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บทคัดยอ 
 

        การศึกษาเรื่อง การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟน
คลับฟุตบอลตางประเทศ  กรณีศึกษา : เรดอารมีแฟนคลับ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ใชการพรรณนาวเิคราะห (Analytical Description)  โดยมุงศึกษาถึง การสื่อสาร รูปแบบ
การสื่อสารของชมรม การใชเว็บไซตในการสื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุม ใชวิธี
รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมถึงการพิจารณาจาก 
รูปแบบของเวบ็ไซต เนื้อหา จากเว็บบอรดหรือกระดานสนทนาของเว็บไซต www.redarmyfc.com 
ของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 

      ผลวิจัยพบวา กลุมเรดอารมีแฟนคลับเกิดจากการรวมตัวของบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของ 
ฟุตบอลที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ โดยมีการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทัศนคติตางๆ ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกนั นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งเว็บไซต 
www.redarmyfc.com  เพื่อใชเปนการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรเนื้อหา ขาวสารตางๆ และใชเว็บ
บอรด ซ่ึงมีลักษณะเปนชุมชนเสมือนจริง โดยอาศัยพื้นที่ที่ผูใหบริการเว็บบอรดไดสรางไวสําหรับ
เปนศูนยรวมการติดตอส่ือสารพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติตางๆ รวมถึงแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับ
ฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ และเรื่องอื่นๆ โดยผูที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรดจะตอง
ส่ือสารภายใตกฎ กติกาทีก่ําหนดขึ้นโดยผูใหบริการเว็บบอรด สมาชิกบางคนที่ส่ือสารในเว็บบอรด
เปนเวลานานจนมีความสนทิสนมกับสมาชิกคนอื่นๆ สามารถพัฒนาความสัมพันธจนเกดิการ
ติดตอส่ือสารในชุมชนจริงดวย 
       สัญญะที่สมาชิกเรดอารมีแฟนคลับใชส่ือสารในเว็บบอรดนั้น สวนมากจะมาจากภาษา
ที่ส่ือมวลชนใชส่ือสารกันอยูแลวและยังมกีารใชสัญญะที่เปนรูปภาพ ซ่ึงสวนใหญเปนภาพนัก
ฟุตบอล โลโกสโมสร และภาพการแขงขัน ของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด นอกจากนี้กลุมเรดอารมี
แฟนคลับยังไดรวมกนัสรางสัญญะใหใชรวมกันและเขาใจกนัเองภายในกลุมเรดอารมีแฟนคลับ
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เทานั้น นอกจากสัญญะเกีย่วกับฟุตบอลแลว ยังมีสัญญะอื่นๆ ที่ผูใชงานที่ไมมีความรูเกีย่วกับ
ฟุตบอลก็สามารถเขาใจได 
     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรด ตางแสดงอัตลักษณรวมทีบ่งบอกถึง
ความรัก ความศรัทธา เกี่ยวกบัสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดและนักฟุตบอล ในประเด็นตางๆ แสดง
ใหเห็นความเปนตัวตนของกลุม ภายใตอัตลักษณเดียวกนั คือ การแสดงออกบนความภาคภูมใิจกบั
ความสําเร็จของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ผานทางภาษา และสัญญะตาง ๆ เชนรูปภาพและ
เนื้อหาในเว็บบอรด รวมทั้งนามแฝงที่สมาชิกใช โดยมีสํานึกของความเปนพวกเดียวกันและรูสึก
เปนพวกเดยีวกัน 
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ABSTRACT 
 

            The study on the Communication on website for identity construction and sign  of foreign 
football fan club a case study : Redarmy Fan Club is a qualitative research with analytical 
description. The research is aimed to study the communication forms of the club and the use of 
website in communication to Construction Identity and sign of the group. The data collection was 
made through descriptive interview and participatory observations, including the consideration 
over webboard contents from the website of Red Army Fan Club, www.redarmyfc.com. 

 From the research results, it is found that Red Army Fan Club was created from the 
accumulation of the people who were interested in football matters related with Manchester 
United Associations. They communicated among the group to exchange attitudes and opinions, 
do activities together, and establish the website www.redarmyfc.com to disseminate news and 
information, and use the realistic community in webboard, which was created by the webboard 
manager, as the center to communicate, exchange attitudes, and express opinions about football 
and Manchester United Associations under the rules stipulated by the webboard manager. 
Sometimes the members communicated with each other for such a long time that they could 
develop the relationship in real life. 
              The signs used by Red Army Fan Club to communicate in the webboard were mostly 
taken from the language existing in everyday use. There were also the pictorial signs taken from 
the football players, the club logos, and the pictures of Manchester United playing in the match. 
Moreover, the members of Red Army Fan Club also mutually created the common sign to be used 
among the group only. Apart from the signs about football, there were other signs that could be 
easily understood by those who had no ideas about football. 

DPU



 ฉ 

The members of Red Army Fan Club who came to communicate through the webboard 
had expressed some common Identity indicating love and faith for Manchester United Football 
Club and their football players in various aspects that proved the appearance of the group under 
the same Identity i.e. the expression of pride and success of Manchester United Associations 
through language and signs such as pictures and contents in the webboard, including the 
members’ alias under the conscious and feeling of being the same group. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ฟุตบอล (F o o t b a l l / S o c c e r) เปนกีฬาที่มีประวตัิความเปนมายาวนาน ปจจบุัน 
ฟุตบอลกลายเปนกีฬาทีไ่ดรับความนิยมมากที่สุดอยางหนึ่ง ของมวลมนุษยชาติ  ทั้งนี้เปนเพราะ
คุณลักษณะทีสํ่าคัญคือ กฎกติกาที่เขาใจงาย ใชอุปกรณที่และเทคนคิการเลนเพียงเล็กนอยโดยตอง
อาศัยลูกบอลเลนระหวางผูเลน 2  ฝาย โดยผูเลนแตละฝายมี 1 1  คน และผูเลนแตละฝายจะตอง
พยายามเตะลกูบอลใหเขาประตูฝายตรงขาม และดวย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
ถายทอดการแขงขันทางวิทย ุ และการถายทอดโทรทัศนผานดาวเทยีม โดยเฉพาะทางโทรทัศนที่มี
การถายทอดสดฟุตบอลโลกที่มีการจัดขึ้นทุกๆ 4 ป และมีจํานวนคนที่ตดิตามชมการแขงขนั 
มากกวา 4,000 ลานคน (พนิิต วงษยกีูล, 2543 : 1) ปจจัยเหลานี้เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่ทําใหกฬีา 
ฟุตบอลไดถีบตัวเองขึ้นมาเปนกีฬาสากลหรือกีฬาโลก 

     ตนกําเนดิของฟุตบอลที่มีการบันทึกไวสวนใหญระบวุาไดรับการพฒันามาจากประเทศ 
อังกฤษในราว พ.ศ.  2406  ทวามีบันทกึหลายฉบับที่อางวา การเลนเตะลูกกลมๆ นั้นมีกําเนิดจาก
หลายสถานที่ อาทิ จีน โรมัน ญี่ปุน อิตาลี เปนตน (Oliver, 1992 : 2 ) ภายหลังเกมฟตุบอลไดรับการ
พัฒนาเปนกีฬา และยกระดับใหมีอารยะหรือที่เรียกวากีฬาสมัยใหม คือการสรางกฎกติกาขึน้มา
ควบคุม และเลนอยูในมาตรฐานเดยีวกันจนเปนกฬีาสากล ฟุตบอลจึงเกิดการแพรหลายไปทั่วโลก
อยางรวดเรว็ โดยจะเคลือบมาในยุคจักรวรรดินิยม เมื่อประเทศอังกฤษรุกคืบไปที่ไหนก็เผยแพรเกม
ฟุตบอลไปพรอมๆ กับการคาและการศึกษา ทั้งนี้นั้น รังสรรค ธนะพรพันธ (รังสรรค ธนะพรพันธ, 
2544 : 88) ไดวิเคราะหถึงกระบวนการทีท่ําใหฟุตบอล กลายเปนกฬีาสากลนั้นวาไมไดเกดิจากการ
ขยายตวัของลัทธิจักรวรรดินยิมแตเพียงอยางเดียวเทานัน่ ตองผสมผสานดวยกระบวนการขัดเกลา
ทางวัฒนธรรมที่สงผานชนชั้นนําและระบบโรงเรียน อันนําไปสูการยอมรับวัฒนธรรมอังกฤษ 
ในบางสวน ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยกเ็ขาขายดังกลาวดวยเชนกัน   
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     จากประวัตศิาสตรนั้น คนไทยเริ่มรูจกักีฬาฟุตบอลในราว พ.ศ.  2 4 4 0  ภายหลังจากที่
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  ไดทรงพระราชโอรสและนักเรียนทุนหลวง
ไปศึกษาเลาเรยีนที่ประเทศอังกฤษ กลาวกนัวา เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เปนผูนํากฬีาลูกหนังเขา
มาสูแผนดินสยาม และราษฎรพากันเรียกกีฬาชนดินีว้า “หมากเตะ”  ซ่ึงการเลนสวนใหญเนนเพือ่  
ความสนุกสนานมากกวาการเลนเปนทางการ (จิรัฏ จันทะเสน, 2543 : 1-2) 

     ตอมาใน ร.ศ.  119  (พ.ศ.  2443) กระทรวงธรรมการไดริเร่ิมใหมกีารจัดกจิกรรมการ
แขงขันฟุตบอลในงานกรีฑานักเรียน มีการกําหนดกติกา เรียกชื่อวา “กติกาฟุตบอลล 119” และให
ถือปฏิบัติวา “ฟุตบอลล เปนการเลนที่เปนพละศึกษาสวนหนึ่ง” (สวัสดิ์ เลขยานนท, 2515 : 13) การ
แขงขันครั้งนีถื้อไดวาเปนการแขงขันฟุตบอลอยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศไทย  โดยที่
หนังสือพิมพบางกอกไทม (Bangkok Times) ฉบับภาษาอังกฤษประจําวันพุธที่ 27 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 
2443  ไดตีพมิพวา “การแขงขันฟุตบอลตามขอบังคบของแอสโซซิเอชั่น จะถูกจัดใหมีในเวลาบาย
ของวันเสารนีร้ะหวางบางกอกกับศึกษาธิการเลนกันที่คงิสคอลเลจ” (จิรัฎฐ จันทะเสน, 2543 : 2) 
การแขงขันดังกลาว เปนการแขงขันระหวางทีมบางกอกที่มีผูเลนเปนชาวตางชาตทิี่พํานักในพระ
นคร กับทีมชุดศึกษาธิการทีม่ีผูเลนคนไทยเพียง 4-5 คนเทานั้นเมื่อเปนเชนนี้จึงไดเปลี่ยนสนามการ
แขงขันมาเปนที่สนามหลวง เพื่อเลนกันใหสนุกสนานและยังเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดชม
อีกดวย 

     กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ในสมัยนัน้ไดมีบทบาทในการพัฒนากฬีาฟุตบอล
นักเรียนเปนอยางมาก โดยเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจดัและดําเนินการแขงขันกีฬา
ในสมัยนัน้ หลังจานั้นไดมกีารจัดการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอลขึ้นในโรงเรียน และมีการบรรจุใน
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยกระทรวงธรรมการ ตอมาไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอลภายใน
โรงเรียนและระหวางโรงเรียนขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม จนกระทั่งป พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจดัตั้งสมาคมฟุตบอลแหงสยามขึ้นเปนครั้งแรก ตอมาไดเขาสมัครเปนภาคีสมาชิก
สหพันธฟุตบอลนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2468 และในปจจุบันสมาคมฟุตบอลแหง
สยามมีช่ือเต็มๆ วา “สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ” ใชอักษรยอวา ส.ฟ.ท.                         
(สุนทร  กลาณรงค, 2540 : 14) 

     การรับรูขอมูลขาวสารของ ฟุตบอลตางประเทศในสงัคมไทยในระยะแรกนั้น เร่ิมจาก
หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของขาวสารการแขงขันฟุตบอลตางประเทศ ที่
ปรากฏในหนาหนังสือพิมพระยะแรกเหลานี้จะเปนเพยีงรายงานขาวสัน้ๆ หรือมีการแปลผลการ
แขงขันจากขาวสารที่ไดจากระบบโทรพิมพ ของสํานักขาวจากตางประเทศเปนสวนใหญ จนกระทั่ง
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ความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชนนั้น กอใหเกดิการนําเสนอขาวสารการแขงขัน
ของวงการฟุตบอลในตางประเทศ ทําใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อโทรทัศน โดยที่ผูชมไม
จําเปนตองเขาไปชมการแขงขันฟุตบอลในสนาม โดยการแพรภาพการแขงขันฟุตบอลตางประเทศ
ผานสื่อโทรทัศนเกิดขึน้ครั้งแรกในประเทศไทยในป พ.ศ. 2509 ทางโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม 
ซ่ึงเปนการแขงขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศระหวางประเทศอังกฤษกบัประเทศเยอรมันตะวนัตก 
ซ่ึงปรากฏวาอังกฤษไดแชมปโลก (เนตรนภา  ประกอบกิจ,  2 5 4 5  :  9 4  ) ส่ือโทรทัศน และ 
ส่ือส่ิงพิมพใหความสําคัญกับการรายงานการแขงขันมากเปนพิเศษ  

     จากการเปนผูชมฟุตบอลจากสนามแขงขันจริงในระยะแรก ไดปรับเปลี่ยนมาเปนผูดู
ผูชมฟุตบอล ส่ือโทรทัศนนับวามีบทบาทสําคัญในการนําฟุตบอลจากตางประเทศเผยแพรสูสายตา
คนไทย ไมวาจะเปน การแขงขันฟุตบอลดิวิช่ัน 1  ของอังกฤษ ในชวง พ.ศ. 2 5 1 0 - 2 5 1 3  ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 4  บางขุนพรหม และในป พ.ศ. 2515  –  2516  ทางสถาณีโทรทัศนชอง 3     
(เนตรนภา  ประกอบกิจ, 2545 : 95) ตอมาในชวง พ.ศ. 2520 ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ไดเร่ิมเสนอ 
เทปการแขงขนัฟุตบอลของประเทศเยอรมนั หลังจากนั้นมีการนําเทปการแขงขันมาเผยแพรหลาย
รายการ เชน ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาตยิุโรป  ฟุตบอลบราซิล เปนตน จนกระทั่งเริ่มมี
การถายทอดสดฟุตบอลตางประเทศในรายการเอฟ เอ คัพ ของประเทศอังกฤษเปนครั้งแรกใน ป  
พ.ศ. 2 5 3 2  ที่กอใหเกิดกระแสของการแขงขันการถายทอดสด เพิ่มสูงขึ้นและอาจกลาวไดวาเปน
จุดเริ่มตนประการหนึ่งที่ทําใหฟุตบอลอังกฤษ เปนที่รูจักและกลายเปนที่นิยมมากที่สุดในเวลาตอมา 

     ฟุตบอลอาชีพในประเทศอังกฤษนั้น ไดมีการรับรองจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษ และถือ
กําเนิดในป พ.ศ. 2431 โดยการริเร่ิมของ นายวิลเลียม แมก็เกรเกอร (William McGregor) ไดกอตั้ง
ฟุตบอลลีก (Football League) หรือที่เรียกวาการจดัการแขงขันฟุตบอลอาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนํารายไดที่เก็บจากคาผานประตูมาจนุเจือสโมสรฟุตบอลอาชีพในขณะนัน้ การแขงขันฟุตบอล
ลีกในประเทศอังกฤษ ใชการแขงขันแบบเหยาเยือน เร่ิมตนดวยทีมฟุตบอลจาก 12 สโมสรและเริ่ม
แขงขันในป พ.ศ. 2431 – 2432 เมื่อเร่ิมแรกมีเพยีงดวิช่ัินเดียว คร้ันเมื่อป  พ.ศ. 2435 เร่ิมมีดิวิช่ัน 2 
ขึ้นโดยที่ดวิิช่ัน 1 เพิ่มเปน 16 สโมสร ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2535 “ดิวิช่ัน 1” (Football League)  ได
เปลี่ยนชื่อเปน “พรีเมียรลีก” (Premier League) ตามความพยายามของ รูเพิรต  เมอรด็อก (Rupert   
Murdoch) เจาของกิจการ ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมคนสําคัญของอังกฤษ (รังสรรค  ธนะพรพนัธ,  
2544 : 120) 
       สโมสรฟุตบอลของอังกฤษที่ไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทย มดีวยกนัหลาย
ทีมเชน สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ สโมสรลิเวอรพูล สโมสรอารเซนอล เปนตน แตจากผล 
สํารวจ ระบุวา สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เปน สโมสรอันดับ 1 ที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด  
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ตารางที่ 1.1  สโมสรฟุตบอลตางประเทศที่คนไทยชืน่ชอบ พ.ศ. 2541 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ฐิติมาน มุทริกเวช. (2541). การศึกษาการรับชมการถายทอดสดฟตุบอลตางประเทศของ 
         วัยรุน.  หนา 113. 
 

     จากผลสํารวจจะเห็นไดวา สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดมีผูที่ช่ืนชอบ คิดเปน รอยละ 33  
เปนสโมสรอันดับ 1 ที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด 

 
 
 
 

สโมสรฟุตบอลตางประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 

แมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
ลิเวอรพูล 
อารเซนอล 
ท็อตแนม ฮอท สเปอรส 
ยูเวนตุส 
เชลซี 
อินเตอร มิลาน 
บารเยิรน มิวนคิ 
ทีมชาติอังกฤษ 
ลาซิโอ 
แบล็คเบิรน โรเวอรส 
เอฟเวอรตัน 
เอ ซี มิลาน 
นิวคาสเซิล 
อ่ืนๆ 
ไมตอบ 

132 
115 
14 
11 
10 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
2 

29 
46 

33.0 
28.8 
3.5 
2.8 
2.5 
2.0 
1.8 
1.5 
1.5 
1.3 
1.0 
0.8 
0.5 
0.5 
7.3 

11.5 
รวม 400 100.0 
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สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
     สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดนัน้ ไดกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ในป1878 พนักงานการรถไฟ

สายแลงคาเซียร ของเมืองแมนเชสเตอร ไดตั้งทีมฟุตบอล ขึ้นใชช่ือวา นิวตนั ฮีธ โดยชุดแขงที่ใช
เสื้อสีเขียว-เหลือง อยางละครึ่ง กางเกงสดีําเปนชุดเกง ทีม นิวตนัฮีธ ไดเขารวมการแขงขันฟุตบอล 
ลีกของอังกฤษ แตผลงานของทีม ก็ไมดีนกั ทีม นิวตันฮธี ตกไปอยูทายตาราง และยงัประสบปญหา
ทางดานการเงนิ จนในป ค.ศ. 1902 ไดมเีจาของธุรกิจเบียร ช่ือ จอหน เดวี่ส ไดเขามาดูแลกิจการ
ของสโมสร และไดยายสนามของสโมสร จากนอรธโรด ซ่ึงอยูมา 9  ป ไปใชสนามแถว แบงค  
สตรีท และยงัไดเปลี่ยนชื่อสโมสรใหมเปน แมนเชสเตอรยูไนเตด็ โดยผูจัดการทีมคนแรก คือ  
เออรเนสต แมกนัล  

     แมนเชสเตอรยูไนเตด็ สามารถควาแชมปลีกของประเทศมาครองไดเปนครั้งแรกในป 
1908 หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1910 จอหน เดวี่ส ไดยายสนามของสโมสรอีกครั้ง จาก แบงค สตรีท  
ออก ไปจากตวัเมือง 5-6 ไมค ที่แทร็ฟฟอรดปารค และใชช่ือสนามนั้นวา โอลด แทร็ฟฟอรด  

     หลังจากนัน้ผลงานของทีม แมนเชสเตอรยูไนเตด็เอง ก็ไมคอยดีเทาที่ควร จนในป ค.ศ. 
1945 แม็ท บสับี้ ซ่ึงเปนอดตีจาสิบเอกของกองทัพบก ไดเขามาเปนผูจดัการทีม การทําคุมทีมของ
บัสบี้นั้น ถือวาเปนการสรางความแปลกใหมใหกับทีม สามารถสรางความตื่นตาตืน่ใจใหกับแฟน
บอลเสมอ ทําใหทีมสรางผลงานไดอยางยอดเยีย่มในชวงทศวรรษที่ 50 สามารถควาแชมปรายการ
ตางๆ ไดมากมาย แตในป ค.ศ. 1 9 5 8  ก็เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น เมือ่เครื่องบินที่บรรทุกผูเลนทีม
แมนเชสเตอรยูไนเตด็ เกิดประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองมิวนิค ประเทศ เยอรมนี ทําใหนักฟุตบอลของ
ทีม 7 คนเสียชีวิต สงผลใหทีมแมนเชสเตอรยูไนเตด็ แทบจะศูนยส้ินทุกสิ่งทุกอยาง แตก็มีผูจัดการ
ทีมและนกัแตะบางสวนที่รอดชีวิตได คอยๆ สรางทีมขึ้นมาใหม โดยบัสบี้ ใชเวลา 5 ปในการสราง
ทีมขึ้นมาใหม มี 3 ทหารเสือของทีมในยุคนั้น คือ บอบบี้ ชารลตัน, เดนนิส ลอว และยอรจ เบสต ก็
สามารถกลับมาสรางผลงาน ในการแขงขนัไดอยางยอดเยีย่ม แตผลงานของทีมที่ถือวาสุดยอดที่สุด
ยุคนั้นคือ การที่ทีมสามารถควาแชมป ยูโรเปยนคัพ ซ่ึงเปนถวยใบใหญสุดของยุโรป มาครองได ใน 
ป ค.ศ. 1968 ดวยการเอาชนะ ทีมเบนฟกา จากโปรตุเกส 4-1 ที่ สนามเวมบลีย สเตเดี้ยม ในประเทศ  
อังกฤษ ซ่ึงแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ถือเปนทีมแรกของอังกฤษที่สามารถไดแชมปรายการนี ้

     เขาสูยุคทศวรรษที่ 70 แม็ท บัสบี้ ไดประกาศวางมอื จาการคุมทีม หลังจากนั้นผลงานก็
ย่ําแยลง ไดมกีารเปลี่ยนแปลงผูเลน เปลี่ยนผูจัดการทมีใหม ทอมมี่ ด็อดเคอรตี้ เขามาคุมทีม  
ตอจากนัน้ก็เปน เดฟ เซ็กตัน และ รอน แอ็ตกินสัน ตามลําดับ แตผลงานของทีม ก็ไมโดดเดนมาก 
ไมสามารถสรางความยิ่งใหญไดเหมือนในอดีต 
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     เขาสูปลายทศวรรษที่ 80 ในป ค.ศ. 1986 อเล็กซ เฟอรกูสัน ไดเขามาคุมทีมหลังจากที ่
เฟอรกูสันเขามาคุมทีมได 3  ป ทีมก็เร่ิมกลับมาสรางผลงานการแขงขัน ไดอยางยอดเยี่ยมอีกครั้ง 
แมนเชสเตอรยูไนเตด็ ภายใตการทําทีมของ เฟอรกูสัน สามารถควาแชมป ลีกสูงสุดของประเทศได 
8 สมัย จาก 12 ปหลังสุด และยังสามารถควาแชมปยูฟาแชมปเปยนลีก หรือยูโรเปยนคัพ ไดอีกครัง้
ในป ค.ศ. 1999 หลังจากที่ทาํไดคร้ังแรกในป 1968แมนฯยูฯไดครองทริปเปลแชมป อเล็กซ เฟอรกู
สัน ผูจัดการทีม ไดรับการแตงตั้งเปนอศัวิน และแฟนๆทั่วโลกก็ไดสัมผัสกับเกยีรติยศสามแชมป
ของแมนฯยูฯเพิ่มเปนสี่ในปลายปเดียวกนั เมื่อเซอรอเล็กซ เฟอรกูสันนําลูกทีมเดนิทางไปแขงขนั
ฟุตบอลสโมสรโลกที่โตเกียว ทําใหทีมพชิิตพัลไมรัสของบราซิลและควาแชมปไปครอง อาจจะพูด 
ไดวา เมื่อสหัสวรรษเดิมส้ินสุดลงสโมสรที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกกก็ลายเปนสโมสรที่ดีที่สุดในโลก 
ไปแลว  

     จากการที ่ ทีมสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ไดเดินทางมาประเทศไทยเพือ่แขงขัน
ฟุตบอลกับทีมชาติไทย เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 นั้น ไดสรางกระแสความตืน่ตัว สําหรับผู
ที่ช่ืนชอบฟุตบอลอังกฤษ รวมถึง ผูที่ช่ืนชอบในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็อยางมาก จากผล
สํารวจของสวนดุสิตโพล เร่ือง “แฟนฟตุบอลชาวไทย ใหความสนใจโดยเตรียมตวัเตรียมใจจะ
ตอนรับทีมแมนยูฯ อยางไร?”  สํารวจแฟนฟุตบอลชาวไทย จํานวน 2,107 คน ใหการตอนรับโดย  
ไปรับที่สนามบิน แสดงความเปนมิตรและติดตามจากสือ่ คิดเปนรอยละ 67.67 รวมถึง วันที่ทีม 
แมนเชสเตอรยูไนเตด็ ไปซอมกอนการแขงขันก็มีผูเขาไปชม มากกวา 30,000 คน 

     จากการตื่นตัวของคนไทยในการติดตามชมฟุตบอลตางประเทศทําใหเกิดกระแสความ
นิยมมากมกีารรวมกลุมตั้งเปนชมรมหรือแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลตางๆ เพื่อเชียรทีมที่ชอบ ซ่ึง
การรวมกลุมของคนเชียรฟุตบอลตางประเทศในเมืองไทยนั้น เร่ิมมาประมาณ 15 – 20 ปที่แลว แต
เนื่องจากยุคนัน้สื่อประเภทตางๆ ยังไมครอบคลุมทั่วประเทศเหมือนปจจุบัน การรวมกลุมจึงจํากัด
อยูในวงแคบๆ เทานั้น โดยมากมักจะเปนกลุมคนตางชาติที่เขามาทํางานในเมืองไทย หรือเปนกลุม
นกัเรียนที่เคยไปศึกษาตอทีต่างประเทศ ซ่ึงแฟนบอลเหลานี้ไมไดจัดตั้งแฟนคลับขึ้นเปนรูปธรรม  
เพียงแตมีการนัดรวมตวักนัไปเชียรทีมที่ตนเองชื่นชอบ ตามรานอาหาร หรือบานของคนในกลุม  
แทบทุกครั้งทีม่ีการถายทอดสด (ผูจัดการ, 28 เมษายน 2540 : 5) 

     ในที่สุดผลพวงจากกระแสดังกลาวเริ่มเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น เมื่อแฟนบอลไดมีการ
รวมตัวกันจดัตั้ง “แฟนคลับ”  ขึ้น ซ่ึงในปจจุบันกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศในประเทศไทย
นั้นมีดวยกันหลายกลุม โดยสวนใหญจะเปนกลุมแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลตางๆ ในทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอลจากประเทศอังกฤษ เชน กลุมลิเวอรพูลไทยแลนดแฟนคลับ, อารเซนอล
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แฟนคลับ, เชลซีไทยแลนดแฟนคลับ แตกลุมแฟนคลับที่มีการจัดตั้งเปนครั้งแรกในประเทศไทย คือ
แฟนคลับของ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดซึ่งเปนแฟนคลับที่ถือกําเนิดเปนรายแรก และใชช่ือวา  
“ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ” 

 
ชมรมเรดอารมีแฟนคลับและอินเทอรเน็ต 

     กลุมแฟนคลับของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็เกดิ ไดมีการรวมตวัจัดตั้งเปนชมรมขึ้น
ใน พ.ศ.  2537 โดยใชช่ือชมรมวา “เรดอารมีแฟนคลับ”  การรวมตัวของกลุมแฟนคลับสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเตด็ในประเทศไทยนั้น เรียกไดวาเปนการรวมตัวบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของ
ฟุตบอลที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ โดยมีเครือขายการสื่อสารระหวางกันในกลุม
ยอยๆ เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนพัฒนาการที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธของ
แฟนบอลตอสโมสร มาเปนแฟนคลับที่มีการจัดตั้งเปนองคกร มีกิจกรรมรวมกันทางสังคม เชนเลน
ฟุตบอลชมและเชียรฟุตบอล รวมถึงการพูดคุยและสื่อสารกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
รับรูความเปนตัวตนของกลุมภายใตอัตลักษณเดียวกนั คือ ความภาคภูมิใจตอสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเตด็ ซ่ึงกลุมเรดอารมีแฟนคลับก็มภีาษาพูด และการแสดงออกซึ่งอัตลักษณรวมที่เขาใจกนั
ภายในกลุมดวยกันเอง ซ่ึงจะแตกตางจากแฟนบอลในอดีตที่ตางคนตางเชียรหรือการรวมกลุมกอ็ยู
ในกลุมเพื่อนหรือญาติ และในปจจุบันยงัไดมีการสรางสังคมบนเครือขายคอมพิวเตอร (Computer  
Network)อันเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมมาเชื่อมโยงกับระบคอมพิวเตอร 
ที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต” (Internet) อีกดวย 

     ส่ืออินเทอรเน็ตจึงเปนลักษณะของเทคโนโลยีที่สําคัญในการเปลีย่นแปลงโครงสราง
สังคมและผลทางวัฒนธรรม (Cultural Artifacts) ซ่ึงสงผลใหวิถีชีวติของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลง
ไปตามดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังมีผลตอโลกการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เพราะเปนการติดตอส่ือสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (Computer-Meditated Communication : CMC) ซ่ึงเปน
สังคมขาวสาร (Information Society) ที่มีขอมูลขาวสารมากมายมหาศาล กอใหเกิดการปฏิสัมพันธ
กันของคนในสังคมผานคอมพิวเตอร (Machine Interactivity) มีการนํามาใชสนับสนุนการตอรอง
ระหวางกลุม (Group Negotiation) และการสรางเวทีในการถกเถียงแสดงความคิดเห็น (Discussion 
Forums) พรอมทั้งทําใหเกิดลักษณะแยกยอยเฉพาะกลุม (Demassified) ที่ไมไดมีลักษณะรวมดาน
มลฑลที่ตั้ง (Common Location) โดยเปนสังคมที่มีลักษณะเปนชุมชนเสมือน (Virtual Community) 
เพราะเปนชุมชนที่ใชเครื่องมือในการสื่อสาร แทนการพูดคุยเห็นหนาซ่ึงกันและกนั นอกจากนัน้ยัง
มีลักษณะที่บคุคลแตละคนแยกตัวกันโดยไมมีการรวมกลุมทางกายภาพ แตเปน “การรวมกลุมกนั
ทางความคิด” ซ่ึงไมมีเรื่องขอจํากัดทางเวลาและสถานที่ โดยผูที่จะมีปฏิสัมพันธกันระหวาง “ On-
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L i n e ”  นั้น เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกมาแลวเปนอยางดวีาเปนผูที่มีคุณสมบัติที่สําคัญตอการ
รวมกลุม คือมคีวามสนใจและเปาหมายตรงกัน (Commonality of Interesting and Goals) มากกวา 
เลือกเพราะบังเอิญมาอยูใกลๆ  กัน (Licklider and Taylor, 1968) 

     นอกจากนี ้ การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรยงัทําใหผูส่ือสารมองไมเห็นรองรอย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality Clues) อีกทั้งตัวผูส่ือสารก็หมดโอกาสที่จะเห็นการแสดงออกทางสี
หนาและทาทางอื่นๆ ของผูปฏิสัมพันธกัน (J.W. Chesebro and D.G. Bonsall, 1989) ซ่ึงทําใหกลุม
แฟนคลับฟุตบอลตางประเทศสามารถใชเปนชองทางในการแสดงออกถึงความเปนตัวตน ของ 
ตนเองไดมากกวาภาพที่สังคมสรางขึ้น 

     ในระยะแรก เครือขายคอมพิวเตอรแพรหลายในลกัษณะสังคมเล็กๆ ในรูปแบบของ
ระบบกระดานขาว บีบีเอส (Bulletin Board System : BBS) ซ่ึงเปนศูนยคอมพวิเตอรแบบอิสระที่
บริการสมาชิกใหส่ือสารผานกันไดทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส และกระดานขาวสาธารณะ โดย
ตอมามีลักษณะทางสังคมขนาดใหญที่ชัดเจนขึ้น เมื่อเกดิเครือขายสาธารณะที่กวางทีสุ่ดอยาง 
อินเทอรเน็ตทีค่รอบคลุมทั่วโลก 

     ปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตถือเปนเครือขายคอมพิวเตอรทีใ่หญที่สุดในโลก และการเติบโต
ของเครือขายอินเตอรเน็ตกเ็ปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้อาจเปนเพราะอนิเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เปน
แหลงสารสนเทศที่ใหญที่สุดในยุคปจจุบนั มีแหลงขอมูลขาวสารมากมายสําหรับการสืบคนและมี
เครื่องมือการใชงานที่มีประสิทธิภาพมาก โดยบริการอันเปนเครื่องมือสําหรับใชในการสื่อสารบน
ส่ืออินเทอรเน็ต ที่มีบทบาทละเปนตวักลางที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการใชงานสื่ออินเตอรเน็ตที่เปนที่ 
นิยมและแพรหลายทั่วโลกอยางรวดเร็วก็คอื เวิลดไวด เวบ็ (World Wide Web : WWW) 

     เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web หรือ WWW) มีตนกําเนิดจากศูนยวจิัย CERN 
ประเทศสวิสเซอรแลนด ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการคนหาขอมูลของศูนย โดยเวิลด ไวด เว็บ ถือเปน
เครือขายใยแมงมุมที่เชื่อมโยงรายการ ขาวสาร ขอมูล ความรู และความบันเทิงไปยังจดุตางๆทั่วโลก 
ผูใชเพียงแตเรียกชื่อเว็บไซตที่ตองการ ก็จะไดรับขาวสารที่แสดงในรปูแบบสื่อผสม (Multimedia) 
ซ่ึงประกอบไปดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ขอความ สีสัน และ Hypertext ซ่ึงเปน 
ตัวอักษรขอความที่มีการเชือ่มโยงกันได (ศุจิกา ดวงมณ,ี 2539) 

     การสื่อสารในอินเทอรเนต็มีทั้งที่เปนแบบสวนตัว (Private Communication) และแบบ
มวลชน ( P u b l i c  C o m m u n i c a t i o n )  โดยแบบสวนตัวประกอบดวยจดหมายอิเล็คทรอนิคส 
(Electronic Mail : e-mail) และการสื่อสารออนไลนผานระบบ Private Chat หรือ  Internet Phone 
ซ่ึงคูสนทนาสามารถโตตอบกันไดในรูปแบบของขอความ (Text) หรือเสียงแบบทนัทีทันใด (Real 
Time) สวนการสื่อสารในแบบมวลชนประกอบดวย Public Chat ที่อยูในลักษณะการประชุมกลุมที่
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ส่ือสารแบบทันทีทันใด การสื่อสารในรูปกลุมจดหมาย (Mai l ing  Lis t )  และการสื่อสารที่อยูใน
รูปแบบระบบกระดานขาว บีบีเอส ที่มีลักษณะเหมือนการติดประกาศในบอรดสาธารณะ บุคคลใด
ที่ใชงานอินเทอรเน็ตก็สามารถที่จะเขาถึงและใชงานสื่อสารในกลุมที่สนใจได ซ่ึงลักษณะนี้มีความ
คลายคลึงกับการสื่อสารมวลชนที่มีการเผยแพรขาวสารหรือความคิดเหน็สูมวลชน แตแตกตางกัน
ตรงที่ส่ือประเภทนี้เปนสื่อที่มีการโตตอบสองทางที่ผูใชแตละคนสามารถรับและสงสารโตตอบกัน
ไปมาได กอใหเกิดการปฏิสัมพันธในวงกวางในลักษณะมวลชนซึ่งปฏิสัมพันธสองทางดังกลาวนัน้
ไมจําเปนวาผูสงและผูรับจะตองเขามาใชงานอินเทอรเนต็ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งไมจํากัดวาใครจะ
เปนผูสงสารและรับสาร โดยผูใชทุกคนสามารถเขาถึงและมีสิทธิที่จะสงขอความใหผูอ่ืนไดรับรู 
อยางเทาเทยีมกัน (พีระ ล่ิมลม, 2542) 

     ประเด็นทีน่าสนใจของเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหมอยางสื่ออินเทอรเน็ตกค็ือการ
เนนไปทีก่ารสื่อสารกลุมหรือการสื่อสารในลักษณะสาธารณะ ( P u b l i c )  ซ่ึงในกรณีอินเทอรเนต็
พบวา ผูใชงานสวนใหญใชสภาพของการเปนมนุษยคนหนึ่งในการสือ่สารกับผูอ่ืนเปนหลัก ซ่ึงการ
โตตอบปฏิสัมพันธกันในวงกวางเกิดเปนประเด็นที่มี “ความเขาใจรวมกัน”  (พีระ ล่ิวลม,  2 5 4 2 ) 

     ส่ิงที่เปนปรากฏการณตอเนื่องจากการใชงานสื่ออินเทอรเน็ตผานบริการเวิลด ไวด เว็บ 
ก็คือการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใช ไมใชเปนเพยีงแคการจับกลุมพูดคุยตอบโตกันเพยีงแคในสื่อ
อินเทอรเน็ตเทานั้น แตยังกอใหเกดิการรวมตัวกันขึ้นจริงและเกดิเปนกิจกรรมที่กระทํารวมกันจริงๆ 
ในลักษณะชุมชนไซเบอร (Cyber Community)  ซ่ึงส่ือสารกันดวยระบบ BBS จนเกิดเปนกลุมตางๆ 
เพื่อรวมกนัทํากิจกรรมตามทีแ่ตละคนสนใจ ซ่ึงถือเปนบทบาทอยางหนึ่งของสื่อสมัยใหมที่สงเสริม 
“จิตสํานึกความสัมพันธของมนุษย”  และสงเสริม “จิตสํานึกกลุม”   ของปจเจกชนที่นาสนใจจาก 
ศักยภาพของสื่อที่สามารถสรางสมาชิกในปริมาณมาก 

     จากการที่เวิลด ไวด เว็บ มีแนวโนมจะไดรับการยอมรับในฐานะสื่อใหม และเปน
ตัวเลือกหนึ่งในการใชชีวิตประจําวนัมากขึน้เรื่อยๆ อีกทัง้ยังเปนชองทางการสื่อสารในอินเทอรเน็ต
ที่เปนสื่อที่ตั้งอยูในพืน้ที่สวนตัวและพื้นทีส่าธารณะ ของผูใชงาน ซ่ึงเปนกลุมแฟนคลับฟุตบอล
ตางประเทศ มีการสรางเว็บไซตของกลุมแฟนคลับฟุตบอล เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสาร เพราะ
การสื่อสารประเภทนี้ คือทางเลือกหนึ่งใหกลุมแฟนคลับฟุตบอลไดแสดงความคิดเห็น ความคลัง่
ไคลในกฬีาฟตุบอล โดยผูที่ส่ือสารกันตางก็อยูตางที่ตางถ่ินอาศัยเวบ็ไซตเปรียบเสมือนราน หรือ
สถานที่นัดพบกันโดยทีต่ัวสมาชิกผูใชงานไมไดเดินทางมาพบกันจริงๆ ซ่ึงในการเขามาพูดคุยกนั
นั้น เปรียบไดกับการไดมาพบกันจริงๆ ของกลุมแฟนคลบัฟุตบอล ซ่ึงในสังคมจริง ๆ นั้น กลุมแฟน
คลับฟุตบอลก็มีภาษาพดู และการแสดงออกซึ่งอัตลักษณรวม ที่เขาใจกนัภายในกลุมดวยกันเอง เชน 
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บทเพลง การรวมกันชมเละเชียรฟุตบอล การใสเสื้อที่มีตราสัญลักษณเดียวกนั แสดงใหเห็นถึง
ตัวตนของกลุมภายใตอัตลักษณเดียวกนัคือ ความภาคภูมิใจที่มตีอสโมสรฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ   

     ในเว็บไซตก็เชนเดียวกัน ผูที่ช่ืนชอบฟุตบอลและสโมสรตางๆ ก็เขามาแสดงออกซึ่ง 
อัตลักษณ ของแตละคน ผานการใชสัญญะ รหัสและภาษาในการสื่อสารที่ตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะ
กับตัวส่ือกลางที่พวกเขาใชส่ือสารอยู เชน รูป Emoticon ตัวยอ สมญานามนักฟุตบอล นามแฝงแทน
ผูส่ือสารเอง ฯลฯ 

     โดยในปจจบุันนี้ มีเว็บไซตของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศอยูหลายเว็บไซต เชน 
www.redarmyfc.com www.liverpoolthailand.com www.arsenalclub.com www.chelsea.in.th ฯลฯ 
แตเว็บไซตแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศทีไ่ดรับความนยิมมากที่สุดคือ www.redarmyfc.com (ผล
สํารวจจาก Truehits.net aword ป 2005 : http://www.truehits.net) ซ่ึงเปนเวบ็ไซตของชมรม  
เรดอารมีแฟนคลับอีกดวย 

