกลกันออกไปในตางจังหวัด 

“จิตสํานึกสาธารณะถาเปนของชมรมนะครับ ทุกๆ ซัมเมอรเขาจะจัดทําคายอาสานะครับ  
โดยไปชวยเหลืออาจเปนโครงการชวยเด็กดอยโอกาส เม่ือกอนเปนโครงการเด็กกําพรา ชวงหลัง
เปล่ียนเปนโครงการเด็กดอยโอกาสนะครับ เพราะชวงซัมเมอรปดภาคฤดูรอน กจ็ะเปนโครงการคาย
อาสาพัฒนาครับ จะไปทุกๆ ภาคของประเทศไทยจะไปหาดูวาสวนไหนของประเทศไทยที่นองๆ 
มุสลิม ตรงน้ันขาดแคลนยากลําบากบาง ไดรับความชวยเหลือก็จะไปชวยในตรงน้ันครับ เพราะพ่ี
นองอิสลามทุกคนเขาคิดวาเปนพ่ีนองกันทุกคนครับ มีอะไรตองชวยเหลือกัน” (อิลยาส  เจะแม, 
สัมภาษณ 12 กรกฎาคม  2550) 

“เพ่ือสวนรวมแลว คือ เราอยูชีวิตที่หางจากสิ่งไมดี ตองดําเนินชีวิตใหอยูในหลักการของ
อิสลามที่ตองการชีวิต ชีวิตเราถึงจะไปไดถูกตอง” (อับดุลมุฮัยมิน ยานยา, สัมภาษณ 12   
กรกฎาคม 2550) 
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 “กิจกรรมชมรมภายในก็มีรับนอง และรอมฎอมสัมพันธ ถาเปนนอกสถานที่ก็รับนองชวง
เมษา และก็รับงานเสิรฟของพวกสุเหรา” (เจะฟารีดะ เจะแว, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

“มีงานก็ไปชวยเสิรฟคะ เปนงานทําบุญ เขาสุเหรา” (ฟาตีฮะ สะหนิ, สัมภาษณ 4 กันยายน 
2550) 

 “ถาปดภาคฤดูรอนคะ ก็จะมีอบรมศาสนา ดูแลเด็กกําพรา และเปนพ่ีเล้ียงดูแลเด็กๆ ก็
เหมือนกับวาพาเด็กมาเรียนรูเร่ืองศาสนา มากินมาอยู มานอน มาละหมาด” (ฎิญา ศาสนะสันติวงศ, 
สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

 “ตามหลักการของศาสนาอิสลามแลว การบริจาคทานน้ีก็เปนหลักการของศาสนาที่สําคัญ 
อยางเชน หนูมีเงินเก็บครบทุก 1 ป หนูตองมีการบริจาค 1 คร้ัง คือวาตองทํานะคะ” (นาดา ภูไหม
ทอง, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

จากคําสัมภาษณตามที่กลาวมา จะเห็นไดวากลุมตัวอยางพยายามปฏิบัติศาสนกิจและเขา
รวมงานของชมรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังยึดหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต ที่สําคัญ เยาวชนเหลาน้ียังตระหนักดีถึงภาระหนาที่ของความเปนชาว
มุสลิม ซ่ึงตองชวยกันทํานุบํารุงศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป โดยอาศัยการเผยแผและแนะนํา 
“ภาษาอาหรับ” ควบคูไปกับหลักศาสนาอิสลาม เพ่ือชวยในการเขาถึงแกนแทของคําสอนไดดียิ่งข้ึน 
เพราะตางก็เขาใจดีวาเร่ืองเยาวชนกับศาสนา มักเกิดปญหาในแงของการซาบซ้ึงเขาถึงอยางจริงจัง 
จนกระทั่งบางคร้ังทําใหเกิดความหวั่นวิตกวาศาสนา ยังสามารถดํารงอยูตอไปไดอยางแข็งแรงและ
ม่ันคงหรือไม ในสภาวการณทางสังคมเชนปจจุบันน้ี  

“ชวยสอนหนังสืออาหรับใหเด็กแถวบานคะ” (นาตยา อินเดริส, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 
2550) 

 “เดี๋ยวน้ีคือวา คําวาอิสลามเร่ิมเลือนหายเปนปจจัยแลว คือชมรมเราก็ตองทําคือ อิสลามเรา
ตองทําแบบน้ีนะ ใหเขากลับมาคืนสูความเปนอิสลามที่แทจริง” (นาตยา เจริญพันธ, สัมภาษณ 22 
มิถุนายน 2550) 
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(1.3) จิตสํานึกสาธารณะระหวางศาสนิก 

นอกเหนือไปจากการความรูสึกนึกคิด หรือการกระทําที่เปนไปเพ่ือประโยชน เก้ือกูล สงเสริม 
สนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชนตอกลุมคนรอบขาง โดยเฉพาะญาติมิตรชาวมุสลิมดวยกันแลว               
กลุมนักศึกษามุสลิมยังมีจิตสํานึกตอสาธารณชนคนหมูมาก ซ่ึงครอบคลุมกลุมชนตางศาสนาอีกดวย 
เน่ืองจากทัศนคติที่วาความเอื้ออาทร ความเขาใจซ่ึงกันและกัน โดยไมเบียดเบียนกัน นับเปนความรูสึก
เพ่ือสวนรวมที่ไมวาศาสนาใด ยอมมีหลักคําสอนสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

เพราะฉะนั้น กิจกรรมของชมรมนักศึกษามุสลิมในบางครั้ง จึงจัดใหมีการพบปะชาวบาน
ชุมชนชาวพุทธเพื่อสรางความสัมพันธและผูกมิตรไมตรีระหวางกัน ดวยวิธีการชวยทําความสะอาด 
“วัด” ควบคูไปกับ “มัสยิด” การตัดหญา ถางหญา เปนตน  

สิ่งเหลาน้ีคือการทําความดีเพ่ือสวนรวม ซ่ึงกาวขามเสนแบงระหวางเชื้อชาติและศาสนา          
โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความดี และเปนอีกวิธีหน่ึงที่ชวยสรางความเขาใจและปองกันมิใหเกิด
ความรูสึกดูหม่ินเกลียดชังซึ่งกันและกันของคนตางศาสนา 

“ชมรมก็มีการไปชวยเหลือศาสนาพุทธทําความสะอาดวัด มัสยิด ตัดหญา ถางหญา สราง
ความสัมพันธไมตรีวาผมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยนะ มาจัดกิจกรรมใหนองๆ ไดพบปะ
ชาวบาน” (มารุต เจริญพันธ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“จิตสํานึกสาธารณะของไทยมุสลิม กับจิตสํานึกสาธารณะทั่วๆ ไปเนี่ย นาจะสอดคลองกัน
ได เพราะมันก็ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งที่ดีๆ อยูแลว” (มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 
2550) 

“ความเอื้ออาทร ความเขาใจซ่ึงกันและกัน คือไมเบียดเบียนกัน ทุกศาสนาเขาใจซ่ึงกันและ
กัน ไมเบียดเบียน ไมดูหม่ินซ่ึงกันและกันครับ” (รุสตัน สอระบีน, สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2550) 

“ก็รูสึกดีครับ  ก็ที่จริงประเทศไทยของเราศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  แตเราเปน
มุสลิมก็เปนมุสลิมที่สามารถมีหนาที่การงานที่ใหญโตขนาดน้ีได  รูสึกดีมากกวาครับ   ผมวาโชคดี
นะครับ  ที่ไดเกิดมาในประเทศไทย  ก็เปนประเทศที่ไมไดกีดกัน  หรือแบงแยก  หรือวาอะไร  คือ
ทุกคนสามารถทํากิจกรรมของตัวเองได  ในประเทศไทยครับ  ไมมีการกีดกันวาหามแตอยางใด  
เปนอิสระดีครับ” (นายอับดุลย  ยะปาร, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 
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ผลกระทบจากปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

เน่ืองจากระหวางการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส กําลังเปนปญหาดานความม่ันคงครั้งใหญของ
ประเทศ ซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นมาอยางตอเน่ืองนับตั้งแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 ดังน้ัน 
การเก็บขอมูลเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะของกลุมนักศึกษาชมรมมุสลิม จึงมีประเด็นขอคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองดังกลาวอยูดวยเชนกัน โดยคําตอบจากเยาวชนสวนใหญสะทอนถึงความเขาใจวาปญหาน้ีเกิด
ข้ึนมาเน่ินนาน จนกระทั่งบานปลายกลายเปนหลายเรื่องหลายประเด็น ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับกองทัพ
และการเมืองทองถิ่นภายในพ้ืนที่  

“ปญหา 3 จังหวัด ผมคิดวามันเปนปญหาเร้ือรัง ยืดเยื้อมานาน นานมากกวา 50-60 ป แลว
ครับ รุนหลังๆ นี่ เปนรุนหลานๆ มากๆ นะครับ อยางเชน พวกผมอยางน้ี สมัยกอนจะถูกกดข่ีขม
เหงมาก เขาก็เลยปลูกฝงจิตสํานึกมาวา เม่ือกอนเราโดนรังแกมากครับผม ยิ่งชาวบานไมมี
การศึกษาดวยนะครับ ตอนน้ีก็จะทําใหลูกหลานเขาใจขอเท็จจริงลําบาก” (นายอิลยาส เจะแม, 
สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550)   

“เทาที่ทราบมาเห็นวาเปนการเมืองทองถิ่น อยางที่เคยเลามาแลว เชนการเลอืกผูใหญบาน 
มีสองคน อีกคนได ไอคนที่ไมไดนี่อาจจะเปนคนทําลายความสงบในหมูบาน ทําใหชาวบานคิดวา
ผูใหญบานที่เราเลือกมาทําไมไมดูแลลูกบานเลย เทาที่ทราบมามันบางครั้งมันก็ยากที่จะพูด อาจจะ
เปนความคิดของแตละบุคคล เชนอดีตกาลปตตานี เปนประเทศๆ หน่ึง ซ่ึงปจจุบันก็มีกลุมคนที่ถูก
ปลูกฝงอยูไมก่ีคน ซ่ึงไมกี่คนน้ีก็พูดไปเร่ือยๆ เปนยังไงผมก็ไมทราบ” (นายอิสมะแอน สมานหมาน, 
สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550)   

ในทัศนะของเยาวชนกลุมตัวอยาง สื่อมวลชนจากสวนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร มักเสนอ
ขาวสารที่ไมตรงกับความรูสึกของคนทองถิ่น หรือแมกระทั่งผูนับถือศาสนาอิสลามนอกพ้ืนที ่ ดังน้ัน 
เยาวชนสวนหน่ึงจึงอาศัยแหลงขอมูลจากกลุมคนรูจัก เชน เพ่ือนฝูง ตลอดจนญาติพ่ีนองและพอแม 
โดยใชการสื่อสารระหวางบุคคลสนทนากัน รวมทั้งอาศัยเคร่ืองมือสื่อสาร คือ โทรศัพท เปนสื่อกลาง
ในการแสวงหาและแจงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
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“ปญหาภาคใตหรือครับ ผมวาตองทําความเขาใจนะ ทั้งชาวบาน ผมเคยถามพวกเด็กใตนะ
ครับ เขาจะบอกวาพวกทหารเปนคนทํา อะไรพวกน้ี ผมก็ไมรูวามันคืออะไร อะไรคือเร่ืองจริง อะไร
คือเรื่องไมจริง ขาวมันเลอะเทอะนะครับ ขาวที่คนกรุงเทพฯ หรือคนทั่วไปไดยินนะ จะแตกตางกับ
คนในพ้ืนที่ ที่เขารับรู (นายศราวุธ บุญมา, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“ที่ผมโทรไปหาพอนะครับ พอก็บอกวาปญหามันมาจากการเมือง พอบอกวาอยางเชน
ผูใหญบานเขาสมัครกํานัน อีกคนหน่ึงได อีกคนหน่ึงไมได ไอคนไดก็ไมมีปญหา ไมทําอะไรลูกนอง
ในหมูบาน แตอีกคนไมไดก็ไมแน ผมเปรียบเทียบอยางน้ีก็แลวกัน ในสถานการณปจจุบัน พอบอก
ผมอยางน้ี ผมก็ไมรูเหมือนกัน ผมก็อยูที่น่ีมาหลายปแลว  ก็สอบถามทางพอแมบางวาภาคใตมัน
เกิดอะไรข้ึน คือบางครั้งสื่อ  ในสิ่งที่ไมเกิดก็จะทําใหเกิด  ทําใหผูที่เปนคนในทองถิ่น มันไมใชก็ทํา
ใหใช  ถาในความคิดของผม คือที่เขาจะสามารถพูดคุยได ซ่ึงมันมีหลายข้ันตอนกระบวนการมากวา
จะทํายังไง ขนาดคนในหมูบานยังไมเช่ือใจ ตางอะไรจากรัฐบาล ตางอะไรกับขาราชการ นักศึกษา 
คือกระบอกเสียงที่สามารถพูดคุยได  แตในการประทวงน้ีผมก็ไมคอยชอบเทาไร ทําใหศาสนาดูไม
คอยดี บางคนที่เขาไปยังไมรูวาไปทําไม ไปทําอะไร เขาชักชวนกันไป ผมก็ไมรูวามันคืออะไร” (นาย
รุสตัน สอระบีน สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2550) 

“ถาคนที่ไมไดอยูในพ้ืนที่จริง เขาไมรูหรอกวาสถานการณเปนอยางไร ถึงตัวไมไดอยู แตก็มี
ญาติอยู ประมาณวา สื่อน่ี จะทําใหคนที่รับรูเขาใจผิด ขาวเปนอีกอยาง แตออกมาอีกอยาง บางทีก็
ความเปนจริงกับสิ่งที่เสนอไปมันแตกตางกัน ทําใหคนที่รับรูก็รับแบบผิดเพ้ียนไปดวยคะ ก็มีปญหา
มากมาย เชน พวกประทวง ถาเราทําความเขาใจกับกลุมที่มีความขัดแยงกัน เช่ือวาปญหาทุกอยาง
จะคล่ีคลายไปได ถามีปญหากันเราอาจหาคนกลางมาคุยกัน อยาไปถือปายประทวง มันเปนการ
กระทําที่ไมนากระทํา เพราะมีการเสนอขาวออกไปทั่วประเทศ แลวทุกประเทศเขาจะมองวาประเทศ
ไทยเปนอยางไร สูเราหันหนามาคุย เจรจากันดีกวาประเทศไทยคงสงบมากกวาน้ีคะ” (วาทิกา รับ
ประยูร, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

ความละเอียดออนของประเด็น “ศาสนา” เปนเร่ืองที่กลุมเยาวชนสวนใหญตางรูสึกกังวลและ
กดดันกันพอสมควร จนกระทั่งไมม่ันใจวาควรใหคําตอบอยางไร เพราะถึงแมไมเช่ือวาศาสนามี
ความเก่ียวของดวย แตก็มีการยอมรับเชนเดียวกันวามีการชักจูงคนกลุมหน่ึงดวยเร่ืองศาสนา 
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 “ก็มันเหมือนกับวา มันหาคําตอบไมเจอคะวา อะไรกันแน ดูวุนวายๆ อยางหนูเขาไปกระทู
ดู เขาวา 3 จังหวัดน่ีเปนเพราะมุสลิมนะ มุสลิมอยูกันเยอะแยะแยะกอใหเกิดความวุนวายคะ แตโดย
สวนตัวหนูวามันไมเกี่ยวหรอกคะ เพราะวาทุกศาสนาก็จะมีทั้งคนดีและคนเลว อยางตางจังหวัดถา
เขาไมมีความรูมากในเรื่องของศาสนา อาจจะโดนชักจูงจากคนที่ไมหวังดีได” (นางสาวมูนีเราะห 
โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