     ดังนั้นผูวจิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณ
และสัญญะของกลุมแฟนคลบัฟุตบอลตางประเทศ กรณศีึกษา เรดอารมีแฟนคลับ” เนื่องจากผูวจิัยมี
ความเหน็วา จากรูปแบบการสื่อสารอันเปนลักษณะเฉพาะของสื่ออินเทอรเน็ต เว็บไซตของกลุมเรด
อารมีแฟนคลับ นาจะมีรูปแบบรหัสสัญญะ รวมทั้งการสรางอัตลักษณของกลุมทีแ่ตกตางไปจาก
การนําเสนอผานสื่อประเภทอื่น ซ่ึงการรับรูและการสรางอัตลักษณของกลุมเรดอารมีแฟนคลับนัน้ 
จะกอใหเกิดประโยชนในการสรางกลุมเครือขายบุคคลซึ่งมีจุดรวมในดานความคดิแบบเดียวกันอนั
จะนําไปสู กระบวนการสรางความเขมเข็งทั้งในระดับปจเจกบุคคลและกลุมเครือขายเดยีวกันและ
เมื่อมีการรวมตัวกันเกิดเปนสังคมใหมขึ้น การสื่อสารระหวางกลุมจึงเกิดตามมา ประเด็นที่สมาชิก 
ส่ือสารกันนั้นก็มีความหลายหลาย  เชน 

     มีบางกระทูที่ผูส่ือสารแสดงความชื่นชอบตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ และ ดูถูก
สโมสรลิเวอรพูลอยางชัดเจน เชน ในกระทู “แมนยู เจอ ลิเวอรพูล ใกลไดเวลาขุดหลุมฝง"หานเนา"
แลวซิครับ!”   ตั้งกระทูโดยสมาชิกที่ช่ือ “โด…นอย”  มีใจความวา “ชวงนี้ฟอรมของหงสแดง กําลัง
ตก ในวันที่ตองแขงขันกับทีม แมนยู  ทีมแมนยู จะชนะไดแนนอน” ซ่ึงในกระทูนี้ ผูที่ตอบสวน
ใหญแสดงออกวาเปนแฟนบอล ปศาจแดง (สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็) เชน สมาชิกที่ช่ือ 
“cristianoronaldo7” ตอบวา “อุบ !! เหม็นอา เหม็นสาบเปดเนาอา กล่ินสาบแรงจิง ๆเลยอะ เนามา
แตไกลเลยอา สงสัย ตองโดนไมต่ํากวา 3 - 4  เม็ด 5  5  +  ไอเปดเนาเอย !! โดนผีหลอกแน ๆ” 

     มีบางกระทูที่ผูส่ือสารตั้งหัวขอกระทูที่ไมเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเตด็ เชน 
ในกระทูที่ช่ือวา “ชอบคนพากย”  สมาชิกบางคนที่มาตอบ ยังแสดงใหเห็นถึงชื่นชอบตอสโมสร
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แมนเชสเตอรยูไนเตด็ และตอตานกลุมอ่ืนที่ไมเหมือนกับตนเอง เชน “ชอบทุกคนที่เชียรผี  เกลียด  
แจ็กกี(้อดิศร พึ่งยา) แฟนเปด(แฟนสโมสรลิเวอรพูล) พากยที่สุด”  และ “ชอบ บ.บู กะ บิ๊กจะครับ  
ในฐานะที่เปนเด็กผี” 

     นอกจากตวัอยางที่ไดกลาวมาแลว กระทูที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับสื่อสารกันนั้นยังมี
เนื้อหาที่หลากหลาย และพฤติกรรมการสื่อสารกันในเว็บไซตของคนกลุมนี้ยังแตกตางกันออกไป
อีกมากมาย ซ่ึงการรวมกลุมกันเปนชุมชนเสมือนของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ เปนการรวมกลุมเพื่อ
ส่ือสารกันเรื่องฟุตบอลที่เกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรยไูนเต็ดแลว การรวมกลุมยังอาจกอใหเกิด
ประโยชนใหกับกลุม ไมวาจะเปนกลุมสมาชิกที่เขามาสื่อสารกันเอง หรือกลุมคนอื่นที่เกีย่วของ
หรือมีผลประโยชนรวมจากการสื่อสารของกลุมสมาชิก หรือแมกระทั้งการใชเวบ็ไซตเปนชองทาง
ในการสื่อสาร เพื่อพบประพูดคยุกันในสังคมจริง มีการรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงผูวิจัยจะ 
ทําการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ตอไป 
 
1.2  ปญหานําวิจัย 

     1.2.1  การสื่อสารผานเว็บไซตของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับเปนอยางไร 
     1.2.2  สัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับเปนอยางไร   
     1.2.3  อัตลักษณของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับเปนอยางไร  

 
 
 
1.3  วัตถุประสงค 

     1.3.1  เพื่อวิเคราะหการสื่อสารผานเว็บไซตของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
     1.3.2  เพื่อวิเคราะหสัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
     1.3.3  เพื่อวิเคราะหอัตลักษณของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

     การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัไดทําการศึกษาถงึรูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร
และสัญญะทางการสื่อสาร ในการสรางการสรางอัตลักษณของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ 
กรณีศึกษา “เรดอารมีแฟนคลับ” โดยผูวจิยั จะทําการศึกษา เฉพาะ กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส (เวบ็
บอรด) ของ เว็บไซต เรดอารมีเอฟซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com) ซ่ึงเปนเว็บไซตของชมรม 
เรดอารมีแฟนคลับ เทานั้น 
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1.5  คํานิยามศพัท 
 

     แฟนคลับ  หมายถึง กลุมคนที่ช่ืนชอบ หลงใหล คล่ังไคลตอสโมสรแมนเชสเตอร 
ยูไนเตด็ มารวมตัวกันและกอตั้งเปนชมรมโดยใชช่ือวา “เรดอารมีแฟนคลับ” 

     สมาชิก หมายถึง บุคคลที่เขารวมกลุมเรดอารมีแฟนคลับ โดยวิธีการสมัครอยางถูกตอง 
ตามกฎของ เรดอารมีแฟนคลับ 
      เรดอารมีแฟนคลับ หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมแฟนบอลชาวไทยที่มีความชื่นชอบ
หลงใหลตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ มีการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเหน็
ตางๆ เกี่ยวกับ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ตลอดจนมีปฏิสัมพันธในการทํากิจกรรมรวมกันไมวา 
จะเปนกิจกรรมทางดานกฬีา หรือกิจกรรมทางดานสังคม 

     ชุมชนเสมอืน หมายถึง การรวมกลุมเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในระบบอินเทอรเน็ต เปน
ลักษณะของชมุชนที่รวมกลุมกันทางความคิด โดยใชคอมพิวเตอรเปนตัวส่ือสารซึ่งแตกตางจาก
สมัยกอนที่รวมกลุมทางกายภาพ  เปนการสื่อสารโดยผานคอมพิวเตอร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู ความบันเทิง สรางความสัมพันธ ไมมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ แตเปนพื้นที่เกดิขึ้นใน
อาณาบริเวณเครือขายการสื่อสารทางคอมพิวเตอรซ่ึงในงานวิจยันีจ้ะหมายถึง เว็บไซต เรดอารมีเอฟ 
ซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com) 

     เว็บไซต เรดอารมีเอฟซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com) หมายถึง กลุมแฟนบอลชาว
ไทยที่มีความชื่นชอบหลงใหลตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ และมีการติดตอส่ือสารโดยใช
คอมพิวเตอร ผานระบบอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางระหวางผูใชงานรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ
และความคิดเห็นตางๆ เกีย่วกับ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธในการทํา 
กิจกรรมรวมกนัไมวาจะเปนกิจกรรมทางดานกีฬา หรือกจิกรรมทางดานสังคม 
      การสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการรวมกลุม การติดตอส่ือสารกันภายในกลุมและระหวาง
กลุมสมาชอกของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ในกลุมยอยและกลุมใหญเกี่ยวกับการรับขาวสาร การ
ถายทอดขาวสารและการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับภายกนัในกลุม จน 
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุมขึ้น 
      การสื่อสารผานเว็บไซต หมายถึง การสื่อสารที่ใชระบบอินเตอรเนต็ เวิลด ไวด เว็บ 
(World Wide Web หรือ WWW) เปนสื่อกลางในการสือ่สารระหวางผูใชงานรวมกนั ซ่ึงในงานวจิัย
นี้จะหมายถึงการสื่อสารผานเว็บไซต www.redarmyfc.com โดยมีเวบ็บอรด เปนสื่อกลางในการ 
ส่ือสาร 
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      กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส (เว็บบอรด)  หมายถึง เว็บไซตที่มลัีกษณะเปนกระดาน
เสวนา เปนเสมือนบอรดแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเหน็ที่เกิดขึน้เปนเรื่องที่ผูใชงาน 
ตั้งขึ้นหรือเรียกวา “กระทู” เพื่อใหผูใชงานอื่นๆ ไดแสดงความคิดเหน็ 

     อัตลักษณ หมายถึง ความเปนตวัตนของผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดซึ่ง
แสดงออกโดยการสื่อสารรูปแบบตางๆ เพื่อถายทอดความเปนตวัตนเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเตด็ ในแงมุมที่นาสนใจ สวนในระดบักลุมจะมี อัตลักษณรวม (Collect ive Identi ty)  คือ
กระบวนการสรางสํานึกรวมตางๆ ของตนเพื่อบงบอกวาเหมือนหรือแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไรซึ่ง 
ในที่นี้อัตลักษณจะถูกสื่อสารผานสื่อกลางที่เปนเว็บไซต 

     สัญญะ หมายถึง ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมายแทนของจริงในตวับทและใน 
บริบทหนึ่ง โดยสัญญะในทีน่ี้จะประกอบดวยสัญญะในระดับตางๆ ดงันี้ 

 1. รูปเหมือน (Icon) เชน รูปนักฟุตบอล รูปวาด การตูน และภาพเคลื่อนไหวที่ 
แสดงลักษณะของคนที่ปรากฎบนเว็บไซตชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 

 2. ดัชนี (Index) เชน ฉากหลัง (Background)  กราฟฟคและภาพเคลื่อนไหวทีไ่มใช
คนหรือตัวการตูนที่ปรากฏบนเว็บไซตชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 

 3 .  สัญลักษณ (S y m b o l )  เชน สัญลักษณของสโมสร นามปากกา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อันไดแก ภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนเว็บไซตชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 

     ฟุตบอลตางประเทศ หมายถึง ฟุตบอลที่มีการจัดการแขงขันขึ้นในตางประเทศ โดยทีม
แตละประเทศก็จะมกีารจัดการแขงขันกัน ไมวาจะเปนการแขงขันระดบัสโมสรในประเทศเดยีวกัน
หรือการแขงขนัระดับประเทศ ซ่ึงในงานวจิัยนีห้มายถึง ฟุตบอลของประเทศอังกฤษ คือ ฟุตบอล 
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.6.1  ทําใหทราบถึงการเกิดขึ้นของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ทั้งในลักษณะของ
ชุมชนจริงและ ชุมชนเสมือนวามีการรวมตวัและกอตั้งเปนแฟนคลับขึน้มาไดอยางไร และสมาชิก
ในกลุมนัน้มีจดุมุงหมายอยางไรในการเขารวมกลุม ตลอดจนทราบถึงกิจกรรมของกลุมที่สมาชิกได 
มีการรวมกันจดัทําขึ้นมา 

     1.6.2  สามารถเห็นรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูที่สนใจกฬีาฟุตบอลที่รวมกลุม
เปนชุมชนเสมอืนโดยอาศัยการติดตอส่ือสารผานเว็บไซต www.redarmyfc.com ในฐานะที่เปนสื่อ
รูปแบบใหม ทําใหทราบถึงการสื่อสารของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับใน ชุมชนเสมือน วามีการ 
ติดตอส่ือสารกันอยางไรไมวาจะเปนการสื่อสารภายในกลุมและการสือ่สารภายนอกกลุม  

DPU



 14 

     1.6.3   ทําใหทราบถึงการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
ทั้งในชุมชนจริงและ ชุมชนเสมือนวาสมาชิกในกลุมมีการสรางความเปนตัวตน 
      1.6.4    เหน็การรมตัวกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับอันจะนําไปสูการเกิดพลังกลุม 
(Synergy) ซ่ึงกอใหเกิดกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม และเปนองคความรูสําหรับผูที่
ศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุมในอนาคต 
      1.6.5   เปนประโยชนในแงการตลาดสาํหรับผูผลิตเว็บไซตฟุตบอล และกฬีาอื่นๆ ที่จะ
นําเอาความตองการของผูใชบริการมาปรับปรุงแกไข   และใหบริการเว็บไซตใหตรงกับความตอง 
การของผูใชบริการมากที่สุด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
     แนวคดิ ทฤษฎี ที่ใชในการศึกษาวจิัยในหัวขอ “การสื่อสารและการสรางอัตลักษณของ

กลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศในชุมชนเสมือนกับกลุมแฟนคลับฟตุบอลตางประเทศในชุมชน
จริง” ผูวิจัยไดใชแนวคิดในการวิเคราะห 8 แนวคดิคือ  

     2.1 แนวคดิเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร 
        2.2 แนวคดิเกีย่วกับ “แฟน”  และ  แฟนดอม 
           2.3 แนวคดิเรือ่งมลฑลสาธารณะ  
         2.4 แนวคดิอตัลักษณ 
           2.5  แนวคดิทฤษฎีสัญญะวทิยา 
             2.6  แนวคดิเทคโนโลยีส่ือสารเปนตัวกาํหนด 
         2.7  แนวคดิโลกาภิวัตน 
            2.8 งานวิจยัที่เกีย่วของ 
      
2.1  แนวคิดเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร 

     การนําระบบ World Wide Web มาใชในชองทางการสื่อสารนั้นเรียกวา การสื่อสารผาน
ตัวกลางคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication หรือ CMC) Donna L. Hoffman and 
Thomas P. Novak (1995) (อางถึงใน เพ็ญทิพย, 2539:25) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารผาน
ตัวกลางคอมพิวเตอรและใหคํานิยามอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับ Hypermedia CMC วาเปน
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการแจกจายขาวสารเพื่อใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีขอมูล
หลากหลาย การสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรเปนสิ่งใหมในสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรู (Social 
Oriented) ความไมเจาะจงในการสื่อสารในรูปแบบ CMC ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาการ
ส่ือสารที่ไมเจาะจงผูรับสารหรือปราศจากอารมณในการสื่อสาร (Social Emotional) ซ่ึงไม
เหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-face Communication ) นอกจากนั้นการสื่อสารผาน
ตัวกลางคอมพิวเตอรเปนการสื่อสารที่มีลักษณะไมเปนกันเอง คือไมเราอารมณและไมเจาะจงผูรับ

DPU



 16 

สาร ซ่ึงผูรวมสื่อสารแบบ CMC จะตองการปรับสภาพตัวเองเพื่อใหเขากับการสื่อสารมากกวาการ
สรางปฏิสัมพันธในการสื่อสารแบบเผชิญหนา 

     CMC ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถติดตอถึงกันไดหลายทิศทาง (Multi-User-
Dimension) จากลักษณะในการสื่อสารในโลกของ “Cyberspace” ที่มีสมาชิก มีการปฏิสัมพันธกัน 
และมีการเกี่ ยวของกัน  ทําให เกิดชุมชนขึ้น  แต เปนลักษณะที่ เปนชุมชนเสมือน  (Virtual 
Community) และเปนชุมชนที่เกิดขึ้นในรูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรในชุมชน
จําลองนั้นพบวามีปรากฏการณสภาพแวดลอมในการสื่อสารแบบใหม ดังนี้ 

     (ก) สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม 
     สภาพไรการขัดขวางเปนบริบทหนึ่งที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสาร ซ่ึงสภาพไร

การขัดขวางและการควบคุม หมายถึง สภาพที่ผูส่ือสารสามารถแสดงออกไดอยางอิสระโดยไมมี
บทบาททางสังคม หรือระดับชั้นทางสังคมมาขีดขั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร ในการ
ส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรนั้น ไมสามารถเห็นการแสดงออกที่เปนลักษณะภาษากาย ทาทาง
ตางๆ น้ําเสียง โทนเสียง รวมทั้งไมสามารถรูไดวาผูส่ือสารยอมรับหรือไมยอมรับพฤติกรรมการ
ส่ือสาร 

     (ข) สภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมาย 
     สภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมายนั้นเปนบริบทหนึ่งที่มีผลกระทบตอ

พฤติกรรมการสื่อสาร ซ่ึงสภาวะไมมีขอบเขตในการสรางความหมาย หมายถึง สภาวะที่สามารถ
ส่ือสารและแสดงออกทางอารมณและความรูสึกผานทางรูปภาพ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ  

     ตามธรรมเนียมที่สืบตอกันมา รูปแบบการสื่อสารปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลเพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกัน ผูส่ือสารจะใชทั้งรูปแบบสัญลักษณ ที่เปนภาษากายและทาทาง (Non-
verbal) และรูปแบบเพื่อใหเขาใจในเจตนาของผูส่ือสารตรงกัน หากใชเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารได เพราะรูปแบบสัญลักษณถอยคําไมไดแสดงบทบาท
ของการสื่อสารระหวางบุคคลอยางเต็มที่ แตตองอาศัยอานรูปแบบสัญลักษณจากภาษากายและ
ทาทางในการติดตอกับผูอ่ืนดวย ไมวาจะเปนการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง แววตา น้ําเสียง 
รูปแบบการแตงกายในขณะที่ส่ือสาร จะบอกเรื่องราวไดเกือบคร่ึงเรื่อง ไมจําเปนตองบอกวาเรา
รูสึกอะไรอยู การแสดงออกของผูส่ือสารที่มีตอกันไมวาจะเปนการแสดงออกถึงความโกรธ ความ
รัก ความเคารพ การเกลียดชังกัน หรือแมกระท่ังการแสดงออก เราจะตัดสินใจวาเจตนาของผู
ส่ือสารเปนอยางไรนั้น จะเห็นไดชัดเจนจากการแสดงออกทางกายภาพมากกวาการแสดงออกทาง
ถอยคํา ซ่ึงการแสดงทาทางที่เปนภาษากายเปนการสนับสนุนถอยคํา เชน การผงกศรีษะที่เปนการ
ยอมรับ โดยอาจไมตองกลาวคําวาใช เปนตน ในรูปแบบการสื่อสารในบริบทปกติ การผงกศีรษะ 
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การยิ้ม การสบตากัน ระยะหางที่ส่ือสารสามารถใชในการควบคุม ดัดแปลงและแกไขการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูพูดและผูฟงได 

     (ค) สภาวะไมรูผูกระทํา 
     สภาวะการไมรูผูกระทํานั้นเปนบริบทหนึ่งที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสารซึ่ง

สภาวะไมรูผูกระทํา หมายถึง สภาวะที่ไมรูผูที่สื่อสารดวยเปนใคร อยูที่ไหน มีตัวตนอยูในโลกแหง
ความจริงหรือไม สภาวะไมรูผูกระทําประกอบดวย 

- การปลอมตัว 
     การปลอมตัว หมายถึง การกําหนดความเปนตัวตนในอุดมคติของผูสนทนา ไมวาจะ

เปนอายุ เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ซ่ึงการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร (CMC : 
Computer-mediated Communication) เปดโอกาสใหผูส่ือสารปลอมตัวเปนใครก็ได 

- การหลอกลวง 
     การหลอกลวง หมายถึง การที่ผูสนทนาไมไดแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงของตนเอง

หรือเร่ืองราวในกาสนทนาซึ่งในการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหผูส่ือสาร
หลอกลวงกันไดมากกวาสังคมจริง เพราะในสังคมจริง พฤติกรรมการหลอกลวงจะถูกสกัดกั้นดวย
การแสดงสีหนา แววตา น้ําเสียง รวมถึงปจจัยทางการที่เห็นไดชัดเจนเชน รูปรางหนาตาที่สามารถชี้
ชัดไดวาผูสนทนาเปนใครหรือกําลังหลอกลวงอยูหรือไม 

- ความเปนตัวหลากหลาย 
     ในสังคมจริง บุคคลหนึ่งสามารถมีไดเพียงหนึ่งตัวตน ซ่ึงสิ่งที่ใชแทนตัวตนในสังคม

จริงประกอบดวย รางกาย  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ช่ือและนามสกุลเปนตน แตในชุมชน
เสมือนบุคคลหนึ่งสามารถแบงตัวตนสามารแบงตัวตนออกไปไดอยางไมรูจบโดยใชส่ิงที่เปน
ตัวแทนเชน E-mail Address หมายเลขไอซีคิว นามแฝง ฯลฯ ซ่ึงบุคคลหนึ่งสามารถสรางขอมูล
เหลานี้ไดไมจํากัด 

- การเปลี่ยนเพศ 
     เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารในหองสนทนาเปนรูปแบบที่ทําใหผูสนทนาไมรูจักตัวตน

ที่แทจริงของผูที่เราสนทนาอยูดวย ซ่ึงทําใหไมรูวาผูที่เราสนทนาดวยเปนเพศอะไร จึงทําใหผู
ส่ือสารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนเพศตรงขามกับเพศในโลกของความจริงได 

(ง) จินตนาการ 
     สภาพการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร ที่มีการปฏิสัมพันธตอกัน กอใหเกิด

ชุมชนเสมือนขึ้น และสภาพดังกลาวนี้เปนสภาพที่กอใหเกิดการจินตนาการ ซ่ึงในการสื่อสารใน
กระขาวอิเล็กทรอนิกส ผูส่ือสารสามารถจินตนาการสรางภาพ สมาชิกคนอื่นตามที่ไดเห็นจากการ
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พูดคุยผานตัวอักษรไดซ่ึงสภาพที่จินตนาการไวอาจแตกตางหรือเหมือนกับความเปนจริงนั้นขึ้นอยู
กับความสามารถในการจินตนาการและความสอดคลองระหวางสิ่งที่แสดงออกทางการสื่อสารกับ
ตัวตนที่แทจริงของผูส่ือสาร 

     เกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ (Identity) กิตติ กันภัย (2543) ไดกลาวไววา CMC เกิดขึ้นใน
บริบทที่ไมรูใครเปนใคร แตถาใหเวลาไมนานนัก คนจะคอยๆ สรางอัตลักษณ on-line ขึ้นมาไดใน
ขณะที่จะพยายามปกปดขอมูลที่แทจริง 

     จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดนํามาศึกษาลักษณะ
ของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  ที่ ส่ือสารผ านเว็บไซต  เรดอารมี  เอฟ  ซี  ดอท  คอม 
(www.redarmyfc.com) ในฐานะที่เปนชุมชนเสมือนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลตางลักษณะ 
ตางความคิด และนําไปศึกษาเกี่ยวกับบริบทการสื่อสารที่เกิดขึ้นในชุมชนเสมือนใหมแหงนี้ 
ในขณะที่ผูวิจัยจะนําไปเปนแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณและอัตลักษณรวมที่
สมาชิกในกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับไดแสดงออกมา ซ่ึงอาจเปนพฤติกรรมที่เหมือน คลายคลึง
หรือตรงกันขามกับอัตลักษณของผูส่ือสารในโลกจริง หรือเปนเพียงอัตลักษณที่สามารถแสดงออก
ไดบางสวน ณ เวลา หรือสถานที่ใดที่หนึ่งในโลกแหงความเปนจริงก็ได ดังนั้น เมื่อผูส่ือสารทําการ
ส่ือสารผานสื่อกลางอินเทอรเน็ต ผูส่ือสารสามารถที่จะเลือกส่ือสารเรื่องใดก็ได กับผูใดก็ไดตาม
ความพอใจ ชุมชนเสมือนเหลานี้จึงเปนสถานที่แหงการรวมกลุมผูมีความคิด เปาหมาย  และ
วัตถุประสงคที่ตรงกันและเปนชุมชนที่สามารถแสดงความเปนตัวตนของผูส่ือสารไดอยางเต็มที่ 
และนาจะนําไปสูกระบวนการสรางอัตลักษณรวมกันในระดับกลุม เพื่อกาวไปสูการสรางเครือขาย
กลุมบุคคลเพื่อสรางกิจกรรมกลุม เพื่อนรวมอุดมการณ และการตอรองระหวางกลุม เพื่อสรางการ
ยอมรับในระดับสังคมตอไป 
 
2.2   แนวคิดเก่ียวกับ “แฟน” (fan) และ “แฟนดอม” (Fandom)  
      แฟนและกลุมจงรักภักดี 

     “แฟน” เปนคําที่ติดปากคนไทยมานาน Henry Jenkins (1992 :12) กลาววาแฟนมีประวัติ
ยาวนานมากมาจากคําวา “Fanatic” ซ่ึงหมายถึง หลงใหล คล่ังไคล แฟนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษ
ที่ 19 เมื่อมีนักหนังสือพิมพไดพยายามอธิบายถึงคนที่คอยติดตามทีมนักกีฬาอาชีพ จึงกําหนดคําวา 
“แฟน” ขึ้นมาเรียกคนกลุมนี้ หลังจากนั้นก็พัฒนาความหมายของคําๆ นี้ตอมาอีกโดยขยายความ
รวมถึงความจงรักภักดีของผูอุทิศตนเพื่อการกีฬาและงานบันเทิงตางๆ เขาไปดวย แฟนแตละกลุมมี
ความชื่นชอบตางกัน จึงมีลักษณะตางกันทั้งในดานลักษณะภาพลักษณและพฤติกรรมเชนแฟนกลุม
ดนตรีร็อค, กีฬา, ภาพยนตร, ดารา, นักรอง เปนตน 
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     Lisa A Lewis (1992) กลาวา เราตางก็เปนแฟนของสิ่งหนึ่ง ยามที่เรารูสึกวา ช่ืนชม นับ
ถือ และปรารถนา ดังนั้นเราจึงแยกแยะความรูสึกและสรางขอผูกมัดของตัวเองขึ้นมา เราจะสามารถ
เขาใจตัวเราเองไดดียิ่งขึ้น ถาเราไดพยายามเขาใจแรงผลักดันในการเปนแฟนตอส่ิงนั้นๆ การเปน
แฟนแสดงใหเห็นวา สามารถใชส่ิงที่ไดรับจากการติดตามเพื่อสรางความนับถือตนเอง เปนการ
แสดงอํานาจอยางหนึ่งในสังคมของเขา ทําใหเกิดความมั่นใจในสถานการณตางๆ การมีส่ิงที่ตนชื่น
ชอบทําใหแฟนมีโอกาสสรางความหมายของการมีตัวตนในสังคมและประสบการณทางสังคมที่ตน
สนใจและมีหนาที่ตองทํา 

     McQuail (1994 :222) ไดเสนอแนวคิดเรื่องแฟนและกลุมจงรักภักดีไววา 
     1. Fans เปนกลุมแฟนที่ติดตามผลงานของสื่อมวลชน  ขาดลักษณะทางสังคม

เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ยึดติดกับเนื้อหาสาระที่มีผูเสนอ ถาสาระเปลี่ยนแปลงไปกลุมแฟนก็
จะสลายตัวไดทันที บุคคลมักจะไมรูตัววาตนเองอยูในกลุมนี้ บางครั้งกลุมนี้อาจไดรับแรงกระตุน
จากสื่อหรือดวยความสมัครใจ ที่จะรวมกลุมกันอยางจริงจัง 
     2. Medim Audience เปนกลุมที่มีความจงรักภักดีตอส่ือชนิดนั้น ๆ อยางจริงจัง อาจเกิด
จากการกระตุนของสื่อหรือเหตุผลเชิงพาณิชย เชน การโฆษณาชวนเชื่อ ลักษณะนี้เปนพวกติดชอง 
ติดสถานี ติดหนังสือ หรือแมกกาซีน ติดองคกรส่ือสารมวลชนนั้น เราสามารถบรรยายลักษณะของ
กลุมนี้ไดเพราะยาวนาน ไมสลายงาย 

     นอกจากนี้ยังมีผูที่ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลุมแฟนไวอีก ที่นาสนใจและสามารถใช
ประกอบการพิจารณาลักษณะของผูบริโภคที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชมรมเรดอารมีแฟน
คลับคือ Joli Jenson (1992 : 15) ไดเสนอเกี่ยวกับกลุมแฟนไวอีกโดยแบงลักษณะของแฟนออกเปน 
2 แบบไดแก 

     1. แบบปจเจกชน แฟนลักษณะนี้จะแยกตัวจากสังคม จากครอบครัว ชีวิตจะถูกครอบงํา
อยางไรเหตุผล ถูกลอลวงโดยสื่อมวลชนและคนมีช่ือเสียงไดงาย 

     2. แบบกลุม มีลักษณะจงรักภักดีตอส่ิงที่หลงใหลและหลังจากนั้นจะเกิดความจงรักภักดี
ตอกลุมที่หลงใหลในสิ่งเดียวกันนอกจากนี้ยังมีลักษณะจงรักภักดีตอความมีช่ือเสียงของดาราและ
อาการเหลานี้ที่เกิดขึ้นเปนอาการโรคติดตอ ตอสมาชิกในกลุมมีเหตุผล 

     Robert Escarpit (1975 : 69) กลาววา “Group set” เปนกลุมคนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
และไมรูตัววามีคนที่มีลักษณะความชอบที่คลายกัน จนกระทั่งสื่อนํามาเผยแพร ส่ือทําใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธ (interaction) กันระหวางคนในกลุมและกอใหเกิดกลุมใหมขึ้น โดยที่ส่ือเปนผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการสรางวัฒนธรรมเฉพาะกลุมใหกับผูรับสาร โดยผูรับสารมีโอกาสที่เลือกรับสารหรือ
ส่ือที่ตนคิดวาเหมาะสมและถูกใจเพื่อเพิ่มคุณคาในแงของสติปญญากลายเปนวัฒนธรรมของกลุม 
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     ดังนั้น คําจํากัดความ ของคําวา “แฟน” (Fan) จึงถูกตั้งขึ้นมาวาเปนกลุมคนที่ช่ืนชมและ
หลงใหลในความเปนตัวตนของผูที่มีช่ือเสียงโดงดัง และบรรดากลุมคนที่ช่ืนชมเหลานี้ไดถูก
เชื่อมโยงเขาสูระบบของความโดงดังที่ผานมาถึงกลุมของตนโดยสื่อมวลชน 

     Joli Jenson (1992 : 15) กลาวเพิ่มเติมวา การมองกลุมแฟนนั้นเปนลักษณะอาการทาง
สังคมสามารถที่จะแบงออกเปนลักษณะยอยๆ ได 2 ลักษณะคือบุคคลที่หลงใหลและชื่นชมอยูลําพัง 
(Obsessed Loner) กลุมของสมาชิกที่อยูรวมกันเปนกลุมกอน และสามารถที่จะถูกเชื่อมโยงเขา
ดวยกันอยางลึกซึ้ง และสามารถแพรกระจาย(Diffuse) กลุมของตนเองออกไปไดตามความเขาใจ
รวมกันเกี่ยวกับชีวิตที่ทันสมัย 

     กลุมแฟนแตละกลุมมีแรงจูงใจที่สัมพันธกันกับความเขาใจรวมกัน (Assumptions) ที่
เกี่ยวกับความทันสมัยของแตละบุคคล ไดแก 

- กลุมแฟนผูหลงใหลแตเพียงลําพัง (Obsessed Loner) จะเกี่ยวของกับความรูสึกที่
อยากใหตนแตกตางจากผูอ่ืน (Alienate) ทําใหความเปนมวลชนนอยลง เขา หรือ เธอ ถูกตัดออก
จากครอบครัว เพื่อน และชุมชน ชีวิตของเธอและเขาถูกครอบงําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากความโดงดัง
และมีช่ือเสียงของดาราหรือนักกีฬา ฯลฯ ที่ตนชื่นชอบ จนทําใหสูญเสียความเปนของตัวเอง คน
เชนนี้จะถูกยั่วเยาดวยส่ือมวลชน นําเธอและเขาไปสูโลกมายา ของผูที่มีช่ือเสียงโดงดัง จนกระทั่ง
ขามเสนไปสูอาการทางจิต ที่อยากจะฆา วัตถุนั้นที่ตนถืออยากเปนเจาเขาเจาของ เพื่อใหสมความ
ปรารถนาของตัวเอง 

- กลุมแฟนผูบาคลั่ง (Frenzied Fan) เปนกลุมของแฟนผูหลงใหลและบาคล่ังสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งอยางไมสมเหตุสมผลมีความจงรักภักดีตอผูที่มีช่ือเสียงนั้น ๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดอาทิแฟน
ฟุตบอลและแฟนคอนเสิรตแฟนในกลุมไดรับการชักจูงหรือครอบงําโดยอิทธิพลภายนอกไดงาย 
 
     แฟนดอม (Fandom) 

     แฟนดอม (Fandom) กลุมชนผูคล่ังไคล เปนลักษณะอาการทางแก ทางดานจิตวิทยาใน
วิทยานิพนธฉบับนี้จะใชคํานี้ทับศัพทวา “แฟนดอม” เปนลักษณะอาการทางจิตเปนการทดแทน
ทางดานจิตวิทยา มีความพยายามที่จะสรางสิ่งที่เรียกรองความสนใจตาง ๆ ขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งใดที่
ขาดและพึงจะตองมีในชีวิตที่ทันสมัย 

     Michel de Certeau (1984 : 27) ไดพูดถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “แฟนดอม” โดยใหคํา
จํากัดความวา “วัฒนธรรมแฟนเปนปรากฏการณที่ซับซอนและมีหลากหลายมิติ มีรูปแบบของการ
เขารวมในหลายระดับ และมีความเปนเจาเขาเจาของในสื่อตัวนั้น อาทิส่ือหนังสือ ก็จะมีความคิดวา
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ตนเปนเจาของบทความสั้น ๆ และจะตองมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น และเปนตัวแทนที่มี
ปากมีเสียงใหกับชุมชนหรือกลุมของตัวเอง 

     กลุมแฟนเหลานี้จะปฏิเสธลําดับชั้นทางวัฒนธรรมที่อยูเหนือความเรียบงายและความ
เหมาะสมและพยายามที่จะตัดขั้นตอนที่เปนเหตุเปนผลที่ดูซับซอนโดยปรับใหเปนไปตาม
ความรูสึกของตนเพื่อใหเขากับประสบการณทางวัฒนธรรมของพวกเขาเหลานั้น      

     Michel de Certeau (1984 : 27) ไดกลาวถึงวา “แฟนดอม” ในฐานะเปนกลุมชุมชนยอย
เฉพาะซ่ึงถามองในแงของความสัมพันธในระหวางผูบริโภคก็จะเรียกไดวา กลุมชนเหลานี้จะมี
กิจกรรมเฉพาะที่จะเปนปากเปนเสียงแทนกลุมชนของตนเองหรือเปนปากเปนเสียงแทนผูบริโภค
ซ่ึงกิจกรรมหลาย ๆ อยางจะมุงความสนใจไปสูขั้นตอนของการสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสมของตน
ขึ้นมา 

     Henry Jenkins (1992 : 278) ไดกลาววา “แฟนดอม”   ไมสนใจที่จะแยกแยะ ระหวาง
ผูอานและผูเขยีน กลุมแฟนจะไมบริโภคเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูผลิตขึ้นกอน (Pre – produced) เขา
เหลานั้นจะเปนกลุมแฟนที่ผลิตเรื่องราวในกลุมของเขาเองนอกจากนั้นก็ยังผลิต นวนิยาย ศิลปะ
ภาพพิมพ เพลง วิดีโอ และการแสดงตาง ๆ ดวยตวัเองและไมตองการทีจ่ะลอกเลียนแบบใครซึ่งจะ
สอดคลองกับกลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ผลิตเรื่องราวของกลุมขึ้นมาโดยมีการจัดทําเวบ็ไซตขึ้นชื่อวา 
เรดอารมีเอฟซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com)โดยภายในเว็บไซต จะมีเร่ืองราวโดยละเอยีดของ 
กลุมเรดอารมีแฟนคลับ ตลอดจนกจิกรรมที่จัดในแตละครั้ง 

     John Fiske (1989 :37) กลาววา แฟนมีสวนอยางยิ่งตอการผลิตซ่ึงสามารถจําแนก
ผลผลิตออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

       1. ผลผลิตทางสัญลักษณ (Semiotic Productivity) คือผลผลิตในลักษณะนี้จะประกอบ
ไปดวยการสรางความหมายของลักษณะเฉพาะทางสังคม (Social Identity) และประสบการณทาง
สังคม (Social Experience) จากแหลงสัญลักษณตาง ๆ ของสินคาวัฒนธรรมเมื่อความหมายตาง ๆ 
ถูกพูดและมีการใชรวมกันระหวางปากตอปาก หรือถูกนําไปใชในรูปแบบของสาธารณะผลิตผล
เหลานี้อาจถูกเรียกวา “ผลผลิตจากการบอกกลาว” 

       2. ผลิตผลจากการบอกกลาว (Enunciative Productivity) การบอกกลาว คือ การใช
ระบบสัญลักษณซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของผูที่ถูกพูดถึงสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาเฉพาะในสังคมนั้น ๆ และมี
เนื้อหาซึ่งมีความเปนชั่วคราว การพูดจาของบรรดาแฟน ๆ ตางเปนจุดกําเนิดและการหมุนเวียนของ
ความหมายตาง ๆ ของตัววัตถุ ของแฟนดอม (Fandom) ภายในกลุม 

     จากแนวคิดนี้จะเห็นวา คําวา “แฟน” เปนคําที่เรียกคนที่ช่ืนชอบ หลงใหล คล่ังไคลตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่มีช่ือเสียง เชนเดียวกับ ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ที่ทุกคนมารวมตัวกันและกอตั้งเปน
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แฟนคลับ เนื่องจาก ช่ืนชอบ หลงใหล คล่ังไคลตอฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดและ
กลุมแฟนคลับก็จะมีความจงรักภักดีตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด พรอมทั้งสมาชิกในกลุม ยัง
แสดงอํานาจของกลุมออกมาเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนแฟนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เชน       
สมาชิกแตละคนตางก็มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นกันตลอด รวมทั้งการ
สะสมของที่ระลึกที่เปนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเหมือนกัน ยิ่งไปกวานั้นถามีการจัดเชียร
ฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ทุกคนจะรวมใจกันใสเสื้อที่มีสัญลักษณของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด มาเชียรพรอมกัน เพื่อบงบอกวาตนคือแฟนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเรื่อง “แฟน” (fan) และ “แฟนดอม” (fandom) มาเปนกรอบในการ
วิเคราะหเพื่ออธิบายผล 

 
2.3  แนวคิดเรื่องมณฑลสาธารณะ ( Public Sphere) 

     Hebermas (อางถึงใน รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์, 2542 : 10)กลาวถึงมณฑลสาธารณะ วา
มณฑลสาธารณะเกิดขึ้นในชวงระหวางศตวรรษที่ 17 และ18 ที่ประเทศอังกฤษอันอยูในชวงทุน
นิยม เปนสถานที่อิสระจากรัฐบาล และมีการปกครองตนเองดวยอํานาจทางเศรษฐกิจการแสดง
ความคิดเห็นเรื่องการเมืองเปนการใชเหตุผลในการวิจารณอํานาจรัฐ เพื่อขอสรุปที่เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับมณฑลสาธารณะนี้  ประชาชนมีสิทธิมีความคิดที่เปด
กวาง และสามารถเสนอขอถกเถียงแกรัฐบาลในขณะนั้นได การทํางานของรัฐบาลเปดกวางสู
สาธารณรัฐโดยผานการวิจารณ และตีพิมพเปนหนังสือพิมพ 

     Poster (อางถึงใน รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์, 2542:11) กลาวสรุปไววาในอารยธรรม
ตะวันตก มณฑลสาธารณะอยูในหลายๆสถานที่ดวยกัน เชน โบสถทองถิ่น (New England Church) 
รานกาแฟ (Coffee house) ลานชุมชนประจําเมือง (Village Square) หรือแมแตมุมถนนซึ่งเปน
สถานที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ในสังคม สถานที่เหลานี้เปนการแสดงสาธารณมติ 
(Public Opinion) ซ่ึงในสมัยนั้นเปนความคิดเห็นทางการเมือง มณฑลสาธารณะเปนสิ่งหนึ่งที่แสดง
ถึงความเปนประชาธิปไตย 

     ปจจุบันมณฑลสาธารณะเหลานี้ยังคงมีอยู ไมเพียงแตเปนศูนยกลางแสดงความคิดเห็น
ทางดานการเมืองอยางเดียว แตยังรวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่นาสนใจในสังคมดวย มณฑลสาธารณะ
บางสวนยายมาอยูในสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่ออ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆเปนการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นทั่วๆไป อันเปนสิ่งที่นาสนใจในสังคมหรือเรียกวาเวทีเสวนาทาง
วัฒนธรรม (Cultural Forum) ซ่ึงเปนตัวแทนของคนในสังคม (Social Representation) 
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     Poster ยังกลาวอีกวา เมื่อวิวัฒนาการสื่อสารไรพรมแดนมาถึง อินเตอรเน็ตไดกอใหเกิด
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) ซ่ึงเปนมณฑลสาธารณะใหมในปจจุบัน แตมณฑลสาธารณะที่
เกิดขึ้นในอาณาบริเวณเครือขายการสื่อสารทางคอมพิวเตอร (Cyber Space) แตกตางจากมณฑล
สาธารณะในอดีต เพราะการสื่อสารโดยผานตัวกลางคอมพิวเตอรทําใหเกิดความแตกตางจากการ
ส่ือสารแบบเผชิญหนา มณฑลสาธารณะในสมัยกอนเปนสถานที่ที่ประชาชนสามารถพูดไดอยาง
เทาเทียมกัน เปนการอภิปรายอยางเปดเผยโดยมีการกําหนดสถานภาพของคนแตละคนโดยชดัเจน ผู
แสดงความคิดเห็นมีขอโตแยงอยางมีเหตุผลเพื่อบรรลุเปาหมายที่สอดคลองกัน แตคํานิยามของ
มณฑลสาธารณะในอดีตไมสามารถใชไดกับชุมชนเสมือนที่เกิดขึ้นในระบบการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ต ถึงแมวาผูใชอินเตอรเน็ตมีสิทธิพูดไดเทาเทียมกัน แตเปนการโตแยงกนอยางไมคอยมี
เหตุผลและไมมีความสอดคลองกัน 