 “มันตองศึกษากอนวามันเกิดมาจากอะไร ใครเปนคนชักชวน แลวเขาชวนไปทําเพ่ืออะไร  
จะไปสูรบฟนธงกับเขามันก็คงเปนไปไมได เพราะเราเปนแคประชาชน เปนแคนักศึกษา ถาพูดถึง
หลักศาสนาถาจะออกไปสูรบกับเขา ออกไปฟนธงกัน มันก็ไมถูกหรอกครับ บางคนบอกไปฟนธง  
ไปสูรบกัน ฆากันตายเน่ีย จะไดไปสวรรคอะไรเน่ีย ที่ผมไดศึกษาศาสนามาการตายในสาเหตุที่จะได
ข้ึนสวรรค เชน มีคนมาทํารายภรรยาแลวเราเขาขัดขวาง การตายน้ันจะไดไปสวรรค แตไอการตาย
ที่ไปฟนธงกับเขาแลวจะไดข้ึนสวรรค ผมวามันไมถูกหรอกครับ การจะฆาคนการทํารายคนๆ หนึ่ง
มันไมใชงายๆ นะครับอาจารย อยางกับฮาเรสกับมะ มะน่ีเปนเพื่อนผมแลวมาฆาผมตาย นี่ผมตาย
แบบไหน ก็ตองลางแคนใหตายเหมือนกัน หมดลมหายใจก่ีนาทีน่ี มันไมใชงายนะครับอาจารย คือ
ถาไปรวมตัวกันอยางน้ี จะไปปลุกระดมใหคนมาฟนธงกันนี ่ผมวามันขัด มันไมถูกหรอกครับศาสนา
ผมบอกวา ขณะออกสนามรบ ศาสดาบอกวา คนแก เด็ก ผูหญิง คนชรา ไมใหฆา การตอสูกัน ถาคู
ตอสูมีดดาบหลน ก็ตองใหหยิบมีดดาบข้ึนมาถึงจะสูฟนกันได คือตนไมเขายังไมใหตัดเลยครับ
อาจารย คือไอที่บอกวาตายเพ่ือศาสนาๆ ผมวามันไมใชหรอกครับในความคิดของผม” (นายมารุต  
เจริญพันธ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

นอกจากประเด็นตางๆ ดังที่กลาวมาแลว ภาษาแตกตางกันก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งที่สําคัญดวย 

“บางทีบานเราภาคใตก็มีปญหาเยอะ เร่ืองภาษากลางอีก เพราะภาษากลางที่น่ันก็มีสวนนะ  
ผมคิดเอง ผมวิเคราะหเองในฐานะที่ชาวบานเขาพูดกัน คือถามวาอุดมการณที่เขาสรางมานี่มันเปน
จริงไหม ตรงน้ีผมวายาก เปนเชิงประวัติศาสตร เพราะประวัติศาสตรน้ีมันมีจริง มันเปนพ้ืนฐานของ
เด็กอยูแลว พอแมถูกฆาตาย ลูกไปเรียนตางประเทศรูประวัติศาสตรมาแนนอนอยูแลว สิ่งของของ
เราอยูที่คนอื่น แลวเขาก็ไมดูแลรักษา แตน่ันก็คืออุดมการณของเขา ความคิดของผมนะวามันจะ
แยกแยะจริงไหม ตรงน้ันนะ” (นายอับดุลมุฮัยมิน ยานยา, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 
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ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยิ่งกลายเปนเรื่องที่มีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น ถา
หากพิจารณาถึงความเปนพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ซ่ึงถึงแมมีความเปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) 
ภายในสังคมไทย แตกลับมีความเกี่ยวของโยงใยกับประเทศเพ่ือนบานผานภาษา ศาสนา ประเพณี 
ดังจะเห็นไดจากคําตอบที่เยาวชนเอยถึง “การเปดรับสื่อ” และ “การศึกษา” ตลอดจนการประกอบ
อาชีพของชาวไทยผูนับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมีความเช่ือมรอยกันอยู 

“ถาดูสวนใหญจะดูของอินโดฯ ของมาเลยฯ แลวก็ของไทย ของมาเลยฯ ผมชอบรูปแบบของ
เขา เพราะเขาจะมีชวงเวลา คือ ชวงภาษาก็ภาษาอังกฤษ ขาวของอินเดียก็เปนอินเดีย สวนของ
มาเลยก็จะเปนมาเลย อยางหนังก็จะมีหนังไทย ก็จะพูดภาษาไทย ก็จะมีซับไตเติ้ลอยูขางลางเปน
ภาษามาเลย ผมวาถาเมืองไทยทําเปนนี้จะไดเรียนรูภาษามากกวา อยางการตูนถาเปน
ภาษาอังกฤษก็จะเปนภาษาอังกฤษไปเลย” (นายฮาเรส มะดากะ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

 “แตในอนาคตคนมสุลิมก็มีการศึกษามากข้ึน คนมุสลิมภาคใตเน่ียนะ ที่เปนความลับ ผมจะ
เปดเผยขอเท็จจริง คนที่มีการศึกษามีเยอะมาก จบดอกเตอร ปริญญาโท แตไมไดอยูในเมืองไทย ที่
เขาเลามาเมืองไทยไมเปดโอกาสตรงน้ี เขาไดไปเรียนแพทยที่ปากีสถาน ที่อินโดนีเซีย มาเมืองไทย 
คนไทยไมยอมรับการศึกษาของประเทศน้ัน พอเขาไปอยูที่มาเลเซีย มาเลเซียยอมรับเขาก็เลยไม
กลับ มีญาติผมหลายคนที่อยูมาเลเซียเปน ดอกเตอร แกอาสามาเปนอาจารยคณิตศาสตรมีมาหลาย
คน แลวไปอยูที่ซาอุดิอาระเบีย เปนสถานฑูต ถามวาทําไมไมกลับมาเมืองไทย มาทํางานที่
เมืองไทย เขาบอกวาลําบาก อยูที่โนนเขาสปอรต คือสบายใจกวาอยูเมืองไทย คือ ถึงเวลาน้ีแลว คือ 
คนที่อยูตางประเทศ คนที่เรียนตางประเทศ ตอนน้ีโดนขีดค่ันแลว ถาคนมุสลิมภาคใตไปเรียนที่
ปากีสถาน เขาบอกวาขาวออกมาที่ชองไอทีวหีรืออะไรเนี่ย ผมจําไมไดแลว เขาบอกวาถาจะไปเรียน
กฎหมายที่ปากีสถานใหคิดดีๆ กอน คือก็จะติดตามตลอด” (นายอับดุลมุฮัยมิน ยานยา, สัมภาษณ 
12 กรกฎาคม 2550) 

แนวทางการแกปญหาดังกลาวนี้ เยาวชนกลุมตัวอยางตางเห็นพองตองกันวาการสราง
ความเขาใจในประเด็นดานศาสนา ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เพราะสามารถผลักดันนําไปสูการลด
ความหวาดระแวงตอกัน อันจะทําใหการจางงานและการประกอบอาชีพกับหนวยงานภาครัฐเกิด
ความเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน จากเดิมซ่ึงเคยมีอคติหรือความเขาใจผิดตอกัน 
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“สิ่งแรกที่อยากทํา อยากใหนักศึกษาศาสนาตางๆ ที่มองศาสนามุสลิมวาไมดีตางๆ จะให
เปล่ียนความคิดของเขา ใหเขามองอยางที่ไมใชเขาคิด อยางทุกวันที่เกิดเหตุการณตางๆ เขามา 
มุสลิมกอการราย อันที่จริงมันไมใช ศาสนาของผมเคาสอนแลว เขาออกไปสูรบ จับเชลยศึกมาได  
ถาหากเปนทหารฝายอื่นผมไมรูวาเขาจะทํายังไง ผมก็ไมทราบเหมือนกันวาจะเปนเหมือนกันไหม 
แตถาเปนทหารอิสลามเคาจับตัวมาเสร็จปบ เคาถามคุณอยากเขาศาสนาอิสลามไหม เขาก็จะสอน 
ถาคุณไมเขาเขาก็จะปลอยกลับไปเลย เขาไมเคยคิดที่จะเอาเงินเอาทอง ไมคิดที่จะอะไรจากเขาเลย 
ไมคิดที่จะฆา คือเขาปลอยตัวไป เขาแคมาแนะนําศาสนานิดเดียวเอง” (นายรุสตัน สอระบีน, 
สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2550)   