     เมื่อบุคคลตางๆ ติดตอสัมพันธกันก็ยอมมีเอกลักษณ (Identity) ของตัวเอง เอกลักษณ
เปนสิ่งที่ยึดติดกับลักษณะทางกายภาพของมนุษย ซ่ึงเอกลักษณนี้เองทําใหบุคคลตองรับผิดชอบตอ
จุดยืนของตนเอง และมีความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันเพราะเปนการสื่อสารที่เห็นหนาซ่ึงกันและกัน 

     แตสําหรับการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ผูใชสามารถเลือกเอกลักษณและ
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไดตามความตองการ เชนวันหนึ่งผูใชอาจจะเปนชายวัยสูงอายุที่มีช่ือวา 
John@well.com แตอีกวันผูใชอาจเปลี่ยนเปนเด็กสาววัยรุนภายใตช่ือ Kate@aol.com และดวย
เอกลักษณที่ไมตายตัวของแตละคนนี้ ทําใหเกิดการรวมกลุมที่ไมคอยลงตัว ไมมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกัน และเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันมากเกินไป (ทั้งๆที่อาจจะมาจากคนๆเดียวกันก็ได) 
การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรจึงเปนการแสดงความคิดเห็นตามความสนใจของผูใชงาน 
เอกลักษณของผูใชแตละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได เพราะไมมีสถานภาพของบุคคลที่แทจริงอัน
เปนสิ่งที่แตกตางจากมณฑลสาธารณะในสมัยกอน 

     การสื่อสารของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับในสังคมจริง โดยเฉพาะการรวมตัวกัน
พูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลนั้น ผูอยูในสังคมนั้นจะสามารถเห็นหนาคาตาของผูสนทนาอยาง
ชัดเจน เห็นเอกลักษณที่คูสนทนาแสดงออกมา ทําใหผูที่ไมสามารถหลบหลีกตัวเองเพื่อแสดง
เอกลักษณอ่ืนๆ ที่ไมใชของตนเองออกมาได แตถาเปนมณฑลสาธารณะที่เกิดในลักษณะชุมชน
เสมือนนั้น สมาชิกสามารถแสดงเอกลักษณอ่ืนๆ ออกมาไดโดยผูอ่ืนไมสามารถลวงรูได  

     จากแนวคิดเรื่องมณฑลสาธารณะ ทําใหทราบวามณฑลสาธารณะในปจจุบันโดยเฉพาะ
ในสื่ออินเตอรเน็ตแตกตางจากมณฑลสาธารณะในอดีต ซ่ึงผูวิจัยจะนําแนวคิดเรื่องมณฑล
สาธารณะของการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตมาศึกษาลักษณะชุมชนเสมือนของชมรมเรดอารมีแฟน
คลับที่ส่ือสารผานเว็บไซต มาเปนกรอบในการใชมณฑลสาธารณะ ในการสรางอัตลักษณ
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และสัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ และการอาศัยมณฑลสาธารณะในการกอตั้งชุมชน
และการดําเนินกิจกรรมผานมณฑลสาธารณะอีกดวย  

 
2.4   แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 
    Kathryn Woodward (1997) ใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไวดังนี้ 

     “อัตลักษณ” (Identity) เปนคําที่ตองเชื่อมโยงกับคําวา “ความแตกตาง” (Difference) การ
ที่คนใหนิยามตัวเองวา “ฉันคือใคร” มักจะวางอยูบนรากฐานของความเขาใจ “ฉันแตกตางจากใคร” 
เชนแตกตางกันที่ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา เชนคนไทยบอกวาตัวเองแตกตางากคนลาวที่เจริญกวา มีวิถี
ชีวิตไปในทางวัตถุมากกวาชาวลาว การสรางอัตลักษณที่แตกตางมักนํามา ซ่ึงการถือวาคนอื่นเปน
คนนอก เปนคนแปลกหนา และมักจะนํามาซึ่งการทะเลาะเบาะแวงหรือการรบราฆาฟน ถาจําเปน
เพื่อรักษาอัตลักษณของตนเองใหคงอยู เพราะเราไมสามารถไปใชชีวิตในกรอบของคนอื่นได 

     ประธานาธิบดีจอรช  บุช  จู เนียร  ก็กําหนดอัตลักษณของชาวอเมริกันวามีความ
เจริญรุงเรือง มีวิถีชีวิตที่นาอิจฉา นาใฝฝน เปนฝายเทพ แตกตางจากโลกตะวันออกกลางที่สตรีไมมี
เสรีภาพ รักความรุนแรง และเปนฝายมาร ดังนี้เปนตน เปนภาพของอัตลักษณในระดับรวมหรือ 
communal identity เปนตัวแบงแยกเราจากคนอื่น ซ่ึงในระดับโลกมีแนวโนมวาจะเกิดมากขึ้นเรื่อย 
ๆ เพราะเปนตัวเกาะเกี่ยวในเครือขาย ถาเราไมมีอัตลักษณ เราก็ไมรูวาเราจะเกาะกับเครือขายใคร 
อัตลักษณมีความสําคัญเพราะมันจะเปนตัวอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มันเปนตัวอธิบายวา
บุคคลกําลังคิดอะไร จะทําอะไร มีเปาหมายอยางไร จากอัตลักษณที่เขาสังกัดอยูเราจะเห็นอัตลักษณ
ของคนไดจากศัตรูของเขา หรือมิตรของเขา จากสิ่งที่เขาแสดงออก หรือจากสิ่งที่เขาใชบริโภคหรือ
ยึดถือเปนสัญลักษณชมรมเรดอารมีแฟนคลับจัดไดวาเปนชมรมที่มีเครือขาย ที่แข็งแรงมาก เองจาก
สมาชิกของกลุมตางมีการเกาะเกี่ยวทางสังคม มีการปฏิสัมพันธกัน มีเครือขายที่มีการติดตอส่ือสาร
กับสมาชิกที่ช่ืนชอบ และคลั่งไคลในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

     ตอมาการทบทวนความหมายของอัตลักษณ  เปนการบวนการที่สร างปญหา 
(problematic) ในแวดวงวิชาการอยูไมนอยเพราะความหมายของอัตลักษณไดแปรเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา จากเดิมที่อัตลักษณไดรับการนิยามวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปน
ความหมายเดียวกับคําวา “เอกลักษณ” นั้นในปจจุบันนี้มุมมองทางสังคมศาสตรไดร้ือสราง
ความหมายเสียใหม ใหเหมาะสมกับคําวา “อัตลักษณ” มากขึ้น ดวยการพิจารณาความหมายของอัต
ลักษณใหสัมพันธกับความเขาใจ การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในบริบทของโลกาภิวัฒนที่ เนน
ปรากฏการณของการมีปฏิสัมพันธในมิติของเวลาอันรวดเร็ว และมิติของพื้นที่ที่ไรขอบเขตจํากัด
รวมทั้งการเคลื่อนไหวในระดับขบวนการที่เปนผลใหการกอรูปของอัตลักษณเกี่ยวของสัมพันธกับ
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ทิศทางใหมในเชิงสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และปจจัย ๆ มากขึ้น ไมใชเปนเพียงสิ่งที่กําหนดจาก
ปจเจกภาพของบุคคลอีกตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณบนไซเบอรสเปซ (Identity & Cyberspace) 

     หากอธิบายตามหลัก Looking Glass Self Theory ของนักวิชากรสายจิตวิทยา JacQues 
Lancan (อางถึงใน  จิรัฎฐ  ศุภการ, 2545) ที่วามนุษยทุกคนนั้น จะเรียนรูความเปนตวัเองผานคําบอก
เลาของผูอ่ืนวาตัวเองเปนอยางไร  ราวกับวาเหน็ภาพของตัวเอง หรือพดูงายๆ วา ผูอ่ืนเปรียบเสมือน
กระจกสะทอนใหรับรูเกีย่วกับตนของตนนั่นเอง  และถาเปนเชนนั้นแลว  “ตัวตน” ก็คงเปนเพยีงสิ่ง
ประกอบสรางอยางชัดเจน เปนเครื่องเลนที่ไมจําเปนตองใหความสําคญัหรือยึดมั่นถือมั่นอีกตอไป
ในมุมมองของ Cyberculture และการใชอัตลักษณ เปนเครื่องเลนในชุมชนเสมอืนจริงถือเปนการ 
แสดงออกที่หลุดพนไปจากวาทกรรมในโลกแหงความเปนจริง 

     วาทกรรมในทัศนะของ Stuart Hall นักทฤษฎีสาย Cultural Study  เชื่อวา อัตลักษณเปน
เพียงส่ิงประกอบสราง โดยกลาววา ความเปนตัวตนนัน้เปนเพยีงชิ้นสวนหลายๆชิน้ ที่ถูกประกอบ
รวมกันขึ้นมาเทานั้นเอง และภายใตบริบทของสถานการณอยางใดอยางหนึ่งนัน้อาจมีการเชื่อมตอ
ช้ินสวนตางๆ เขาดวยกัน และสงผลตอการแสดงออกของบุคคลในลักษณะหนึ่ง  แตเมื่ออยูภายใต
บริบทที่แตกตางออกไป อาจจะมกีารเชื่อมตอช้ินสวนตางๆและสงผลกระทบตอการแสดงออกของ 
บุคคลในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได (อางถึงใน จรัิฎฐ ศุภการ, 2545) 

     ฉะนั้น  วาทกรรมภายในตัวบุคคลจึงสามารถเคลื่อนยายไปมาไดภายในบริบทสังคมที่
แตกตางกัน   มนุษยคนหนึ่งจึงเปนเพยีงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแยงกันหรือ
สงเสริมกัน   และลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนนั้นก็เกิดจากการผสมผสานวาทกรรมเหลานั้นไป
ในทิศทางที่แตกตางกันออกไป   คนเราจงึสามารถสรางอัตลักษณทีแ่ตกตางกันและหลากหลายได
ในสถานการณตางๆ   และองคประกอบของวาทกรรมนั้นไมจําเปนตองเชื่อมตอกนัเสมอไป    จึง 
เห็นไดวา  แทจริงแลวอัตลักษณตางๆ เปนเพยีงการเชื่อมรอย องคประกอบของวาทกรรมใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง    เมื่อบริบทเปลี่ยนไปคํานิยามของอตัลักษณก็สามารถเปลี่ยนแปลง 
ไปไดดวย (อภญิญา  เฟองฟูสกุล, 2543) 

     นอกจากนัน้  แนวความคิดของ  Cyberculture  กบัการทําตัวตนใหกลายเปนเพียงของ
เลนยังเปนการตอกย้ําวาทกรรมในความคิดของ Michel  Foucault  ที่เชื่อวาความเปนปจเจกบุคคล
เปนผลของวาทกรรม (Discouse) และปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discouse Plactice) โดยคําวาวาท
กรรมนั้น หมายถึงผลิตความหมายเกีย่วกับความจริงในเรื่องตางๆ ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตชุด 
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ความรู กฎเกณฑ    และขอปฏิบัติทางสังคม   การมีสถาบันทางสังคมคือปฏิบัติการทางสังคมที่
ตอเนื่อง มาจากความรูนั้น  และที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูก
ผลิตออกมา  สวนอํานาจก็หมายถึงกระบวนการทางประวัติศาสตรสังคมที่สถาปนาอานาจักรแหง 
ความจริง (Regime of True)  ชุดใดชดุหนึ่งขึ้นมา     

     ไซเบอรสเปซไดผานชวงเวลาของการเปนพื้นที ่ เพื่อการติดตอส่ือสารและการแลก 
เปลี่ยนขอมูลขาวสารมาสูชุมชนในรูปแบบใหมที่ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอชีวติผูคน  อีกทัง้
ยังมิไดจํากัดอยูเพยีงสถานที่เดียวเทานั้น  หากแตเปนถึงหลายสถานที่ในเวลาเดยีวกันผูคนสามารถ
กระทําการตางๆ  ไดโดยการเชื่อมตอไปยังสถานที่ดังกลาว  และมีการปฏิสัมพันธกันลวนแลวแต 
เปลี่ยนแปลงไปในแตละสถานที่ขึ้นอยูกบัคุณคาและความสามารถที่แตละที่นั้นมีให 

     แตละสถานที่ลวนมีคณุคาในตัวเอง  คุณคาเหลานี้แสดงออกผานความสามารถในการ
ทําใหมนษุยเปนคนปกตหิรือถูกทําใหพกิาร  โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือขอจํากัด  ไมวาจะเปน
ขอจํากัดในตัวส่ือเองหรือขอจํากัด ( ความพิการหรือถูกทําใหพกิาร )  ของผูใชส่ือ  ไซเบอร สเปซ
ไดสรางความหมายของความเปนคนขึ้นมาใหม  และชวยใหคนพกิารหรือถูกทําใหพิการอยางคนที่
ไรสิทธิ์  ไรเสียงในสังคมกลายเปนคนมีความสามารถ   ในขณะที่โลกแหงความเปนจริงไมอนุญาต
ใหกระทํา  แตอยางไรก็ตาม  ความหมายของคําวาไรความสามารถนั้นก็เปลีย่นแปลงไปไดเร่ือยๆ  
เมื่อสถาปตยกรรมของพื้นที่เปลี่ยนไป  และสิ่งที่เปนตวักาํหนดการเปลี่ยนแปลงของสถาปตยกรรม 
ไซเบอรสเปซก็คือรหัสหรือ code 

     Code หรือ  รหัสเปรียบเสมือนตัวควบคุมทุกสิ่งในพืน้ที่นั้น  ๆ แลวเชนทีก่ลาวไปแลว
วาไซเบอรสเปซมิใชเปนเพยีงสถานที่แหงเดียว    แตเปนถึงหลายที ่ และตางก็มิไดมีธรรมชาติที่
เหมือนกนั  อีกทั้งธรรมชาติเหลานี้ก็มไิดเกิดขึ้นมาเอง  แตถูกสรางขึ้นโดยสถาปตยกรรมที่สราง
สถานที่ที่แตกตางกันเหลานัน้ขึ้นมา  ในขณะเดยีวกนั  สถาปตยกรรมเหลานัน้ก็มิไดเกิดขึน้เอง 
เชนกัน  แตถูกสรางขึ้นโดยสถาปนิกแหงไซเบอรสเปซหรือผูเขียนรหัส 

     โครงสรางของอัตลักษณอันเกิดจากการจัดระบบของสังคม บนไซเบอรสเปซนั้น มี
อิทธิพลตอสมาชิกผูเขารวมในสังคมดังกลาวอยางยิ่ง  เนื่องจากสังคมบนไซเบอรสเปซผานสื่อ
เว็บไซตนัน้เปนการรวมกลุมกันทางความคดิผานการสื่อสารในลักษณะชุมชนเสมือนจริง  ซ่ึงทั้งตัว
ส่ือและผูใชส่ือมีขอไดเปรียบและขอจํากดัที่แตกตางไปจากสื่อประเภทอื่น  ดังนั้น  ปจเจกบุคคลจงึ
ตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณเมือ่ไดเขาไปเปนสมาชิกของสังคมใหม  นัน่ก็หมายถึง  อัตลักษณสวนตน
และอัตลักษณสวนรวมของกลุมตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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กลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับก็เชนเดียวกนั แตละคนตางก็มีอัตลักษณของความเปนคนที่ช่ืนชอบ
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ และเมื่อมีการรวมกลุมกันกจ็ะกอใหเกิดอัตลักษณรวมกันของกลุม 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดรูปแบบการดําเนินชวีิตทีแ่ตกตางออกไปจากโลกแหงความจริง  และมีสถานที่ 
พบปะและการรวมกลุมกอใหเกิดเปนกลุมวัฒนธรรมยอยขึ้นมา ซ่ึงมทีั้งในสังคมเสมือนและสังคม 
กายภาพ 

     ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องอัตลักษณมาศึกษาเพื่อหาขอแตกตางของชมรมเรดอารมีแฟน
คลับแฟนคลับวา ในกลุมมีจุดเดนอะไรและมีความแตกตางจากแฟนคลับกลุมอื่นอยางไร 
เนื่องจากอัตลักษณมีความสําคัญเพราะเปนตัวอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได อัตลักษณเกิด
จากปฏิสัมพันธระหวางตัวตนกับสังคมเชนเดียวกับชมรมเรดอารมีแฟนคลับ เนื่องจากวาสมาชิกแต
ละคนนั้นจะมีอัตลักษณที่แตกตางกันไปแตเมื่อทุกคนไดมารวมกันแลว สมาชิกแตละคนจะตอง
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของตนเพื่อที่จะไดเขากลุมไดและเกิดการยอมรับในกลุมขึ้น 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับสัญญะวิทยา 

     กาญจนา แกวเทพ (2542 : 80) ไดใหคําจํากัดความวา “สัญญะวิทยา” วาเปนศาสตร
แหงสัญญะ (Science of sign) สําหรับคําวาสัญญะ (Sign) หมายถึงสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ความหมาย (meaning) แทนของจริง / ตัวจริง (object) ในตัวบท (text) หรือบริบท (context) หนึ่ง ๆ 
ซ่ึงในบริบทหนึ่ง ๆ ของสังคมอาจใหความหมายที่แตกตางกันออกไป ส่ิงที่นํามาใชเปนสัญญะนั้น
อาจจะเปนวัตถุส่ิงของ เชนรูปภาพ แตสัญญะที่เรารูจักมากที่สุดก็คือ ภาษาที่เราจะเห็นความสําคัญ 
และ พลานุภาพของสิ่งที่เราเรียกวาสัญญะ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรม ตํานาน คัมภีรทางดางศาสนา
มากมาย 

     ทฤษฎีสัญญะวิทยามีอัตลักษณอยูตรงที่จะสนใจเรื่องการสรางสรรคและการแปรเปลี่ยน
ความหมายที่ดํารงอยูในสัญญะตาง ๆ นักวิชาการที่ควรไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิกวางรากฐาน
ของทฤษฎีสัญญะวิทยาคือ 

     F. De Saussure (กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 82) นักวิชาการดานภาษาศาสตรชาวสวิส
ไมไดมีงานเขียนเปนของตนเอง แตบรรดาศิษยรวบรวมคําบรรยายของทานมาพิมพรวมเลม เขา
ยอมรับวา ภาษาเปนสัญญะอยางหนึ่ง แตขยายและเสนอวา ยังมีระบบสัญญะรูปแบบอื่น ๆ ที่
สามารถจะแสดงความหมายและความคิดของผูสงสารได ไมวาจะเปนภาษาใบ พิธีกรรม สัญญาณ
ทหาร อาหาร อาการเจ็บปวย ฯลฯ กลาวคือ ทุกส่ิงทุกอยางจะเปนสัญญะไดหากถูกนํามาใชแสดง
ความหมายได 
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     ดังนั้น สัญญะวิทยา (Semiology) จึงเปนศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะที่อยูในบริบท
หนึ่ง ๆ (Life of sign) เพื่อตองการหาความหมายอันแทจริงของสัญญะนั้น คําถามที่นักสัญญะวิทยา
จะตั้งก็คือ อะไรเปนตัวสถาปนาสัญญะ (Constitute) มีกฎอะไรบังคับอยู และสัญญะนั้นผกผนัไปได
อยางไร (ส้ินสุดความหมายหนึ่ง หรือแปรเปลี่ยนไปสูอีกความหมายหนึ่ง)  

     C. Peirce (กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 82) มีความคิดวามีสัญญะหนึ่ง ๆ มีองคประกอบ 2 
สวน คือ สวนที่เปนตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) เชนเมื่อเรายกมือข้ึนพนม
ระหวางอก (Signifier) ก็จะมีความหมายถึงการแสดงความเคารพ (Signifier) และจากองคประกอบ
ทั้งสองนี้ เขาไดนําเอาระยะหางระหวาง Signifier กับ Signifier มาจัดประเภท Sign ไดเปน 3 
ประเภท คือ 
  1. ภาพลักษณ (Icon) หมายถึง สัญญะที่มีลักษณะเปนภาพหรือเปนวัตถุที่มองเห็น
ไดชัดเจน เชน ภาพถาย ภาพเหมือน แผนที่ 
  2. ดัชนี (Index) หมายถึง สัญญะที่มีลักษณะเปนตัวช้ีใหเห็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยมคีวาม
เชื่อมโยงอยางมีเหตุผล ทําใหตองคิดหาเหตุผล เชน เครื่องหมายที่แสดงยศ ตําแหนง จะเปนตัว
ช้ีใหเห็นถึงความมีอํานาจ 
  3. สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง สัญญะที่มีลักษณะเกี่ยวกันกับสิ่งที่เปนกฎหรือ
ระเบียบหรือส่ิงที่บุคคลเห็นพองตองกัน เขาใจเหมือนกัน โดยความเชื่อมโยงกันจากขอตกลง และ
จะตองเกิดจากการเรียนรู เชน ภาษาตัวเลข หรือภาพในหลวง ทุกคนก็เขาใจเหมือนกันหมดวาเปน
ส่ิงที่ตองใหความเคารพ ยกยอง เทิดทูน 

     หากมีการทําความเขาใจธรรมชาติของสัญญะแตละชนิดที่ถูกใชในแตละบริบทแลวทํา
ใหเราสามารถใชสัญญะไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสัญญะคือส่ิงที่มีความหมายมาก
มากกวาตัวของมันเอง เชน รูปผูหญิง ผูชาย ที่ติดอยูหนาหองน้ํา ไมเพียงเปนรูปหมายถึง ผูหญิง 
หรือ ผูชายเทานั้น แตมีความหมายถึง หองน้ําสําหรับผูหญิง และหองน้ําสําหรับผูชาย และสัญญะ
หนึ่งๆ  อาจประกอบดวยรูปแบบตางๆ กัน ซ่ึงอาจจะเปนทั้งภาพลักษณ ดัชนี และสัญลักษณ 
รวมกันอยูก็ได เชน ภาพพระสงฆ สามารถจะเปนไดทั้งภาพลักษณ ก็คือ ภาพเหมือนของพระจริงๆ 
ขณะเดียวกันก็เปนดัชนี คือ เปนตัวช้ีใหเห็นถึงเปนตัวแทนของศาสนา และก็เปนทั้งสัญลักษณดวย
ในแงที่ทุกคนตองใหความเคารพ นับถือ 

     นอกจากนี้ (John Fiske, 1990 อางถึงใน ลักขณา จุติสมุทร, 2545 : 49) ไดใหความสําคัญ
กับสัญญะ เพราะไมมีการสื่อสารใดที่เกิดนอกระบบสัญญะ ซ่ึง John Fiske กลาวถึงวิธีการศึกษา
เชิงสัญญะวิทยาวาเปนการศึกษาในสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
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  1. เปนการศึกษาในเรื่องของสัญญะ (Sign) ศึกษาประเภทตาง ๆ ของสัญญะ 
นับตั้งแตเร่ืองภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนถึงอาการโรค อาหาร รูปราง เส้ือผา 
เปนตน โดยจะสนใจวิธีการสืบทอดความหมายของสัญญะเหลานี้ รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหลานี้เขา
มา เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับผูใชสัญญะทั้งนี้เนื่องจากขอเท็จจริงที่วา สัญญะเปนผลผลิตทางความคิด
ของมนุษยดังนั้น การที่เราจะทําความเขาใจกับสัญญะ จึงจําเปนตองเขาใจตัวมนุษยผูสรางสัญญะ
นั้นดวย 
  2. เปนการศึกษาในเรื่องของรหัส (Code) เปนกฎการควบคุมการรวมตัว
ของสัญญะยอยโดยทุกรหัสตองประกอบดวยสัญญะยอย ทุกรหสตองมีความหมายมากกวาตัวเอง 
รหัสแตละตัวอาจแสดงออกตางกัน บางรหัสอาจรับรูเปนนัย ๆ โดยอาศัยความเขาใจรวมกัน สวน
ใหญจะเปนรหัสที่ปรากฏอยูในสังคมและวัฒนธรรมนั้น โดยรหัสสามารถแบงไดดังนี้ 

- Product codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับวัตถุส่ิงของเครื่องใช ที่บงบอกความที่
แตกตางกัน เชน เมื่อเรามองดูจานอาหารที่แตละบานใสอาหาร เราก็จะทราบความหมายของบาน
นั้นได 

- Social codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลเชน คนไทยไม
อนุญาตใหลูบตบหัวหรือตบไหล เพราะคนไทยจะถือวา การที่ลูกหรือเด็กมีการตบหัวผูใหญแสดง
วาไมเคารพผูใหญ แตรหัสของอเมริกาจะถือวาเปนการแสดงความรัก ดังนั้นคนอเมริกาจะอนุญาต
แสดงความหมายนั้น 

- Cultural code เปนรหัสที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เชน การยิ้ม
ของคนไทยจะมีรหัสใหกระทําไดหลายวาระโอกาสหลายความหมาย ในขณะที่สังคมตะวันตกจะมี
รหัสที่มีความหมายนอยกวา 

- Personal codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับบุคคล เชน การเปนนักการเมืองในสังคม
อเมริกาและสังคมไทยจะมีความหมายแตกตางกัน 

Berger, 1982 (กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 94) รหัสเปนแบบแผนขั้นสูงที่ซับซอน
ของความสัมพันธระหวางสัญญะตาง ๆ หรือเปนการนําเอาสัญญะยอยตาง ๆมาสัมพันธกันอยางไร 
แบบแผนนี้จะทําหนาที่เปนโครงสรางที่อยูในหัวสมองและจะทํางานในการรับรูและตีความเมื่อปด
รับสัญญะตาง ๆ เชน รหัสเรื่องการนับญาติที่ฝงอยูในสมองคนไทย และเปนตัวกําหนดวาเมื่อเราเจอ
ญาติคนใหมสายพอที่เปนผูหญิง เราจะขานสรรพนามของญาติวาอยางไร 

3. วัฒนธรรม (culture) เนื่องจากสัญญะ เปนผลิตกรรมของมนุษย (man – made) 
ดังนั้นจึงเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งสัญญะและรหัส จึงถูกสราง ถูกใช และทํางานอยูได ภายใต 
บริบททางวัฒนธรรมแบบหนึ่งเทานั้น หากเปลี่ยนบริบทไป สัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง
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ความหมายไป อีกประการหนึ่งหากตัววัฒนธรรมที่รองรับหอหุมสัญญะนั้นเปลี่ยนแปลงไป อีก
ประการหนึ่งหากตัววัฒนธรรมที่รองรับหอหุมสัญญะนั้นเปลี่ยนแปลงไปความหมายของสัญญะก็
จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน เชน “ความแกชรา” อาจมีความหมายถึงความนาเคารพในสังคมไทย 
แตมีความหมายถึงการหมดสมรรถภาพในสังคมตะวันตกสมัยใหมเกี่ยวพันกันอยูในแตละ
วัฒนธรรม และจะมีความหมายเฉพาะเมื่ออยูในวัฒนธรรมนั้น ๆ  

     ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ (2531 : 184-185) ไดอธิบายถึงแนวคิดเชิง สัญญะ
วิทยาวา โดยหลักการแลวอะไรก็ตามที่สามารถสรางประทับความรูสึกไดก็สามารถจะเปนสัญญะ
ไดและการประทับความรูสึกที่เกิดจากสัญญะนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับภาพประทับความรูสึกที่
เกิดจากสิ่งที่ เปนตัวหมาย เชน การเห็นตัวอักษรคําวา “มา” ไมจําเปนตองทําใหเกิดอารมณ
ความรูสึกเชนเดียวกับการไดเห็นมาจริงๆ 

     จุดนี้จึงเปนจุดที่มีความสําคัญและทําใหเราตองมีความสนใจกับระบบสัญญะ ทั้งระบบ
เปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารไมวาจะเปนในเรื่องของความหมาย เร่ืองของการถายทอดลวน
แลวแต มีที่มาจากระบบสัญญะและความรูที่เรามีตอระบบสัญญะทั้งนั้น การที่บรรดาสัญญะแตละ
ตัวเกิดมีความหมายเฉพาะขึ้นได ก็เนื่องจากสัญญะแตละตัวนั้นมีความผิดแผกแตกตางกันและตางมี
ตัวเลือกออกไปหลายๆแบบ โดยที่ควบคุมจากรหัสทางภาษาศาสตรหรือรหัสของระบบสัญญะและ
จากคานิยม ไมวาจะเปนคานิยมในทางบวกหรือทางลบก็ตาม ที่ถูกกําหนดอีกขั้นหนึ่งโดยกฎเกณฑ
ของวัฒนธรรมและกฎเกณฑของระบบสัญญะเอง 

 
     วิชาสัญญะวิทยาก็คือ วิชาที่นําการสํารวจธรรมชาติของระบบสัญญะ นําการควบคุมการ

สรางความหมายของ “ตัวบท” (Text) ใหเปนไปอยางมีความสลับซับซอนอยางแฝงเรนและตอง
ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละวัฒนธรรม ความหมายที่กลาวถึงนี้มีทั้ง 2 ระดับ คือ การตีความตาม
ความหมายตรงและการตีความหมายโดยนัยแฝง โดยท่ีความหมายโดยนัยนั้นหมายถึงกลุมของ
ความหมายที่มาเชื่อมโยงเขาดวยกันและภาพลักษณที่ถูกกระตุนและแสดงออกโดยการใชและการ
นําเอาสัญญะมาผสมกันแบบตางๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือ ในกรณีของนิทานปรัมปรา ซ่ึงเนน
ความคิดที่มีอยูในสังคมดังเดิม และเปนเรื่องที่เต็มไปดวยคานิยมนานาชนิดที่มาจากวัฒนธรรม
นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราฟงเรื่องของนิทานเหลานี้ เชน ในเรื่องโสนนอยเรือนงาม ถาหากเราไมทราบ
ความหมายของ “เรือนงาม” และไมรูจักคานิยมที่มีอยูในสัญลักษณนี้ เนื่องจากเราไมไดมีชีวิตอยูใน
สังคม และวัฒนธรรมเดียวกับที่ตํานานเลาเรื่องนี้ถือกําเนิดขึ้นมา เราจะไมสามารถเขาถึงความหมาย
ที่นิทานเรื่องนี้ตองการสื่อสารได ตํานานปรัมปรานี้เปนสิ่งที่ไดรับการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยัง
คนอีกรุนหนึ่งดวยระบบสื่อสาร เชน การนั่งเลานิทานรอบกองไฟ เปนตน 
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     จากทฤษฏีสัญญะวิทยาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นสามารถสรุปไดวาสรุปไดวาสัญญะก็คือ 
ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมายมากกวาตัวของมันเอง โดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 
หนึ่งตองมีลักษณะทางกายภาพอาจเปนส่ิงของหรือรูปภาพหรือภาษาเปนตน สองมีความหมาย
บางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง เชน ทอง แทนความหมายของความร่ํารวย อํานาจ และสาม
ตองเปนส่ิงที่คนกลุมหนึ่งตกลงใชส่ิงนั้นเปนเครื่องหมาย (mark) ถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดปรากฏ เชน 
ดอกบัวเปนเครื่องหมายแสดงถึงศาสนาพุทธ 

     ทฤษฏีสัญญะวิทยาสามารถวิเคราะหได 2 ประเภทคือ วิเคราะหโดยการตีความหมาย
ตามตรง (Denotative) และการตีความหมายโดย (Connotative) สําหรับการตีความหมายตามตรงก็
คือการตีความหมายที่เขาใจตรงกันความหมายที่ชัดเจนเขาใจกันตามตัวอักษรเชน “แม” คือสตรีที่
ใหกําเนิดลูกเปนตน และการตีความหมายโดยนัยคือการตีความหมายโดยออมที่เกิดจากขอตกลง
ของกลุมหรือเกิดความเชื่อดั้งเดิม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของบุคคล เชน “แม” อาจ
หมายถึงความอบอุน หรือบางคนอาจนึกถึงความเขมงวด หรืออาจหมายถึงประสบการณที่ขมขื่น
ตามที่ประสบมา เปนตน 

     ผูวิจัยเห็นวา ในฐานะของนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม การสื่อสารผานเว็บไซตจะมีการ
ใชรูปแบบสัญญะและกระบวนการสรางความหมายที่แตกตางไปจากสื่อประเภทอื่น ซ่ึงความหมาย
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ ของกลุมผูสื่อสาร เชน ฉายาของสโมสร หรือนักฟุตบอล ซ่ึงใน
แตละกลุมในสังคมจริง  โดยสัญญะที่สามารถสื่อสารเขาใจกันอาจจะไมตรงกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับการตก
ลงกันของสมาชิกในกลุม รวมถึงการสื่อสารของชมรมเรดอารมีแฟนคลับผานเว็บไซต ซ่ึงแตละคน
เปนปจเจกที่แยกตัวออกมาจากลุมในสังคมจริงตองเขามาสื่อสารกันในสังคมไซเบอรจะตองเรียนรู
ศัพทใหม รวมถึงตองรวมกันสรางสัญญะใหมทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซ่ึงอยูในรูปแบบ
ของ Icon , Index และ Symbol ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดและทฤษฏีสัญญะวิทยามาใชในการวิเคราะห
สัญญะของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ เพื่ออธิบายผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 
2.6  ทฤษฏีเทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวกําหนด 
     สถานะของกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด 

     ความสนใจในการวิเคราะหโดยพ้ืนฐานของกลุมเศรษฐศาสตร การเมืองนั้นมีอยู 2 มิติ 
มิติแรก คือ ความสนใจในพลังการผลิต (Productive force) ซ่ึงสามารถแยกยอยออกไปเปน 2 มิติ
ยอยคือ พลังการผลิตในสวนที่เปนเทคโนโลยี และพลังงานผลิตในสวนที่เปนแรงงานมนุษย
นักวิเคราะหที่สนใจพลังการผลิตจะติดตามดูวาในสังคมที่วิเคราะหนั้น มีความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีมากนอยเพียงใด หรือแรงงานมีทักษะความรูมากนอยเพียงใด อีกมิติหนึ่งจะสนใจใน
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เร่ือง “ความสัมพันธทางการผลิต” (Relation of Production) นักวิเคราะหในแนวทางนี้จะสนใจ
ศึกษาปญหาที่วา ในสังคมที่วิเคราะหใครเปนเจาของปจจัยการผลิตใครมีอํานาจในการตัดสินแบง
สรรผลประโยชนที่เกิดจากการผลิตใครสามารถจะสะสมทุนและกําไรเปนตน 

     สําหรับกลุมทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technology Determinism) ที่กําลังจะ
กลาวถึงตอไปนี้ จัดไดเปนปกหนึ่งของกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองที่สนใจวิเคราะหพลังการผลิตใน
สวนเสี้ยวที่เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเมื่อนําไปประยุกตใชแวดดวงสื่อมวลชน
หมายความถึงกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสารทั้งหลาย (Communication Technology)  
   
  แนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมนั้นสามารถพิจารณาดูไดใน 2 
มุมมอง 
 

 

 
ภาพที่ 2.1  แผนการแสดงแนวทางการศกึษาเทคโนโลยกีารสื่อสารกับสังคม 

ที่มา : กาญจนา แกวเทพ. (2543). การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฏีวิพากษ. หนา 113. 
 

     จากแนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมตามแผนภาพขางตน สามารถ
อธิบายไดวา แนวคิดในแบบจําลอง (A) นั้น จะตองตั้งคําถาม เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารได
เปล่ียนแปลงไป จะสรางผลกระทบอะไรใหเกิดขึ้นกับระดับสังคม สถาบันและปจเจกบุคคลบาง
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แนวคิดนี้เปนพื้นฐานของกลุม Technology Determinism โดยแท เพราะมีความเชื่อวาเทคโนโลยี
เปนตัวสาเหตุหลัก (Prime Mover) ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับสวนอื่นๆ  

     แนวคิดในแบบจําลอง (B) นั้น จะตั้งคําถามในทางกลับกันวา ภายใตเงื่อนไงของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอะไรบางที่เปนตังใหกําเนิดแกความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีแบบ
ตางๆ แนวคิดที่สองนี้จะมองวาเงื่อนไขความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้นกลายมาเปนสังคมนั้น
จะเปนตัวสาเหตุหลัก สวนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะกลายเปนผลลัพธ ทั้งนี้โดยที่หากแยก
ขั้นตอน ของการพัฒนาเทคโนโลยีออกเปน 2 จังหวะ คือข้ันตอนของการประดิษฐคนควาทดลอง 
ซ่ึงมักเปนงานของนักวิทยาศาสตรหรือกลุมผูรูผูเชี่ยวชาญ กับขั้นตอนในการนําเอาผลงานทาง
วิทยาศาสตรมาใชในสังคมกวาง ทั้งสองขั้นตอนนั้นตางก็ถูกกําหนดมาจากความจําเปน ความ
ตองการและกฎระเบียบของสังคมตัวอยางเชน ในสังคมคนที่มีอากาศหนาว ยอมเปนปจจัยผลักดัน
ใหเกิดการคนคิดเทคโนโลยีที่สรางความอบอุนใหแกผูคนในเงื่อนไขของสงครามระหวางคาย
อุดมการณของโลกทําใหเกิดแรงผลักดันใหเกิด การคนควาเทคโนโลยีดานอวกาศ เปนตน หรือใน
ขั้นตอนของการนํา มาประยุกตใชนั้น จะเห็นตัวอยางไดจากกรณีของสังคมจีนโบราณที่ไดคนพบ
การทําระเบิดดวยดินประสิวมาเปนเวลานานแลว แตไดมีการยับยั้งเรื่องการนํามาใชในสังคมหรือ
การคนควาพัฒนาตอไป เนื่องจากสังคมมีความเห็นวา เทคโนโลยีเชนนี้เปนมหัตภัยตอสังคมมนุษย 
เปนตน 

     ดังที่กลาวมาแลววา ในที่นี้เราจะใหความสนใจกับกลุมนักทฤษฏีแนวเทคโนโลยี
กําหนดซึ่ง D. McQuail (1994) ไดประมวลคุณลักษณะเดนๆ ของแนวคิดของกลุมทฤษฏนี้เอาไว
ดังนี้  
  1. เทคโนโลยีการสื่อสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม 
  2.  เทคโนโลยีแตละชนิดก็จะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางสังคมแตละอยาง 
  3. ขั้นตอนของการผลิตและการใชเทคโนโลยีการสื่อสารจะเปนตัวนําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
  4. การปฏิวัติเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในแตละครั้งจะทําใหเกิดปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ 

     สําหรับนักทฤษฏีในกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดที่จะกลาวถึงในตอนตอไปนี้จะเปน
นักวิชาการดานการสื่อสารที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีผลกระทบตอ
สังคมและปจเจกบุคคลในแงของเวลา (time) สถานที่ (space) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ชีวิตประจําวัน  
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     McLuhan แหงสํานัก Toronto เปนนักทฤษฏีกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดที่ทํางานอยู
ในสํานักโตรอนโตเชนเดียวกับ Innis แตเปนรุนหลัง McLuhanไดนําเอาแนวคิดของ Innis มาสาน
ตอหลายประการ แตในเวลาเดียวกัน ก็มีความสนใจและแนวการวิเคราะหที่แตกตางไปจากInnis 
ดวย  
  1.  ความแตกตางประการแรก คือ ทาทีที่มีตอเทคโนโลยีในขณะ Innis คอนขางจะ
มองวาเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเปนกลไกประการหนึ่งที่กอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบและการใช
อํานาจอยางไมเทาเทียมกันในสังคม McLuhan กับมองเห็นเทคโนโลยีการสื่อสารในแงช่ืนชมยินดี 
เนื่องจากประทับใจวาเทคโนโลยีดังกลาว ไดชวยขยับขยายประสบการณของมนุษยใหกวางออกไป 
  2.  ความแตกตางหลักการที่สอง คือ หนวยท่ีใชในการวิเคราะห (Unit of A 
nalysis)  ในขณะที่ Innis สนใจการวิเคราะหระดับมหภาค (Macro) คือสังคม McLuhan กลับใสใจ
กับการวิเคราะหระดับจุลภาค (Micro) คือประสบการณของปจเจกบุคคล 

     ประเด็นคําถามที่  McLuhan ตองการหาคําตอบก็คือมีความสําคัญระหวางการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อกับประสบการณเร่ืองการผัสสะ (sense) ของมนุษยไมวาจะเปนการได
ยิน การสัมผัส ในการะและเทศะตางๆ อยางไรบาง 
  3. แนวคิดพื้นฐานของMcLuhan ตอเทคโนโลยีส่ือสารที่เขามาเกี่ยวของกับ
ประสบการณของมนุษยก็คือ ส่ือทุกชนิด (Media) คือการขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษย 
(Extention of experience) เร่ิมตั้งแตจดหมายที่ทําใหเราสามารถจะพูดคุยกับคนที่อยูหางไกลใน
รูปแบบสื่ออักษร จนกระทั่งมาเปนโทรศัพทที่ทําใหพูดคุยไดในรูปแบบสื่อเสียงโทรทัศนทําให
มองเห็นไดยิน (และเกือบจะสัมผัส) กับเรื่องราวที่อยูไกลตัว McLuhan กลาววาโดยเฉพาะสื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้น ไดขยับขยายประสบการณของมนุษยออกไปอยางมากมายจนราวกับวา ทําใหคน
จํานวนมากสามารถจะไปรูเร่ืองที่ไหนก็ได (space) ภายในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (time) การเกิดขึ้น
ของการถายทอดสดผานดาวเทียม ทําใหคนอยูหางจากเหตุการณนับเปนหมื่นๆ ไมล(space) ไดเห็น
เหตุการณที่เกิดขึ้นชวงเวลาจริง (real time) อยางแทบไมหนาเชื่อ พัฒนาการทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยุคปจจุบัน ทําใหอุปสรรคดานระยะทางกาลเวลากลายเปนเรื่องที่ไรความหมายเพราะไม
อาจจะปดกั้นประสบการณของมนุษยไดอีกตอไปแลว 
  4. สําหรับความสนใจเรื่องสื่อกับประสบการณของมนุษยนั้น จุดเดนของ 
McLuhan อยูที่วาเขาไมสนใจวา “คนเรามีประสบการณกับอะไร” (What we experience) แตกับ
สนใจวา “คนเราจะมีประสบการณอยางไร” (How we experience) หากพูดในภาษาการสื่อสารก็คือ 
McLuhan ไมไดสนใจ “เนื้อหาของขาวสาร” (Content) หากแตสนใจ “รูปแบบของสื่อ”  (form/ 
media) ดังที่อยูในขอสรุปสั้นๆ ของเขาที่วา “เพียงแคตัวส่ือก็เปนสารแลว”  (Medium is the 
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Message) เนื่องจาก McLuhan คิดเพียงแคการเปลี่ยนตัวส่ือเทานั้น ก็จะสรางผลกระทบใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับประสบการณของมนุษยแลว ตัวอยางเชน เมื่อรูปแบบหลักการสื่อสารของมนุษยอยู
ในรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพ ประสบการณของมนุษยที่ตองสัมผัสอยูกับสื่อส่ิงพิมพจะมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

- จะแยกตัวอยางโดดเดี่ยว (isolate) ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการอานหนังสือจะตอง
การความเปนสวนตัว อานคนเดียวเปนสวนใหญจะยังรักษาระยะหางระหวางตัวเองกับเรื่องที่อาน 
(Non-in-volving) ทั้งนี้เพราะรูปแบบการอาน (ประสบการณกับการสื่อส่ิงพิมพ) ผูอานที่จะเปนผู
ควบคุมการสื่อสารทําใหเรื่องราวในสื่อมีอํานาจโนมนาวผูอานไดนอยกวา (โยการเปรียบเทียบกับ
โทรทัศน) เพราะเมื่อผูอานรูสึกวาจะ  “in” เขาไปกับสารก็มีสิทธิจะถอยหางออกมาใชสถิติพิจารณา 
ไตรตรองไดทุกเวลา 

- การอานจะสงเสริมวิธีคิดแบบมีเหตุผล เนื่องจากการอานมีชวงเวลาใหหยุดคิด 
-      การอานจะสงเสริมใหคนมีทัศนคติแบบปจเจกบุคคลนิยม (in-dividualistic) 

เปนอิสระทางความคิด เปนตัวของตัวเอง อันเปนผลลัพธมาจาก “วิธีการ”( how) ที่คนสัมผัสกับ
รูปแบบการ ส่ือสารดังกลาว 

     ในทางตรงกันขาม  เมื่อนําเอามาเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศนแลว  จะไดเลยวา
ประสบการณของผูรับสารที่สัมผัสกับสื่อโทรทัศนจะมีลักษณะดังนี้ 

-     จะมีลักษณะเอาตัวเขากับผูกพันกับเรื่องราวในสื่อสูงมาก ( in-volving) ทั้ง ๆ 
ที่ตัวส่ืออาจจะไมไดใหขอมูลตาง ๆ มากมายนัก ทั้งนี้เพราะสื่อโทรทัศนเปนรูปแบบสื่อที่ใหภาพ
และสียงซ่ึงเปนรูปแบบสื่อที่ดึงดูดทั้งใจและ (คลาย ๆ กับ) กายของผูรับใหเขาไปสังเกตใน
ระยะใกล ๆ และกระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นทุกที มุมกลองและระยะหางของกลองสามารถจะดูดเอาผูชม
ให “in” เขาไปอยางที่ผูชมอาจะไมรูสึกตัวก็ได นอกจากนั้นชวงเวลาของสื่อโทรทัศนจะมีลักษณะ
ตอเนื่องและผูชมไมไดเปนผูควบคุมการสื่อสาร (ตองดูตามเวลาที่โทรทัศนกําหนด) รวมทั้งไมมี
จังหวะใหยุติ คิดไตรตรองดวย 

-   จากคุณสมบัติตาง ๆ ของสื่อโทรทัศนที่ไดกลาวมาจะทําใหประสบการณของ
ผูชมมีลักษณะใหอารมณมากกวาใชเหตุผลและไมคอยมีเวลาคิดหนาคิดหลัง (less rational & less 
calculate) 

     จากทฤษฎีดังกลาวจะเห็นวาสื่อเปนตัวกําหนดที่สามารถทําใหประชาชนจํานวนมากได
รับรูเร่ืองราวตาง ๆ จากที่ไหนก็ไดพรอมกันภายในเวลาที่รวดเร็ว เชนเดียวกับการถายทอดสดผาน
ดาวเทียมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลึกของประเทศอังกฤษ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการแขงขัน
ระหวางสโมสรลิเวอรพูลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด และมีการถายทอดสดผานดาวเทียม
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มายังประเทศไทยเพื่อใหประชาชนคนไทยไดรับชมนั้น ก็มีปรากฏการณรวมกลุมการเชียรบอลของ
ทั้ง 2 สโมสรเกิดขึ้นสังคมไทยจะใชช่ือวา “ศึกวันแดงเดือด” ส่ิงนี้ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาสื่อเปน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปนตัวกําหนดปรากฏการณการรวมตัวของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 
เนื่องจากวาถาไมมีส่ือในการถายทอดสดผานดาวเทียมมาใหประชาชนคนไทยไดรับชม การ
รวมกลุมของแฟนคลับก็ไมสามารถเกิดขึ้น รวมถึงการที่ติดตอส่ือสารกันที่อาศัยความไดเปรียบของ
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ในการสื่อสารไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยไมจําเปนตองเดินทางไปสื่อสาร
หรือพูดคุยกันในสถานที่นัดพบกันในสังคมจริง ซ่ึงเปนการสื่อสารสองทางและเปนแหลงนัดพบ
รวมตัวกันโดยไมจําเปนตองพูดคุยในเวลาเดียวกัน ซ่ึงจากแนวคิดนี้ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีเทคโนโลยี
ส่ือสารเปนตัวกําหนดมาใชในการวิเคราะหเพื่ออธิบายผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.7  แนวคิดโลกาภิวัตน 

     คําวา “Globalization” (โลกาภิวัตน) ไดกอตัวมาจากแนวคดิของ M.McLuhan ในเรื่อง 
“หมูบานโลก”  (Globa l Vi l l age) ที่กลาววา เนื่องจากพัฒนาของสื่อสมัยใหมทีส่ามารถเอาชนะ
อุปสรรค ดานพื้นที่และกาลเวลาไดส่ือดงักลาวจะเชื่อมรอย ประเทศทุกประเทศในโลกทั้งหมดให
เขามาอยูใกลชิดกันราวกับบานแตละหลังในหมูบานเดียวกัน “โลก” จึงกลายเปนหมูบานโลกขึ้นมา 

     ในชวง 20 – 40 ที่ผานมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สงผล
ใหโลกปจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากทําใหประชากรในประเทศตาง ๆ สามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร ความบันเทิงจากทัว่ทุกมุมโลกไดสะดวก รวดเรว็ และชัดเจน ผานระบบตาง ๆ 
เชนดาวเทียม เคเบิลใยแกว อินเตอรเน็ต เปนตน สมาชิกในสังคมโลกมีโอกาสติดตอส่ือสารกันได
อยางสะดวกขึน้ โดยไมมพีรมแดนในเชงิภูมิศาสตรเปนอุปสรรคตอการบริโภคขอมูลขาวสารของ 
บุคคลอีกตอไป (ลลนา ศักดิชู์วงศ, 2547:25) 

     Marshall Mcluhan (1964) ไดกลาวใน Globalization and The Future ถึงสวนประกอบ 
สําคัญของโลกาภวิัตน (Globalization) ไวดังนี้  (จติินันท วัฒนุชชา, 2540:13-19) 

     1. กอใหเกดิความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร และระยะทางกายภาพ ตัวอยางที่เห็นชัด
ไดแก ส่ืออิเลคทรอนิกส การถายทอดผานดาวเทยีม และสื่อตอบโต (Interactive Media) ซ่ึงลบลาง
ขอจํากัดดานระยะทางออกไป โลกาภิวัตน (Globalization) สามารถนําปรากฎการณดังกลาวไปทัว่ 
โลกได 

 

DPU



 37 

     2. สาระสําคัญของการสื่อสาร ส่ืออิเลคทรอนิกส แนวคิด ภาพและเสียงจากวฒันธรรม
ตางภูมิภาคของโลก สามารถสื่อไปยังประชากรในสวนอ่ืน ๆ ที่แตกตางทางดานวฒันธรรมไดในวง
กวางดวยสวนประกอบดังกลาวนี้ วัฒนธรรมกลายเปนสิง่ที่เผยแพรไปสูโลกกวางไดงาย ประชาชน 
สามารถรับรูและเลียนแบบได 

     โลกาภิวัตน (Globalization) โดยตัวมนัเองกอใหเกดิความเปลี่ยนแปลง ทั้งในดานบวก
และดานลบ ในโลกปจจุบัน Globalization ไดขยายวงกวางไปสูทุก ๆ สวนของสังคมโลก อาทิดาน
สภาวะแวดลอม ดานการเมือง ดานเศรษฐกจิ ดานการสื่อสารและการคมนาคม ที่ไดใหการบริการที่ 
กวางขวาง และมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก 

     ส่ิงที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในยคุโลกาภิวัตน (G l o b a l i z a t i o n) 
ไดแก การสื่อสารอิเลคทรอนิกส (Electronic Communication) ซ่ึงกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดาน 
อ่ืน ๆ ตาม เชน การทําธุรกรรมดานการเงนิระหวางประเทศ การสื่อสารระหวางประเทศ 

     การสื่อสารโลกาภิวัตน (Global Communication) ไดทําลายขอจาํกัดดานระยะทางและ
เวลา ที่เคยมจีากการสื่อสารในยุคแรก ๆ ทําใหการสื่อสารในปจจุบนัมีขอจํากัดนอยลงและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการไดมากขึ้น การสื่อสารยุคโลกาภิวัตนที่สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน ไดแก การถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศนจากภูมภิาคหนึ่งไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของโลกทําให
เหตุการณที่เกดิขึ้นแพรกระจายออกไปในเวลาจริง (Real Time Broadcasting) ยังผลใหการเผยแพร
ขอมูลมีความรวดเรว็ ถูกตองนาเชื่อถือ การเชื่อมเครือขายคอมพิวเตอรทัว่โลก (Global Computer 
Network) เพื่อการเเลกเปลีย่น การสืบคนขอมูลเขาดวยกัน ทําใหขอจํากัดดานขอมลูเอกสารตาง ๆ 
ทั่วโลก สามารถเขาถึงดวยระบบโครงขายใยแมงมุม (World Wide Web Network) นอกจากนี้การ
ส่ือสารที่ตอบสนอง ((Interactive Communication)  ที่สามารถพบเห็นไดในชวีิตประจําวัน เชน การ 
ติดตอผานสายโทรศัพท การประชุมทางไกลวีดิทัศน (Tele Video Conference) 

     การสื่อสารโลกาภิวัตน (G l o b a l C o m m u n i c a t i o n) ตองอาศัยความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีมารองรับ อาทิ ดาวเทียมส่ือสาร (Communication Satellite) ใยแกวนําแสง (Fibre Optic) 
ซ่ึงผลจาก การสื่อสารโลกาภิวัตน (Global Communication) ไดนําความเปลี่ยนแปลงจากสังคมหนึ่ง
ไปสูอีกสังคมหนึ่ง มกีารหลั่งไหลทางวฒันธรรมอยางรวดเร็ว จนบางครั้งกอใหเกดิใหเกิดปญหา 
การแปลกแยกทางวัฒนธรรมในสังคมได 

     S.M. Radicelly (1997) ไดกลาววา ในโลกปจจุบัน มีพลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม และสภาวะเศรษฐกิจโลก 3 ประการ 

     1. เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 
     2. การสื่อสารทางไกล 

DPU



 38 

     3. คอมพิวเตอร 
     การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้มีผลตอทุกสวนของสงัคม การพฒันาการอยางตอเนื่อง

และการใชงานในระดับมวลชนของประดิษฐกรรม และระบบอิเลคทรอนิกสนี้ ไดชวยลดตนทนุ
การผลิต การเก็บ และการสงขอมูลขาวสาร ซ่ึงการลดตนทุนดังกลาวนี้ไดชวยใหประชาชนมี
ความสามารถเขาถึง การถายทอด และการใชขอมูลสามารถทําใหเกิดววิัฒนาการดานขอมูลขาวสาร 
(informat ion Revolut ion) ซ่ึงในทางทฤษฏีแลวววิัฒนาการดังกลาว จะสามารถเผยแพรขอมูล 
ขาวสารใหเเกมนุษยโดยไมจํากัด สถานที่ เวลา และภาษา 

     ในขณะที่คนสวนใหญ กําลังกลาวถึงแตกระแสโลกาภิวัตน กันอยางกวางขวางในทาง
ตรงกันขามกระแสใหญในโลกปจจุบันไมไดมีแตกระแสโลกาภิวัตนเทานั้น แตกระแสของชุมชน
(Localization) ก็กําลังเติบโตเชนเดยีวกนั กลาวคือ ประเทศและชุมชนตางๆ กําลังสนใจรักษาสบื 
ทอดภาษา วิธีการผลิต วิธีใชชีวิตที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของทองถ่ินของตนมากขึ้น 

     ดังนั้น กระแสโลกาภิวัตนจึงมิไดมีความหมายแตดานเดียว คือ การทําลายพรมแดนและ
การไหลบาของขอมูลขาวสารจากซีกโลกตะวนัตกเพยีงทางเดียว แตก็ยอมมีการไหลยอนกลับได
เชนเดยีวกัน และมีการเรียนรูจากโลกไรพรมแดน เพือ่ที่จะสามารถใชส่ือตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยสามารถเลือกใชไดอยางเทาทนักับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อจะไดสามารถดํารงอยู 
กับสิ่งใหม ๆ นั้น ไดอยางสงบสุข 

     จากแนวคิดนี้ โลกภิวัตน  คือเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สงผลใหโลก
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากทําใหประชากรในประเทศตาง ๆ สามารถรับรูขอมูล
ขาวสาร ความบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกไดสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ผานเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม ซ่ึงสมาชิกในสังคมโลกสามรถติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวก โดยไมมีพรมแดนในเชิง
ภูมิศาสตรเปนอุปสรรคตอการบริโภคขอมูลขาวสารของบุคคลอีกตอไป เชนเดียวกับชมรมเรดอาร
มีแฟนคลับ ที่เปนการรวมกลุมของผูที่ช่ืนชอบฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงเปนสโมสร
ฟุตบอลของประเทศอังกฤษ ผูวิจัยจะไดนํามาใชประกอบการวิเคราะหเกี่ยวกับการสื่อสารผาน
เว็บไซตของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ และดวยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทําใหสามารถรับรู
ขาวสาร และสื่อสารกันไดโดยไมมีอุปสรรคทางดายระยะทาง เวลาและสถานที่ ดังนั้นผูวิจัยจึงได
นําแนวคิดเรื่อง โลกภิวัตน มาเปนกรอบในการวิเคราะหเพื่ออธิบายผล งานวิจัยในครั้งนี้ 
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2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
     ณัฐณิชา  ภูโคกสูง (2547)  ไดทําการศึกษา การสือ่สารกับการรับรูอัตลักษณของแฟน

คลับฟุตบอลตางประเทศในสังคมไทย กรณีษา :  ลิเวอรพูลไทยแลนดแฟนคลับ ผลการวิจัยพบวา 
กลุมลิเวอรพูลไทยแลนดแฟนคลับเกิดขึ้นจากการรวมตวัของกลุมผูที่ช่ืนชอบ คล่ังไคลตอสโมสรลิ
เวอรพูลมารวมตัวกันกอตั้งขึ้นเปนชมรม เพื่อเปนศูนยกลางที่ติดตอส่ือสารกันแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นตลอดจนทํากิจกรรมตางๆรวมกัน มีการสรางอัตลักษณเพื่อรับรูความเปนตัวตนของกลุม
ภายใตอัตลักษณเดยีวกันผานการดําเนนิงานทางสังคม บทเพลง การเชียรกฬีา รวมถึงสัญญะของ
กลุมที่สรางเพื่อเปนเอกลักษณและเพื่อใหความหมายของกลุมไมวาจะเปนโลโกของกลุม เสื้อยืดสี 
แดงของกลุม ผาพันคอ เพื่อบงบอกถึงความเปนแฟนคลับของสโมสรลิเวอรพูล 

  
     วิภารัตน พันธฤทธิ์ดํา (2545) ไดทําการศึกษา อิทธพิลของวัฒนธรรมตางประเทศที่มี

ตออัตลักษณของวัยรุนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุน ผลการวิจยัพบวา ส่ือและเพื่อนของวยัรุน
มีอิทธิพลทําใหวยัรุนไดรูจักดนตรีญี่ปุน มีพฤติกรรมนิยมดนตรีญี่ปุน 2 กระบวนการคือ 
กระบวนการสรางและแสวงหาความโดดเดนไปจากเพื่อนกลุมอ่ืน กับกระบวนการเลียนแบบ  
วัยรุนแสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดนไปจากเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ที่ไมนิยมดนตรีญี่ปุน ขณะเดียวกนัอัต
ลักษณแบบนัน้เกิดมาจากการเลียนแบบนกัรองดนตรีญีปุ่นที่พวกเขาฟง วยัรุนฟงดนตรีญี่ปุนที่เปน
วัฒนธรรมยอยหนึ่งของสังคมในฐานะวฒันธรรมกระแสหลักของกลุม  พวกเขาไดแสดงออกถึง
ความเปนตวัตน โดยการมาชุมชุมและทํากิจกรรมรวมกันในทุกๆวนัหยดุแสดงออกซึ่งอัตลักษณ
รวมของกลุมผานเรือนราง ดวยการแตงการและแสดงทาทางเหมือนนกัรองที่ตนเองเลียนแบบ ใช
ภาษาที่เขาใจกนัในกลุม พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกเหลานี้ บงบอกถึง ความเปนตวัตน ของวยัรุน 
ที่ไหลลื่นไปไดตามบริบทที่เปลี่ยนไป 

 
     นงนภัส ศรีสงคราม (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางวัฒนธรรมดานอัต

ลักษณและสัญญะวิทยาของชาวไทยโซง ในหมูบานดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบรีุ  ผลการวิจัย
พบวา การสื่อสาร มีบทบาทดานอัตลักษณและสัญญะของชาวไทยโซงอยางมาก การสื่อสารมีสวน
ในการสรางอัตลักษณ และวถีิชีวิตของชาวไทยโซงซ่ึงจะทําใหวัฒนธรรมดํารงอยูหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของสังคมอื่นรอบขาง การสื่อสารมีสวนทําใหชาวไทยโซงรุนลูกรุน
หลานเกิดความรักหวงแหนและรักษษวัฒนธรรมอันเกาแกของตนไว เพื่อสรางอัตลักษณที่โดเดน
ของตนตอไป นอกจากนีแ้ลว การสื่อสารยังมีบทบาทในความเปนสญัญะของชาวไทยโซง โดยสื่อ 
ใหเห็นความหมายและใหเหน็ประโยชนในการใชสอยอีกดวย 
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     รัตนาวลี  เกียรตินยิมศักดิ์ (2542) ไดศึกษาเรื่องมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผาน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com  ผลการวิจัยพบวา 
ลักษณในมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรเปนเวทีเสวนาทางวัฒนธรรมที่
มีประเด็นตามความสนใจของผูใชงาน และยังเปนลักษณะชุมชนเสมือนที่เกิดขึน้ขนานไปกับโลก
ของความเปนจริง ลักษณะการมีสวนรวมเปนการปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้แลว 
ผูใชงานยังใชมณฑลสาธารณะของการสือ่สารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนและความพึง 
พอใจของตนเอง 
 

     ฑิฆัมพร  เอี่ยมเรไร (2546) ไดศึกษาเรื่อง การชมฟุตบอล : ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ประสบการณตรงและประสบการณผานสือ่ โดยเลือกกรณี ฟุตบอลโลก 2002 ทีมีคุณลักษณะของ 
เหตุการณแหงสื่อ โดยผลการวิจัยพบวา ประสบการชมฟุตบอลที่สนามจริง และประสบการชม
ฟุตบอลทางโทรทัศน นั้นไมไดแตกตางกนัที่ ลักษณะ ทวาแตกตางกนัที่ ระดับ ของความมากนอย 
ทั้งในเรื่องของ แบบแผนการชม และบทบาทหนาทีข่องฟุตบอล ดังนั้นการชมฟุตบอลผานสื่อ
โทรทัศนในพืน้ที่สาธารณะ หรือที่หางสรรพสินคานั้น จึงอาจกลาวไดวาเปน กระบวนการประกอบ
พิธีกรรม ของสังคมสมัยใหม ที่นับไดวาเปนการยกระดับมิติของการชมโทรทัศนแบบเดิมใน
ครัวเรือน มาเปนการชมเปนกลุมในพืน้ทีส่าธารณะ  เพราะสามารถดึงเอาขอเดนของการชมใน
สนามจริง คือการชมเปนกลุมใหญไดบรรยากาศ และยังสามารถปดขอดอยของการชมผานสื่อ 
โทรทัศนที่บาน เอามาไวในพื้นที่เดยีวกัน ซ่ึงโทรทัศนรายการอื่นๆ นั้นยังไมสามารถทําได  
 

     เจษฎา  รัตนเขมากร (2541)  ศิลปนเพลงไทยและเครือขายการสื่อสารกับแฟนคลับ โดย
ศึกษา เครือขายการสื่อสารของแฟนคลับ ลักษณะของแฟนคลับ ลักษณะของสมาชิกแฟนคลับ 
ปจจัยที่ทําใหแฟนคลับสมัครเปนสมาชิกแฟนคลับ ผลการวิจัยพบวา เครือขายสื่อสารของแฟนคลับ 
ศิลปน ถือวาเปน ตําแหนงศูนยกลางที่สุดของเครือขาย เพราะจะเปนตําแหนงที่สงขอมูลขาวสาร
ตางๆไปใหกบัสมาชิก สวนแฟนลับที่จดัตั้งโดยแฟนเพลงอยางเปนทางการนั้น พบวา ผูจัดตั้งแฟน
คลับ เปนตําแหนงศูนยกลาง ซ่ึงสมาชิกตองเขาไปหาศูนยกลางเอง โดยสมาชิกมักสงขาวสารไปให
เพื่อนสมาชิกอกีทอดหนึ่ง ซ่ึงถือเปนการติดตอส่ือสารรูปแบบตาขาย เมื่อเครือขายมีขนาดใหญ
สมาชิกแฟนคลับ มักมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ เพียงไมกี่คน โดยจะปฏิสัมพนัธกันคนที่เหมือน
ตนเองมากที่สุด แตถาสมาชิกมีนิสัยไมเหมือนกับกลุมเพื่อน สมาขิกเหลานี้จะปรบัเปลี่ยนนิสัยให 
หมือนกับเพื่อนทันที เพื่อที่จะไดอยูกลุมนัน้ เกิดการเกาะกลุมมากขึ้น 
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     สุภาณี  ยาตรา (2548) ไดศึกษาเรื่อง การแสดงอัตลักษณทางเพศสภาพของกลุมหญิงรัก
หญิงผานสื่อเวบ็ไซตในสังคมไทย ไดศกึษารูปแบบและลักษณะสญัญะที่ใชในการสื่อสารผานสื่อ
เว็บไซต โดยในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเว็บไซตกลุมหญิงรักหญิงในสังคมไทยทั้งส้ิน 5 เว็บไซต ดงันี ้
www.anjaree.org, www.romanticgals.com, www.lasla.com ,www.baantomdy.com, และ 
www.bluezoda.com ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของสัญญะที่ใชในการสื่อสารผานสื่อกลางเว็บไซต
ยังคงจําแนกไดเปน สัญญะระดับรูปเหมือน (Icon) ดัชน ี (Index) และลัญลักษณ (Symbol) ลักษณะ
ที่แตกตางของสัญญะที่พบอยูที่การตกแตงทางเทคนิคคอมพิวเตอร ลักษณะดังกลาวถูกนํามาใชเพือ่ 
ทดแทนความขาดแคลนดานอวัจนภาษา 

     อัตลักษณทางเพศสภาพทีถู่กสะทอนผานสื่อเว็บไซตกลุมหญิงรักหญิงในสังคมไทย
ประกอบดวยอัตลักษณประจํากลุมเว็บไซตและอัตลักษณรวมของชุมชนเสมือน อัตลักษณทางเพศ
สภาพของกลุมเปนลักษณะ ที่หญิงรักหญิงซ่ึงมีปฏิสัมพันธผานเว็บไซตมีความพงึพอใจที่จะเปน 
โดยความพึงพอใจดังกลาวไมไดจํากดัแตเรื่องความสัมพันธทางเพศเทานั้น แตยังประกอบไปดวย
เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของกลุมหญิงรักหญิงดวย การสรางกลุมเครือขาย
บุคคลในบริบทของการสื่อสาร ผานเว็บไซตกลุมหญิงรักหญิง เร่ิมตนจากการแสดงออกอุดมการณ
รวมกันในลักษณะ Top – Down จากผูจัดทําเว็บไซต ไปสูผูใชเว็บไซต และอุดมการณรวมนัน้จะถูก
สานตอโดยการมีปฏิสัมพันธผานทาง กระดานขาวและหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต ตามประเด็นที ่
แตละคนสนใจ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
     การวิจยัเร่ือง “การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟน

คลับฟุตบอลตางประเทศ กรณีศึกษา : เรดอารมีแฟนคลับ”  เปนการวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research)  ใชการพรรณนาวเิคราะห (Analytical Description)  โดยมุงศึกษาถึง การสื่อสาร รูปแบบ
การสื่อสารของชมรม การใชเว็บไซตในการสื่อสารและการสรางสัญญะทางการสื่อสาร เพื่อ
สรางอัตลักษณของกลุม ใชวิธีรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณแบบมีสวน
รวม รวมถึงพิจารณาจากรูปแบบของเว็บไซตเนื้อหาจากเว็บบอรดหรือกระดานสนทนาของเว็บไซต 
ของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
 
3.1  กลุมเปาหมายในการวิจัย 

     กลุมผูกอตั้งและแกนนําของชมรม จํานวน 4  คน โดยผูวิจัยใชการสมัภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 
1. ผูกอตั้งชมรม 

     1.  คุณสมศักดิ์ กรปรีชา     ผูกอตั้งและประธานชมรม เรดอารมีแฟนคลับ   
2 .  กลุมแกนนําของชมรม หมายถึง บุคคลที่ชวยในการประสานงานและดําเนนิงานตางๆ เกี่ยวกบั  
      กลุมเรดอารมีแฟนคลับ โดยจะคอยประสานกิจกรรมของกลุมรวมทั้งเปนผูใหขอมูลกับสมาชิก 
      ซ่ึงกลุมแกนนําจะมีบทบาทสําคัญมาก 

     1.  คุณชัยวฒัน แสนจนัทร  ผูจัดทําเว็บไซต www.redarmyfc.com  หรือ  Webmaster 
      2.  คุณสุรชัย แจมขาว  ผูจดัการทีมฟุตบอล Redarmy Fanclub 
      3.  คุณพิมพรัตน คันธฐากูร  Public Relations Staff 
3. กลุมสมาชิก หรือ ผูใชงาน (User) จํานวน 20 คน 

     ผูเขามาใชงานเว็บไซต www.redarmyfc.com  จํานวน 20 คน โดยผูวิจยัใชวิธีการแบบ 
สโนวบอลล (Snowball Technique) คือ ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณสมาชิกในชมรม หลังจากนั้นผูวจิัย
จะใหสมาชิกคนดังกลาวแนะนําสมาชิกคนอื่นๆ ใหผูวจิัยไดทําการสัมภาษณในเรื่องและขอบเขต
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เดียวกันตอไป ใหไดขอมูลครบตามที่ตองการหลังจากนั้นก็จะใหสมาชิกคนดังกลาวแนะนําสมาชิก
คนอื่นๆ ตอไปอีก ทําเชนนี้จนผูวิจัยไดกลุมสมาชิกตามที่กําหนดจนครบ โดยสมาชิกทั้งหมด ที่
ผูวิจัยเลือกมา จะใชเพศและอายุ เปนกรอบในการเก็บขอมูลจากกลุมสมาชิก คือ จะแบงเปน  
 

- เพศชาย ชวงอายุ  15-25 ป จํานวน 5 คน  
จักรกริช   จันทรมานะ 
กรกฏ  รงคเดชประทปี 
สุวสันต     เอี่ยมสะอาด 
กรวิทย  ช่ืนธีระวงศ 
SiRidEcH_beSt (นามแฝง) 

 
- เพศชาย ชวงอายุ 26 ปขึ้นไป จํานวน 5 คน  

กําปู (นามแฝง) 
ณัฐวฒุิ   มหาวงษ 
ภานุพงศ  บูรณวิสมิตร 
ธราพงศ   ศรีคงแกว 
ณัฐพล  สินธุมา 

 
- เพศหญิง ชวงอายุ  15-25 ป จํานวน 5 คน 

นภัสสร  รักดวง 
                 ณิชาภัทร  ภัทรวิจิตรานนท 

        ดวงกมล    แผนทอง 
        ดวงใจ   มาศิริ 

       ทัศณีย      สุดสงวน 
- เพศหญิง ชวงอายุ 26 ปขึ้นไป จํานวน 5 คน 

        เพ็ญประภา  อัมระนนัท 
        ศิริวดี     หลานวงค 
        รัตนา   ภาณุศกัดิ์สกุล 

                สุวรรณี     ประสิทธิ์ 
        พจนีย        พจนชัยกุล               
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     ซ่ึงกลุมสมาชิกทั้งหมด  ตองเปนผูที่เขามาใชเว็บไซต www.redarmyfc.com  และเคย
ตอบกระทูตางๆ ในเว็บบอรด จํานวน 100 คร้ังขึ้นไป ซ่ึงเปนจํานวนทีจ่ะแสดงใหเหน็ถึงอัตลักษณ 
และสัญญะทางการสื่อสารจากเว็บบอรดไดอยางชัดเจน 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     3.2.1 เก็บรวบรวมจากเอกสารและบทความ ไดแก บทความเกีย่วของกับกลุมแฟนคลับ
ที่เกิดขึ้นในเมอืงไทย รวมถึงขอมูลประวัตขิองสโมสรแมนเชสเตอรยไูนเต็ดตลอดจน ศึกษางานวจิัย 
ที่เกี่ยวของกับเครือขายการสื่อสารของกลุมแฟนคลับตางๆ  

     3.2.2 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยผูวจิัยไดเขารวมกิจกรรมทางชมรมเรดอารมี 
แฟนคลับจัดขึน้ตามแตโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในกลุม 

     3.2.3 การเก็บขอมูลจากเว็บไซตนั้น ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก เว็บบอรดที่ใชส่ือสารกัน
ของเว็บไซต เรดอารมีเอฟซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com) โดยผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูล
สัปดาหละ 2  คร้ัง โดยจะเกบ็ขอมูลตามโปรแกรมการแขงขัน ของทีมแมนเชสเตอร ยูไนเตด็ ในวนั
กอนการแขงขนั  1 คร้ัง และ หลังการแขงขัน อีก 1คร้ัง โดยเขาไปสังเกตรูปแบบ สัญญะ เนื้อหาใน
การนําเสนอ รวมทั้งกิจกรรมกลุมที่เกิดขึน้ภายในเว็บไซต โดยใชเวลาเก็บขอมูลคร้ังละ 1  ช่ัวโมง  
โดยคัดลอกและบันทึกลงแผนดิสก เพื่อประโยชนในการวิเคราะหเนื้อหาระหวางที่ไมได On-Line 

     3.2.4. การสัมภาษณ  ผูวจิัยใชการสัมภาษณ แบบเจาะลึก โดยใชวธีิการสัมภาษณกับ
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุมเปาหมาย ที่เปนผูกอตั้งชมรมและ แกนนํา
หรือเจาหนาทีข่องชมรม สวนกลุมเปาหมายที่เปนสมาชิกผูวิจัยจะใชการสัมภาษณแบบ            
สโนวบอลล (Snowball Sampling)  
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

     3.3.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview) โดยเตรียมคําถามที่เหมาะสม 
ครอบ คลุมและสอดคลองกับคําถามนําวจิัยเพื่อใหสามารถควบคุมการสนทนาใหเปนไปตามความ

ตองการ 
ได เพื่อใหทราบถึง อัตลักษณรวมและ แรงจูงใจ โดยใชเครื่องบันทึกเสียงเปนอุปกรณในกาสนทนา 

     3.3.2 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) โดยใชกลองถายรูป
บันทึกภาพในการเขารวมกจิกรรมตางๆ ที่ทางชมรมจัดขึ้นเพื่อทีจ่ะไดนําไปอธบิายผลการวิจยัให 
ชัดเจนขึ้น 

     3.3.3 วิเคราะหขอมูลจากเว็บบอรดของเว็บไซต www.redarmyfc.com เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะรวม พฤติกรรม สัญญะ กฎและระเบียบในการสื่อสารผานเว็บไซต 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 

     3 .4.1  จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง จากการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
กลุมผูกอตั้งชมรม ผูจัดทําเว็บไซต และกลุมแกนนําของชมรม ผูวิจัยไดนํามาใชในการพรรณนา
วิเคราะห (Analytical Descriptive) ในเรื่องของการสื่อสารผานเว็บไซตของกลุมตลอดจนวิเคราะห 
ในดาน  

- ประวัตแิละวัตถุประสงคในการกอตั้งชมรมเรดอารมีแฟนคลับ และ เวบ็ไซต 
www.redarmyfc.com 

- ลักษณะของสังคมในเว็บบอรดของเว็บไซต www.redarmyfc.com  
- กฎระเบยีบในการสื่อสารผานเว็บไซต www.redarmyfc.com 
- ประโยชนและผลที่ไดรับจากการกอตั้งเวบ็ไซต www.redarmyfc.com 

      3.4.2 จากการศึกษากลุมตัวอยางจากสมาชิก ผูวิจยัไดนํามาใชในการพรรณนาวิเคราะห 
(Analytical Descriptive) ความสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุม เพือ่ทําใหเห็นภาพรวมของการ
ส่ือสารของกลุม รวมทั้งการสรางสัญญะของกลุมเพื่อแทนความหมายของกลุมจนทําใหกลุมมีความ 
แตกตางจากกลุมอ่ืนและกอใหเกิดอัตลักษณกลุมขึ้น ผานเว็บไซต www.redarmyfc.com 
 
3.5  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล 

     ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลจากสัมภาษณเชิงลึกและการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวมในชวงระหวางเดือน พฤศจกิายน เปนเวลา 1 เดือน และเลือกเก็บขอมลู
เว็บบอรดของเว็บไซต เรดอารมีเอฟซี ดอท คอม (www.redarmyfc.com) ในชวงเดือน ธันวาคม  
2549  ถึง มกราคม 2550  เปนระยะเวลา 2  เดือน 
3.6  การนําเสนอผลงานวิจัย 

     การนําเสนอขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ใชการพรรณนาวเิคราะห (Analytical Descriptive) 
ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีทีน่ํามาใชเพื่อข้ีแจงใหเหน็ตามประเด็น โดยผูวจิัยแบงการนําเสนอ 
ผลการวิจัยออกเปน 2 บท ดังนี้ 

     บทที่ 4  ผลการวิจยั 
        -  การรวมกลุมของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ การจัดตั้งเว็บไซต และการสื่อสารผาน 
เว็บไซต     www.redarmyfc.com 
      - สัญญะและอัตลักษณของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
    ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการ

สังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมถึง พิจารณาจาก รูปแบบของเว็บไซต เนื้อหา และรวบรวมขอมูล
จากจากเว็บบอรดหรือกระดานสนทนาของเว็บไซต จากนั้นนําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะหเรียบเรียง และ 
แบงผลการวิจยัออกเปนสวนตางๆ คือ 

     4.1   การสื่อสารผานเว็บไซตของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  
     4.2     สัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 
     4.3     อัตลักษณของของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

 
4.1  การสื่อสารผานเว็บไซตของชมรมเรดอารมีแฟนคลบั  
      4.1.1 ประวัติและวัตถุประสงคในการกอตั้งชมรมเรดอารมีแฟนคลบั และ เว็บไซต 
  www.redarmyfc.com 

     ชมรมเรดอารมีแฟนคลับนั้น เปนการรวมตัวของบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของฟุตบอล ที่ 
เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ในประเทศไทย กอตั้งขึ้นมาตัง้แตป พ.ศ.  2 5 3 7  มีนาย 
สมศักดิ ์กรปรีชา เปนผูริเร่ิมกอตั้ง 

     “จุดเริ่มตนในการตั้งแฟนคลับแมนฯ ยฯู ก็นาจะคลายกับทีมอ่ืนๆ  คือผมชื่นชอบทีม
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็  ซ่ึงในตอนแรกผมก็ไมไดคิดจะตั้งชมรม พูดตามตรง มันเปน
ความคิดของเพื่อนผมมากกวา ที่คิดวาจะตั้งกลุมขึ้นมา แตวาเขาไมไดสานตอในเรื่องรายละเอียด
ตางๆ ผมจึงเขามาสานตอใหเปนรูปธรรมมากขึ้น”  (สมศักดิ ์กรปรีชา, สัมภาษณ,  19  พฤศจิกายน  
2549) 

     ในการสมคัรเปนสมาชิกของชมรมในชวงแรกจะมกีารเก็บคาสมาชิก เพื่อเปนคาใชจาย
ของชมรม มีการติดตั้ง เคเบิ้ลทีวี เพื่อใหสมาชิกไดชมและเชียฟุตบอลรวมกัน แตชวงหลังไดปดรบั
สมัครสมาชิกแลว เพราะมีคาใชจายสูง และที่ทําการของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ณ ปจจุบันก็ตั้งอยู 
ที่หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค รังสิต 

DPU



 47 

     “พอคนเยอะขึ้น เราก็ตองเก็บคาสมาชิกบาง มีที่ทําการเปนเรื่องเปนราว มยีูบีซีติด 
เรียบรอย เปนจุดศูนยรวม สมาชิกก็มีเยอะนะที่ลงทะเบยีนอยูในพื้นที่ไมไกลมาก ก็นาจะ 2,000 คน 
แตตอนนี้ปดรับสมัครอยู เพราะรับไมไหวแลว เยอะเกินคาใชจายดวย เมื่อกอนเก็บคาสมาชิก ชวง
หลังมาก็ไมไดเก็บแลว ใครเปนแฟนแมนฯ ยูฯ ก็มาสมัครไดเลย”  (สมศักดิ ์กรปรีชา, สัมภาษณ , 19   
พฤศจิกายน 2549) 

     เมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึน้ การติดตอส่ือสารกัน หรือการนัดเจอกนัเพื่อไปชมและเชียร 
ฟุตบอลก็ทําไดลําบากมากขึน้ คุณสมศักดิ์ กรปรีชา จึงมีความคิดทีจ่ะจดัตั้งเว็บไซตของชมรมขึ้น 
เพื่อเปนชองทางในการตดิตอส่ือสาร หรือนัดหมายกนั 

     เว็บไซต www.redarmyfc.com เปนเว็บไซตที่จัดตั้งโดยผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอร 
ยูไนเตด็ เพือ่เผยแพรเนื้อหา ขาวสารตางๆที่เกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด และเปน
ศูนยกลางสําหรับแฟนฟุตบอล สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดในประเทศไทย บริการภายในเว็บไซต
ประกอบดวย ประกาศหรือขาวสารตางๆ เกีย่วกับสโมสร บริการฟรีจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
การรับสมัครสมาชิก Redarmy Fanclub ซ่ึงเปนการรับสมัครสมาชิกเพื่อรวมทํากจิกรรมตางๆ กับ 
ทางเว็บไซตและบริการกระดานขาวอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2543 

     “เร่ิมแรกสุดเว็บไซตของชมรม ใชช่ือวา www.sanook.to/redarmyfc ไดผลตอบรับ
คอนขางดีเพราะมีคนเขามาดู วันละตั้ง 10 กวาคนนะ แตตอนนั้นในเวบ็ไมคอยมีขาวเกี่ยวกับสโมสร
เลย ซ่ึงเนื้อหาหลักจะเนนไปทางวาไรตี้ซะมากกวา จากคนเขาชมเว็บไซต 10 กวาคนตอวัน เร่ิมเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ และ w w w .  r e d a r m y f c . c o m  ก็ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอใหมนัน่ก็ 
คือ ขาว นั่นเอง” (ชัยวฒัน แสนจันทร, สัมภาษณ,  27  พฤศจิกายน 2549) 

     วัตถุประสงคของการกอตั้งเว็บไซต www.redarmyfc.com คือตองการใหเปนศูนยกลาง
ของผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานสัมพันธ
กันระหวางสมาชิกของชมรม เปนสถานที่ระบายอารมณความรูสึกที่มีตอสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเตด็อยางแทจริง โดยการจัดตั้งเว็บไซตของชมรมนั้น ทางผูจดัทําไมไดหวังผลทางดานธุรกิจ 
เปนสําคัญ  

     “มีหลายคนไมเขาใจและคิดวาเว็บไซต www.redarmyfc.com แหงนี้แทที่จริงแลวไมได
กะจะทําใหเปนศูนยกลางของเหลาแฟนบอล แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด หรอก แตทําเพราะหวังผล
ทางดานธุรกิจมากกวา ผมคงไปหามไมใหคิดไมไดหรอกนะ แตความจริงแลวจะมีใครรูบางวา 
ตลอด 6  ปที่ผานมา ประธานชมรมฯ คือพี่หนุม และตวัผมตองควักกระเปาตัวเองจาย เพื่อใหเว็บอยู
ได จริงอยูที่ตอนนี้เว็บไซตมีสปอนเซอรสนับสนุน แตก็เพียงเพื่อการอยูรอดบนโลกสังคมออนไลน
แหงนี้ตอไปเทานั้น ไมถึงขั้นทําเปนธุรกิจจนร่ํารวยไดหรอก ถาถามวาทุกวันนี้เราทําเพื่อใคร ตัวผม
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อดหลับอดนอนพัฒนาเว็บมากวา 3 ป ทําไปเพื่อใคร  ถาไมใชเพื่อสาวกปศาจแดงทุกคน เพื่อเปน
ศูนยกลางในการพูดคุย สนทนา ติดตามขาวสาร พบปะสังสรรคกันในฐานะ ผูที่รัก ช่ืนชอบ และ
สนับสนุน แมนเชสเตอร ยูไนเตด็”  (ชัยวัฒน แสนจันทร,  สัมภาษณ,  27   พฤศจิกายน 2549) 
 
    4.1.2  การสมัครสมาชิก 

     การสมัครสมาชิกเขาไปเพื่อใชบริการตางๆในเว็บไซตเปรียบเสมือนการลงทะเบยีน
ประกาศวาไดมีสมาชิกใหมเพิ่มจํานวนมาในแตละสังคมแลว ส่ิงที่ตางกันระหวางผูทีเ่ปนสมาชิกกบั
ผูที่ไมไดเปนสมาชิกคือ สิทธิประโยชนการเขาใชบริการบริการตางๆของเว็บไซตรวมถึงบริการเว็บ
บอรด (Webboard) เชน ผูที่ไมไดเปนสมาชิกของ www.redarmyfc.com จะไมสามารถใชบริการ 
เขียนถามหรือตอบภายใน เวบ็บอรด ได 

     ในการสมคัรสมาชิก ผูสมัครตองมีขอมูลสําคัญคือ ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail 
Address) เปนขอมูลเบื้องตน นอกจาก E-mail Address ผูสมัครตองกําหนด ช่ือที่ใชแสดงใน
เว็บไซต และ password สําหรับ login เขาเว็บไซต  แลวขอมูลอ่ืนๆ ที่ผูสมัครตองกรอกลงในใบ
สมัครคือ ช่ือ นามสกุล ที่อยู เพศ อายุ ซ่ึงขอมูลอ่ืนๆนี้ ก็เปนขอมูลเบือ้งตนที่จําเปนสําหรับผูสมัคร 
อยางไรก็ตาม ผูสมัครไมจําเปนตองกรอกขอมูลสวนตัวตามความเปนจริงก็ได ในกรณีที่ผูสมัครไม 
ตองการใหทางเว็บไซตรูวา จริงๆแลว ผูสมัครเปนใคร อาศัยอยูที่ไหน  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการสมัครสมาชิก www.redarmyfc.com 
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    4.1.3  กลุมและการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลบั 
     กลุมแฟนคลับชมมรม เรดอารมมี ไดรวมตัวและสื่อสารกันในเว็บบอรดนั้น แตละคนมี 

ชีวิตและความเปนอยูที่ตางกนั รูปแบบการใชเว็บบอรดกจ็ะแตกตางกนัไปดวย 
     ประเภทของกลุมภายในเว็บบอรด 
     รูปแบบสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ แตละคนนั้นสามารถแบงได ตามความ

แตกตางออกไปไดหลายอยาง จากการสํารวจของผูวิจยัพบวาความสัมพันธระหวางหมูสมาชิก และ
จํานวนการใชบริการเว็บบอรดมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ภายในเวบ็ 
บอรด 

     1. กลุมเรดอารมีแฟนคลบัท่ีใชเว็บบอรดเปนประจํา 
     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ใชเว็บบอรดเปนประจํา คือกลุมที่ใชเวลาและมีความถีใ่นการ

ใชบริการเว็บบอรดมาก สมาชิกบางคนใชเว็บบอรดจนเปนที่รูจกัของสมาชิกของสมาชิกคนอื่นๆ  
และสมาชิกบางคนมีการติดตอส่ือสารกันภายในเว็บบอรดเปนประจําจนเกิดเปนกลุมยอยขึ้น เชน  
“กลุมงุงิ”  “กลุมนักฟุตบอล RAFC” 

     จากการสํารวจขอผูวิจยัพบวา กลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับที่ใชเว็บบอรดเปนประจํามี
พฤติกรรมสื่อสารที่แสดงออกถึงความพยายามรวมกลุมและความเปนกนัเองในการพดู เชนการตั้ง 
กระทูเพื่อทํากจิกรรมรวมกนั 
 
 
บอล7 คน ศุกร26 RAFC เลนกันเอง เวลา 1 ทุม  

นัดเตะฟุตบอล 7 คน ตาม Concept ของชมรม เพื่อจัดขึ้นเพื่อสงเสริมสุขภาพ และเพื่อสมาชิกที่อยากจะ
มีเพื่อนและสถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งจะจัดขึ้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
โดยฟุตบอล 7 คนจะเปดโอกาสใหสมาชิกทั่วไปรวมกิจกรรม ที่ สนาม 7shoot ( เลียบทางดวนเอกมัย - 
รามอินทรา หรือ ซอยรามอินทรา34 ) 

จากคุณ : tOntrAnETY [Mon Jan 15, 2007 09:08] 
ความคิดเห็นที่ 1  
 ลงช่ือดวยครับคุณตนตาล (อยากชมสนามเซเวนชูต วาจะสวยงามนาเลนดังวามั้ย) 
จากคุณ : ajkida [Thu Jan 18, 2007 17:33] 
ความคิดเห็นที่ 2 
 อยากไปแตไมวางอะจิ วาแตอาทิตย และวันเสารบางเสาร 
จากคุณ : เบคแกว Fri Jan 19, 2007 12:40 
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ความคิดเห็นที่ 3 
อยากไปดวยอะครับ หาเพื่อนเลนบอลอยูพอดี แตผมไปไมถูกนะจิ ทุกวันนี้ กรุงเทพฯ มีแตตึก เต็มไป
หมด ระยะทาง เลยดูไกล บานผมอยู ชอง 3 หนองแขม ถาใคร พอจะชวยช้ีแนะได ก็ชวยหนอยละกัน
ครับ แลวผมจะมาลงชื่อ 

จากคุณ : เจาชายคามิน Sat Jan 20, 2007 11:07 
 
ความคิดเห็นที่ 4 

อยากไปดวยแตไมรูจาไปนอนที่ไหนดีอะจิ -*-  
ป.ล. แขก เตา กะเนสไปปาววะ 

จากคุณ : angellady Sun Jan 21, 2007 12:17 
ความคิดเห็นที่ 5 

ไมรูเหมือนกันอะ ถาไปกัน 2-3 คน เตาก็คงไปดวยอะ  
ปล.เจ็บนิ้วโปงมากเลย เจ็บจากนัดลาสุด ต้ังแตครึ่งแรก เจอกองหลังเคาเบียดลม เอานิ้วลงแรงมาก แต
นาจะหายทันนะ 

(ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21020) 
  

    สมาชิกบางคนอาจเกดิความรูสึกผูกพัน เพราะการที่ไดเขาไปทําความรูจักกับกลุมเพื่อน
ใหม สังคมใหม ไดรับความรูใหมๆ ไดประสบการณใหมๆตามมา จะเห็นชองการการสื่อสารผาน 
เว็บบอรด เปนชองทางที่ขาดไมได และตองส่ือสารเปนประจํา 
 

    “ปกติก็จะเลนเน็ตทุกวัน เวลาเลนเน็ต กจ็ะเขาทุกครั้ง ถาอยูบานจะเปดทิ้งไวตลอดทั้งวัน 
ดูหวัขอกระทูตางๆ”  (SiRidEcH_beSt (นามแฝง) , สัมภาษณ,  26 พฤศจิกายน 2549) 

 
     “แทบทุกวนันะครับ เกือบตลอดเวลาเลย เพราะจะนั่งทํางานหนาคอมอยูแลว เวลาเขาไป

ก็ไปดูขาวสารความเคลื่อนไหวของทีม สวนใหญจะเขาไปดูกระทูของเพื่อนๆในเว็บบอรดและมี ตัง้ 
กระทูเองบาง”  (จักรกริช  จนัทรมานะ, สัมภาษณ,  26  พฤศจิกายน 2549) 
 

     “ก็เขาทุกวนัคะ  เลนในชวงเวลาทํางาน นี่พูดจริงๆนะเนีย่ นอกจากชวงไหนมีงานก็
ไมไดเขามา  แตก็ไมนานจนลืมหรอก จะ refresh หนาจอทุกครั้งที่นึกได  เขาไปตอบ เขาไปถาม เขา 
ไปคุยกะเพื่อนๆพี่ๆนองๆชาวผีแดง”  (เพ็ญประภา  อัมระนันท, สัมภาษณ,  7  พฤศจิกายน 2549) 
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     “เขาทุกวันนะ สวนมากจะเปนชวงหลังเลิกเรียน เขาทุกทีที่ตออินเตอรเน็ต ก็อานกระทู
ไปเรื่อยๆ ก็ล็อกอินไวตั้งแตเลิกเรียนจนเขานอนทุกวัน ประมาณ 7-8 ช่ัวโมง”  (นภัสสร รักดวง,  
สัมภาษณ,  18  พฤศจิกายน 2549) 

  
     “สวนใหญแลวจะเขาทุกวันครับ เวลาคือชวงหลังเลิกเรียนนะครบั ถึงมีเวลาเขามาดู 

สวนวนัหยดุกม็ักจะเขาตอนเชา กลางวัน เย็น และกอนบอลแขงอะครับ”  (กรกฏ รงคเดชประทีป,  
สัมภาษณ,  26  พฤศจิกายน 2549) 
 

     “ตื่นเชามาเราก็จะเขาไปดูขาวในอินเตอรเน็ต นักเตะออกมาพูดอะไรบาง ทีมจะซื้อนัก
เตะคนไหน หรือมีปญหาอะไรในทีมบาง ชวงกอนการแขงขันก็จะเช็คขาววานักเตะคนไหนนาจะ
ไดลงสนามและมีความฟตพอไหม เราจะไดรูขอมูลกอน และตอนดูทีมแขงจะไดสนุกมากขึ้น หรือ
ดูสถิติที่ผานมาในการเจอกับทีมนี้ แพ-ชนะมากนอยแคไหน แลกเปลี่ยนขอมูลกันกับแฟนคลับคน
อ่ืน” (พิมพรัตน คันธฐากูร, สัมภาษณ, 13 พฤศจิกายน 2459) 

 
     จากบทสัมภาษณจะแสดงใหเห็นวา ผูใชบริการเว็บบอรด ในเรื่องของความถี่ในการเขา

ใชบริการนี้สวนใหญแลวเนือ่งมาจากเหตผุลดานการทํางานและการเรียน คือผูใชบริการมีเวลาวาง
จากการทํางานหรือการเรียน ชวงใดก็จะเขามาใชบริการชวงนั้น หรือบางคนอาจจะสะดวกในเวลา 
ทํางานเนื่องจากทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลวกจ็ะสะดวกในการเขาไปใช 

 
     2. กลุมเรดอารมีแฟนคลบัท่ีใชเว็บบอรดเปนครัง้คราว 
     กลุมเรดอารมีแฟนคลับกลุมนี้จะไมคอยเปนที่รูจกัของสมาชิกคนอื่นๆ เพราะเปนกลุมที่

เขามาสื่อสารไมบอยครั้ง กระทูที่ส่ือสารมักเปนกระทูที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ คือตัง้ขึ้นตามความ
ตองการของตนเปนครั้งๆ เชน กระทูที่เกีย่วกับการขอความคิดเห็น กระทูขอรูป ขอผลการแขงขัน  

อยากไดคลิปของ roy kean ครับ จากคณุ : แมนย ูสูโวย!!!!! [Sun Jan 22, 2006 16:31] 
ขอถามเรื่อง ทิม ฮาเวิด หนอยฮะ  จากคุณ : blanky [Sun Jan 07, 2007 21:22] 
ถามอีกนิดครบั แชดวดิ ไปไหนแลวครับ จากคุณ : aeynokgame [Sun Jan 21, 2007 16:50] 

 อยากไดรูปนักเตะแมนยู กับ โอลแทรฟฟอรด  จากคณุ : Lotas [Tue Jan 16, 2007 15:32]  
     จากกระทูที่ยกตวัอยางมานั้น กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ใชเว็บบอรดเปนครั้งคราว จะมี

เนื้อหาเกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอลมากกวากระทูของกลุมเรดอารมีแฟนครับที่ใชเว็บบอรดเปนประจํา  
ที่จะมีความสนิทสนมและคุนเคยมากกวา การตั้งกระทูจงึมีลักษณะเปนกันเอง 
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     สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในรปูแบบการสื่อสารผานสื่อกลางดวยคอมพิวเตอรเรียกวาชมุชน
เสมือน (Virtual Community) เปนชุมชนที่สมาชิกไดอาศัย และใชชีวิตอยูรวมกนั มีการสนทนา
โตตอบกัน และเกดิความสัมพันธระหวางบุคคลขึ้น โดยชุมชนใหมที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจาก
ชุมชนจริง เนือ่งจากสมาชิกที่ส่ือสารกันนั้นไมไดส่ือสารอยูในพืน้ที่เดยีวกัน สมาชกิตางไมเคยเหน็
หนากนั ไมรูจกักัน และยังไมไดส่ือสารกันในเวลาเดยีวกัน ดวยลักษณะของชุมชนเสมือนทําใหเกิด 
บริบทการสื่อสารในรูปแบบใหมที่ไมสามารถเกิดขึ้นในชุมชนจริงได เชน 

       - การรูจักกันเพยีงนามแฝง 
     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารกันในเว็บบอรดนั้น ไดรูจักขอมูลที่สําคัญคือ นามแฝง 

หรือบางคนอาจรูจัก E-mail ของอีกฝาย โดยไมรูจกัขอมลูอ่ืนๆ ไมวาจะเปนชื่อจริง นามสกุลจริง ที่
อยู ที่ทํางาน เบอรโทรศัพท อยางไรก็ตาม ยังมีสมาชิกสวนหนึ่งที่ติดตอส่ือสารกันในเว็บบอรดเปน
เวลานาน และเกดิการสรางกลุมยอยของตนเองทําใหความสัมพันธ จนอาจมีการเจอตัวตนทีแ่ทจริง 
ของกันและกนั 

     วิธีการสื่อสารภายในเว็บบอรด 
     การสื่อสารภายในเว็บบอรดถูกจํากัดใหส่ือสารดวยรูปแบบการถามและตอบรวมถึงการ

อานดวยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
     การตั้งกระทู 
     การตั้งกระทู คือ การเปดประเด็น การกาํหนดหัวขอเร่ืองที่จะสื่อสาร วิธีการตั้งกระทูนั้น 

ผูตั้งกระทูตองพิมพหวัเร่ือง รายละเอียด นามแฝง ลงไปบนหนาเวบ็ จากนั้นยืนยันการตั้งกระทู 
หลังจากยนืยนัแลว หวัขอกระทูจะไปปรากฏบนหนารวมหัวขอกระทูเพื่อใหสมาชิกคนอื่นสามารถ 
เลือกเปดอานและตอบได 

    ในการตั้งกระทู ผูตั้งกระทูไมจําเปนตองใชประโยคคําถาม เพราะมีกระทูจํานวนมากที่
เปนกระทูที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นของผูตั้งเอง หรืออาจจะเปนกระทูเพื่อแจงขาวสาร จาก 
รวบรวมขอมลูผูวิจัยพบวา รูปแบบประโยคที่พบบอยในการตั้งกระทูพอจําแนกไดดังนี ้

     ประโยคเชงิบอกเลา แจงขาวสาร แสดงความคิดเหน็ เชน 
- “เชื่อไหมนองพี่ วันอาทิตยนี ้รูนี่ยยิงแน!” 
- “กอนเกม: อารเซนอล - แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่เดียว” 
- “เสนทางสูแชมป FA CUP 2006-2007 ของ แมนย”ู 
- “ปา เตรียมดึงฟอสเตอร กลับรังแวว...... ” 
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ประโยคเชิงขอขอมูล ความคิดเห็น เชน 
- “ทํายังไงถาไมมี กิ๊ก,สโคล,เนวิล,โซลชา,ฟานเดอรซา” 
- “ยากได ตุกตาโมเดลของนักเตะเเมนยูอะครับ ไมรูวาหาซื้อไดที่ไหน” 
- “ใครมีเนื้อเพลง "Glory Glory Man United" ???? ” 
- “อยากทราบวา ป เก เมื่อไรจะกับมาครับ”  

 
สมาชิกของชมรมเรดอารมีแฟนคลับในเวบ็บอรด แตละคนจะมีประเด็นที่ตั้งจะกระทู 

แตกตางกันออกไป ปจจยัหนึง่ที่ทําใหเกิดความแตกตางในการตั้งกระทูคือ ความสัมพันธ และความ
สนิทสนมกันระหวางหมูสมาชิกดวยกนั ผูที่มีกลุมสนิทสนม และเปนที่รูจกักันโดยทั่วไปในกลุม 
สมาชิกจะสามารถตั้งกระทูที่มีเนื้อหาหลายหลายกวา  
 
                                                                                                       
เออ นอกเรื่องนิดนึงนะครับ พ่ีๆ RAFC  

คือนิคอยากใหพ่ีชวยโวตหนอยครับ วา ถุงมือ ยี่หออะ ไร ตอนนี้ ดีสุดครับ  
คือนิคจะซื้อถุงมือใหมแลว ตัดสินใจไมถูกวาจะเอา adidas หรือ Nike ดีครับ 

จากคุณ : nicdominic  [Tue Jan 30, 2007 20:25] 
 
 
ความคิดเห็นที่ 1 
 Adidas 
จากคุณ : tOntrAnETY  [Tue Jan 30, 2007 20:34] 
ความคิดเห็นที่ 2 
 ไมเขาขางพี่ตน ขอเปน Nike 
จากคุณ : Date Evra  [Tue Jan 30, 2007 20:46] 
ความคิดเห็นที่ 3 
 ไมเคยซื้อถุงมือหวะนิค พ่ีวาเราเชื่อพ่ีตนไปก็ดีนะ 
จากคุณ : only_one_oat  [Tue Jan 30, 2007 21:03] 

(ที่มา : http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=16429) 
 

     จากกระทูเปนการสนทนาระหวางกลุมเรดอารมีแฟนคลับที่รูจักคุนเคยกันผานเว็บบอรด 
ซ่ึงแสดงถึงความสนิทสนมกนัระหวางสมาชิกบางคน จากปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวา สมาชิก
แตละคนในเวบ็บอรดไมไดมีสถานะเทาเทียมกัน ซ่ึงสถานะนี้เกดิ จากการยอมรับและชื่อเสียงที่ 
อาศัยระยะเวลาในการสรางจนเปนที่รูจักกนัโดยทัว่ไป 
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       การตอบกระทู 
     การตอบกระทู คือ การพมิพขอความหรือรูปภาพ หรือ  Emotion โตตอบในกระทูที่มีผู

ตั้งไวแลวโดยผูตอบตองพิมพใจความ และช่ือผูตอบ จึงกดยืนยันคําตอบเพื่อใหคําตอบปรากฏใน 
กระทูนั้น 

     จากการเกบ็ขอมูล พบวา การที่สมาชิกจะเลือกตอบหรือไมตอบกระทูนั้นจะมีปจจัย 
หลายประการ คือ 

     ความเกีย่วพันธระหวางสมาชิกกับเนื้อหากระทู คือ เนื้อหาในการะทู มีที่กลาวถึงสมาชิก 
ไมวาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม จะทําใหผูที่ถูกพาดพิงมีความตองการตอบ ตัวอยางเชน 
 
 
ถามพี่ตนตาลหนอยครับ  

จากที่พ่ีเอก บอกไววาชุด B ไมมา เดี๋ยวนิคเอาเพื่อนนิคที่เปนนักบอล มาเลนไดไหมครับเพราะมันอยาก
เลนบอล กัน ถามนิคทุกอาทิตยเลยเนี่ย 

จากคุณ nicdominic [Mon Jan 29, 2007 16:35] 
 
Re: ถามพี่ตนตาลหนอยครับ  
 รอกอนครับ ใหเปนไปตามระบบดีกวา 
จากคุณ tOntrAnETY [Mon Jan 29, 2007 19:37] 
 
ถึง..ออม, เต้ิน, ปารค !!!  
 ออม เต้ิน ปารคเจอกัน13.00 น.ที่อนุสาวรีย โทรมาบอกพี่กอนนะครับ..แลวเจอกัน  
จากคุณ jodinyo  [Sun Nov 12, 2006 08:33] 
 
Re: ถึง..ออม, เต้ิน, ปารค !!!  

ขอบคุณครับพี่ 
จากคุณ angellady  [Sun Nov 12, 2006 19:26] 

(ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=18129) 
 
 
 ความเกีย่วพันระหวางเนื้อหาในกระทูกับนักฟุตบอลทีส่มาชิกชื่นชอบ คือ ถากระทูที่ตั้งขึ้น
มีการกลาวถึงนักฟุตบอลทีส่มาชิกชื่นชอบ สมาชิกคนนั้นก็จะเกิดความตองการที่จะตอบกระทู เชน  
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ทานเซอรถึงพี่เบ็ค  
วันนี้อานเจอเรื่องที่เซอรเราพูดถึงการที่พ่ีเบ็คยายไปเลนในอเมริกา ถึงแมเซอรจะไมไดพูดอะไรมากมาย 
แตสิ่งที่แสดงใหเห็นก็คือ เซอรยังไมเคยลืมลูกรักคนนี้ ยังคอยติดตามขาวอยูเสมอ อีกทั้งยังกลาวอีกวา
เหตุที่เบ็คไมกลับอังกฤษเพราะเขามีตัวและหัวใจเปนผีแดง 100 เปอรเซ็นต เซอรก็เปรียบเสมือนพอคน
ที่ 2 ของพี่เบ็คเรา  
ในหัวใจถึงแมตอนนี้จะมืดมนหรือทอแท  แตในอีกมุมหนึ่งของหัวใจก็ยังมีเรื่องใหนายินดีเสมอ  
ขอใหพ่ีเบ็คโชคดีตลอดไป เราทุกคนจะคอยเปนกําลังใจใหเสมอ  

จากคุณ Mr.Red Devil  [Mon Jan 15, 2007 21:47] 
ความคิดเห็นที่ 1 

คิดถึงเบ็คสจัง -*- ครบ 5 ป ที่อยูที่ LA กาแล็กซี่ แลว ก็กลับมาเปนโคช ให ผีแดง นะ 
จากคุณ ไรอันก๊ิกคือ..พอคนท่ี2  [Mon Jan 15, 2007 21:55] 
ความคิดเห็นที่ 2 

"เบค , นายเปนหนึ่งในประวัติศาสตรของทีมเรา  
เราจะรักและคิดถึงนายตลอดไป"  
หวังวาพี่เบคคงจากลับมาหาแมนยูนะครับ 

จากคุณ RoDigueZ [Mon Jan 15, 2007 22:34] 

(ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21058)  
 

     ความเกีย่วพันระหวางเนือ้หาของกระทูกับความรูและความคิดเหน็ของกระทู คือ เมื่อ
สมาชิกไดอานกระทูแลว ไมมีความคิดเหน็ใดๆ หรือไมมีความรูเกีย่วกับกระทูที่อาน โอกาสที่จะ 
ตอบกระทูนัน้ก็นอยลง 

     “สวนมากจะเลือกตอบในกระทูที่ตวัเองสนใจเทานัน้ครับ ตัวอยางกเ็ชน ขอมูลของนัก
เตะแปลกๆที่เราไมเคยรูมากอน กอน แตไมคอยชอบตอบกระทูที่เปนหัวขอขาวครับมันไมคอยครี
เอท ชอบแบบที่เพื่อนๆตั้งโดยการคิดกันเอง มีทั้งความรูและสนุกด”ี   (สุวสันต    เอี่ยมสะอาด  
สัมภาษณ, 14 พฤศจิกายน 2549 ) 
 

     “เลือกกระทูที่เราสนใจ สวนใหญแลวผมเองแลว  ก็จะชอบตอบกระทูพวกขาวตางๆที่
เกี่ยวกับสโมสร ถามีสมาชิกขอความชวยเหลือและเราพอจะชวยเคาไดก็จะพยายามเขาไปตอบครับ 
เชน เร่ือง คลิปวีดีโอ เกมสก็มีบาง และเรือ่งสับเพเหระครับ”  (กรกฏ รงคเดชประทปี, สัมภาษณ,  8  
พฤศจิกายน 2549 ) 
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     ปจจัยดานเวลา คือ การตอบกระทู คอืการแสดงความคิดเห็น หรือ ความรูที่ผูตอบมีอยู
แลวหรือคิดขึน้มาใหม ซ่ึงเมื่อผูอานตัดสินใจตอบตองมีการเรียบเรยีงความคิด และภาษาเพื่อให
ผูอานเขาใจได ซ่ึงการคิดและการเรียบเรยีงนี้ตองอาศัยเวลา นอกจากนี้ยังตองอาศัยทักษะทางดาน 
การพิมพดีด  ดังนั้นผูที่ไมมีเวลาวางพอก็อาจตัดสินใจไมตอบกระทูได 
 

     การอานกระทู 
     สมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับทุกคนสามารถ เขาไปใชเว็บบอรดเพื่ออานเนื้อหาสาระ

ตางๆไดทุกกระทูโดยไมตอง l og  in  กอนใชงานการอานจึงเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอยที่สุดในเว็บ 
บอรด 

     สมาชิกแตละคนมีหลักเกณฑทีจ่ะเลือกอาน หรือไมอานขอความแตละกระทูนัน้ จาก 
การศึกษาของผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้

- การอานกระทูของตนเอง คือ  เมื่อสมาชิกตั้งกระทูขึน้มา ก็ยอมมีความตองการทราบ
ผล และ ความคิดเห็นของคนอื่นที่มีตอกระทูตนเอง ซ่ึงสมาชิกสวนใหญจะกลับไปดู 

       กระทูของตนเองเปนระยะๆ 
- กระทูเกีย่วกับตนเองหรือกลุมของตนเอง คือ เมื่อช่ือของตนเองถูกกลาวถึงอางถึงใน

กระทูของคนอื่น ผูอานยอมอยากทราบความคิดเห็นของผูอ่ืนวาคิดอยางไรกับตน หรือ 
       อยากสื่อสารอะไรกับตนเอง 
- กระทูเกีย่วกับประเด็นหรือเร่ืองที่สมาชิกสนใจอยู คอื เมื่อมีสมาชิกคนอื่นกลาวถึง

ประเด็นที่ตนเองสนใจหรือติดตามอยู ก็จะเปดอานเพื่อตองการรูวาเนือ้หาภายในกระทู 
       นั้นไดวาอยางไร มีขาวสารอะไรใหมๆ  
 
     กลุมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บบอรด เกิดจากความสัมพันธจากการสื่อสารในชุมชน

เสมือน บางคนแมวาจะไมเคยเจอตวัจริงกนั แตก็มีความผูกพันเหมือนเพื่อนกันจริงๆ ในขณะที่บาง
คนที่ส่ือสารในชุมชนเสมือนมานาน  มีการนัดเจอ นัดพบกัน สวนสมาชิกที่เขามาใชเว็บบอรดเปน
คร้ังคราวนั้น มักไมมีกลุมหรือคนรูจัก ทําใหเนื้อหา ไมลึกซึ้งหลากหลาย เหมือนสมาชิกที่คุยกนัมา
นานหรือรวมกลุมกันอยูแลว แมวาการสื่อสารในชุมชนเสมือนจะทําใหมีการรวมกลุมเหมือนเปน
เพื่อนกันจริงๆแลว แตอยางไรก็ตามการสื่อสารในเว็บบอรดทําใหเกดิบริบทการสื่อสารที่แตกตาง
ไปจากสังคมจริง ไมวาจะเปนการใชเพยีงนามแฝงเปนสิง่แทนตวัของผูส่ือสารซึ่งตางจากสังคมจรงิ  
ที่ใชรูปราง ตัวตนที่จับตองไดจริง  
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     เร่ืองของความสัมพันธของสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับก็เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความ
แตกตางในการสื่อสารทั้งการตั้ง ตอบ และอานกระทู รวมถึงความลึกซึ้งหลากลายของเนื้อหาใน
กระทู นอกจากนั้นสมาชิกยงัเลือกตั้ง ตอบ และอานกระทูตามประเด็นที่ตนเองสนใจ รวมถึงยงัมี 
การตอบ และอานกระทูของตนเองหรือกระทูที่กลาวพาดพิงถึงตนเองอีกดวย 
 

       1.4 พฤติกรรมการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลบั 
     การรวมกลุมกันเปนชุมชนในเว็บบอรดยอมทําใหเกิดพฤติกรรมการสื่อสารกันภายใน

กลุม ซ่ึงกลุมเรดอารมีแฟนคลับนั้น ผูวิจยัไดศกึษาถึงพฤติกรรมของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
ในเว็บบอรด ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

      พฤติกรรมการสื่อสารภายในเว็บบอรด 
     ในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับนั้น ในแตละวันมกีระทูที่ถูกตั้งขึ้นใหม และ

จํานวนคนที่อานหรือตอบกระทูเกิดขึน้มากมาย ถือเปนจุดศูนยรวมทางความคิดเห็นของกลุมเรด
อารมีแฟนคลับ ที่เขาไปใชชีวิตอยูในชุมชนเสมือน และพูดคุยกันในประเดน็ที่ตองการสื่อสารทั้ง 
เร่ืองฟุตบอลและเรื่องอื่นๆประเด็นทีเ่กี่ยวกบัฟุตบอล 

     ในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ถือเปนแหลงชุมนุมของคนที่ช่ืนชอบฟุตบอล
ที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ เขามาสื่อสารกันพูดคยุกนั เนื้อหาหรือเรื่องที่คุยกันหนี 
ไมพนเรื่องของฟุตบอล 

     1. ประเด็นเกี่ยวกับสโมสรและนักฟุตบอล 
     ความชื่นชอบตอสโมสรและนักฟุตบอลเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกดิการรวมตวักนัเปน 

ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ซ่ึงเว็บบอรดกเ็ปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหกลุมสมาชิกชมรมเรดอาร
มีแฟนคลับไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นกับเพื่อนใหม สังคมใหม  ซ่ึงกระทูตางๆ เกี่ยวกบั 
สโมสรและนักฟุตบอล  โดยผูวิจยัไดศกึษาและแยกรายละเอียดดังนี ้

- กระทูเกีย่วกับการแสดงความคิดเห็น 
     เปนกระทูที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นของผูตั้งเองหรือความคิดเห็นของสมาชกิคน

อ่ืน กระทูชนิดนี้เกิดไดตลอดเวลา เพราะกฬีาฟุตบอลมีความหลายหลายในประเด็นที่แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ เชน เร่ืองของสโมสร เร่ืองของนักฟุตบอล ผลการแขงขัน ตลาดซื้อขายนักแตะ กระทู
ชนิดนี้มักกลายเปนกระทูยอดนิยม เพราะถึงแมสมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับ จะมีความชื่นชอบ 
ในสโมสรและนักฟุตบอลเดียวกันแตกย็ังมีความคิดเหน็ที่แตกตางกัน 
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ลารสัน VS ซาฮา 
ลารสัน กับ ซาฮา เพื่อนวาใครเหมาะกับระบบแมนยู มากวากัน ถาเลือกไดเพียงหนึ่ง สวนรูนีย ยังไงก็ 
นาจะตัวจริง 

จากคุณ Naptornetwork [Sun Jan 14, 2007 17:29] 
ความคิดเห็นที่  1  

เลือกซาฮาเพราะซาฮาอยูอีกนาน สวนลารสสันแคแกขัด 
จากคุณ JackJack [Sun Jan 14, 2007 17:38] 
ความคิดเห็นที่ 2   

ลารสันเกงกวาเยอะ  
แตก็ชม ซาฮา วาแมนไมคม เมื่อ เปรียบเทียบกับโอกาส  
แตวา ซาฮา ก็เปนกองหนาที่ครองบอล และสรางโอกาสไดดี 

จากคุณ Gold Saint Virgo Shaka  [Sun Jan 14, 2007 18:48] 
ความคิดเห็นที่ 3  

ชอบลาสันมากกวา แตแกไปหนอย ซาฮากอ28-29แลวนะนั่นนะ แตดูพ่ีแกไมคอยมีความเกากะเคาบาง
เลย อายุขนาดนั้นแลวนาจะมีบาง เช่ือผมดิ อีกไมนานปาคงหาตัวใหมอะ  

จากคุณ kalatofc [Sun Jan 14, 2007 18:52] 

(ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20997) 
 
การเสียประตูของแมนยู  

ผมสังเกตุมาหลายนัดแลวคับนัดที่เราเสียประตูสวนมากจะเปนลูกยิงไกล กับลูกตังเตะ นอยมากที่จะ
ผานกองหลังเราเขาไป  
ยิงประตู แสดงวาหลังเราเยี่ยมมากเลยคับในตอนนี้ 

จากคุณ BOYSTAR [Sat Jan 06, 2007 22:16] 
ความคิดเห็นที่ 1 

ง้ันก็คงจะตองใหโมชวยไลบอลใหมากขึ้นอะครับกับสโคลสยิ่งสโคลสนี่ดักบอลเกงมากๆแลวก็ใหคา
ริกมาซอนอะครับแลวก็ใหคาริกเปดไปใหคูกองหนาแลวใหโดว่ิงไปเติมเปนการสวนกลับเรว ออกนอก
เรื่องไปนิดนึงนะเนี่ย 

จากคุณ Yipper [Sat Jan 06, 2007 22:24] 
ความคิดเห็นที่ 2 

ใชเลย เทาที่หลุดเราเขาไปยิงไดมี วัตฟอรตใครยิงจําไมไดจําไดแตซิลแวสเหวอออก ไอบายอ ฮัซเซลลิ้ง 
กิลเลสพี มิดเดิ้ลสโบรใครยิงจําไมไดเหมือนกัน ตราเบลซี่ รีโอโคเกอร ปดทายดวยลิตาโดยซิลแวสทํา
บาอะไรไมรู เลยนั่งลุนเหนื่อยเพิ่มหัวใจแทบหยุดเตนเลย 

จากคุณ Red DevilGod [Sat Jan 06, 2007 22:28] 

 (ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20647) 
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- กระทูเกีย่วกับการแสดงอารมณ 
     เปนกระทูที่ตั้งขึ้นเพื่อปลดปลอยอารมณไมวาจะดีใจหรือเสียใจ สาเหตุที่เกดิกรทูนี้สวน

ใหญมาจากการแขงขันฟุตบอล เชน สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ ชนะ ก็จะมีสมาชิกตั้งกระทู 
แสดงความดใีจ ในขณะทีก่ารเยาะเยยทีมคูแขงที่แพก็จะมีตามมาดวย 

 
หลังเกม อารเซนอล VS แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่เดียวเทานั้น!  

อยากนอนรองไหจังเลย  
อองรีทําจนไดนะ  
แตก็ขอยอมรับความจริงละกัน  
ยังไงผีก็คือผี  
รักผีที่สุดในโลก 

จากคุณ : sab_becks [Mon Jan 22, 2007 00:35] 
ความคิดเห็นที่ 1 

โคตรอยากรองไหเรย แมมเอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  
แพไดไงวะ ไออองรี เซ็งโวยยยยยยยยยยยยยย 

จากคุณ : goocrazy [Mon Jan 22, 2007 00:38] 
ความคิดเห็นที่ 2 

เฮงซวย  
มานจาเปลี่ยนโดทามมายวา  
ฮือๆๆๆ ทามใจยากสหวะ สราสสสสสสสส 

จากคุณ : seruel01 [Mon Jan 22, 2007 00:38] 

 
หลังเกม : แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด - เรดดิ้ง ที่เดียว  

สุดๆไปเลย นําหอยไปแลว >, <  
สงสัยนํารวดเดียวแนเลย ควาแชมปไปเลย 

จากคุณ : 2fai [Sat Dec 30, 2006 23:51] 
ความคิดเห็นที่ 1 

สะใจเฟย นําหาง 6 แตมแลว อยาพลาดอีกนา 
จากคุณ : JackJack  [Sat Dec 30, 2006 23:52] 
ความคิดเห็นที่ 2 

ผีชนะ3-2 หอยเสมอ2-2อีกแลว เอาฉลองปใหมกันเร็วเขา นํา6แตมแยว นูโดจงเจริญ 
จากคุณ : tum_united  [Sat Dec 30, 2006 23:52] 

ที่มา (http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=275) 
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- กระทูเกีย่วกับขอมูล 
     วัตถุประสงคอยางหนึ่งของกลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารในเว็บบอรดคือการ 

แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูเกี่ยวกับสโมสรหรือนักฟุตบอล กระทูเกีย่วกับขอมูลมักเกิดขึน้ในลักษณะ
การขอขอมูลมากกวาการใหขอมูล 
 
ขอถามหนอย  

ในพรีเมียรลีกนักเตะตองลงเลนกี่นัดถึงจะไดเหรียญแชมปมาครองถาทีมของตนเองชนะเลิศ ผมรูสึกวา
จะตองเลน 10 นัดขึ้นไปนะคับ 

จากคุณ : มือกาวปศาจแดง [Sat Dec 20, 2007 09:12] 
ความคิดเห็นที่ 1 

ตัวสํารองก็นาจะพอไดนะ อยางนอยคิดวา 10 นัดครับ จําไดตอนป 1998/1999 เดวิด เมย ตอนนั้นลงเลน
ไมถึงเลยอดเหรียญ พรีเมียรเลยนาเสียดาย 

จากคุณ : redarmor [Sat Dec 20, 2007 12:07] 
ความคิดเห็นที่ 2 

10 นัด นัดละกี่ วินาที ก็ได  
ตอนเราไดแชมปแนๆ เอาสํารองลงชวงทดเจ็บอยูบอยๆ 

จากคุณ : boom [Sat Dec 20, 2007 14:20] 

ที่มา (http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=3457) 

 
- กระทูโพสตรูป 
     การโพสตรูป คือการเผยแพรรูปจากหนวยความจํา memory unit เชน harddisk ในเครื่อง

คอมพิวเตอรของผูโพสตรูป ลงสูเครือขายอินเตอรเนต็ในกระทูที่ทําการสื่อสารอยู สําหรับเว็บ
บอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับนั้น รูปที่ถูกโพสตสวนใหญ คือรูปของนักฟตุบอลในอิริยาบถ 
ตางๆ เชนภาพในการแขงขนัในสนาม ภาพถายแฟชั่นของนักฟุตบอล 
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Pic: Newcastle - Man United  
 

 
   ภาพที่ 4.2  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 

 
   ภาพที่ 4.3  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 
จากคุณ  kingtona  [Tue Jan 02, 2007 15:27] 

 
นักเตะประจําเดือนธันวาคม  

ก็เปนไปตามความคาดหมายอะนะจากฟอรมการเลนอันนาประทับใจของ....  
"คริสเตียโน โรนัลโด" หลอเลือกได คนนี้ หุหุ  
มีหลายแอ็คมากๆ แตก็มุมเดิม แตไมเปนไร  
ถือเปนการเอาใจแฟนๆโดละกัน เลยลงใหครบทุกแอ็คเลย อิอิ  
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   ภาพที่ 4.4  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 

 
   ภาพที่ 4.5  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 
จากคุณ : Ruudley Dursley [Thu Jan 11, 2007 22:36] 

 
- กระทูเกีย่วกับผลการแขงขัน 
     การแขงขันฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็นั้น เปนการแขงขันของฟุตบอล

ลีกสโมสรในทวีปยุโรป ทีส่มาชิกในชมรมใหความสนใจมาก โดยเวลาการแขงขนันั้นตรงกับเวลา
กลางคืนของประเทศไทย กระทูเกีย่วกับการแจงผลการแขงขัน และขอทราบการแขงขัน รวมถึงการ
วิเคราะหรูปเกมสการแขงขันจึงเกิดขึน้ ผูที่อานกระทูนีน้อกจากจะทราบผลการแพชนะแลว ยัง
ทราบถึง แผนการเลน ความสารถของนักฟุตบอล เปรียบเสมอืนกับการอานหนังสือพิมพแทนการดู 
ถายทอดสดฟตุบอล 
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หลังเกม : แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 2-1 ปอรทสมธั ที่เดียว  
เฮอ ชวงแรก ลุนเหนื่อยเลย กวาจะไดประตู  
พอไดแลว เหอๆ 2 ลูกรวด รูนเหมาหมด ชอบใจๆ  
พอโดนตีไข อาว เฮย ตองลุนตอสิเนี่ย อุดไว แตหามเลิกบุก  
หมดเวลา เฮอ รอดตัวไป 

จากคุณ : patcity  [Sun Jan 28, 2007 02:02] 
ความคิดเห็นที่ 1 

ลูกที่ 2 รูน ยิงเหนือมากๆ  
เหมือนตอนนี้ความมั่นใจจะกลับมาแลว  
แลวก็จากที่สังเกต เหมือนเจารูนจะผอมลง หนาตอบลงเยอะเลย 

จากคุณ : GmanU  [Sun Jan 28, 2007 02:06] 
ความคิดเห็นที่ 2 

ลุนกันเสียเหน่ือย กวาลูกแรกจะคลอดออกมานาที ที่ 76 ....  
ลูกรูนยังลูกสองสวยมากกกก....  
เสียดายลูกลารสันยิงเขา..สวยเหมือนกัน..  
ชอบอีกลูก..ลูกรูนนี่ เกี่ยวหลบบิ๊กโซล ถายิงเขานะ ..งามสุดๆเลย..  
โดยรวมผมชอบนัดนี้นะ...บุกกันไมหยุดจริง.. 