“คือตองแกปญหาในระบบการทํางานของภาครัฐครับ ยกตัวอยางคือ แถวๆ ชนบท แถว 3 
จังหวัด ถาใครไดทํางานอยูฝายรัฐบาล เขาก็จะดูถูกประชาชนอะไรประมาณน้ี คือ ถาแตงตัวแบบ
ธรรมดาแบบใสโสรง เขาจะดูถูก แตถาใสสทู ผูกเนคไท เขาจะดูใหเกียรติ อะไรอยางน้ี หากจะให
ประเทศไทยดีขึ้น เราตองเปล่ียนทัศนคติในแงมุมมองของระบบภาครัฐ” (นายอับดุลเลาะ นิกือจิ, 
สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 

ผลจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังสงผลกระทบตอการใช
ชีวิตประจําวันในกรุงเทพมหานครของเยาวชนกลุมตัวอยางอีกดวย  

"โดนอยางเชน ขึ้นรถเมลใชเปลา ก็จะสังเกตเห็นพฤติกรรมวาเวลามีทีน่ั่งเน่ีย เขาจะรีบมา
น่ัง แตเวลาเราไปน่ังก็จะไมมีใครไปน่ังดวย” (นางสาวนาดา ภูไหมทอง, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 
2550) 

จากทั้งหมดที่กลาวมานี้ เยาวชนกลุมตัวอยางเห็นวาความสามัคคีจะชวยทําใหเกิดความ
สงบข้ึนในพ้ืนที่ รวมถึงประเทศไทยโดยรวม ซ่ึงไดประสบกับความสูญเสียไปแลวอยางมากมาย 

“มองวาปญหาเยอะพอสมควรในหลายๆ ดานคะ เชนปญหาเศรษฐกิจ เงินบาทก็แข็งตัว 
ดานสังคมก็ปญหาแถว 3 จังหวัดก็ยังเยอะอยู ถามองรวมๆ ก็อยากใหทุกคนสามัคคีกันมากกวา รัก
กัน ไมตองแยกกัน ไมจําเปน อยากใหมีความสามัคคีกันคะ” (นางสาวฟาตีฮะ สะหนิ, สัมภาษณ 4 
กันยายน 2550)   
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“รูสึกวาตอนน้ีอยากใหประเทศไทยสงบ เพราะรูสึกวาเลวรายข้ึนทุกวัน เราไมรูวาขางหนาน้ี
ยังเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะ ประชาชนที่วาบริสุทธ์ิ เขาตองตาย สงสารเขาเขาตายโดยไมมีความผิดอะไร 
ถาคนที่ผิดเขาก็รับกรรมไป” (นางสาววรุณยุภา เจริญสุข, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550)   

“ก็อยากใหประเทศไทยสงบคะ เพราะตอนน้ีมันรุนแรงมากข้ึน บางทีสิ่งที่เกิดทางภาคใตขึ้น
เขาบอกวาคนมุสลิมทํา เทาที่รูมาวาไมใชมุสลิม แบบวาเขาใสรายมุสลิมคะ บางทีภาคใตวามุสลิม
ทารุนทหารคะ เพราะทหารไปทํารายเขากอน” (นางสาวนาตยา อินเดริส, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 
2550)   

“หนูก็อยากใหมันสงบคะ แลวอยากจะรูวามันเกิดขึ้นเพราะอะไร อยากใหมันหยุดไดแลวคะ
คนที่บริสุทธ์ิเขาสูญเสีย สิ่งที่เขาทํามันเยอะแลว แลวคนที่อยูขางหลังจะใชชีวิตยังไง คนที่พอแมตาย
แลวทิ้งลูกไวใชชีวิตโดดเด่ียว เขาจะทํายังไง จะมีการศึกษา จะทํางานยังไง หนูอยากใหมันดีข้ึน”
(นางสาวนาตยา เจริญพันธ, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550)   

แมกระทั่งกลุมผูกอการเอง เยาวชนกลุมตัวอยางยังเห็นวาอาจเปนเพราะคิดแตประโยชน
สวนตน จนละเลยหรือขาดซ่ึง “จิตสํานึกสาธารณะ” จึงสงผลตอเหตุการณความเลวรายถึงปจจุบัน 

“มันก็ไมรูวาคนที่กอเขาตองการอะไรกันแน และเปนคนกลุมเดิมๆ และเหมือนกับวาเขาคง
ไมมีจิตสํานึกสาธารณะม้ังคะ ก็เลยยังไมรูวาเขาคิดอะไรกันบาง เหมือนกับวาเขาเห็นแกตัวคะ คนที่
ทํา เขาตองการแคความตองการของตัวเองอะไรสกัอยางแบบนี้คะ ถึงไดทําใหคนอื่นเดือดรอน บาง
ทีก็รูสึกวาในบางสถานที่ เขายังแบงแยกเราอยู บางทีอาจจะเก่ียวเนื่องกับสถานการณภาคใตดวยคะ 
เราก็คิดมากเหมือนกัน แตโดยทั่วไปก็ปกติคะ” (นางสาวมารียา บินมาล,ี สัมภาษณ 24 สิงหาคม 
2550) 

 
 

ตอนที่ 2 การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 

(2.1) การใชสื่อคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
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กลุมนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี โดยสวนใหญมีความชํานาญ
ในการใชงานอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนโปรแกรมเกี่ยวกับการวาดรูปหรือออกแบบ
ลวดลายตางๆ อาทิ Photoshop, Java และ Animation ซ่ึงในบางครั้งไดมีการนํามาใชในงาน
ประชาสัมพันธของชมรมดวย 

“สวนมากผมจะเนนโปรแกรมเกี่ยวกับการวาดรูป Photoshop Java คอมพิวเตอร พวก 
Animation ใชงานในชมรมก็จะมีสไลด จะมีโลโก แลวก็ทําปายคณะกรรมการ ปายประชาสัมพันธ” 
(ฮาเรส มะดากะ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“ที่ใชเปนประจําเลยที่ผมชอบ คือ Photoshop คือผมชอบงานวาดภาพ กราฟก ชอบตกแตง
รูปภาพ” (วีระพงศ บินเสาะ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

อยางไรก็ตาม กลุมนักศึกษามุสลิมที่มิไดศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีโดยตรง 
สวนใหญแลวไมมีความสามารถในการใชงานอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรมากนัก ยกเวนโปรแกรม
ระดับพ้ืนฐานและการทํางานเอกสารทั่วๆ ไป 

 

(2.2) การใชสื่อคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูล 

กลุมนักศึกษามุสลิมเปนเยาวชนคนรุนใหม ซ่ึงเติบโตข้ึนมาในยุคสมัยที่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดกลายเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู ดังน้ัน การใชงานสื่อคอมพิวเตอรจึงรวมถึงวิธีสืบคนขอมูล
ขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ตและสื่อเว็บไซต  

การใชงานในลักษณะน้ี กลุมนักศึกษาเริ่มจากการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือ “อีเมล” การ
ใชเคร่ืองมือสืบคน เชน ยาฮูและกูเก้ิล รวมจนถึงการเขาไปอานขาวสารเน้ือหาในเว็บไซตหลักๆ 
เชน สนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม พันทิปดอทคอม ที่น่ีดอทคอม เด็กดีดอทคอม เปนตน 

“สวนใหญผมชอบอานขาวและกีฬา เว็บก็ประมาณวากระปุก สยามโฟน แลวก็จะมีโหลด
โปรแกรมกูเก้ิล” (ฮาเรส มะดากะ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 
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 “ทุกคร้ังที่มีโอกาสเขาก็มี ที่น่ีดอทคอม มันมีทุกอยางครับ บันเทิง กีฬา” (ศราวุธ บุญมา, 
สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“สวนใหญจะใชหาขอมูลมากกวา เขาเว็บกูเก้ิล อะไรประมาณนี้ครับ เสิรชหาขอมูล” (อับดุลย 
ยะปาร, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

 “เขาพวกเทคโนโลยี เคร่ืองมือสื่อสาร พันทิปดอทคอม กูเก้ิลดอทคอม เสิรชหาขอมูล” (สลา
ฮุดดีน ลายามุง, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

 “บางทีเขาไปในเว็บไซตของพันทิปก็จะมีหองศาสนา ก็จะมีกระทูเหมือนกับวาเถียงๆ กันคะ” 
(มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“ยาฮู กูเก้ิล สนุก อะไรพวกน้ีแหละครับ ผมใชแบบธรรมดาธรรมดา ผมก็ไมไดใชอะไรแบบ
อยากรูเกินไป สวนมากก็เกี่ยวกับหลักคําสอนตางๆ ใหกับนักศึกษามุสลิม ในวันศุกรเขาจะมีการ
สอนชวงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบายโมง เขาจะมีการสอนเกี่ยวกับศาสนา ผมก็พยายามเสิรช
เก่ียวกับความรูทางศาสนา วิธีการดํารงชีวิตในเมืองหลวง” (รุสตัน สอระบีน, สัมภาษณ 25 
พฤษภาคม 2550)  

อยางไรก็ตาม เม่ือถามอยางเฉพาะเจาะจงไปที่สื่อเว็บไซตทางดานศาสนาโดยตรง เยาวชน
กลุมตัวอยางตางเอยถึงเว็บ “มุสลิมไทยดอทคอม” กันเปนสวนใหญ เพราะถือวาเปนสื่อออนไลนที่มี
เน้ือหาขอมูลขาวสารตรงตามความพึงพอใจมากที่สุด 

 “มุสลิมไทยดอทคอม เขาจะแนะนําวาชีวิตเราน้ีเปรียบเสมือนนกนอยที่บินเขามาอยูในเมือง
หลวง แลวถาหากเราเปนนกนอยแลวถาเราบินไมสูง บินต่ําๆ ไมรูจะชนกับอะไรบาง แตถาเราบินสูง
ก็ไมชนตนไม ก็จะมีแตลม ก็จะบอกเลาความเปนอยูวาชีวิตจะเปนอยูอยางไร ถาจะคบคนควรจะคบ
คนแบบไหน การมีชีวิตอยูในแตละวันก็จะตองอยูอยางถูกตอง อันเขาจะใหขอมูลเราเยอะทีเดียว” (รุ
สตัน สอระบีน, สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2550)  

“เว็บของมุสลิมไทยดอทคอม เขาไปเปดหาขาววามีเหตุการณอะไรบางตอนน้ี” (วรุณยุภา   
เจริญสุข, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 
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“เว็บบอรด สวนมากจะเขามุสลิมไทยดอทคอม เขาจะมีใหโหวตวาคุณคิดยังไงกับสถานการณ
ภาคใตตอนน้ี ก็จะเขาไปโหวต แลวก็เขียนวาเลวราย” (วรุณยุภา เจริญสุข, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 
2550) 

“สวนมากหนูจะเขาเว็บมุสลิมไทยดอทคอม แลวก็ของเมืองนอก เพราะวามีญาติที่ไปเรียนอยู
ที่ไคโรคะ แลวก็รูความเคล่ือนไหวของเขาวาเขาเปนยังไงบางเรียนจบ รับปริญญา” (นาตยา เจริญ
พันธ, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

“เว็บไซตศาสนา มุสลิม อิสลาม คือผมเรียนมหาลัยโอกาสจะไดเรียนศาสนามีนอย เวลาวางก็
เขาเว็บศาสนาเขาไปอาน เขาไปถามเร่ืองที่เราไมเขาใจ จะมีเจาหนาที่คอยตอบคําถามมาให เชน 
มุสลิมไทยดอทคอม” (วีระพงศ บินเสาะ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

นอกจากนั้น เยาวชนกลุมตัวอยางยังใชเว็บไซตอื่นๆ เพ่ิมเติม ทั้งที่ เก่ียวของกับศาสนา
อิสลามและเรื่องการศึกษาโดยทั่วไป  

 “เว็บศาสนาเหมือนกันคะ ถาเขาหลักๆ เลย ของอาจารยมูรีดดอทคอม (mureed.com) คือ 
ชอบตัวอาจารยเขา ชอบเพราะวาตัวศาสนา แนวคิด แตหลายๆ คนวารุนแรงไปแตเราชอบ เพราะ
ความคิดเขาจะเปะในเรื่องศาสนา มันคือแนวคิดเขา ก็คือ เหมือนแนวคิดของหนูเอง” (ฎิญา ศาสนะ
สันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“เว็บไซต ใชของมุสลิมฟงบรรยายเกี่ยวกับศาสนา เราจะอยูอยางไรในสังคมที่ไมถูกรังแก 
อยูใหถูกทางในหลักของศาสนาอิสลาม อยูใหถูกหลักการ ดูแลเวลา เราอยูสังคมไมใหมีการทะเลาะ
วิวาทกัน ก็จะมีอาจารยจากซาอุดอิาระเบีย จากอินเดียก็มี เขาเรียนวิชาการดานกฎหมาย คือเขา
แนะนําใหเราอยูในสังคม” (อับดุลมุฮัยมิน ยานยา, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“มุสลิมไทยจะมีบทความเก่ียวกับศาสนา แตมุสลิมแคมปสจะมีเมลเฉพาะที่ไวติดตอกับ
เพ่ือนคะ มากสุด 3 ชั่วโมงกวา มันก็มีทั้งดีและไมดีคะ เชนพวกที่เขารานเน็ต ก็จะมีพวกเลนเกม 
บางคนก็อานขาววิชาการ บางคนก็ดูภาพไมดี ถาหาขอมูล อานขาว ติดตอสื่อสาร จะใชที่น่ี
ดอทคอม กระปุก กูเก้ิล” (เจะฟารีดะ เจะแว, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 
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“ถาคนควา อานน่ีจะทําเปนประจําครับ สวนมากถาจะตองทํารายงานก็จะเขาในกูเก้ิล ถาหา
ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ก็จะมีเว็บไซตมุสลิมไทยดอทคอมเกี่ยวกับขอมูลในศาสนา ซ่ึงหาไดเร็วกวา
มาหาในหนังสือครับ เขาจะยอมาเปนหัวขอๆ ทําใหหาไดเร็วครับ” (อับดุลเลาะ นิกือจิ, สัมภาษณ 4 
กันยายน 2550) 

“สวนใหญจะเขาไปที่เว็บเด็กดี เพราะวาตอนน้ีนองหนูเรียนเอนทรานสก็จะชวยกันหาขอมูลวา
ที่ไหน เพราะวาตอนที่หนูเขาเขาไปถามรุนแรกก็จะมีปญหาวามีคนเขาไปใชอินเตอรเน็ตเยอะ ใช
เปลาคะ แลวเราก็เห็นวารุนใหมเราไมคอยรูอะไรอยางน้ี หนูก็เลยเสียโอกาสในเร่ืองของแอดมิชช่ัน
ไปในชวงนี้แลวเสียดายมาก หนูก็เลยไมอยากใหนองตองเสียโอกาสอยางหนู” (นาดา ภูไหมทอง, 
สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

“ถาประจํามีเยอะเลยก็คือ มุสลิมไทยดอทคอม สติวเด็นทดอทคอม ก็อันน้ีจะหลักๆ ที่เปด
คอมพิวเตอรเปดเน็ตก็จะเขาตัวน้ี” (ฎิญา ศาสนะสันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

เยาวชนกลุมตัวอยางบางสวน นอกจากใชสื่อเว็บไซตเพ่ือการสืบคนขอมูลและการติดตาม
ขาวสารแลว ยังมีสวนรวมในการโตตอบเน้ือหาที่ตนเห็นวาคลาดเคล่ือนหรือไมถูกตองตามกระทูเว็บ
บอรดตางๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมุสลิม 

“เวลาจะเขาไปหาขอมูลงาน ก็เสิรชในกูเกิ้ลคะ และบางทีก็เว็บของมหาวิทยาลัยคะ เขาไป
หาขอมูล กิจกรรม และก็จะมีเขาเว็บอื่นๆ บาง เชน พวกเว็บบันเทิงคะ อยางเย็นตาโฟ อะไรแบบน้ี
คะ” (มารียา บินมาลี, สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550) 