จากคุณ : Bono  [Sun Jan 28, 2007 08:11] 

(ที่มา: http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21575 =0&postorder=asc&start=0) 
 
 
- กระทูแจงขาวสาร 
     เปนกระทูที่นําขาวสารวงการฟุตบอล โดยสวนใหญจะเกี่ยวของกบัสโมสร

แมนเชสเตอรยูไนเตด็ มาเผยแพรเพื่อแจงใหสมาชิกคนอื่นๆไดทราบ  
 
เบ็คยายแลวคับ 

หมดฤดูกาลนี้ไป La Galaxy ~ราคา;128million pound ($250 million) เปนนักกีฬาที่ไดคาเหนื่อยเปน
อันดับ1ในอเมริกาเลยคับ 

จากคุณ ninja07 [Thu Jan 11, 2007 23:23] 
ความคิดเห็นที่ 1 

ขอใหโชคดีละกัน อยูมาดริดไมไดเลน กอยายดีกวา แตอยากใหประสบความสําเร็จกับมาดริดกอน 
เพราะตั้งแตยายไปยังไมไดแชมปกับมาดริดเลยสักแชมป 

จากคุณ schoff [Thu Jan 11, 2007 23:27] 
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ความคิดเห็นที่ 2 
ได5แสนปอนดตอสับดาหครับ  
เซ็น5ป 250ลานยูเอส  
โอย สบายไปทั้งชาติแลวเบคส  ไดคาจางพอๆกับซูเปอรสตารเอ็นบีเอ กับ เอนเอฟแอลเลย  
เลนจบมาเทคโอเวอร แมนยูคืนจากเกลเซอรเลยย 

จากคุณ Ballrinho [Fri Jan 12, 2007 00:56] 

 
 
2. ประเด็นท่ีไมเก่ียวกับฟุตบอล 
การรวมกลุมกนัเปนชุมชนๆหนึ่งในอินเตอรเน็ตนั้น การชุมชุนของผูที่มีความสนใจใน 

เร่ืองเดียวกันกจ็ริง แตเนื้อหาที่ส่ือสารไมจําเปนตองเปนเรือ่งเดียวกันเสมอไป กลุมเรดอารมีแฟน
คลับที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรดนี้ นอกจากพูดคุยในประเด็นที่เกีย่วของกับฟุตบอลแลวยังพูดคุยกนั
ในเรื่องอื่นๆอกีดวย 

- กระทูเกี่ยวกบัการพบปะสงัสรรคและกิจกรรมในหมูสมาชิก 
เปนกระทูที่สมาชิกใชนดัหมายการรวมตวักัน รวมทํากจิกรรม หรือพบปะกันในสังคมจริง  

เชน การนัดทานขาว นดัแขงฟุตบอล นัดชมฟุตบอลดวยกัน  
 
เชิญสมาชิก RAFC รวมจับฉลากของขวัญปใหมวันที่ 7 ม.ค. 2007  

สมาชิก RAFC ทุกทาน จับฉลากของขวัญปใหมวันที่ 7 ม.ค. 2007  
สมาชิกในที่นี้ รวมทั้ง โคช นักเตะ สตาฟ แมบาน และ กองเชียร  
เจอกันที่สวนรถไฟ เวลา 16.00 ดู ทีม RAFC แขงกับ Oonstar อุนเครื่องกอน ลง League  
ขอเสนอใหมากอนเวลาเพื่อรวมจับของขวัญกันกอน ง้ันเริ่มจับของขวัญเวลา 15.30 แลวกัน หุหุ  
เรื่องเวลานัด รอพ่ีตนตาลมาคอนเฟรมอีกที  
โดยมีกติกาดังนี้  
มูลคาขั้นตํ่า 250 บาท (ตอนแรกวาจะ 200 แตมันถูกไป)  
Concept 1.ตองมีสีแดงประกอบอยูในของขวัญช้ินนั้น แลวหามมีรูปนก หรือรูปหงส หรือรูปสัตวปก  
หรือ 2.ถาไมมีสีแดงก็ตองมีตราสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด อยางใดอยางหนึ่ง (เลือก 1 หรือ 2 หรือ
ทั้ง สองอยางก็ได)  
Wording "หมู" (เนื่องจากปนี้เปนปหมู) ของขวัญไมจําเปนตองเปนหมูหรือมีรูป เพียงแตตองบรรยาย
ใหเช่ือมโยงกับคําวา หมู ใหได อิอิ  
คนไหน งง ขอความขางบน หามถาม เหอๆ  
แลวไปรวมสนุกกันนะ ทุกคน  

จากคุณ : เบคแกว [Fri Dec 29, 2006 15:32] 
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ความคิดเห็นที่ 1  
ยืมตังพี่หมูซื้อ แบบนี้ไดปะพี่แกว 

จากคุณ : op [Fri Dec 29, 2006 15:36] 
ความคิดเห็นที่ 2 

ตองไปหาซื้อของซะแลว ปใหมอยูหอคนเดียวกลับบานไมไดเพราะตองทํางานสงหลังปใหม  
ตองไปหาซื้อของคนเดียวอีกแลว Y.Y 

จากคุณ : "][" e r n G [Fri Dec 29, 2006 21:38] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20236 
 

- กระทูขอขอมูล 
 

เดือดรอนมากคับ ((ดวน))!!!!!!!!!! รบกวนผูรูเรื่องคอมคับ  
คือเปนความขี้หลงขี้ลืมของผมเองแหละคับที่ใสพาสเวิรดตอนเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลวดัน 
ลืมอะคับ ที่นี้ถาผมจะเปดเครื่องโดยที่ผมลืมพาสเวิรดมีวิธียังไงบางอะคับเดี๋ยวตอนบายตองใชคอม

 เครื่องนี้แลวดวย รบกวนผูรูชวยตอบหนอยคับ 
จากคุณ: mk98 [Sun Jan 14, 2007 10:44] 
ความคิดเห็นที่ 1  

ไปที่ start>setting >control panal  
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน user accounts  
เลือก user account ที่ตองการ  
คลิกที่ prevent a forgotten password  
คลิกปุม next  
ใสแผนไดรฟ a ลงไป แลว next  
ใสรหัสผานลงไปในชอง current user account password  
แลว next โปรแกรมจะสราง password reset disk ทันที  
หลังจากนั้นก็ next เรื่อยๆ จนถึง finish 

จากคุณ: fergie  [Sun Jan 14, 2007 12:28] 
ความคิดเห็นที่ 2  

โอโห ทานนี้ ใจดีจัด เจาของกระทู ทําไดยังครับ 
จากคุณ: sirmek  [Sun Jan 14, 2007 13:47] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=1120 
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- กระทูโพสตรูป 
 
เมื่อ สาวๆ มาใหกําลังใจ เนส ใหหายเร็วๆ  
 

 
ภาพที่ 4.6  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 

 
เธอฝากบอกมาวา "หายเร็วๆนะคะ พ่ีเนส" 

จากคุณ : U_AH  [Fri Jan 19, 2007 01:19] 
ความคิดเห็นที่ 1  

5555555555 มันหายแน...หายใจไมออก อะ 55555555555 
จากคุณ : "][" e r n G [Fri Jan 19, 2007 07:42] 
ความคิดเห็นที่ 2 

โอวๆๆๆๆๆๆๆๆสุดยอด 
จากคุณ : มือกาวปศาจแดง [Fri Jan 19, 2007 10:50] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21191 
รูปสวยๆของนองเคโกะ อยากรูวาใครมีบอรดแฟนคลับปาว  
 

 
ภาพที่ 4.7  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 

จากคุณ : I Love Kim tae Hee [Thu Dec 14, 2006 02:49] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=19604 
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- รูปภาพอื่นๆ 
 

 
ภาพที่ 4.8  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 

     พฤติกรรมการสื่อสารภายนอกเว็บบอรด 
     การสื่อสารภายในเว็บบอรด หมายถึงการตั้งและตอบกระทูในประเดน็ตางๆ แตเมื่อกลุม

สมาชิกเรดอารมีแฟนคลับไดเขามาทําความรูจัก และสื่อสารกันในเว็บบอรดแลวบางคนอยากทาํ
ความรูจักใหมากขึ้นเพื่อเพิม่ระดับความสนิทสนมกันในหมูสมาชิก โดยกลุมเรดอารมีแฟนคลับมี 
วิธีการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ คือ 

     พฤติกรรมการสื่อสารโดยสื่ออ่ืนๆ 
     การสื่อสารผานเว็บบอรดเปนการสื่อสารที่ทําใหเนื้อหาใจความที่ส่ือสารถูกเผยแพรผาน

สาธารณะ เพราะไมวาใครกต็ามที่เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตอยู ก็สามารถเขาไปอานได ดังนั้น 
ขอความที่เผยแพรจึงมักไมใชขอมูลสวนตัวของสมาชิก และความสัมพันธของสมาชิกแตละคนจงึ

DPU



 68 

ไมลึกซึ้ง กลุมสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับ บางคนที่ตองการเพิ่มความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นๆ จึง
ตองใชส่ือรูปแบบอื่นมาชวยในการสื่อสาร ไมวาจะเปน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท  
และการสนทนาผานโปรแกรม Instant messaging เชน MSN เปนตน 

      
     MSN    เปนโปรแกรมสนทนาประเภท   Instant messaging คือการสนทนา (chat) โดย

ผูใชบริการตองมีที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail Adress) จากนั้นตองติดตั้งโปรแกรม ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร เมื่อผูใชบริการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต จึงสามารถเขาสูระบบ (Log in)  
โดยอาศัยอยูจดหมายอเิล็กทรอนิกส เปนขอมูลอางอิงถึงตัวตนของผูใชบริการ 
 
 

 
 

  ภาพที่ 4.10  ภาพแสดงตวัอยางโปรแกรม MSN 
 
     “ ก็คุยบางคะ  มันเริ่มจากโพสในบอรด ก็เหน็ชื่อกันบอย ตอบกันไปตอบกันมา  ก็สง

ขอความถึงกัน  แลวก็คอยคุยกันใน MSN  คงเปนเพราะเห็นชื่อกันมานาน  ก็ชวยเหลือใหคําปรึกษา
การใชบอรดจนทําใหพอคุยกันไดนะ ก็เลือกคนคุยนะ  เพราะสมัยนีไ้วใจใครไมคอยได  ก็มีที่ add 
สาวกผีแดงไวเพียบเลย  บางคนคุยบางครั้งบางครา  จะมีที่คุยจริงๆนับคนได    ทุกวันนี้กย็ังคุยกนัอยู  
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นานๆจะโทรคุยกันที  แตจะสง sms กันมากกวา  คือจะรายงานผลบอลนะ เพราะบางแมตถาดึกเกนิ
ไมไดดู  เพื่อนก็จะสงผลใหรูนะ”  (ณิชาภัทร ภัทรวจิติรานนท,สัมภาษณ, 7  พฤศจิกายน 2 5 4 9) 
 

     พฤติกรรมการพบปะสังสรรคกันในสังคมจริง 
     วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเว็บไซตชมรมเรดอารมีแฟนคลับขึ้นมา คือ เพื่อเปน

แหลงรวมบุคคลที่มีความสนใจกีฬาฟตุบอลที่เกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็  การรวมตัว
ของบุคคลเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากการรวมตัวในชุมชนเสมือนไปสูสังคมจริงได เชน การ 
นัดรับประทานอาหาร  การจัดการแขงขนัฟุตบอล 

     การแขงขันฟุตบอลของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ เปนกิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกเปนจํานวนมาก มกีารจัดตั้งเปนทีมฟุตบอล เรดอารมีฟุตบอลคลับขึ้น  ซ่ึงเพือ่เปนการสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกภายในชมรม มีการซอมและการแขงขันอยางเปนทางการทุกอาทิตย ซ่ึงการ
จัดการแขงขนัฟุตบอลอยางเปนทางการนีต้องมีคาใชจาย เชน คาเชาสนาม คาจางผูตดัสิน คาอาหาร 
และเครื่องดื่ม 
  
“รับสมัครนักฟุตบอล RAFC เพิ่ม 25 ธค49 - 7 มค 50 ” 

รับสมัครนักฟุตบอล Rafc เพิ่ม  
ทีมฟุตบอลชมรม Redarmy Fanclub มีแนวทางคือสรางชมรมฟุตบอล 11 คน ขึ้นมาเพื่อเปนการสราง
กิจกรรม เพื่อแฟนแมนยูโดยเฉพาะ เพื่อไดพบปะสังสรรคกันในทุกๆวันอาทิตย เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน และรวมสนุกดวยกันกับกิจกรรมเตะฟุตบอล เชียรฟุตบอล สังสรรค ทานขาว คาราโกเกะ 
อื่นๆอีกมากมาย  
และแนวทางในการทําทีมฟุตบอล RAFC ในอนาคต จะตองมี 2 ชุดคือทั้งทีมชุด A และทีมชุด B ครับ  
วันเวลารับสมัคร  
25 ธันวาคม 49 ถึง 7 มค 50  
ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว  
อาทิตยที่ 11 มีนาคม 50 ในบอรด  
วันเวลารายงานตัว  
วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม  
สนาม  
ร.ร.วิศวกรรมรถไฟ  
เกฑณในการรับสมัคร  
1. เปนแฟนฟุตบอลทีม Manchester United ( เปนแฟนทีมอื่นก็ได )  
2. เปนผูชาย ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดความสามารถ  
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3. ไมติดสารเสพติด ไมติดการพนัน ไมสูบบุหรี่ในเวลาซอม / แขงขัน  
4. สามารถมาซอมฟุตบอลในวันอาทิตยไดอยางสม่ําเสมอ  
5. สามารถจายคาบํารุงทีมได  
6. ไมมีทีมชมรมฟุตบอลสังกัดอยูในปจจุบัน ( เพื่อความสะดวกในการมารวมกิจกรรมในทุกๆวัน
อาทิตย)  
7. สามารถยอมรับการนั่งสํารองได และสนุกสนานไปกับกิจกรรมชมรม ในแตละแมตทการแขงขัน  
8. เปนคนตรงตอเวลา สามารถมากอนเวลานัด 1 ช่ัวโมงได  
สิ่งที่ทานจะไดรับ  
1. เพื่อนคอบอล แมนยู เหมือนกันเพิ่มมากขึ้น  
2. ไดสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  
3. ไดความรูทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ จาก บุคลากรผูมีความรูความสามารถทางดานฟุตบอล  
4. ฯลฯ 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20035 

 

 
ภาพที่ 4.11 ภาพทีมฟุตบอล RAFC 

 

 
ภาพที่ 4.12  ภาพทีมฟุตบอล RAFC 
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ภาพที่ 4.13  ภาพทีมฟุตบอล RAFC 

 
     อยางไรก็ตาม การรวมตวัของกลุมสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับ ไมอาจกอใหเกดิศกัยภาพ

ในการทําประโยชนใหกับสงัคมสวนรวมไดมากนกัเนื่องจากจํานวนบคุคลที่มากจนทําใหเกิดความ
หลากหลายทางความคิดมากเกินไป อีกทั้งความแตกตางทางดานสถานที่อยูของสมาชิกแตละคนทาํ
ใหยากแกการรวมตัวกลุมใหญ รวมถึงคาใชจายที่มีตามมาในกจิกรรมการรวมตัว ซ่ึงทางชมรมไม
คอยมีงบประมาณในกิจกรรมนี้ นอกจากนีก้ารรวมตัวกันเพื่อทําประโยชนใหแกสังคมยังไมใช 
ความตองการแรกเริ่มของชมรมเรดอารมีแฟนคลับที่เขามาสื่อสารกันในเว็บบอรด 

 
     “เร่ืองของการชวยเหลือสังคมยังมีนอย ทําไดยากเพราะแตละคนกม็ีหนาที่ของตวัเอง จะ

เจอกันทกี็ลําบาก” (ธราพงศ  ศรีคงแกว, สัมภาษณ, 26  พฤศจิกายน 2549) 
 

     “ประโยชนตอสังคมคงเปนการสงเสริมกีฬามากกวาทาํใหสมาชิกใชเวลาวางใหเปน 
ประโยชน ไมไปยุงเกีย่วกบัยาเพติด สวนกจิกรรมอืน่ๆก็แลวแตทางชมรม ถาจัดก็พรอมจะไป”  
(ณัฐพล สินธมุา, สัมภาษณ,  12  พฤศจิกายน 2549) 

 
     “ในสวนของกิจกรรม แตกอนก็มจีัดบาง แตชวงหลงัมานี้ นอกจากเชียรบอลก็ยงัไมมี 

โครงการอะไร เพราะติดปญหาเรื่องคาใชจายดวย แตกอนยังมีสปอนเซอรสนับสนุนบาง แตตอน
หลังนี้ไมมี คาใชจายทีใ่ชสวนใหญก็มาจากผมและเจาหนาที่ทีม” (สมศักดิ ์กรปรีชา, สัมภาษณ,  19   
พฤศจิกายน 2549) 
 

       4.1.5  กฎระเบียบในการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับภายในเว็บบอรด 

     ในสังคม มนุษยมกีฎเกณฑ มารยาท ธรรมเนียมในการปฏิบัติตัวและใชชีวิตรวมกนั ผูที่
ฝาฝน ละเมิดกฎ ตองไดรับการลงโทษตามกฎหมายทีไ่ดระบุไว บทลงโทษก็มีความรุนแรงแตกตาง
กันไป  
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     ในชุมชนเสมือนก็มีกฎ ระเบียบขอบังคับและบทลงโทษ เชนเดยีวกัน ซ่ึงผูใชเวบ็บอรด 
ตองรับรูเพื่อปฏิบัติเพราะสมาชิกที่เขามาสื่อสารตองสื่อสารอยูบนพื้นฐานของกฎระเบียบ เพื่อความ 
สงบสุขเรียบรอยของชุมชนเสมือนนั้น 
  

     กฎระเบียบท่ัวไป 
     เว็บไซต www.redarmyfc.com มีกฎ กติกาและมารยาทกลาวไวอยางชัดเจนซึ่งกฎกติกา 

สวนใหญก็เปนสิ่งที่ผูใชบริการจะเขาใจงายคือ 
 
 

- ที่นี่สนับสนนุใหทกุคนมีน้าํใจนกักฬีา ไมเลนการพนนั มีสปริต ไมดาทอทีมอ่ืน  
- หามโพสตขาวในเวบบอรด หากพบจะลบทิ้งโดยทันท ี 
- หามโพสตเพยีงลิงคขาวเพยีงอยางเดยีวแบบไมมีเนื้อความใดๆ  
- การโพสรูป หรือขอรูปใหเลือกหอง Picture Post เทานัน้  
- กระทูที่โพสผิดหองจะถูกยายหองเองในภายหลังกรุณาอยาโพสซ้ํา  
- หามโพสภาพลามกอนาจาร ภาพผิดศีลธรรม  
- หามโพสรูปโดยไมมีความจําเปน หรือไมไดใชอางอิงกระทู  
- ดาหรือวิจารณนักเตะแบบไมสรางสรรค กระทูลอเปา มโีอกาสโดนลบ 100%  
- หามนําโลโกสมาชิกคนอื่นๆ มาใช  
- หามโฆษณาทุกรูปแบบ ทัง้ขอความ และรูปภาพ  
- แสดงความคดิเห็นโดยการยิ้มหรือการแสดงอารมณอยางเดียว อาจโดนลบขอหาปน 
   กระทู  
- ละเมิดกฏเวบบอรดจะมีการตักเตือนกอน หากยังกระทําอยูอีกจะโดนแบนจากการเปน   
   สมาชิก  

(ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=3) 
 

     อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีกฎขอบังคบและผูใชเว็บบอรดตางก็ทราบกฎเหลานีด้อียูแลว 
แตกย็ังมีผูละเมิดอยูเสมอทําใหตองมีการความคุมความสงบเรียบรอยภายในชุมชนเสมือน ซ่ึงเปน 
การควบคุมโดยผูมีอํานาจในเว็บ เชน webmaster 
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     การดูแลความเรียบรอยโดยผูใหบริการเวบ็บอรด 
     ผูดูแลความเรียบรอยในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ เรียกวา webmaster โดย

เปนผูที่มีอํานาจควบคุมดแูลความเปนไปในเว็บบอรด ตัง้แตเร่ืองระบบ โปรแกรม ตลอดจนความ
เรียบรอยของเว็บบอรดและมีอํานาจในการลงโทษตักเตอืนสมาชิกที่กอความวุนวาย หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎ กตกิามารยาทของการอยูรวมกันในชุมชนเสมือน โดยบทลงโทษที่ผูดูแลเวบ็บอรดสามารถ
ทําไดมีทั้ง การตักเตือน การลบขอความและรูปภาพที่ไมเหมาะสม การระงับการเปนสมาชิกแบบ 
ช่ัวคราวและถาวร  

             ลักษณะของบทลงโทษตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะความผิดที่สมาชิกไดกอข้ึน เชน การใช
คําพูดและรูปที่ไมเหมาะสมซึ่งเปนลักษณะที่พบบอยในเว็บบอรด เพราะเวบ็บอรดเปนสถานที่
ปลดปลอยความคิดเห็น กลาวคือผูอ่ืนไมสามารถรูไดวาผูสงสารเปนใคร มาจากไหน ผูสงสารจึงถือ
โอกาสแสดงคําพูดหรือภาพที่ไมเหมาะสมออกมาได ถึงแมวาเว็บบอรดจะมีโปรแกรมกรองคาํพูด
อยูแลว แตผูสงสารสวนใหญจะพลิกแพลงคําไมใหระบบตรวจจับได เชน คําวา “แมง” เปลี่ยนเปน 
“แม… .ง ”  ซ่ึงผูอานคนอื่นสามารถเขาใจความหมายได รูปภาพที่ไมเหมาะสมกเ็ชนเดียวกนั เมื่อ
ผูดูแลพบเจอขอความหรือรูปภาพที่ไมเหมาะสม  ก็จะลบรูปและขอความนั้นๆ และกลาวตักเตอืน  
แตถายังฝาฝนทําอีกก็จะระงบัการเปนสมาชิก ทําใหไมสามารถใชเว็บบอรดไดอีก 
    “โปรแกรมกรองคําพูดก็มคีรับ แตสวนใหญเวลาจะพดูก็จะพยายามหลีกเลี่ยง เชน f_ck       
แ ม ...ง อะไรแบบนี ้ซ่ึงโปรแกรมไมสามารถตรวจได ถาเจอแบบนีแ้สดงวาสมาชิกมเีจตนาทําผิด
กฎชัดเจน เพราะมีกฏบังคับไวชัดเจนอยูแลวครับ ถาทําผิดก็จะมกีารเตือน หรือถาทําผิดซํ้าก็จะแบน
ไมสามารถใชงานเว็บบอรดไดอีก”  (ชัยวฒัน แสนจนัทร, สัมภาษณ,  27  พฤศจิกายน 2549) 
   ปญหาอีกอยางหนึ่งที่ตองอาศัยอํานาจของผูดูแลเว็บบอรดมาแกไขคือ ความขัดแยงในหมู 
สมาชิก เพราะเว็บบอรดคือจุดนัดพบของความคิดเหน็ตางๆยิ่งสมาชิกมีจํานวนมาก ความคิดเหน็ก็ 
ยอมมีมากดวยเชนกันจึงเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงไดโดยงาย 

   “การทะเลาะก็มีบางแตไมรุนแรงเทาไหร  แคตั้งกระทูไมคอยเขาหูเขาตาสักเทาไหร   
เร่ืองไหนทนไดก็ทน  ถาทนไมไดกเ็ขาไปบนซะหนอย  ใหหายคันปาก เชน แมตไหนที่แมนยูแพ  ก็
จะโทษนกัเตะคนนูนคนนี้  มันนารําคาญมากๆเลย  ส่ิงที่ผานมาแลว ทําไมตองมาวากันดวย   
แลวก็เร่ืองซื้อ ขายนักเตะ  อยากไดคนนัน้อยากไดคนนี้  จะเอานักเตะแมนยูไปแลกดีไหม  มนันา
เบื่อ ดูเหมือนไมคอยรักนกัเตะสักเทาไหร”   (เพ็ญประภา  อัมระนันท, สัมภาษณ,  7  พฤศจิกายน  
2549) 

 “สําหรับตัวเองแลวไมพบความขัดแยงครบั สวนใหญก็จะพบสมาชิกในบอรดทะเลาะ
กันเองหรือไมก็มีแฟนทีมอ่ืนเขามาปวนในเวบบอรด อยาง ถายังจํากนัได เหตุการณในฟุตบอลโลก 
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นัดที่ อังกฤษเจอโปรตุเกส ซ่ึง รูนี่ย กับโรนัลโดมีเรื่องกนั คือเหมือนกบัวาโรนัลโดยัว่ยกุรรมการให
ใบแดงรูนีย่ ในกรณีที่ไปเหยียบจดุสําคัญของคารวัลโญ ซ่ึงทําใหแฟนแมนยูไมคอยพอใจโรนัลโด
เปนอยางมาก ซ่ึงแฟนแมนยสูวนใหญในบอรดคาดวาเชยีรอังกฤษเยอะ ก็เลยแบบวา ตั้งกระทูดาทอ
โรนัลโดบาง หาวาโรนัลโด ทรยศบาง พวกที่ช่ืนชอบโรนัลโดก็เลยมาตอกกลับ กเ็ลยมีเร่ืองกันนดิ 
หนอย แคชวงนั้นแหละคับ” (กรวิทย ช่ืนธรีะวงศ, สัมภาษณ, 16  พฤศจิกายน 2549) 

     อยางไรก็ตามการลบกระทูของ Webmaster นั้น บางครั้งจะมีปญหาตามมาคือสมาชิก
สงสัยในการลบกระทูวากระทูของตนเองที่ตั้งนั้นถูกลบเพราะสาเหตใุด เนื่องจาก ทาง webmaster  
จะไมไดแจงสาเหตุในการลบกระทูใหสมาชิกไดทราบ 

     “บางทีก็ไมรูเหมือนกนันะวา ทําไมอยูดีๆ กระทูเราโดนลบ ทั้งๆที่เราก็ไมไดทาํผิดกฎ
อะไร กระทูสมาชิกคนอื่นบางคนนาจะโดนลบมากกวาเราอีกยังไมโดนเลย”  (ธราพงศ  ศรีคงแกว,  
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2549) 

 
     โดยรวมแลว กฎระเบยีบที่ใชในเว็บบอรดมีความคลายคลึงกับกฎหมายในสังคมจริง แต

บทลงโทษนั้นจะเปนการลงโทษที่ตัวตนเสมือนจริงของสมาชิก หรือเปนการลบกระทูหรือรูปภาพ 
รวมถึงการตักเตือน ซ่ึงบทลงโทษเชนนี้ ไมอาจทําใหผูกระทําผิดเลิกการกระทําแบบนี้ได เพราะ
ยังคงพบการกระทําผิดแบบนี้เรื่อยๆ สวนปญหาความขัดแยงของสมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับ
นั้น พบวามีอยูบางแตไมใชปญหาใหญ เนื่องจากสมาชกิสวนใหญที่เขามาสื่อสารกันมีความรักและ
ช่ืนชอบ ในเรื่องฟุตบอลเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ เปนหลักอยูแลวทําใหไมคอยเกิด 
แนวความคิดที่แตกแยกออกไปมาก จงึไมคอยเกิดปญหาความขัดแยงเรื่องใหญๆ 

 
4.2  สัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

     กลุมตางๆในสังคมไมวาจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญจะมีการกําหนดสัญญะและสิ่งที่
เขาใจกันเพื่อส่ือสารกันไดเฉพาะภายในกลุมตนเองเทานั้น กลุมเรดอารมีแฟนคลับก็เชนเดียวกัน
นอกจากสัญญะที่ส่ือสารโดยบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจไดแลว กลุมเรดอารมีแฟนคลับยังไดสราง
สัญญะ ที่เขาใจกันเองภายในกลุม ซ่ึงผูรับสารจะสามารถตีความไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความ
ใกลชิดหรือประสบการณที่ผูรับสารมีเกี่ยวกับฟุตบอล 

     ในแงเดียวกันผูที่คลุกคลีอยูกับการสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการใช
งานประเภทการสนทนากลุมหรือเว็บบอรด ยอมตองคุนเคยกับสัญญะที่เกิดขึ้นใหมที่เกิดจากการ
ดัดแปลงคําพูดตางๆ เพื่อมาใชบรรยายอารมณ ความรูสึกของผูส่ือสารซึ่งผูรับสารจะเขาใจ หรือ
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ทอดรหัสตัวสัญญะไดมากนอย ถูกตองเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับความใกลชิดหรือประสบการณที่ผู
ส่ือสารมีเชนเดียวกัน 

     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารกันในเว็บบอรดนั้น คือกลุมที่ตองอาศัยความคุนเคยกับ
การสื่อสารภาษาทางอินเตอรเน็ต และจากวงการกีฬาฟุตบอลซึ่งวิเคราะหสัญญะที่ปรากฎในเว็บ
บอรดไดดังนี้ 
     4.2.1  สัญญะที่สามารถเขาและถอดรหัสไดเฉพาะกลุมแฟนฟตุบอล 
               4.2.1.1 สัญญะรูปภาพ 
      สัญญะรูปภาพ คือ ภาพถายหรือรูปเหมือนที่สามารถเปนตัวแทนสิ่งของหรือบุคลตางๆ
ได โดยรูปภาพที่พบมากในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ คือ รูปนักฟุตบอล ภาพการ
แขงขัน ภาพกองเชียร ซ่ึงภาพเหลานี้ สมาชิกหรือกลุมแฟนบอลสามารถเห็นแลวเขาใจไดทันทีวา
เปนภาพของใคร สถานที่ใด 
      สัญญะประเภทรูปภาพมักปรากฏอยูในกระทูที่สมาชิกรองขอใหสมาชิกคนอื่น          
โพสตรูป เพื่อตนเองจะไดบันทึกเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้มักจะปรากฏอยูในกระทูที่
ผูตั้งกระทูตองการแสดงความศรัทธาเกี่ยวกับสโมสร หรือนักฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบเพื่อใหผูอ่ืน
ไดเห็นถึงความศรัทธานั้น 
 

 
ภาพที่ 4.14  ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 

 
      จากรูปจะเปนสัญญะรูปภาพของ ราฟาเอล เบนิเตส ผูจัดการทีมลิเวอรพูล  รูปอารแซน 
เวงเกอร ผูจัดการทีมอารเซนอล รูปโฆเซ มูรินโญ ผูจัดการทีมเชลซี และ เซอรอเล็ก เฟอรกูสัน 
ผูจัดการทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเปนคูปรับกันของ 4  สโมสรยักษใหญของ
ฟุตบอลอังกฤษ 
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ภาพที่ 4.15  ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 
 

      จากรูป เปนรูปนักฟุตบอลชื่อ อลัน สมิท เปนนักฟุตบอลตําแหนงกองหนาของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด แตประสบปญหาบาดเจ็บจึงไมคอยไดมีโอกาสลงสนาม 
      สัญญะรูปภาพนักฟุตบอลเปนสัญญะรูปภาพที่พบมากที่สุดในเว็บบอรด เนื่องจาก
รูปภาพนักฟุตบอลเปนรูปที่หาไดงายและจะมีรูปใหมๆ เกิดขึ้นตลอดทําใหผูที่พฤติกรรมชอบ
สะสมรูปนักฟุตบอลคอยหารูปหรือเผยแพรรูปนักฟุตบอลใหสมาชิกคนอื่นตลอกเวลา 
      นอกจากสัญญะที่เปนรูปนักฟุตบอลแลวกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ยังนิยมโพสตโลโก
ของสโมสร ซ่ึงแสดงถึงความศรัทธาตอสโมสรฟุตบอลที่ช่ืนชอบ 
 
 

   
ภาพที่ 4.16  ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 

 
      จากรูปเปนโลโกของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เปนการแสดงใหเห็นวาผูลงรูปนี้
เปนผูที่ช่ืนชอบทีมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
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      4.2.1.2 สัญญะประเภทภาษา 
      สัญญะประเภทภาษาเปนสัญญะที่พบมากในเว็บบอรดของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ซ่ึง
คนที่รับสารเกี่ยวกับฟุตบอล หรือคลุกคลีอยูกับวงการฟุตบอลอยูเปนประจําก็สามารถเขาใจ
ความหมายของกลุมนี้ไดทันที 
      สัญญะประเภทภาษาที่พบบอยประกอบไปดวย 
      - ช่ือเลนของนักฟุตบอล คือ ช่ือที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับใชเรียกเพื่อความใกลชิด
ระหวางตัวองกับนักฟุตบอล เชน 
   กิ๊กซี่   หมายถึง  ไรอัน กิ๊กส 
   ซิซู   หมายถึง  ซีเนอดีน ซีดาน 
   โอเล   หมายถึง  โอเล กุนนาโชลชา 
   เฟอรกี ้   หมายถึง  เซอรอเล็ก เฟอกูสัน 
   สมัดเจอร  หมายถึง  อลัน สมิท 
   เจิด   หมายถึง  สตีเฟน เจอราด 
   คีโน   หมายถึง  รอย คีน 
   เบ็ค   หมายถึง  เดวดิ เบคแฮม 
      - สมญานามนักฟุตบอล คือ ช่ือที่ถูกตั้งโดยสื่อมวลชน ซ่ึงอาจนํามาจากบุคลิกของนัก 
ฟุตบอล เชน รูปรางหนาตา ความสามารถ เชน 
   ปกพอมด  หมายถึง  ไรอัน กิ๊กส 
   สุดหลอ   หมายถึง  เดวดิ  เบคแฮม 
   เพชฌฆาตหนาทารก หมายถึง  โอเล กุนนา โซลชา 
   หนูโด   หมายถึง  คริสเตียนโน โรนัลโด 
   หมู   หมายถึง  เวน รูนยี 
   เจาเปยก   หมายถึง  จูเซปเป  รอสซี่ 
   ราฟา   หมายถึง  ราฟาเอล เบนิเตส 
   เหยนินอย  หมายถึง  โรนัลดินโญ 
   ปา   หมายถึง  เซอรอเล็ก เฟอกูสัน 
   หอย   หมายถึง  เทียร่ี  อองรี 
    

-   สมญานามทีมฟุตบอล คือ ช่ือที่ใชแทนสโมสรฟุตบอลหรือทีมฟุตบอล โดยมาจาก 
สัญลักษณประจําสโมสร ช่ือยอ โลโก เชน  
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  ผีแดง   หมายถึง  แมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
  หงส   หมายถึง   ลิเวอรพูล 
  สิงโตน้ําเงินคราม หมายถึง  เชลซี 
  ปนใหญ   หมายถึง  อารเซนอล 
  ราชัน   หมายถึง  รีลมาดริด 
  บาซา   หมายถึง  บาเซโลนา 
  สิงโต   หมายถึง  อังกฤษ 
  อัซซูรี, มะกะโรนี หมายถึง  อิตาลี 
  ฟาขาว   หมายถึง  อาเจนตนิา 

      นอกจากกลุมสัญญะที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับนํามาจากสื่อมวลชลกีฬาแขนงตางๆ แลว  
กลุมเรดอารมีแฟนคลับยังไดรวมกันประกอบสรางสัญญะใหใชรวมกันและเขาใจกันเองภายใน
กลุมเรดอารมีแฟนคลับเทานั้น ผูวิจัยพบวาสัญญะที่สรางและใชกันภายในกลุมเรกอารมีแฟนคลับ
ในเว็บบอรดนั้น สวนใหญเปนสัญลักษณภาษาและรูปภาพ 
      สัญญะในกลุมนี้มักประกอบไปดวยสมญานามหรือช่ือที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับสราง
ขึ้นมาเพื่อใชแทนนักฟุตบอล ผูจัดการ หรือสโมสร เชน 
      “กองทัพสีแดง” หรือ เรดอารมี หมายถึง กลุมคนที่รวมตัวกันของผูที่ช่ืนชอบสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด  
      “ศึกสัตวปก” ไมไดหมายถึงการตอสูกันระหวางสัตวปก แตหมายถึงการแขงขัน
ฟุตบอลระหวางสโมสรทีมีสัญลักษณประจําสโมสรหรือสมญานามเปนชื่อสัตวปกเชน เชน 
สโมสรลิเวอรพูลที่สัญลักษณประจําสโมสร เปนรูปหงส หรือทีมสโมสรนิวคลาสเซิล ที่มีสมญา
นามวา “สาลิกา” ดังนั้นหากสโมสรเหลานี้ตองมาแขงขันกันมักจะเรียกการแขงขันวา ศึกสัตวปก 
      “หอย” หมายถึง เธียร่ี อองรี ศูนยหนาสโมสรอารเซนอล เนื่องจากปากของนักฟุตบอลมี
ลักษณะหอยยอยลงมาผิดปกติ 
      “จามู” หมายถึง โฆเซ มูริญโญ ผูจัดการทีมเชลซี ที่มีบุลคลิกในการคุมทีมที่ไมยิ้มแยม 
ทําหนาเครงครึมตลอดเวลา เหมือนทหารหรือตํารวจ 
      “เจ” หมายถึง อารแซน เวนเกอร ผูจัดการสโมสรอารเซนอล ซ่ึงสื่อมวลชนกีฬาฟุตบอล
มักเรียกแทนวา “กุนซือเกยเฒา” เนื่องจากบุคลิกการแตงตัวของบุคคลนี้ที่แตงตัวเรียบรอยทุกครั้ง
ที่มาคุมทีมการแขงขัน ประกอบกับไมมีขาวเกี่ยวกับภรรยา หรือ ลูกๆของคนนี้มากนัก 
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      “เปด”  หมายถึง ทีมสโมสรลิเวอรพูล ที่มาจากสัญลักษณของสโมสร ที่เปนรูปหงส แต
ผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงเปนคูแขงของ ลิเวอรพูล จะเรียก เปด แทนหงส  เพื่อ
เปนการเสียดสีหรือดูถูกทีมคูแขง 
      “ปนแกบ” หมายถึง ทีมสโมสรอารเซนอล มาจากสัญลักษณของสโมสรเปนรูปปนใหญ
แตผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด จะเรียก “ปนแกบ”  แทน “ปนใหญ” เพื่อ เปนการเสียด
สีและดูถูกทีมคูแขงใหดูดอยลง 
      “หอยทะเล” หมายถึง ทีมสโมสรเชลซี (Chelsea) มาจากคําวา “Chel” ที่คลองเสียงกับคํา
วา Shell ในภาษาอังกฤษ ที่แปลวาหอย หรือ เปลือกหอย และ Sea ที่แปลวาทะเล ทําใหสมาชิกเรด
อารมีแฟนคลับ เรียก หอยทะเล แทนสมญานามของทีม เพื่อเปนการดูถูกทีมคูแขงเชนกัน 
      “ 5 จตุรเทพ” หมายถึง ผูเลนของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 5 คน ประกอบไปดวย มิคา
เอล ซิลเวส, เวส บราวน, คีเรน ริชาดสัน, จอรน โอเชีย, ดาเรน เฟลชเชอร  ซ่ึงทั้ง 5 คน มีฟอรมการ
เลนที่ไมคอยดี และเลนผิดพลาดบอยๆ เมื่อมีโอกาสไดลงสนาม ทําใหนักฟุตบอลกลุมนี้ถูก ขนาน
นามเพื่อเปนการ ประชดเสียดสี 
      “คูหูทมิฬ” หมายถึง อดีตกองหนาของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ช่ือ ดไวทยอรค 
และ แอนดีโคล ซ่ึงทั้ง 2 คน มีผิวสีดํา และไดลงสนามดวยกันอยางสม่ําเสมอ 
 
      นอกจากสัญญะที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับไดรวมกันสราง ซ่ึงเปนสัญญะในลักษณะ
ภาษาแลวทางกลุมยังไดมีการสรางสัญญะเฉพาะกลุมในลักษณะของรูปภาพอีกดวย เชน 
 
 

 
ภาพที่ 4.17  ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 
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ภาพที่ 4.18 ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 