 “กระปุกจะมีหมดเลยไมวาบันเทิงหรือเรื่องอะไร บางทีเราอานก็มีทัศนคติใหกับเรา อยาง 
มุสลิมแคมปสก็จะอัพเดทขาวสารของมุสลิมทั่วโลกใหกับเราคะ” (ฟาตีฮะ สะหนิ, สัมภาษณ 4 
กันยายน 2550) 

 “หัวขอที่ไปแสดงความเห็นก็ชวงขาว 3 จังหวัดคะ คือกระทูแบบรุนแรง เรารับไมได เราก็
จะเขาไปบอกวาไมไดเปนอยางที่พวกคุณคิดนะ เขียนอธิบายใหเขาเขาใจคะ” (ฟาตีฮะ สะหนิ, 
สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 
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(2.3) การใชสื่อคอมพิวเตอรเพื่อสรางเครือขายสังคม 

กลุมนักศึกษามุสลิมมีวิธีติดตอกันในหมูญาติสนิทมิตรสหาย โดยใชระบบ MSN ซึ่งชวยทําให
ติดตอพูดคุยกับเพ่ือนๆ รุนพ่ีและรุนนองทั้งกลุมมหาวิทยาลัยและกลุมโรงเรียนมัธยมปลาย 
ตลอดจนบุคคลใกลชิดที่อาศัยอยูในตางประเทศได เชน อียิปต โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ที่สําคัญ กลุมนักศึกษามุสลิมยังไดเขาไปมีสวนรวมในสังคมออนไลน โดยการเขาไปเขียนตั้งกระทู
และตอบกระทูในเว็บไซตสาธารณะ อาทิ พันทิปดอทคอม (หองศาสนา) มุสลิมไทยดอทคอม มุสลิม
แคมปสดอทคอม และมูรีดดอทคอม เปนตน ซ่ึงสวนใหญเปนเครือขายสังคมศาสนา อันประกอบดวย
การสื่อสารดานหลักคําสอนและความรูทางศาสนา  วิธีการดํารงชีวิตในเมืองหลวง   

“ถาอยางเปนในชมรมมุสลิม ก็อยางเชนการตักเตือนซ่ึงกันและกัน การทีเ่รามีความคิดอะไร
คลายๆ กันคะ ก็อยูในรูปแบบของกิจกรรมการชวยเหลือกัน บางที่เขาไปใน www.pantip.com ก็จะ
มีหองศาสนาก็จะมีกระทูเหมือนกับวาเถียงๆ กันคะ บางทีก็เขา www.fiyah.com ก็จะเปนคําถาม
เก่ียวกับศาสนาไทยมุสลิม ใครมีคําถามอะไรก็เขาไปถามไดตลอดก็จะมีคนมาตอบกระทูคนอื่น 
หลายๆ แหงมาตอบใหกัน” (มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“เลน MSN สวนมากจะเปนอิสลามดวยกัน สวนมากจะเปนเพ่ือนรุนพ่ีคะ” (มูนีเราะห โยธา
สมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

 “อยางผมเลม MSN ครับ คือมีรุนพ่ีคนเขาเรียนที่อียิปต เรียนเก่ียวกับเร่ืองศาสนาโดยตรงถา
มีปญหาก็จะถามเขาครับ เขาก็จะตอบถึงแมจะอยูไกลก็ติดตอสื่อสารกันได” (วีระพงศ บินเสาะ, 
สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“MSN จะคุยกับเพ่ือนๆ ทั่วไป เพ่ือนแถวๆ บาน เพ่ือนในชมรมก็มี เพ่ือนที่หอง” (ฎิญา ศา
สนะสันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“MSN อยางน้ีจะเลนบอย กลุมเพ่ือนเราในมหาลัย ที่มัธยมปลาย และเพ่ือนรุนนองที่โรงเรียน
ก็รูกันโดยเขามาทักทาย อินเตอรเน็ตจะเขาไปใชสอบถามขอมูล” (นาดา ภูไหมทอง, สัมภาษณ 12 
กรกฎาคม 2550)  
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“สวนใหญคุยกับญาติ พ่ีนอง เพ่ือนก็ใช MSN คุย บอกวาเราอยูที่ไหน กลับบานกี่ทุม” (นาดา 
ภูไหมทอง, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

นอกจากน้ี การรับสงอีเมลและการเขียนบล็อกก็เปนอีกชองทางหน่ึงของการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของเยาวชนกลุมตัวอยาง ในการสรางเครือขายสังคมของตนใหขยายกวางขวางออกไป 
โดยอาจเร่ิมตนจากกิจกรรมประกอบการเรียน ซึ่งตองติดตอสื่อสารกับอาจารยและกลุมเพ่ือนๆ 

“อีเมลก็ใชนะครับ ใชเวลาสงงานอาจารยก็ใชอีเมล (อิลยาส เจะแม, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 
2550) 

ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเผยแพรไมวาจะเปนเผยแพรทางศาสนา หรืออื่นๆ ก็คือ การ
เรียนอะไรก็จะสงเมลไปใหเพ่ือน เพ่ือนตางสถาบันโทรมาบอกวาไมเขาใจในเร่ืองน้ี บางทีเราก็ไม
เขาใจก็จะสงโจทย เปนอีเมลไปใหเขา และก็ใหเขาอธิบาย” (สลาฮุดดีน ลายามุง, สัมภาษณ 29 
มิถุนายน 2550) 

“ตอนนี้จะเลน learners.net/blog/p-nada บอยคะตองทําบอยคะ ตองเขาไปบอย เพราะตอนน้ี
ตองทํางานสงอาจารยในการเขียนขอมูล ใชวิชาที่ไดจากการเรียน ก็สามารถที่จะเลือกเปนบล็อก
หลายบล็อกได ขอมูลหลายๆ เรื่องที่เรารูนะคะ ตอนน้ีหนูก็อยากจะเขียนขอมูลของศาสนาลงไปใน
บล็อกดวย” (นาดา ภูไหมทอง, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 

 

(2.4) การใชโทรศัพทมือถือสื่อสารในและนอกกลุม 

กลุมนักศึกษามุสลิมใชโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที ่ เปนเคร่ืองมือสื่อสารชนิดหนึ่ง           
ในการติดตอกัน ทั้งโดยการตอสายพูดคุย การสงขอความสั้น SMS และการสงรูปภาพ MMS 

แตสิ่งที่นาสนใจคือการติดตั้งเสียงเรียกเขา (Ring tone) และเสียงรอสาย (call waiting) ให
เปนบทสวดของศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ ซ่ึงนํามาจากเคร่ืองเลนซีดี ดาวนโหลดจากเว็บไซต 
หรือ ใชวิธีบลูทูธจากเคร่ืองโทรศัพทของเพ่ือนๆ โดยบทสวดหรือเพลงเหลาน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการทํา
ความดี การใชชีวิตประจําวันแบบชาวมุสลิม 
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“มือถืออยางของผมเปอรเซ็นตการใชงาน อาจจะมีมากกวาเพราะวาตอง co งานกับแตละ
สถาบันวามีกิจกรรมตรงไหนก็จะโทรตลอด เพลงของศาสนา อันน้ีก็จากซีดี สวนมากจะเปนเพลงที่
เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการทําความดี การใชชีวิตประจําวัน เมื่อก้ีเปนภาษาอาหรับดวย” (ฮาเรส มะดา
กะ, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“ใชริงโทนในหมูของมุสลิม เวลาเขาชมรมใชเสียงนี้ แลวทั่วๆ ไปใชเสียงธรรมดา” (มูนีเราะห 
โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“สวนใหญจะเปนเพลงทางศาสนา จะมีศาสนาจะใชทักทายกอนจะพบปะเปนภาษาอาหรับ 
โหลดมาครับ จากเพลงแลวนํามาตัดตอ ไอทีทั้งหลายชวยมากเลยครับ อยางโทรศัพทก็ชวย
ประสานใหสะดวกข้ึน ก็ชวยใหประหยักข้ึน ลดคาใชจายในการไปหากัน” (สลาฮุดดีน ลายามุง, 
สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“บางคนโทรเขามาแลวก็กลัวคะ คิดวาโทรผิดหรือเปลา แตถาศาสนาเดียวกันเขาก็ชอบคะ 
แบบวาปลงไดคะ” (มารียา บินมาลี, สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550) 