 
      จากภาพตัวอยางจะเห็นไดวา กลุมเรดอารมีแฟนคลับไดสรางสัญญะและสามารถเขาใจ
กันเองไดภายในกลุม โดยใชภาพการตูนซ่ึงมาจากสมญานามของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด (ผี
แดง หรือ ปศาจแดง) จับสัตวปกยางไฟ (สัตวปกในภาพ คือ หงส หรือ เปด ซ่ึงเปนคําที่แฟนสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดใชเรียกทีมสโมสรลิเวอรพูล)  โดยมีความถึงชัยชนะ หรือทีมของตนเองนั้นมี
ความสามารถมากกวา  รวมถึงการนําตราสโมสรของทีมลิเวอรพูล มาเปลี่ยน จากรูปที่เปนหงส 
กลายเปนเปด เพื่อเปนการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยาม 
      กลุมสัญญะที่ประกอบสรางขึ้น และใชกันภายในกลุมสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับในเว็บ
บอรดนั้น จะแตกตางจากสัญญะที่นํามาจากสื่อมวลชนโดยสัญญะในกลุมนี้ สมาชิกที่มีความคุนเคย
กับกลุมเรดอารมีแฟนคลับเทานั้น จึงจะสามารถถอดความหมายไดไมยาก อยางไรก็ตามสัญญะใน
กลุมนี้ยังมีจํานวนนอยกวาสัญญะที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับนํามาจากสื่อมวลชน เนื่องจาก กลุมเรด
อารมีแฟนคลับในเว็บบอรด มักจะเปดรับสื่อมวลชนประเภท โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพอยู
แลว ทําใหเกิดการหยิบยืมสัญญะตางๆ มาใชมากกวาสัญญะที่สรางขึ้นเอง 
       
         4.2.2 สัญญะที่สามารถเขาและถอดรหัสไดโดยผูใชงานเว็บบอรดท่ัวไป 
      สัญญะในกลุมนี้เปนกลุมสัญญะที่ผูเลนอินเตอรเน็ตเปนประจําหรือผูที่ใชเว็บบอรด
คุนเคยและสามารถตีความหมายไดไมยาก  
                  4.2.2.1 สัญญะรูปภาพ 
      ในเว็บบอรดชมรมเรดอารมีแฟนคลับมีสัญญะรูปภาพอยูมากมาย สัญญะประเภทนี้ไม
เพียงแตผูใชอินเตอรเน็ตจะถอดไดเทานั้น กลุมบุคคลทั่วไปก็สมารถถอดไดเชนกัน เพราะรูปภาพ
จะไมเกี่ยวของกับฟุตบอล เนื่องจาก ภายในเว็บบอรดไมไดพูดคุยกันแตเร่ืองของฟุตบอลเทานั้น รูป
ที่ไมเกี่ยวของกับฟุตบอลจึงเห็นอยูเปนประจํา 
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ภาพที่ 4.19  ภาพแสดงตวัอยางสัญญะรูปภาพ 

 
      จากรูปเปนสัญญะรูปภาพของนักรองวง Girly Berry ซ่ึงบุคคลที่ไมติดตามขาวสาร
ฟุตบอล หากแตเคยฟงเพลงหรือเคยเห็นหนากลุมนักรองวงนี้ ก็สามารถทราบไดทันทีวาเปนใคร 
 
      นอกจากสัญญะประเภทรูปภาพที่เปนรูปเหมือนแลว ในเว็บบอรดของกลุมเรดอารมี
แฟนคลับยังใหสมาชิกสามารถใชสัญลักษณะประเภทรูปกราฟฟก เชน emotion เพื่อใชส่ือสารแทน 
พฤติกรรม คําพูดอารมณ ความรูสึกของผูพูด เชน  

 
   หมายถึง  หัวเราะ 
    หมายถึง มีความรัก 
   หมายถึง  ตกใจ 
   หมายถึง  โกรธ 

    หมายถึง  รองไห เสียใจ 
   หมายถึง  ยกยอง ยินด ี
   หมายถึง  อิจฉาตารอน 
   หมายถึง  ปราบปลื้มใจ 
   หมายถึง  ตกใจ 
   หมายถึง  ซึมเศรา 
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              4.2.2.2 สัญญะประเภทสัญลักษณภาษา 
      นอกจากสัญญะที่เปนรูปแลว ยังมีสัญญะที่เปนตัวอักษร ซ่ึงสัญญะในกลุมนี้มักใชเปน
การเสริมหรือแสดงอารมณของผูเขียนขอความใหผูอานไดรับรูอารมณของผูเขียนไดมากยิ่งขึ้น 
เพราะการสื่อสารดวยตัวอักษรโดยใชภาษาที่เปนทางการอาจไมสมารถสื่ออารมณของผูเขียนได
ชัดเจน  
      การใชตัวอักษรเพื่อแทนอารมณความรูสึก 
      สัญญะในกลุมนี้เปนตัวอักษรที่ใชการเรียบเรียงผิดไปจากระบบไวยากรณของคําใน
ภาษาไทย เพื่อใชอธิบายหรือเสริมสรางความหมายของคําที่ประกอบ เชน คําวา “รักเธอเหลือเกิน” 
หากผูเขียนเพิ่มตัวอักษร “น” ในคําวา “เกิน” เปน “รักเธอเหลือเกินนนนนนนน” จะทําใหผูอาน
รับรูถึงความรักที่ผูเขียนมอบใหมากกวาการเขียนธรรมดา 
      การใชตัวอักษรเพื่อแทนอารมณความรูสึก นอกจากจะใชตัวอักษรเพิ่มลงไปในคําที่ใช
ประกอบแลว ตัวอักษรบางคํายังสามารถสื่อความหมายไดดวยตัวเอง เชน คําวา “55” ผูที่ไมคุนเคย
กับการใชภาษาชนิดนี้อาจตีความไปไดเพียงตัวเลขที่มีคา หาสิบหา แตสําหรับผูที่คุนเคยกับการใช
อินเตอรเน็ตโดยเฉพาะโปรแกรมประเภทสนทนา  หรือในเว็บบอรด จะเขาใจไดทันทีวาหมายถึง 
เสียงหัวเราะ  และยิ่งเพิ่มจํานวนตัวเลข “55” เปน “5555555555” มากขึ้นยิ่งหมายถึง เสียงหัวเราะ
มาก 
      ในสังคมของผูที่ ส่ือสารในเว็บบอรดมีการใชตัวอักษรในรูปแบบนี้ เพื่อหลาย
จุดประสงคและหลายวิธีการโดยผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้ 
         - การใชภาษาแบบคนพูดไมชัด 
      เปนการใชภาษาเหมือนคนพูดไมชัด หรือเสียงเด็ก รวมถึงการลากเสียงยาว ไมมีคําควบ
กลํ้า ซ่ึงผูที่คุนเคยกับการอานประเภทนี้จะแปลออกไดทันที เชน 
   
อยากใหผีแดงเราไดปกซายธรรมชาติฝเทาจัด 
 อยากใหผีแดงเราไดปกซายธรรมชาติฝเทาจัด คายดีอะะเนี่ย 
จากคุณ : catalan  [Thu Jan 25, 2007 22:14] 
ความคิดเห็นที่ 1  

ผมวา ลี มาติน มีความเร็วนะคับ  
นาจามาเปนกิ๋กคนที่2 ได  
ตอนนี้ลี มาตินขาดแคประสบการ  

จากคุณ : RoDigueZ  [Thu Jan 25, 2007 22:53] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=22986 
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      จากกระทูจะเปนการใชภาษาเลียนแบบคนพูดไมชัด โดยคําวา “คาย” มาจากคําวา 
“ใคร”  “คับ” มาจากคําวา “ครับ”  “จา” มาจากคําวา “จะ” นอกจากตัวอยางดังกลาวนี้ ยังมีคําอื่นๆ ที่
พบเห็นบอยๆ เชน “นา”  คือ “นะ”  “ชาย”  คือ “ใช”  “เดว”  คือ “เดี๋ยว” และ “เปง”  คือ “เปน” 
 
      - การพิมพตัวอักษรซ้ําๆ หรือใชเครื่องหมาย “ๆ”  หลายๆครั้ง 
      การพิมพตัวอักษรซ้ําๆ และการใชเครื่องหมาย “ๆ” หลายๆ คร้ังเปนการสื่อใหผูอาน
ทราบวาผูเขียนมีอารมณความรูสึกมากกวาปกติ  
 
เพื่อน ๆ เคยรูสึกไหมครับ  

เวลาไดฟงเรื่องราวหรือตํานานของ MANCHESTER UNITED แลวจะขนลุกหรือ ทําใหเรารูสึกอบอุน
อยางบอกและสบายใจ นาสนใจ ต่ืนเตน รัก แมนฯยูฯ อยางบอกไมถูก  
เพื่อน ๆ เคยหรือไมครับ  
ผมรัก MANCHESTER UNITED มากๆๆๆๆๆๆ ไมเปลี่ยนแปลง(สีฟน) จา 

จากคุณ : SAVADA_KUNG [Tue Jan 23, 2007 13:19] 
ความคิดเห็นที่ 1  
 เปนเหมือนกันครับ รักกกกกกก MAN UTD ที่สดุดดดดดดดด 
จากคุณ : angellady [Tue Jan 23, 2007 13:19] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=27843 
 
      จากตัวอยางเปนการเพิ่มตัวอักษรตอทายคําที่ตองการขยายเชน “รักกกกกกก” และ 
“สุดดดดดดดดด”  ทําใหผูอานขอความรวมรับรูถึงอารมณความรูสึกของผูเขียนมากขึ้น  รวมถึงการ
ใช “ๆ” ที่ “มากๆๆๆๆๆๆ” ดวยเชนกัน 

- การใชคําที่แตงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงคําหยาบคาย 
      กฎ ระเบียบพื้นฐานของเว็บบอรดเรดอารมีแฟนคลับนั้นครอบคลุมถึงการหามใชคํา
หยาบคาย โดยผูใหบริการเว็บบอรดอาศัยโปรแกรมกรองคําหยาบแทน เนื่องจากสัดสวนที่ไม
สมดุลระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ ทําใหผูดูแลเว็บบอรดไมสามารถตรวจสอบดูทุกขอความ
ภายในกระทูทุกกระทูได ชองวางนี้ทําใหผูใชงานหรือสมาชิกเว็บบอรดคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงการ
ตรวจจับจากโปรแกรมกรองคําหยาบโดยใชคําที่เมื่อผูอานอานแลวจะเขาใจไดทันที่วาเปนคําหยาบ 
เชน 
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หลังเกม อารเซนอล VS แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่เดียวเทานั้น!  
ความคิดเห็น ที่ 1 
 ถาสโคลสไดฟาลว แมนยูชนะไดแลว กรรมการโคตรF_CK 
จากคุณ : kitzamanutd (Mon Jan 22, 2007 00:38) 
ความคิดเหนที่ 2 

โคตรอยากรองไหเรย แมมเอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  
แพไดไงวะ ไออองรี เซ็งโวยยยยยยยยยยยยยย 

จากคุณ : goocrazy (Mon Jan 22, 2007 00:38) 
ความคิดเห็นที่ 3 

เฮงซวย  
มานจาเปลี่ยนโดทามมายวา  
ฮือๆๆๆ ทามใจยากสหวะ สราดดดดดด 

จากคุณ : seruel01 (Mon Jan 22, 2007 00:38) 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21423 
 

      จากตัวอยางสมาชิกไดหลีกเลี่ยงการพิมพคําหยาบลงไป โดยใชคําวา “F_CK” คือ 
“Fuck” “แมม” คือ “แมง”  “สราดดดด”  คือ  “สัตย” 
 
      การใชศิลปะอักษรแอสกี (ASCII Art) 
      การใชอักษรแอสกี เปนการสรางสรรคโดยการพิมพแปนคอมพิวเตอร ซ่ึงอักษรแอสกี
เปนองคประกอบสําคัญในสังคมออนไลน เนื่องจากบางครั้งผูสนทนาไมสามารถอธิบายอารมณ
ความรูสึกไดดวยการเขียนเปนขอความเพียงอยางเดียว ซ่ึงประโยชนของศิลปะอักษรแอสกี ก็คือ
การใชตัวอักขระไมกี่ตัว แตสามารถบรรยายความรูสึกของผูเขียนได เชน (^_^) หมายถึง ยิ้ม  (T_T) 
หมายถึง รองไห  
      อยางไรก็ตามจากการรวบรวมจากเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ จะพบศิลปะ
อักษรแอสกีไมมากนักเนื่องจาก ทางเว็บบอรดมีการใชรูป Emotion  เพื่อใชส่ือสารแทน พฤติกรรม 
คําพูดอารมณ ความรูสึกของผูพูดซึ่งผูใชนิยมใช Emotion มากกวา เนื่องจากความสวยงามและ
สามารถเขาใจความหมายไดงายกวา 
      จากการศึกษาสัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารผานเว็บบอรด
นั้น พบวากลุมเรดอารมีแฟนคลับที่เขามาสื่อสารนั้นตางก็มีการสรางสัญญะที่ตองอาศัยการตีความ 
หรือการถอดรหัสที่ตองอาศัยความรูในกีฬาฟุตบอล สมาชิกที่อาศัยอยูในเว็บบอรดมานานกวา มี
โอกาสจะเขาใจสัญญะไดมากกวาสมาชิกที่เขามาไดไมนาน 

DPU



 85 

      กลุมสัญญะที่สามรถเขาและถอดรหัสไดเฉพาะกลุมเรดอารมีแฟนคลับเปนสัญญะที่พบ
นอยเมื่อเทียบกับสัญญะในกลุมอ่ืนๆ เนื่องจาก ปจจัยดานความแพรหลาย และอายุของแหลงกําเนิด
สัญญะ กลาวคือ สัญญะในกลุมที่สามารถถอดรหัสไดโดยกลุมเว็บบอรดทั่วๆไป เกิดจากความ
แพรหลายของสื่อมวลชนในแขนงกีฬาฟุตบอลทั้งโทรทัศนวิทยุ หนังสือพิมพ ซ่ึงผูผูติดตามรับ
ขาวสารกีฬาจากสื่อตางๆนี้ มีจํานวนมาก และส่ือเหลานี้ก็มีอายุมานานกวาเว็บบอรดจึงเกิดเปนการ
ส่ังสมประสบการณจนผูรับสารตางไดรับความรูที่มาจากสื่อมวลชนและสามารถสื่อสารกันไดดวย
ภาษากีฬาฟุตบอลเหมือนๆกัน 

 
4.3  อัตลักษณของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

     อัตลักษณของของกลุมเรดอารมีแฟนคลับภายในเว็บบอรด คือลักษณะบางประการของ
กลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับที่แสดงออกมาคลายคลึงกัน แตลักษณะตางๆเหลานี้เกิดจาก การที่
สมาชิกแตละคนแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตนผานมาทางเว็บบอรด 

     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารกันผานเว็บบอรดสวนใหญ เกิดจากความเกี่ยวพันกับ
ฟุตบอล และสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ไมวาจะเปนการเลนฟุตบอล การติดตามขาวสาร การชม
การแขงขันจากตางประเทศ เปนเวลานานจนเกิดความผูกพันทั้งกับตัวสโมสรและนักฟุตบอล 
 

     “ตอนแรก ๆ ไมไดตั้งใจจะชอบจริง ๆ จัง ๆ ขนาดนี้  ก็เพียงแคอยากจะมีทีมที่เชียร
เทานั้น  ก็เลยเลือกทีมแมนยู เพราะในตอน ป 2000 แมนยูก็ถือวาเปนทีมที่มีช่ือเสียงมากที่สุดก็วาได  
ก็เลยแคอยากจะมีทีมเชียรเปนของตัวเองเทานั้น  แตพอไดมาดูและติดตามแลวก็เร่ิมชอบมากขึ้น ๆ 
เพราะเปนทีมที่เลนเกมรุกไดดีและสนุกกวาทุกทีมที่เคยดูมา ในความรูสึกนะ ก็เลยกลายเปน ทีมใน
ดวงใจไปเลย  สวนนักฟุตบอลที่ชอบก็หลายคนนะ  แตที่ชอบมากที่สุด ณ ปจจุบันก็ ลุงเอ็ดวิน ฟาน 
เดอซาร” (รัตนา  ภาณุศักดิ์สกุล, สัมภาษณ,  10  พฤศจิกายน 2549) 
  

     “เมื่อกอนดูบอลอิตาลีและเยอรมัน พอหลังบอลโลก 90 ที่อิตาลี ก็เร่ิมหันมาสนใจ
ฟุตบอลอังกฤษ สมัยนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งชอบ เอริค คันโตนามาก ตอนนั้นเพิ่งยายมาจากลีดส 
ยูไนเต็ด เห็นมันชอบพูดถึงบอยๆ เลยสนใจ และติดตามผลงานของ เอริค คันโตนา หลังจากนั้นไม
ถึงป ก็ยายมาสูออมอกปศาจแดง แมนฯยูไนเต็ด ความสนใจก็ยังคงติดตามไป แตจุดเริ่มตนที่ทําให
ช่ืนชอบ แมนเชสเตอรยูไนเต็ดจริงๆก็คือ ปกพอมด ไรอัน กิ๊กส ลูกหมอผีแดงเอง ลีลาการลากเลื้อย 
สุดยอด ซ่ึงตอนนั้นเพิ่งขึ้นชั้นจากชุดเยาวชนสูชุดใหญ ทายที่สุดทําใหอยากจะติดตามผลงานของ
ทีม ตั้งแตนั้นเปนตนมา” (กําปู (นามแฝง) , สัมภาษณ ,  15 พฤศจิกายน 2549) 
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     “ผมนั่งดูแมนฯยูฯมาตั้งแตจําความได ตอนนั้นดูคูแมนฯยูฯชนะ ลิวเอรพรุน 3-1 โดยพัล

ลิสเตอร เปนคนโหมง 2 ลูก ตามดวย แอนดี้ โคล อีก 1 ลูก ซ่ึงกอนหนานั่นก็พอรูจักอยูบางแตก็ยัง
ไมถึงกับติดตามจริงจัง[ตอนนั้นอยูประมาณ อนุบาล2-3] นักฟุตบอลในทีมที่ชอบ ในอดีต ก็ตอง แก
ร่ี พัลลิสเตอร ปจจุบันชอบ อลัน สมิธ กับเนมันยา วิดิช” (ภานุพงศ บูรณวิสมิตร, สัมภาษณ   25 
พฤศจิกายน 2549) 
 

     “ผมก็เหมือนเด็กผูชายทั่วไปแหละครับที่ชอบเลนฟุตบอล และก็ดูฟุตบอล พอเมื่อเร่ิมจํา
ความไดสักหนอยก็เร่ิมเห็นกีฬาที่ช่ืนชอบผานทางทีวี การเริ่มชอบก็อาจเหมือนกับคนอื่นๆ เพราะ
มันเปนทีมแรกที่ผานตา ที่ไดรับชมและเมื่อไดเห็นลีลาการเลนอันดุดันสนุกสนาน อีกทั้งเมื่อชอบ
แลวก็ทําใหหาอานและติดตามประวัติ ขอมูลของทีมรักในอดีต ก็ยิ่งทําใหชอบสโมสรแหงนี้มาก
ขึ้นๆ แลวมันก็ทําใหผมติดตามตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี่แหละครับ สวนนักเตะที่ช่ืนชอบ ที่จริง
ผมก็ชอบทุกคนแหละครับ แตหนึ่งเดียวในดวงใจคือ เอริก คันโตนา ครับ” (สุวสันต    เอี่ยมสะอาด, 
สัมภาษณ,   5 พฤศจิกายน 2549) 

 
     “ชอบสโมสรแมนฯยูไนเต็ด เพราะ เปนสโมสรที่มีความยิ่งใหญ พอไดฟงไดพูดเกี่ยวกับ

สโมสรแหงนี้แลว มันรูสึกเหมือนกับวามีความภาคภูมิใจที่ไดรักไดชอบสโมสรแหงนี้  นักฟุตบอล
ที่ชอบ คือ Cristiano Ronaldo”  (ดวงกมล   แผนทอง, สัมภาษณ,   10 พฤศจิกายน 2549) 

 
     “ก็ดูไปเรื่อยๆ และมาประทับใจกับแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เพราะเปนทีมที่มีสปริตสูง ถา

เสียงนกหวีดยังไมดัง ไมหมดเวลาก็ไมยอมแพ และมักจะมีลูกปาฏิหาริยในชวงทายเกมใหเห็น
บอยๆ ก็เลยชอบที่ทีมนี้ดูมุงมั่นดี และชื่อ 'ปศาจแดง' ก็เทดีดวย” (พิมพรัตน คันธฐากูร, สัมภาษณ, 
13 พฤศจิกายน 2459) 
 
      การที่บุคคลเกิดความผูกพันกับกีฬาฟุตบอลตั้งแตอายุยังนอย ซ่ึงเปนชวงที่อายุที่บุคคล
สามารถรับการปลูกฝงหรือรับอิทธิพลตางๆไดงาย โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมหรือความคิดที่จะ
เลียนแบบหรือชื่นชอบบุคคลที่ไดรับการยกยองในดานความสามารถจนทําใหบุคคลนั้นเปน
พระเอก (Hero) ในดวงใจ 
      พระเอก (Hero) ในดวงใจของบุคคลหนึ่งอาจมีไดหลายคน และเกิดขึ้นไดในหลาย
โอกาส เชน บางคนอาจยกบิดามารดาใหเปน Hero ในขณะที่สามารถมี hero คนอื่นไดอีกขึ้นอยูกับ
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ความประทับใจ เชนอาจเลือก นักกีฬาที่ช่ืนชอบ อยางไรก็ตามในประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลนั้น hero 
ไมไดมีความหมายจัดแคนักฟุตบอลแตรวมถึง สโมสรฟุตบอล หรือทีมฟุตบอลทีมชาติดวย 
      เมื่อบุคคลเกิดความรูสึกผูกพันกับกีฬาฟุตบอลแลว บุคคลก็เร่ิมสรางอัตลักษณขึ้นมา อัต
ลักษณที่บุคคลสรางขึ้นมาภายหลังมักเกิดจากความผูกพันและความชอบ สําหรับกลุมเรดอารมีแฟน
คลับที่ส่ือสารในเว็บบอรดนั้น ผูวิจัยพอสรุปอัตลักษณรวมของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ไดเปน
ประเด็นตางๆดังนี้ 
 

4.3.1 อัตลักษณท่ีแสดงถงึความชื่นชอบทีมฟุตบอลทีมชาต ิ
     ฟุตบอลเปนกีฬาที่ตองเลนเปนทีม ตองมีการประสานงานกันของนักฟุตบอลทั้ง 11 คน 

ภายในทีมเดียวกัน และนักฟุตบอลทีมชาติคือนักฟุตบอลที่คัดเลือกมาจากนักฟุตบอลระดับสโมสร
เพื่อหานักฟุตบอลที่มีความสามารถมากที่สุด ในตําแหนงตางๆ เพื่อรวมกันเปนตัวแทนของชาติ เขา
แขงกันกับทีมชาติอ่ืนๆ รายการแขงขันฟุตบอลระดับชาติที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ การ
แขงขันฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป และการแขงขันในรายการ เอเชี่ยนเกมส 
ซีเกมส ที่ประเทศไทยไดเขารวมการแขงขัน 
 

     “ชอบทีมอาเจนตินา ครับ ติดตามตั้งแต ดีเอโก มาราโดนา ตอมาก็เปนบาติสตูตา ก็ยัง
ตามเชียรมาตลอดครับ”  (ณัฐวุฒิ  มหาวงษ, สัมภาษณ ,  3 พฤศจิกายน 2549) 
 

     “ทีมชาติอิตาลีครับ เริ่มติดตามมาตั้งแตไดรองแชมปโลกป 1994 เลนหวือหวาดี แต
แนนอน ระบบการเลนก็ดีดวยครับ” (สุรชัย แจมขาว , สัมภาษณ,   23 พฤศจิกายน 2549) 

 
     “ทีมชาติอังกฤษคะ ชอบดูบอลอังกฤษ ดูบอยๆ เลยชอบละก็ตามเชียรมาเรื่อยๆคะ”  

(ดวงใจ  มาศิริ , สัมภาษณ ,  16 พฤศจิกายน 2549) 
 

วันนี้ฟุตบอลไทยจะ "สูเพื่อพอ" คับ  
วันนี้ทีมชาติเราตองใสเต็มที่คับ ตองเอาชัยชนะมา  
ฝากคนไทยในวันสําคัญนี้ใหได สูๆๆๆ 

จากคุณ : redjames [Tue Dec 05, 2006 15:37] 
ความคิดเห็นที่ 1  

ไทยแลนด สูๆๆๆๆๆๆๆๆ  
คนไทยเชียรทั้งประเทศ อยาหมดแรงกอนละ 
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จากคุณ : sawanchan7 [Tue Dec 05, 2006 17:06] 
ความคิดเห็นที่ 2  

ผมดูขาวชอง 3 ลีซอ บอกวาวันนี้นักเตะไทยทุกคน สูถวายหัวครับ  
จากคุณ : supergiggsy [Tue Dec 05, 2006 17:25] 
ความคิดเห็นที่ 3  

บอลไทยวันนี้สูตาย!!!! 
จากคุณ : W_Rooney17220 [Tue Dec 05, 2006 18:13] 
ความคิดเห็นที่ 4  
 สูโวย วันนี้เปนวันมหามงคล สูๆ 
จากคุณ : แฟนผีรุนเยาว [Tue Dec 05, 2006 19:05] 
 
วันนี้เชียรทีมไหนคับ  

ผมเชียร โปรตุเกส มีใครเชียรเหมือนผมไหม  
โปรตุเกส สูๆๆ 

จากคุณ : cafnowa [Wed Jul 05, 2006 21:39] 
ความคิดเห็นที่ 1 
 ฝรั่งเศสครับเชียสุดใจ ตํานานโลกอีกคนจะไดทิ้งทวนอยางสมศักศรีที่สุด 
จากคุณ : Red DevilGod [Wed Jul 05, 2006 21:49] 
ความคิดเห็นที่ 2 
 บอลโลก ผมเชียรหลายทีมครับ แตเหลือทีมเดียวละ โปรตุเกต ครับ อิอิ สูๆ 
จากคุณ : zeldaks [Wed Jul 05, 2006 21:55] 
ความคิดเห็นที่ 3 

 กอชอบทั้ง2ทีมอะคับ แตอาดจาเอียงๆไปทางฝรั่งเสดนิดนึง เพราะมีดาวรุงพุงแรงอยางฟรอง ริเบรี่ ที่
สามารถแจงเกิดในบอลโลกครั้งนี้อยางเต็มตัว 

จากคุณ : indykung [Wed Jul 05, 2006 22:04] 
ความคิดเห็นที่ 4 

เชียรโปรตุเกสครับ  
เสียดายแตไมเสียใจที่ ตกรอบไปแลว เลนไดถึงขนาดนี้ก็ดีแลวครับ 

จากคุณ : mike_tyson [Thu Jul 06, 2006 09:14] 

(ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=11613) 
 
      จากกระทูจะเห็นไดวามีการแสดงออกอยางชัดเจนวาผูใชเว็บบอรดมีการเชียรทีมที่
ตัวเองชื่นชอบ อยางไรก็ตาม รายการแขงขันฟุตบอลระดับชาตินั้นจะจัดขึ้น 4 ป ตอคร้ังทําใหมีผูที่
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แสดงอัตลักษณวาตนเองชื่นชอบทีมชาติไดแคชวงเวลาที่มีการแขงขันเทานั้น ซ่ึงแตกตางจาก      
อัตลักษณของความชื่นชอบทีมสโมสรฟุตบอล 

4.3.2  อัตลักษณท่ีแสดงถงึความชืน่ชอบทีมสโมสรฟุตบอล 
     อัตลักษณที่แสดงถึงความชื่นชอบทีมสโมสรฟุตบอลเปนลักษณะที่พบมากในเว็บบอรด  

เพราะการแขงขันในระดับสโมสร มีแขงขันขันตลอดทั้งป มีการถายทอดสดการแขงขัน รวมถึง
รายการโทรทัศน เกี่ยวกับฟุตบอลตางๆ ก็มักจะมีขาวคราวของแตละสโมสรใหไดติดตามอยูตลอด  
      จากการรวบรวมขอมูลเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ พบวากลุมสมาชิกสวน
ใหญไดแสดงออกถึงอัตลักษณเกี่ยวกับความชื่นชอบสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอรยูไนเต็ดอยาง
ชัดเจน สังเกตไดจากการตั้งกระทู และตอบกระทู ที่ยกยองชื่นชมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ และ
เหน็บแนมสโมสรฝายตรงขาม กรณีที่เกิดขึ้นเปนประจําคือ การตอบโตกันระหวาสโมสรชื่อดังจาก
อังกฤษ คือ แมนเชสเตอรยูไนเต็ด ลิเวอรพูล เชลซี อารเซนอล 
      เหตุผลหนึ่งที่กลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารกันในเว็บบอรดไดแสดงถึง อัต
ลักษณความรักและชื่นชอบตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดประการหนึ่งคือ สโมสรมีช่ือเสียงโดง
ดัง สามารถทําผลงานการแขงขันไดดี นอกจากนี้ ความผูกพันอันยาวนานโดยเฉพาะความ
ประทับใจตั้งแตคร้ังแรกที่สมาชิกไดรูจักและดูการแขงขันฟุตบอล ก็เปนปจจัยที่ทําใหกลุมเรดอารมี
แฟนคลับติดตามเชียรทีมที่รักตลอดมา 
 
ใครกลาฟนธงบางวาเราจะไดแชมปลีก!!!  

ใครกลาฟนธงบางวาเราจะไดแชมป ที่ถามนี้ไมใชวาไมเช่ือมั่นในยูไนเต็ดนะครับ แตวาผมวาฟงเพื่อ
ความอุนใจ ความจริงที่เราจะไดแชมปมันอยูอีกแคเอื่อมเอง ไมอยากจะตองทนเห็นหอยมันเอาไปนะ
ครับ ยังไงก็เชียรยูไนเต็ดสุดใจ!!!  
ป.ล. ตอนนี้ไมขออะไรไปมากกวาแชมปลีกกอนเลยคราบบบบบบบ 

จากคุณ : joompot7 [Tue Dec 26, 2006 14:02] 
ความคิดเห็นที่ 1 

เปนเรื่องอยากที่จะฟนธง  
แตเราคิดจะเปนแชมปตองไมกลัวใครเปนพอ  
สูๆ 

จากคุณ : SANNATE [Tue Dec 26, 2006 14:07] 
ความคิดเห็นที่ 2 

เราคิดอยางนี้ทุกปแหละ เพราะยูไนเต็ดทําใหเราคิดอยางนั้นได  
ถาเปนวัตฟอรด เชฟยู หรือเอ็กเซเตอรก็วาไปอยาง....ไมตองหวัง  
ต้ังแตกอนแขงแลววว...  
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จากคุณ : potty&looney  [Tue Dec 26, 2006 14:48] 
ความคิดเห็นที่ 3 

ที่นี่คือถิ่นแมนยู  
คนตั้งกระทูก็เด็กแมนยู  
คนตอยกระทูก็เด็กแมนยู  
คําตอบก็คือแมนยู  
แมน บ - -*  
(ถามพวกเรา มันกอตองไดอยูแลว) 

จากคุณ : zinkzaa [Tue Dec 26, 2006 15:04] 
ความคิดเห็นที่ 4 

ฟนธง!!!!!! ครับ  
เพราะไมไดระบุป 
อิอิ...ลอเลน ฤดูกาลนี้ผมก็เช่ือมั่นครับ ทีมเราถาไดนําแบบนี้แลวไมปลอยใหหลุดงายๆแน ผมเชื่อมือ
ทานเซอร  
 
อีกอยาง ทุกอยางมันจะกลับตาลปตรกับฤดูกาลที่แลว  
-คือฤดูกาลที่แลวเราไดแตคาลิ่งคัพ อันอื่นไมไดอะไรเลย UCL ก็เกือบผานเขารอบ แตนัดหลังๆฟอรมบู
จนนัดสุดทายแพเบนฟกาเลยตกรอบ ในลีกไดแตไลตามเชลซีจี้มาก แตสุดทายก็ไมทัน  
-ฤดูกาลนี้เราตกรอบคาลิ่งคัพ สวน UCL ตอนเกือบเขารอบก็ฟอรมบู จนเจอเบนฟกานัดสุดทายแตใน
ที่สุดก็แกอาถรรพได ในลีกเรากลับกลายเปนฝายนําและเชลซีคอยๆจี้เราเขามาเรื่อยๆ ...แตคิดวาในที่สุด
เราก็จะทิ้งหางเชลซีได โดยถาเราชนะเชลซีไดเรานาจะควาแชมปลีกได  
 
ผมไมคอยเชื่อเรื่องสถิติเทาไหร แตผมเชื่อปากี้เรา ประสบการณ 20 ปไมยอมใหโดนแซงหรอกนา  

จากคุณ : Red_Armor [Tue Dec 26, 2006 16:12] 

 
 จากกระทูจะเห็นไดวาสมาชิกไดแสดงถึงความชื่นชอบตอทีมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็ 
โดยสมาชิกมคีวามเชื่อมั่นวา ทีมจะสามรถชนะคูแขงและสามารถเอาแชมปมาครองไดสําเร็จ 
 
ถาไอเปดได ดาวิด บีญา แลวจะเปนยังไง(กลัวมันจะเกง)  

กลัวมากเลยเพราะผมปลื้ม ดาวิด บีญามาก ๆ แตดู ๆแลว ดาวิด บีญา คงไมมาหรอกเพราะ ทีมแมรง
กระจอก 

จากคุณ : liberta1 [Tue Dec 26, 2006 16:12] 
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ความคิดเห็นที่ 1 
ดูอยางตอนได มอโร มาดิ  
ตอนแรกก็คิดวามอริเอนเตสมาคงจะจี๊ดจาด กระทุงประตูเปนวาเลน  
ที่ไหนได...คิดเอา ๆ เรารูกัล  
ประมาณวา อยูกับสโมสรออน นักเตะก็เลยออนตามอะ 

จากคุณ : funnal [Sun Dec 31, 2006 21:00] 
ความคิดเห็นที่ 2 

ดาวิด บีญา คงไมไปทีมกระจอก ๆ หวย ๆ แย ๆ [เปนอะไรที่เกลียดไอทีมเปดหานี่มาก ๆ อะ] ทีม
กระจอก ๆ แบบนั้น ดาวิด บีญาคงไมหลวมตัวไปหรอกคับ เช่ือผม 

จากคุณ : cristianoronaldo7  [Sun Dec 31, 2006 21:15] 
ความคิดเห็นที่ 3 
 ถึงมาก็ไมกลัวเพราะระบบทีมออน เกงตัวเดียวก็ไมมีประโยชน 
จากคุณ : Artamis  [Sun Dec 31, 2006 21:21] 
ความคิดเห็นที่ 4 

ทั้งทีม กระจอก ถาบีญาจะเกงคนเดียว มันเปนไปไมไดหรอกที่ทีมจะรุงอะ เคาตองเลนเปนทีมเวิรค
เหมือนกับทีม "ManChester United" จําใสกะลาหัวไวดวยไอเปดเนาเอย แตถึงยังไงเคากอไมมาทีม
กระจอก ๆแบบนี้หรอก จําไว 

จากคุณ : ronalboyz  [Sun Dec 31, 2006 22:00] 
ความคิดเห็นที่ 5 

นักเตะระดับนั้น เคาจะยายไปทีมที่มีลุนแชมปแทบจะทุกคนคับ ดูอยาง บัลลัค(ตัวนี้หนาเงินดวย) เอ
สเซียง รอบเบน(ตัวนี้กอเงิน) เพราะฉะนั้นถามันไมใชแฟนเปดจิงคงไมไปหรอกคับ ผมวาถาทีมเรา
สนใจจะซื้อ โอกาสจะมากกวาเปดดวยซ้ํา 

จากคุณ : kalatofc  [Sun Dec 31, 2006 23:03] 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20384 
 
 จากกระทูแสดงใหแสดงใหเห็นถึงการเยาะเยย ดูถูก ทีมคูแขง (เปด คือสโสสรลิเวอรพูล) 
วา ถาไดตวันกัฟุตบอลที่มีความสามารถเขามาในทีม กไ็มสามารถชวยใหทีมลิเวอรพลูมีผลงานที่ดี
ขึ้นมาได 
 
เอสเซียงเปงไรมากปะ><  

เมื่อเชาอานขาวอา เอสเซียงมานบอกวา บรรยากาศในแสตมปฟอรด บริดจ ตอนนี้ไมมีอะไรที่ตองกงัวล 
เดวอีกหนอยเชลซีกอจะสามารถเกบแตมไปเรื่อยๆและจะแซงเราพรอมกับควาแชมปไดในที่สุด  
กลาพูดนะตัวเอง กรูละเซง 

จากคุณ : LuVSmudgeR  [Mon Jan 01, 2007 12:29] 
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ความคิดเห็นที่ 1  
 ไอนี่มันบามาแตไหนแตไรแลว 
จากคุณ : ronalboyz  [Mon Jan 01, 2007 13:43] 
ความคิดเห็นที่ 2 
 กุนเชียงเอยยย ยังไมเจียมตัวอีก วางๆบอกไอมูพาไปเช็คสมองบางนะ สงสัยจะเบลอๆ 
จากคุณ : mioza555  [Mon Jan 01, 2007 17:11] 
ความคิดเห็นที่ 3 

เอสเซียงมันพูดวาที่สนามบานมันไมมีอะไรนากังวล  
แต ที่ วิลลา ปารก ที่มันจะไปเยือนวิลลา ตางหาก ที่นากังวล  
555 ไมกลาพูดตรงๆอาดิ กลัวอายเคา 

จากคุณ : AngelAirey  [Mon Jan 01, 2007 17:28] 
ความคิดเห็นที่ 4 
 ปลอยมันไปเหอะ ดูตารางก็รูเองหละ 555 
จากคุณ : R0nALD0  [Mon Jan 01, 2007 17:40] 
 
ความคิดเห็นที่ 5 
 55.....ทายที่สุด แมนยุก็แชมปอยุดีอะแหละพูดไปเหอ พวกหอย 
จากคุณ : viktorianz  [Mon Jan 01, 2007 17:54] 

ที่มา  http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20406 
 

      สมาชิกเรดอารมีแฟนคลับจะออกมาปกปองทีมที่ตนเองชื่นชอบเมื่อมีผูที่กลาววาหรือ
พาดพิงทีมของตนเอง จากกระทู แสดงใหเห็นวา มีนักฟุตบอลทีม คูแขง ใหสัมภาษณวาทีมของตน
สามารถชนะทีมอื่นๆ และสามารถครองแชมปได สมาชิกเรดอารมีแฟนคลับจึงออกมาแสดงความ
ไมพอใจ โดยการดาทอ  
      นอกจากสมาชิกจะแสดงอัตลักษณในความชื่นชอบตอสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 
โดยแสดงออกมาทางขอความที่พิมพส่ือสารกันในกระทูแลว ยังแสดงออกทางชื่อที่ใชแทนตนเอง
ในเว็บบอรด หรือ นามแฝง  ซ่ึงสมาชิกบางคนในเว็บบอรดจะตั้งชื่อที่ เกี่ยวของกับสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความชื่นชอบที่มีตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เชน 
Reds_SaMuRai , Red_Believer, Red DevilGod, หายใจเขาออกก็ผีแดง, ผีแดงรุนเกา, Red Devil of 
The King, Manchester Utd Fc, เด็กผีEmotion, THE_RED_THE_BEST, AAA MAN-U , แมนยู สู
โวย!!!!! และยังแสดงอัตลักษณในความชื่นชอบตอสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด โดยรูปภาพที่ใส
สงไปในเว็บบอรด เชน  
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ภาพที่ 4.20 ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 

 

 
ภาพที่ 4.21  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
 

 

 

ภาพที่ 4.22  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
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      จากตัวอยางจะเห็นวาสมาชิกเรดอารมีแฟนครับใสรูปที่แสดงใหเห็นถึงความรักความ
ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

4.3.3 อัตลักษณท่ีแสดงถงึความชื่นชอบตัวนักฟุตบอล 
     จากกระแสความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั้งในระดับชาติและระดับสโมสร มักมีนัก

ฟุตบอลที่ไดรับการยอมรับในความสมารถและผลงาน หรือบางครั้งไดกลายเปนบุคคลที่เปน
สัญลักษณประจําทีมไป เชน เมื่อเอยถึง ทีมบราซิล ตองนึกถึง เปเล อดีตนักฟุตบอลชื่อดังที่ไดรับ
การยอมรับในความสามารถ สามารถพาทีมชาติบราซิล ครองความยิ่งใหญในฟุตบอลระดับโลกได 
เมื่อชวง 10-20 ปที่ผานมา ในยุคปจจุบันก็เชนเดียวกันมีนักฟุตบอลที่ไดรับการยอมรับใหเปน
สัญลักษณประจําทีม ทั้งในระดับชาติและระดับสโมสรเชน ซีเนอดีน ซีดานของฝรั่งเศสโรนัลดิโญ  
ของบราซิล  ราอูล กอนซาเลส ของสโมสรรีลมาดริด เปนตน 

     ชมรมเรดอารมีแฟนคลับก็เชนเดียวกัน มีการใหความสําคัญกับนักฟุตบอลที่ตนเองชื่น
ชอบ ซ่ึงแสดงออกทางการสื่อสารภายในเว็บบอรด โดยสวนใหญแลวจะเปนนักฟุตบอล ของ
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
 