อยางไรก็ตาม มิใชวาจะมีแตบทสวดทางศาสนาและเสียงเพลงภาษาอาหรับเทาน้ัน เพราะ
เยาวชนกลุมตัวอยาง ยังสนใจเลือกใชเสียงเพลงอื่นๆ ทั้งเพลงไทย เพลงสากล โดยอาศัยการบันทึก
หลากหลายวิธี เชนเดียวกับกลุมวัยรุนหนุมสาวทั่วไป  

“สวนมากเปนบลูทูธมาจากเครื่อง หรือไมก็เอาแผนมาไรท สวนใหญก็โหลดเพลงของ 
Linkinpark แลวก็ Gearnite” (วรุณยุภา เจริญสุข, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

“บลูทูธเพลงที่ฮิตๆ ในปจจุบันคะ มือถือกับมือถือดวยกัน แลวก็คอมกับมือถือ” (นาตยา เจริญ
พันธ, สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2550) 

“ผมใชทรูมูฟโหลดเพลงฟรีไมคิดคาบริการ เปนดนตรี ไมมีเน้ือเพลง” (วีระพงศ บินเสาะ, 
สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

 “สวนใหญใชโทรศัพทมากกวาใชในการพูดคุยกับเพ่ือน ติดตอทางบาน เพ่ือนถาคุยก็กลุมใน
มหาวิทยาลัยจะคุยบอย ติดตอเร่ืองเรียน เร่ืองงาน เร่ืองอะไรอยางน้ีครับ ก็สวนใหญจะใชเกือบทุก
วันครับ โหลดเพลง เปนเสียงเรียกเขาครับ แกรมมี่มากกวาจะเปนแนวของซิลล่ีฟูลส อะไรประมาณ
น้ีครับ” (อับดุลย ยะปาร, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2550) 
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“โทรศัพทนี่จําเปนมาก เพราะอยางบางทีเราตองติดตอสื่อสาร เราตองใชโทรศัพท สวนมาก
โหลดเพลงทางโบชัวร และ เปนขอความสงมาใหโหลด” (อับดุลเลาะ นิกือจิ, สัมภาษณ 4 กันยายน 
2550) 

“อยางโทรศัพทมือถือ ก็ใชถายรูป ฟงเพลงคะ โหลด Calling จาก U-nee.com สวนใหญเปน
เพลงสตริง และก็มีสากลดวยคะ” (มารียา บินมาลี, สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2550) 

กลาวโดยสรุป จะเห็นวาเยาวชนกลุมตัวอยางเปนผูที่มีความคุนเคยและคลองแคลวในการใช
งานสื่อโทรศัพทมือถือ ในขณะเดียวกัน ยังมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมเติม ดวยการนําเอาคําสอนทาง
ศาสนามาประยุกตใชเปน “เสียงเรียกเขา” และ “เสียงรอสาย” โดยเฉพาะเม่ือติดตอสื่อสารภายใน
กลุมเยาวชนมุสลิมดวยกันเอง 

 
3. การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (3.1) ชวยขยายขอบเขตการรับรู 

กลุมนักศึกษามุสลิมใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ ดวยวิธี
สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน อันถือไดวาเปนการชวยขยายขอบเขตการรับรูผาน
โลกออนไลน ซ่ึงทําใหอุปสรรคดานเวลาและระยะทางหายไป การศึกษาเรียนรูมิไดจํากัดอยูแตในเฉพาะ
หองเรียนหรือสถานที่ทางกายภาพ เพราะกลุมนักศึกษามุสลิมสามารถเขียนคําถามและหาคําตอบ
ไดจากการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต  

“ไอทีชวยในสวนของจิตสํานึกสาธารณะบางไหม คิดวามีนะคะ เหมือนกับเปนการบอกใหคน
อื่นรูวา มันเปนยังไง กลุมน้ีเขาคิดยังไงไมใชวาเราคิดอยางน้ีถูกอยางเดียว ไมใชวาจะไปลงกระทูวา
ความคิดของเราถูกอยางเดียว บางทีหลายๆ คนก็หลายความคิดละคะ ความคิดของคนเราก็
แตกตางกัน” (มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“มีสวนคะ คือ การใชเว็บบอรดนะคะใครมีปญหา หรืออะไรอยางนี้ก็จะเขามาถาม อยางพันทิป 
อยางที่เก่ียวกับไอทีนะคะ วาใครโดนไวรัสอะไรอยางน้ีก็จะมีคนมีความรูเขามาชวยตอบกัน เปนการ
ชวยกัน” (ฎิญา ศาสนะสันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

DPU



 

(3.2) ชวยประกอบสรางอัตลักษณวัฒนธรรม 

กลุมนักศึกษามุสลิมมีโอกาสไดอาน เขียนและแลกเปลี่ยนขอมูล โดยเฉพาะขาวสารดานการเมือง
และศาสนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจในหลักคําสอนทางศาสนาอิสลาม
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะวิธีการดําเนินชีวิตแบบชาวมุสลิมที่ดี 

ในขณะเดียวกัน กลุมนักศึกษามุสลิมไดตระหนักถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง        
อยางชัดเจน เน่ืองจากบริบททางสังคมกายภาพและชุมชนเสมือนจริง เร่ิมถกเถียงและตั้งคําถาม         
ตอประเด็นความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน เหตุการณความไมสงบ           
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาการกอการรายในตางประเทศ เปนตน 

“ในไอที มีทั้งบวกและลบ ถา เรามาใชในทางที่ดีก็จะดี ในไอทีมันมีมากเกี่ยวกับการ
โฆษณาการประชาสัมพันธ มันมีเยอะ เพราะอินเตอรเน็ตก็เปรียบเสมือนหองสมุดที่เราเปดได 
ขอเสีย จะเปนในสวนของเว็บอนาจาร หรือเว็บแคม เว็บแคมถาเราสื่อสารในสวนเร่ืองงานเรื่องเรียน
ก็ดี แตถาสื่อสารในปจจุบันจะไมคอยคุยในสวนที่มีสาระเทาไร” (ฮาเรส มะดากะ, สัมภาษณ 8 
มิถุนายน 2550) 

“คือแรกๆ เขามาป 1 ผมตั้งใจเรียนไอทีถาผมจบผมคิดไวเลยวาจําทําเว็บไซตเกี่ยวกับศาสนา 
เพราะวาที่บานผมมีอาจารยหลายคนทั้งจะสอนโรงเรียนศาสนาโดยเฉพาะ ผมจะทําเว็บศาสนา
ข้ึนมาจะไดนําความรูของอาจารยเผยแพรทางเว็บที่ผมทําข้ึน จะโฆษณาเว็บไซตของผมใหรูกันทั่ว
นะครับ” (วีระพงศ บินเสาะ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2550) 

“ก็จะเปนคําถามเก่ียวกับศาสนา ใครมีคําถามอะไรก็เขาไปถามไดตลอดก็จะมีคนมาตอบกระทู
คนอื่น หลายๆ แหงมาตอบใหกัน สวนมากถาเปนเว็บของมุสลิมก็จะเขาไปอาน แตถาเปนเว็บของ
พันทิปก็จะเขาไปอานแลวก็มีแกบาง” (มูนีเราะห โยธาสมุทร, สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2550) 

“มุสลิมไทยดอทคอมจะเปนขาวเฉพาะในไทยคะ แตถาแคมปสจะเปนขาวทั่วโลกคือมันกวาง
คะ ชอบมุสลิมแคมปสมากกวาคะ เพราะเราไดเรียนรูกวางดวย วาคนอื่นเขาอยูกันอยางไร” (วาทิกา 
รับประยูร, สัมภาษณ 4 กันยายน 2550) 
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(3.3) ชวยเสริมความตระหนักในบทบาทหนาที่พลเมืองไทย 

กลุมนักศึกษามุสลิมใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนัก
ถึงบทบาทหนาที่ความเปนพลเมืองไทย ซึ่งถึงแมมีประเด็นออนไหวอันเกี่ยวเน่ืองกับความแตกตาง
ทางเช้ือชาติและศาสนา แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ ความมุงหวังตั้งใจอยากใหประเทศไทยเกิดความสงบสุข 
โดยไมเกิดการแบงแยกหรือหวาดระแวง 

ดวยความตระหนักดังกลาว ทําใหกลุมนักศึกษามุสลิมเกิดความกังวลใจที่บางคร้ังถูกมอง
อยางเขาใจผิด เพียงเพราะนับถือศาสนาตางกัน ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงพวกผูกอการรายมีเพียง
ไมก่ีคน ขณะที่ศาสนาอิสลามใหเปนคนดี รักสามัคคีและรูจักชวยประโยชนสาธารณะ 

“อยากใหเมืองไทยอยูดวยกนัโดยไมมีปญหาอะไรเลย สงสารคะ เพราะเขาเคยอยูดวยกัน
อยางสงบ ตองคอยมาระแวง หรือระวังอยูตลอด” (ฎิญา ศาสนะสันติวงศ, สัมภาษณ 29 มิถุนายน
2550) 

“บางทีก็รูสึกวาในบางสถานที่ เขายังแบงแยกเราอยู บางทีอาจจะเก่ียวเนื่องกับสถานการณ
ภาคใตดวยคะ เราก็คิดมากเหมือนกัน แตโดยทั่วไปก็ปกติคะ” (มารียา บินมาลี, สัมภาษณ 24   
สิงหาคม 2550) 

“สิ่งที่ผมหวังที่สุดคือ ผมตองการใหศาสนาอื่นมองศาสนามุสลิมไมใชศาสนาที่ไมดี มุสลิม
ไมใชพวกผูกอการราย อาจจะเปนคนไมก่ีคน แตเขามองเปนคนสวนใหญ ผมอยากสรางแรงกระตุน
ยกยองเชิดชูวาศาสนาของผมไมใชอยางน้ี ศาสนาของผมเขาสอนคนใหเปนคนดี รูรักสามัคคี รูจัก
ชวยสาธารณประโยชนตางๆ เขาใจในชุมชนตาง  ๆไมอยากใหมองมุสลิมเปนคนไมดี น่ีคือเปาหมาย
ในอนาคตครับ” (รุสตัน สอระบีน, สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2550)  

 จากขอมูลการสัมภาษณทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นวาเยาวชนกลุมตัวอยางเปนผูที่มีความยึด
ม่ันในหลักศาสนาอิสลามอยางเครงครัด รวมทั้งมีความพยายามในการศึกษาและแสวงหาความรูอยู
ตลอดเวลา โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการชวยสืบคนและแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร ตลอดจนสานสรางสัมพันธและเครือขายสังคมใหกวางขวางออกไปทั้งในและตางประเทศ 
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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

โครงการวิจัยยอยเรื่อง “การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ          
ของเยาวชน: กรณีศึกษาเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา” สรุปไดวา จิตสํานึกสาธารณะ
ของเครือขายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย (1) จิตสํานึกสาธารณะทั่วไป          
(2) จิตสํานึกสาธารณะมุสลิม (3) จิตสํานึกสาธารณะระหวางศาสนิก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
วัฒนธรรมยอย (กาญจนา แกวเทพ 2549) และแนวคิดเรื่องพ้ืนที่สาธารณะ (กาญจนา แกวเทพและ
คณะ 2543) เพราะวัฒนธรรมยอยเปนวิธีการที่กลุมยอย ใชจัดการกับชีวิตทางวัตถุและวิถีชีวิต           
ที่แตกตางไปจากกลุมอื่นๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางอัตลักษณ วิธีการน้ีเปนปฏิบัติการที่กลุมดําเนิน
ไปอยางมีความหมายและมีสํานึก ไมวาจะเปนวัตถุ ความสัมพันธ ระบบคานิยม ระบบความเช่ือ        
ที่ผลิตออกมา และวิธีการผลิตลวนมีเอกลักษณเฉพาะกลุม ในประเด็นเร่ืองความสัมพันธระหวาง 
“วัฒนธรรมหลัก” และ “วัฒนธรรมยอย” น้ันอาจมีหลากหลายรูปแบบ บางรูปแบบเกิดการปะทะกัน
อยางเปดเผย บางรูปแบบอาจอยูรวมกันได หรือบางรูปแบบวัฒนธรรมยอยตองพยายามตอรอง 
เพ่ือใหมีพ้ืนที่สาธารณะในการแสดงออก 

การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือขายชมรมมุสลิมฯ ประกอบดวย (1) การใชสื่อ      
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (2) การใชสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูล (3) การใชสื่อคอมพิวเตอร            
เพ่ือสรางเครือขายสังคม (4) การใชโทรศัพทมือถือสื่อสารในและนอกกลุม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
เร่ืองการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (กิตติ กันภัย) ที่กลาววาคอมพิวเตอรเปนสื่อใหมสําหรับ             
การสื่อสารมิอติใหมและรังสรรครูปแบบความสัมพันธระหวางมนุษยชนิดใหมข้ึนมา 

นอกจากน้ี ผลการวิ จัยยังสอดคลองกับทฤษฎีการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
(กมลรัฐ อินทรทัศน 2548) ที่กลาววาเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยสราง
ความเขมแข็งใหกับทุกชุมชน รวมทั้งชนกลุมนอยตางๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากศักยภาพของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการสื่อสารที่เอาชนะเสนแบงเขตแดนทางภูมิศาสตรได ทําใหชุมชนดอยโอกาสตางๆ 
ที่อยูหางไกลไมถูกทอดทิ้ง โดยกอใหเกิดการเช่ือมโยงกันทางสังคมมากยิ่งข้ึน อาทิเชน การสื่อสาร
เช่ือมโยงกันระหวางครอบครัว เพ่ือน พ่ีนอง 

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาชมรมมุสลิม โดย (1) 
ชวยขยายขอบเขตการรับรู (2) ชวยประกอบสรางอัตลักษณวัฒนธรรม (3) ชวยเสริมความตระหนัก
ในบทบาทหนาที่พลเมืองไทย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวกําหนด (กาญจนา 
แกวเทพ 2547) ที่กลาววาเม่ือเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปล่ียนแปลงไป จะสรางผลกระทบใหกับ
ปจเจกบุคคล เพราะเทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวสาเหตุหลัก ในการขยายประสบการณของมนุษยและ
ขับเคลื่อนความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับสังคม รวมทั้งแนวคิดอัตลักษณ (สมสุข หินวิมาน 2548ก) 
ที่ระบุวาอัตลักษณเปนผลผลิตที่สําคัญของสังคมและความสัมพันธระหวาง “เรา” กับ “คนอื่น” กลาว
อีกนัยหน่ึงคือการเช่ือมโยงกันระหวางบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู 

นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัตน (สมสุข หินวิมาน 2548) ที่
กลาววาสื่อเปนกลไกตอชีวิตใหกับวัฒนธรรมของคนยายถิ่น เม่ือตองเผชิญหนาหรือปะทะกับ
วัฒนธรรมหลักของชุมชนใหมที่พวกเขาอาศัยอยู และเปนกลไกในการเช่ือมรอยกลุมคนยายถิ่นที่
กระจัดกระจายใหมีสํานึกหรือความรูสึกรวมกัน เชน การใชศาสนาเปนศูนยกลางหรือสื่อในการเช่ือม 
รวมถึงการสรางสรรควัฒนธรรมใหม ดวยการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมหลักกับชุมชนยายถิ่น   
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. เยาวชนมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา ควรใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
โดยขยายเช่ือมตอขอมูลขาวสารเขากับสื่อสารมวลชน เพ่ือชวยพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

2. สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ควรใหการสงเสริมดาน
อุปกรณ วิธีใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกเยาวชน เพ่ือกระตุนการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยกลุมวัฒนธรรมยอยอื่นๆ ในสังคม โดยพิจารณาจากจุดยืนความสนใจ 
2. ควรเก็บขอมูลการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ เชน การวิจัยเชิงปริมาณ และการฝงตัว 
3. ควรศึกษาบทบาทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติอื่นๆ เชน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
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