พรุงนี้ 5 ก.พ. แลว มา HBD หนูโดกัน 

ปนี้อายุก็ 22 ปแลวนะ  
ขอใหหนูโดอยู ManU ไปนานๆ นะ  

จากคุณ : NooNui VS Noodo [Sun Feb 04, 2007 18:27] 
ความคิดเห็นที่ 1  

สุขสันตวันเกิดคับ อยายายไปไหนเลยนะ  
อยูสรางตํานานที่แมนเชสเตอรไปนานๆเลยนา  

จากคุณ : JackJack [Sun Feb 04, 2007 18:39] 
ความคิดเห็นที่ 2 

Happy Birthday นะ ฟอรมดีขึ้นเรื่อยๆ และเลนเพื่อทีม จนกวาจะเบื่อกันไปขาง 
จากคุณ : fredy [Sun Feb 04, 2007 18:42] 
ความคิดเห็นที่ 3 

HBD ขอหั้ยโดมฟีามสุก  
และอยูแมนยูไปตาหลอด  
จนจบชีวิดคาแขงเลย 

จากคุณ : R o n a l d o [Sun Feb 04, 2007 19:07] 
ความคิดเห็นที่ 4 

H.b.d. นะคับพี่ โด ปมเปนกําลังใจใหพ่ีมา 4 ปแลว แลวกอจะรักพี่ตอไป ขอใหพ่ีอยูกะแมนยู 
เปนตํานานเบอร 7 ของ โอลแทรฟฟอรดนะคับ ขอใหมีความสุขมากๆ นะคับ 22 ปแยวพี่โด 
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จากคุณ : cristianoronaldo7 [Sun Feb 04, 2007 21:22] 
ความคิดเห็นที่ 5 

HBD เวยพ่ีเจ็ทโด  
ชอบมา 4 ป เพราะการสับหลอกนี่แหละ ติดใจจริงๆ  
ขอใหพ่ีอยูกับยูไนเต็ดไปนานๆนะครับ เปนตํานานแบบก็องโตแบบที่พ่ีพูดไวใหไดละกัน  
คืนนี้ยิงฉลองวันเกิดเลยนะ 

จากคุณ : Soulz [Sun Feb 04, 2007 21:57] 
ความคิดเห็นที่ 6 

ขอใหพ่ีโดมีความสุขมากๆนะ รักที่สุดเลยยยยย  
อยูกับเเมน ยู ไปนานๆนะ 

จากคุณ : Appy [Sun Feb 05, 2007 16:55] 
 

ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21866 
 

     จากกระทูเปนการอวยพรวันเกิดใหนักฟุตบอล ช่ือ คริสเตียนโน โรนัลโด ซ่ึงเปนนัก
ฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด แสดงใหเห็นถึงความรักและชื่นชมในตัวนักฟุตบอลที่สมาชกิ
แสดงออกมาอยางชัดเจน 
  
ผมวา วิดิช ฟอรม คงเสนคงวา ดี นะครับ 

ชอบ ชอบ แบบวา ซะใจมากอา แยง หงสแดง ซื้อมา ละแบบ แค 6-7 ลานฟอนดเองดวย  
ฟอรม มั่นใจไดเลยอาครับ ถาเทียบกับ เฟอรดินานดตอนอายุ พอๆกัน ละก็ ถือวา ฟอรม นี่  
พอๆกัน เลยครับ ไมธรรมดา คนนี้ เปน 1 คนที่ปา มไตถั่ว อิอิ แหะๆ พูดเลนๆ ปา ไมเคยตาถั่ว  
แต คนที่ปามอง เลนไมได ตามตาปา แคนั้นเอง เนอะๆ 

จากคุณ : Liam_Miller [Thu Dec 28, 2006 20:06] 
 
ความคิดเห็นที่ 1 

คิดวาถาปาตั้งใจคัดจริงๆ คงไดแตตัวดีๆคุมๆมาอะครับ  
ที่ผานมาบางคนอาจจะอยากเอามาปนอะครับ  
ปนี้หามลืมสโคลอีกคนนะครับ โชวฟอรมไดสุดยอดจริงๆ หลังจากเงียบๆไปนอยใน1-2ฤดกาลที่ผานมา 

จากคุณ : manu_fan [Thu Dec 28, 2006 20:14] 
ความคิดเห็นที่ 2 

แจมมากๆครับ กลายเปนกองหลังตัวหลักไปแลว 
จากคุณ : ไรอันก๊ิกคือ..พอคนท่ี2 [Thu Dec 28, 2006 20:26] 
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ความคิดเห็นที่ 3 
วิดิชเทพอยูแลว 

จากคุณ : f_torres [Thu Dec 28, 2006 21:18] 
ความคิดเห็นที่ 4 

นี่แหละฟอรมที่แทจริง  
ฤดูกาลกอนยังปรับตัวไมได  
ปรับไดแลวเปนไงละ  
เจาเวหาเลย  

จากคุณ : tenimaru [Thu Dec 28, 2006 23:50] 
ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=20200&postdays=0&postorder=asc&start=20 
  

      จากกระทูจะเห็นวาสมาชิกจะแสดงถึงความชื่นชอบนักฟุตบอลโดยการชื่นชมผลงาน
การเลนของนักฟุตบอล ช่ือ เนมานยา วิดิช วามีการปรับตัวกับทีมไดดี ทําผลงานไดโดดเดน 
      อีกกรณีหนึ่ง ที่จะแสดงใหเห็นถึงความชื่นชอบในตัวนักฟุตบอลบอลของสมาชิกเรด
อารมีแฟนคลับอยางชัดเจน คือ การแสดงถึงความชื่นชอบคลั่งไคลตอนักฟุตบอลชื่อ เดวิด เบคแฮม 
      เดวิด เบคแฮม เปนอดีตนักฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด และไดยายไปอยู
สโมสร รีลมาดริด เมื่อกลางป 2546 เนื่องจากขัดแยงกับผูจัดการทีม และปจจุบันกําลังจะยาย ไปเลน
ใน ประเทศสหรัฐอเมเริกา กับทีม แอลเอ กาแล็กซ่ี ซ่ึงในชวงที่อยูกับแมนเชสเตอรยูไนเต็ด นั้น เบค
แฮม ถือไดวา เปนสัญลักษณ ของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงภาพลักษณของเบคแฮม นอกจากจะ
เปนนักฟุตบอลที่โดดเดนทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแลว ยังมีรูปรางหนาตาดี ทําใหแฟนบอล
ทั่วโลกทั้งชายและหญิงนิยมชมชอบในนักฟุตบอลรายนี้มาก 
      แมวาในปจจุบัน เบคแฮม จะไมไดอยูกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดแลว แตสมาชิก
ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ บางคนยังคงติดตามขาวสาร พูดคุยกันในเรื่องของ เบคแฮม ในเว็บบอรด 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรักและชื่นชอบตอตัวนักฟุตบอล 
 
 
กูตี : เดวิด เปนเพื่อนผม... 

รูสึกดีใจและตื้นตันใจกับขาวลาสุดที่กูตี ออกมาเรียกรองความเปนธรรมแทน เดวิด เบ็คแฮมโดย 
อางวาสโมสรควรเคารพการตัดสินใจของเบ็คแฮมและสงเขาลงเลนบางไมใชจับดองยาวที่ 
ขางสนามเพียงอยางเดียวเหมือนที่ทําอยูในเวลานี้ ....  
เรายกบทสัมภาษณของกูตีมาให อานคะ เขาบอกวา : "ประการแรก ผมอยากจะบอกวา เดวิด 
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 เปนเพื่อนผม และเขาเปนยอดนักเตะ เขาเลือกความเปลี่ยนแปลงในอาชีพ เขาสมควรจะไดรับการ
ยอมรับจากทุกคน พวกเราทุกคนอยากไดเห็นเขาไมใชเพียงแคชวงซอมเทานั้น แตในสนามดวยเชนกัน 
แตมันคือการตัดสินใจของสโมสรซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของเรา พวกเราตองการใหนักเตะทุกคน 
ไดมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเตะที่มีความสําคัญอยางเดวิด" กูตี กลาว...  
 เราไมรูคนอื่นจะอานแลวรูสึกยังไงแตเราบอกไดคําเดียววาต้ืนตันใจ แตกอนนะเกลียดกูตีมากเพราะ
หมอนี่มันดูขี้เก็กหยิ่งยะโสอะไรเงี้ย แตพอเห็นสัมภาษณนี้รูสึกเขาดีเกินคาด นอกจากพี่มาแลว 
เราไมเคยเห็นใครออกมาปกปองพี่เบ็คมากกอน แมแตราอูลเองก็ปกปองแตคาเปลโล  
กูตีเปนนักเตะคนที่สองที่ออกมาปกปองพี่เบ็ค  
อยากบอกวาตลอดเวลานะ คิดแลวมันนานอยใจแทนพี่เบ็คกับสิ่งที่รีลมาดริดทํากับเคาวาไหม 
 ตอนแรกเปลี่ยนผูจัดการทีมเสร็จแลวตัดเคาออกจากทีมชุดใหญ จับเขานั่งยาวที่มานั่งสํารอง 
ไมเคยใหโอกาสเขาลงเลน แลวพอพ่ีเบ็คยายทีมใหมเพื่อหาอนาคตตัวเอง รีล มาดริดกลับ 
ทําประชดประชันเคาดวยการออกมาประกาศตัดเคาออกจากทีมอยางไรเยื่อใยโดยก็ทําเหมือน 
วาเคาผิดที่ยายทีมไปอยางงั้น มาถึงตอนนี้คนทั้งโลกคงเห็นแลวละวาใครดีใครเลว ลึกๆ 
แลวเราสะใจ 

จากคุณ : Anayahoooo [Tue Feb 06, 2007 22:58] 
 
ความคิดเห็นที่ 1  

กูตีแกก็เปนนักเตะจอมภักดีคนนึงเลยเพราะโดนดองก็ไมเคยบน แถมทําตัวเปนผูนําปกปองเพื่อนอีกนา
นับถือๆ 

จากคุณ : yossanun [Tue Feb 06, 2007 23:20] 
ความคิดเห็นที่ 2 

เปนกําลังใจใหพ่ีเบ็คสเสมอ สูตอไปคะ สูตาย สูๆ 
จากคุณ : sab_becks [Tue Feb 06, 2007 23:22] 
ความคิดเห็นที่ 3 
 มีโอกาสเดียวที่เบคจะไดลงคือ ไอคาเปลโลตองออก 
จากคุณ : BlacK_RonalDo [Wed Feb 07, 2007 09:22] 
ความคิดเห็นที่ 4 

ไอปอปอาย คาเปโลมึงตาย เกลียดโครต เบ็คส สูตายครับ สูๆ  
จากคุณ : Naptornetwork [Wed Feb 07, 2007 14:38] 
ความคิดเห็นที่ 5 
 เปนกําลังใจใหพ่ีเบคเสมอออออ รากกกพี่พ่ีเบคตลอดกาลล 
จากคุณ : fan smith [Wed Feb 07, 2007 19:30] 
ที่มา http://www.redarmyfc.com/board/viewtopic.php?t=21989 
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      จากกระทูจะเห็นวาสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับ แสดงความชื่นชมและใหกําลังใจกับ       
เบคแฮม รวมถึงดาทอ ผูจัดการทีมสโมสรรีลมาดริด ที่ไมยอมใหเบคแฮม ไดลงสนาม เพื่อแสดงให
ถึงอัตลักษณของสมาชิกที่ยังคมมีความรักและชื่นชอบตอตัว เบคแฮม ถึงแมจะไมไดอยูสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดแลวก็ตาม 
      นอกจากสมาชิกจะแสดงอัตลักษณในความชื่นชอบตอตัวนักฟุตบอล โดยแสดงออกมา
ทางขอความที่พิมพส่ือสารกันในกระทูแลว ยังแสดงออกทางชื่อที่ใชแทนตนเองในเว็บบอรด หรือ 
นามแฝง ซ่ึงสมาชิกบางคนในเว็บบอรดจะตั้งชื่อท่ีเกี่ยวของกับนักฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ เชน fan 
smith  เบคแกว กิ๊กตี้ George Best ฟาน เดอะ แมน cantona Sir อันเล็ก Liam_Miller Smith14 
smudgerAsmith RiO_offTHeKInG  emmie_beckham และยังแสดงอัตลักษณในความชื่นชอบตอ
สโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด โดยรูปภาพที่ใสลงไปในเว็บบอรด เชน  
 

 
ภาพที่ 4.23  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 

 

 
ภาพที่ 4.24  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
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ภาพที่ 4.25  ภาพแสดงตวัอยางจาก www.redarmyfc.com 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย ขอเสนอแนะ 

 
     ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและ

สังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมถึง พิจารณาจาก รูปแบบของเว็บไซต เนื้อหา และรวบรวมขอมูล
จากจากเว็บบอรดหรือกระดานสนทนาของเว็บไซต  www.redarmyfc.com จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหเรียบเรียง โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายตามประเด็นปญหานําวิจัยดังนี้ 

     การสื่อสารผานเว็บไซตของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  
     สัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 
     อัตลักษณของของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
        5.1  การสื่อสารผานเวบ็ไซตของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  
                5.1.1.1  ประวัติและวัตถุประสงคในการกอตั้งชมรมเรดอารมีแฟนคลับและ เว็บไซต 

     แฟนฟุตบอลตางประเทศถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดตั้งแฟนคลับขึ้นมาโดยสื่อมวลชน 
เปนตัวการสําคัญในการนําเสนอขาวสารตางๆ  เกิดปรากฏการหลงใหลคลั่งไคล นักฟุตบอลของ
สโมสรและเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหกลุมคนที่เรียกวา แฟนบอล เกิดการรวมตัวของกลุมคนที่รัก
และช่ืนชอบในนักฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเหมือนกัน จึงไดมีการรวมตัวและ
จัดตั้ง เปน แฟนคลับ ขื้นมาเพื่อจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุยและมีกิจกรรม
รวมกัน 

     ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  เปนการรวมตัวของบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของฟุตบอลที่เกี่ยว 
ของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดในประเทศไทย กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 มี นายสมศักดิ์ 
กรปรีชา เปนผูริเร่ิมกอตั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการรวมตัวของผูที่รักและชื่นชอบ
ตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด โดยมีการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนะคติตางๆ 
ตลอดจนทํากิจกรรมรวมกัน แตดวยขอจํากัดทางดาน เวลาและสถานที่ประกอบกับการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยี ทําใหชมรมเรดอารมีแฟนคลับไดนําเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาใชเปนตัวกลาง

DPU



 101 

ในการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในกลุมโดยผานทางเว็บไซต www.redarmyfc.com  เพื่อใชเปน
การประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรเนื้อหา ขาวสารตางๆ และศูนยรวมการติดตอส่ือสารพูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะคติตางๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณผลการแขงขันของทีมสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
  
               5.1.1.2 กลุมและการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับภายในเว็บบอรด 

     สมาชิกที่เขามาสื่อสารกันภายในเว็บไซตของชมรม จะมีการพูดคุยกันผานทางกระดาน
ขาวอิเล็กทรอนิกส หรือ เว็บบอรด โดยสมาชิกที่เขามาใชเว็บบอรดเปนประจํา จะเปนที่รูจักของ
สมาชิกคนอื่นๆ นอกจากนี้ จะมีพฤติกรรมสื่อสารที่แสดงออกถึงความพยายามรวมกลุมรวมถึง
เนื้อหาที่พูดคุยจะไมเพียงแคพูดคุยกันแคเร่ืองของฟุตบอลเทานั้น เนื้อหาจะมีความหลากหลายและ
ลึกซึ้งกวา สวนกลุมที่ใชเว็บบอรดเปนครั้งคราวจะไมคอยเปนที่รูจักของสมาชิกคนอื่นๆ เพราะเปน
กลุมที่เขามาสื่อสารไมบอยครั้ง กระทูที่ส่ือสารมักเปนกระทูที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ คือตั้งขึ้นตามความ
ตองการของตนเปนครั้งๆ สวนใหญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลเทานั้น เชน กระทูที่เกี่ยวกับการขอ
ความคิดเห็น กระทูขอรูป ขอผลการแขงขัน 

     กลุมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บบอรด เกิดจากความสัมพันธจากการสื่อสารในชุมชน
เสมือน แมวาบางคนจะไมเคยเจอตัวจริงกัน แตก็มีความผูกพันเหมือนเพื่อนกันจริงๆ ในขณะที่บาง
คนที่ส่ือสารในชุมชนเสมือนมานาน  มีการนัดเจอ นัดพบกัน แมวาการสื่อสารในชุมชนเสมือนจะ
ทําใหมีการรวมกลุมเหมือนเปนเพื่อนกันจริงๆแลว แตอยางไรก็ตามการสื่อสารในเว็บบอรดทําให
เกิดบริบทการสื่อสารที่แตกตางไปจากสังคมจริง คือเปนการใชเพียงนามแฝงเปนสิ่งแทนตัวของผู
ส่ือสารเทานั้นซึ่งตางจากสังคมจริง ที่ใชรูปราง ตัวตนที่จับตองไดจริง  

     เรื่องของความสัมพันธของสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับก็เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความ
แตกตางในการสื่อสารทั้งการตั้ง ตอบ และอานกระทู รวมถึงความลึกซึ้งหลากลายของเนื้อหาใน
กระทู นอกจากนั้นสมาชิกยังเลือกตั้ง ตอบ และอานกระทูตามประเด็นที่ตนเองสนใจ รวมถึงยังมี
การตอบ และอานกระทูของตนเองหรือกระทูที่กลาวพาดพิงถึงตนเองอีกดวย 
 
                5.1.1.3 พฤติกรรมการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บบอรด 

     ในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ถือเปนแหลงชุมชนของคนที่ช่ืนชอบฟุตบอล
ที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เขามาสื่อสารกัน เนื้อหาหรือเรื่องที่คุยสวนใหญจึง
เกี่ยวของกับฟุตบอล กระทูที่พบจะเปนการ แสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ รวมถึงการโพสรูป 
หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาบางสวน
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ที่ไมเกี่ยวของกับฟุตบอลโดยจะเปนกระทูที่เกี่ยวกับการนัดพบปะสังสรรค ขอขอมูลขอความรูอ่ืนๆ 
ที่ไมไดเกี่ยวของกับฟุตบอล 

     เมื่อสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับมีการติดตอส่ือสารกัน ทําใหสมาชิกบางคนอยากจะสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นมากขึ้น จึงใชส่ือรูปแบบอื่นมาชวยในการสื่อสาร เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท และ โปรแกรมสนทนา MSN  

     นอกจากการสื่อสารของสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับจะเปนการรวมตัวกันในชุมชน
เสมือนแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมจริงไดเชน การนัดรับประทานอาหาร หรือการ
รวมตัวเพื่อแขงขันฟุตบอล อยางไรก็ตามการรวมกลุมของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ยังไมสามารถ
สรางประโยชนใหสังคมสวนรวมไดมากนัก เนื่องจากติดปญหาดาน ตัวบุคคลและคาใชจาย 

     นอกจากนี้จากการวิจัยพบวา การสื่อสารของสมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บ
บอรดนั้น ไมมีอายุมาเปนขอจํากัด ซ่ึงจากการสัมภาษณจะเห็นวา ไมวาจะเปนการพูดคุยกันในเว็บ
บอรด หรือการพบปะนัดเจอเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการแขงขันฟุตบอลหรือการนัด
รับประทานอาหาร จะมีสมาชิก ทุกเพศทุกวัย ส่ือสารและรวมตัวกัน พูดคุยในประเด็นเดียวกันมี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 
           5.1.1.4 กฎระเบยีบในการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

     ในเว็บไซต www.redarmyfc.com มีกฎ กติกาและมารยาทในการสื่อสาร ซ่ึงกําหนดโดย 
Webmaster เพื่อเปนการควบคุมความเรียบรอยในเว็บบอรด โดยกฎหมายดังกลาวเลียนแบบ
กฎหมายทางสังคมจริงนํามาประยุกตใช แตบทลงโทษจะเปนการลงโทษที่กระทูและตัวตนเสมือน
ของสมาชิก เชน การลบ หรือการระงับสถานภาพของสมาชิก 
 
5.1.2 สัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

     กลุมเรดอารมีแฟนคลับที่เขามาสื่อสารกันในเว็บบอรดมักจะนําสัญญะที่เกี่ยวของกับ 
ฟุตบอลเขามาใชส่ือสารกันภายในกลุม สัญญะนี้สวนมากจะมาจากภาษาที่ส่ือมวลชนใชส่ือสารกัน
อยูแลว เชน สมญานามนักฟุตบอล สมญานามสโมสร หรือของทีมชาติ และยังมีการใชสัญญะที่เปน
รูปภาพ ซ่ึงสวนใหญเปนภาพนักฟุตบอล โลโกสโมสร และภาพการแขงขัน ของทีมแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด ซ่ึงสัญญะประเภทนี้ ผูที่รับสารจะสามารถตีความหมายไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความ
ใกลชิดหรือประสบการณ ของผูรับสารที่มีเกี่ยวกับฟุตบอล 
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      นอกจากกลุมสัญญะที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับนํามาจากสื่อมวลชลกีฬาแขนงตางๆ แลว  
กลุมเรดอารมีแฟนคลับยังไดรวมกนัประกอบสรางสัญญะใหใชรวมกันและเขาใจกันเองภายใน
กลุมเรดอารมีแฟนคลับเทานั้น เชน 
       “เปด”  หมายถึง ทีมสโมสรลิเวอรพูล ที่มาจากสัญลักษณของสโมสร ที่เปนรูปหงส แต
ผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงเปนคูแขงของ ลิเวอรพูล จะเรียก เปด แทนหงส  เพื่อ
เปนการเสียดสีหรือดูถูกทีมคูแขง 
      “ปนแกบ” หมายถึง ทีมสโมสรอารเซนอล มาจากสัญลักษณของสโมสรเปนรูปปนใหญ
แตผูที่ช่ืนชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด จะเรียก “ปนแกบ”  แทน “ปนใหญ” เพื่อ เปนการเสียด
สีและดูถูกทีมคูแขงใหดูดอยลง 
       “ 5 จตุรเทพ” หมายถึง ผูเลนของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 5 คน ประกอบไปดวย มิคา
เอล ซิลเวส, เวส บราวน, คีเรน ริชาดสัน, จอรน โอเชีย, ดาเรน เฟลชเชอร  ซ่ึงทั้ง 5 คน มีฟอรมการ
เลนที่ไมคอยดี และเลนผิดพลาดบอยๆ เมื่อมีโอกาสไดลงสนาม ทําใหนักฟุตบอลกลุมนี้ถูก ขนาน
นามเพื่อเปนการ ประชดเสียดสี 
      นอกจากสัญญะเกี่ยวกับฟุตบอลแลว กลุมเรดอารมีแฟนคลับยังไดใชสัญญะที่ไม
เกี่ยวกับฟุตบอล  สัญญะในกลุมนี้เปนกลุมสัญญะที่ผูเลนอินเตอรเน็ตเปนประจําหรือผูที่คุนเคยกับ
การใชเว็บบอรด โดยไมตองไมมีความรูเร่ืองฟุตบอล ก็สามารถตีความหมายไดไมยาก เชน รูปดารา 
นักรอง ตัวการตูน หรือ สัญลักษณ ชนิดตางๆ รวมถึงสัญญะที่เปนสัญลักษณภาษาที่เปนการ
ดัดแปลงตัวอักษรตางๆ  เชน  การพิมพตัวอักษรซ้ําๆ หรือใชเครื่องหมาย “ๆ”  หลายๆครั้ง เพื่อบง
บอกถึงอารมณ หรือ เพื่อเสริมหรือแสดงอารมณของผูเขียนขอความใหผูอานไดรับรูอารมณของ
ผูเขียนไดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใชคําที่แตงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงคําหยาบคาย เชน  คําวา “F_CK” คือ 
“Fuck” “แมม” คือ “แมง” นอกจากนี้ยังมีการใช อักษรแอสกี คือ การใชตัวอักขระ บรรยาย
ความรูสึกและอารมณของผูเขียน เชน (^_^) หมายถึง ยิ้ม  (T_T) หมายถึง รองไห  
      อยางไรก็ตามจากเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ จะพบศิลปะอักษรแอสกีไม
มากนักเนื่องจาก ทางเว็บบอรดมีการใชรูป Emotion  เพื่อใชส่ือสารแทน พฤติกรรม คําพูดอารมณ 
ความรูสึกของผูพูดซ่ึงผูใชนิยมใช Emotion มากกวา เนื่องจากความสวยงามและสามารถเขาใจ
ความหมายไดงายกวา 
      สัญญะทางการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับที่ส่ือสารผานเว็บบอรดนั้น ตองอาศัย
การตีความ หรือการถอดรหัสที่ตองอาศัยความรูในกีฬาฟุตบอล สมาชิกที่อาศัยอยูในเว็บบอรดมา
นานกวา มีโอกาสจะเขาใจสัญญะไดมากกวาสมาชิกที่เขามาไดไมนาน 
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      กลุมสัญญะที่สามารถเขาและถอดรหัสไดเฉพาะกลุมเรดอารมีแฟนคลับเปนสัญญะที่
พบนอยเมื่อเทียบกับสัญญะในกลุมอื่นๆ เนื่องจาก ปจจัยดานความแพรหลาย และอายุของ
แหลงกําเนิดสัญญะ กลาวคือ สัญญะในกลุมที่สามารถถอดรหัสไดโดยกลุมเว็บบอรดทั่วๆไป เกิด
จากความแพรหลายของสื่อมวลชนในแขนงกีฬาฟุตบอลทั้งโทรทัศนวิทยุ หนังสือพิมพ ซ่ึงผูติดตาม
รับขาวสารกีฬาจากสื่อตางๆนี้ มีจํานวนมาก และสื่อเหลานี้ก็มีอายุมานานกวาเว็บบอรดจึงเกิดเปน
การสั่งสมประสบการณจนผูรับสารตางไดรับความรูที่มาจากสื่อมวลชนและสามารถสื่อสารกันได
ดวยภาษากีฬาฟุตบอลเหมือนๆกัน 
 
5.1.3    อัตลักษณของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 

     อัตลักษณรวมของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ คือลักษณะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ
ที่แสดงออกมาคลายคลึงกัน ซ่ึงลักษณะตางๆเหลานี้เกิดจาก การที่สมาชิกแตละคนแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกนึกคิดของตนผานมาทางเว็บบอรด 
      สมาชิกของกลุมเรดอารมีแฟนคลับภายในเว็บบอรดมีการแสดงอัตลักษณออกมาอยาง
ชัดเจนคือ อัตลักษณที่เกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งเกิดจาการสั่งสมประสบการณ ความรูสึก ความประทับใจ
ในกีฬาฟุตบอลที่เกี่ยวของกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ไมวาจะเปน การติดตามขาวสาร การ
ชมการแขงขันจากตางประเทศ เปนเวลานานจนเกิดความผูกพันกับตัวสโมสร ยิ่งนานวันก็เกดิทาํให
เกิดเปนความผูกพัน ความรัก ทําใหกลายเปนแฟนไปโดยปริยาย อีกทั้งบางคนมีความผูกพันตั้งแต
อายุยังนอย   ซ่ึงเปนชวงที่อายุที่สามารถรับการปลูกฝงหรือรับอิทธิพลตางๆไดงาย    ทําใหเกิด
พฤติกรรม หรือความคิดที่ช่ืนชอบบุคคลที่ไดรับการยกยองในดานความสามารถจนทําใหบุคคลนั้น
กลายเปนบุคคลที่เราชื่นชอบ เปนพระเอก (Hero) ในดวงใจ ซ่ึงบุคคลหนึ่งอาจมีไดหลายคน และ
เกิดขึ้นไดในหลายโอกาส 

     อัตลักษณรวมที่พบในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ไมไดมีเพียงอัตลักษณที่
แสดงออกถึงการชื่นชอบที่มีตอสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เพียงอยางเดียวเทานั้น 
สมาชิกยังแสดงอัตลักษณที่แสดงถึงความชื่นชอบทีมฟุตบอลทีมชาติ และอัตลักษณที่แสดงถึงความ
ช่ืนชอบนักฟุตบอลอีกดวยโดยแสดง ผานทางภาษา และสัญญะตาง ๆ เชนรูปภาพและเนื้อหาในเว็บ
บอรด รวมทั้งนามแฝงที่สมาชิกใชนั้นก็ เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงอัตลักษณไดชัดเจนมากเชนกัน โดย
สมาชิกจะมีการแสดงความยินดีเมื่อทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดแขงชนะ พรอมทั้งแสดงความเสียใจ
เมื่อทีมแพ รวมถึงการพูดดูถูกเสียดสีทีมคูแขงผานกระทูตางๆในเว็บบอรด 

     อยางไรก็ตาม สมาชิกคนหนึ่งๆ ไมไดแสดงอัตลักษณออกมาเพียงอยางเดียวเทานั้น 
สมาชิกบางคนอาจแสดงอัตลักษณออกมาหลายประเภทขึ้นอยูกับประเด็นเนื้อหาในกระทูจะ
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กลาวถึงเรื่องอะไร แลวจะไปตรงกับความสนใจของสมาชิกหรือไม ซ่ึงปจจัยดานเวลาจะเปน
องคประกอบหนึ่งที่จะกําหนดอัตลักษณของสมาชิก คือ เทศกาลการแขงขันฟุตบอลจะอยูในชวงใด 
ถาเปนชวงที่มีการแขงขันฟุตบอลระดับสโมสร สมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ก็จะแสดงความ
ช่ืนชอบ สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ออกมา แตถาเปนชวงการแขงขันฟุตบอลระดับชาติ เชน 
ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป หรือแมกระทั้งการแขงขันฟุตบอลที่ทีมชาติไทย
ทําการแขงขัน สมาชิกก็จะแสดงอัตลักษณความชื่นชอบทีมฟุตบอลทีมชาติออกมาดวยเชนกัน 
 
5.2  อภิปรายผล 

     จากการศึกษาทําใหทราบวาสื่อมวลชนมีสวนสําคัญในการทําใหสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจาก การนําเสนอขาวของสื่อสามารถเปนตัวผลักดันสําคัญ
ที่ทําใหสโมสรฟุตบอลตางประเทศเปนที่นิยม รวมถึงความนิยมในตัวนักฟุตบอลตางประเทศดวย
เชนกัน  การเสนอขาวสารของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ทําใหประชาชนไดรับรูเรื่องราว
ความสําเร็จของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ยิ่งสโมสรทําผลงานการแขงกันไดดี ส่ือก็มีการนํา
เสมอขาวสารรวมถึงการถายทอดสดการแขงขันมาก ความนิยมก็มีมากดวยเชนกันสอดคลองกับ
แนวคิดของ  McLuhan วา “ส่ืออิเล็กทรอนิกสนั้น ไดขยับขยายประสบการณของมนุษยออกไป
อยางมากมายจนราวกับวา ทําใหคนจํานวนมากสามารถจะไปรูเร่ืองที่ไหนก็ได (space) ภายในเวลา
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (time) การเกิดขึ้นของการถายทอดสดผานดาวเทียม ทําใหคนอยูหางจากเหตุการณ
นับเปนหมื่นๆ ไมล(space) ไดเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นชวงเวลาจริง (real time) อยางแทบไมหนา
เชื่อ” ส่ิงนี้เปนสวนสําคัญในการทําใหกลุมแฟนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เกิดความชื่นชอบ
หลงใหล คล่ังไคล เพราะถาส่ือมวลชนไมมีการนําเสนอขาวสารและเรื่องราวของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดอยางตอเนื่อง ประชาชนก็ไมสามารถรับรูถึงเรื่องราวตางๆของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด อาจจะทําใหสโมสรแมนชสเตอรยูไนเต็ดไมไดรับความนิยมอยางเชน
ปจจุบัน 

     ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ มีลักษณะเดนอยูที่การรวมตัวจากการเปนแฟนบอลที่มีความ
ช่ืนชอบหลงใหลและคลั่งไคลในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเปนพื้นฐาน ซ่ึงการเปนแฟนของ
ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ นั้นมีความจงรักภักดีตอสโมสรอยางมาก สอดคลองกับการใหความหมาย
ของ “Henry Jenkins” (1992 :12) วา “แฟน  หมายถึง หลงใหลคลั่งไคล  ซ่ึงถูกเรียกคนกลุมหนึ่ง
และไดขยายรวมไปถึงความจงรักภักดีของผูอุทิศเพื่อการกีฬาและงานบันเทิงตางๆ” ซ่ึงการรวมตัว
ของกลุมแฟนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเกิดจากความชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเปนส่ิงสําคัญ จนทํา
ใหกลุมแฟนไดเขามารวมตัวและอยูในกลุมเรดอารมีแฟนคลับ จนมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวาง
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สมาชิกดวยกัน กอใหเกิดความสนิทสนมรักใครกันในกลุม ส่ิงนี้ทําใหสมาชิกในกลุมนอกจากจะ
ภักดีตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดแลวยังทําใหสมาชิกเกิดความจงรักภักดีตอกลุมเรดอารมีแฟน
คลับขึ้นตามลําดับดวยซ่ึงสอดคลองกับการแบงลักษณะของแฟนแบบกลุมของ Joli Jenson (1992 : 
15) วา “แฟนแบบกลุมจะมีลักษณะจงรักภักดีตอส่ิงที่หลงใหลและหลังจากนั้นจะเกิดความ
จงรักภักดีตอกลุมที่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน”  โดยทางกลุมเรดอารมีแฟนคลับจะมีการแสดงอํานาจ
ของกลุมออกมาเพื่อบงบอกความเปนแฟนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดอยางชัดเจนเพื่อเปน
การเสริมสรางศักยภาพ ความนาเชื่อถือ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวของสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับ 

     การรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ภายในกลุมขึ้นถือเปนปรากฎการณทางสังคมอยาง
หนึ่ง สอดคลองกับ Lisa A Lewis (1992) กลาวา “เราตางก็เปนแฟนของสิ่งหนึ่ง ยามที่เรารูสึกวา ช่ืน
ชม นับถือ และปรารถนา ดังนั้นเราจึงแยกแยะความรูสึกและสรางขอผูกมัดของตัวเองขึ้นมา เราจะ
สามารถเขาใจตัวเราเองไดดยีิ่งขึ้น ถาเราไดพยายามเขาใจแรงผลักดันในการเปนแฟนตอส่ิงนั้นๆ 
การเปนแฟนแสดงใหเห็นวา สามารถใชส่ิงที่ไดรับจากการติดตามเพื่อสรางความนับถือตนเอง เปน
การแสดงอํานาจอยางหนึ่งในสังคมของเขา ทําใหเกิดความมั่นใจในสถานการณตางๆ การมีส่ิงที่ตน
ช่ืนชอบทําใหแฟนมีโอกาสสรางความหมายของการมีตวัตนในสังคมและประสบการณทางสังคมที่
ตนสนใจและมีหนาที่ตองทาํ” โดยทางกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับจะมีการแสดงอาํนาจของกลุม
ออกมาผานการรวมตัวเชยีรบอลหรือการจัดการแขงขันฟตุบอล 

     จากการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ที่มีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ การ
นัดพบปะสังสรรค จะมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ ประกอบกับการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ จึงจัดตั้งเว็บไซต www.redarmyfc.com คือการ
สรางชุมชนเสมือนจริงขึ้น กลายเปนชุมชนใหม ซ่ึงก็เปรียบเสมือนกับหมูบานเล็กๆ หมูบานหนึ่งที่
มีประชากรอาศัยอยูรวมกัน ซ่ึงจะสอดคลองกับ แนวคิดโลกาภิวัตนของ M.McLuhan ที่กลาว
เกี่ยวกับหมูบานโลกวา “เนื่องจากพัฒนาของสื่อสมัยใหมที่สามารถเอาชนะอุปสรรค ดานพื้นที่และ
กาลเวลาไดส่ือดังกลาวจะเชื่อมรอย ประเทศทุกประเทศในโลกทั้งหมดใหเขามาอยูใกลชิดกันราว
กับบานแตละหลังในหมูบานเดียวกัน “โลก” จึงกลายเปนหมูบานโลกขึ้นมา” โดยชุมชนเสมือน
แหงนี้ถูกสรางโดย webmaster มีวัตถุประสงคในการสรางเปนพื้นที่สําหรับกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 
เพื่อใชเปนแหลงชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอมูลขาวสาร โดยปราศจากขอจํากัดแบบเดิม 
และเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในกลุมที่อยากจะรับรู เ ร่ืองราวของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดและเรื่องราวของนักแตะในทีมที่ตนเองชื่นชอบประกอบกับตองการที่จะรับรู
ขาวสารของกลุมโดยภายในเว็บไซตมีเนื้อหาเรื่องราวรายละเอียดของกลุมเรดอรมีแฟนคลับ ตั้งแต
ประวัติการกอตั้งวัตถุประสงค การดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับแนวคิดแฟนดอม
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ของ Henry Jenkins (1992 : 278) ไดกลาววา “แฟนดอม”   จะเปนกลุมแฟนที่ผลิตเรื่องราวในกลุม
ของเขาเองนอกจากนั้นก็ยังผลิต นวนิยาย ศิลปะภาพพิมพ เพลง วิดีโอ และการแสดงตาง ๆ ดวย
ตัวเองและไมตองการที่จะลอกเลียนแบบใคร อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ    John Fiske 
(1989 : 37)  ในเรื่องของผลิตผลจากการบอกกลาว (Enunciative Productivity) วา การบอกกลาว คือ 
การใชระบบสัญลักษณซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของผูที่ถูกพูดถึงสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาเฉพาะในสังคมนั้น ๆ 
และมีเนื้อหาซึ่งมีความเปนชั่วคราว การพูดจาของบรรดาแฟน ๆ ตางเปนจุดกําเนิดและการ
หมุนเวียนของความหมายตาง ๆ ของตัววัตถุ ของแฟนดอม (Fandom) ภายในกลุม เนื่องจากกลุมเรด
อารมีแฟนคลับจะมีการเขียนวิจารณผลการแขงขันของสมาสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ที่ไดแขงขันใน
แตละนัด ซ่ึงผลการแขงขันไมวาจะแพหรือชนะ ทางกลุมก็จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมี
การวิพากษวิจารณทั้งชมทั้งตําหนิ เกี่ยวกับฟอรมการเลนรวมถึงผลการแขงขันของทีมผานกระทูใน
เว็บบอรดที่ทางสมาชิกในกลุมไดมีการตั้งประเด็นขึ้นมา 
 

     ภายในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับนั้นสมาชิกที่เขามาสื่อการตางก็เขามาโดย
ไมยึดถือตัวตนที่แทจริงในสังคม เชน อายุ ฐานะ หนาที่การงาน หากแตเขามาสื่อสารโดยพกพา
เพียงอัตลักษณ หรือตัวตนบางสวนโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลที่เกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
เปนเครื่องหมายใหสมาชิกคนอื่นรับรูแทนในเว็บบอรดจึงเปนสถานที่ที่สมาชิกทุกคนสามารถ
ส่ือสารกับสมาชิกคนอื่นๆคนใดก็ไดที่ตองการ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการสื่อสารผานตัวกลาง
เร่ืองคอมพิวเตอร ของ Donna L. Hoffman and Thomas P. Novak (1995) (อางถึงใน เพ็ญทิพย, 
2539:25) เร่ือง สภาพไรการขัดขวางควบคุม วา สภาพไรการขัดขวางเปนบริบทหนึ่งที่มีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการสื่อสาร ซ่ึงสภาพไรการขัดขวางและการควบคุม หมายถึง สภาพที่ผู ส่ือสาร
สามารถแสดงออกไดอยางอิสระโดยไมมีบทบาททางสังคม หรือระดับชั้นทางสังคมมาขีดขั้นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร ในการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรนั้น ไมสามารถเห็น
การแสดงออกที่เปนลักษณะภาษากาย ทาทางตางๆ น้ําเสียง โทนเสียง รวมทั้งไมสามารถรูไดวาผู
ส่ือสารยอมรับหรือไมยอมรับพฤติกรรมการสื่อสาร นอกจากนี้สมาชิกที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรด
จะไมทราบเลยวาสมาชิกคนอื่นเปนใครมาจากไหนหรือกําลังใชอินเตอรเน็ตจากที่ใด  ในขณะที่คน
อ่ืนก็ไมรูจักตนเองเชนกัน  ทําใหสมาชิกแตละคนสามารถเปนใครก็ไดตามที่ตองการ ซ่ึงอาจจะตรง
หรือไมตรงกับตัวตนจริงๆก็ได ตรงตาม แนวคิดเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางเรื่องคอมพิวเตอร เร่ือง 
สภาวะไมรูผูกระทํา วา สภาวะการไมรูผูกระทํานั้นเปนบริบทหนึ่งที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการ
ส่ือสารซึ่งสภาวะไมรูผูกระทํา หมายถึง สภาวะที่ไมรูผูที่ส่ือสารดวยเปนใคร อยูที่ไหน มีตัวตนอยู
ในโลกแหงความจริงหรือไม 
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     เร่ืองที่ส่ือสารกันในเว็บบอรดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลมีความหลากหลายมาก หากนับ
เพียงเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลแลก็ยังมีประเด็นที่ในสังคมจริงถือเปนเรื่องที่ผิดหามกระทํา เชน การ
ทะเลาะกันทางความคิดของแฟนบอลที่มีความเห็นไมตรงกัน นอกจากนี้ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับ
ฟุตบอล สมาชิกก็สามารถพูดคุยส่ือสารกันได 

     อยางไรก็ตาม เนื้อหาบางอยางก็เปนเรื่องที่ตองหามที่ไมควรนํามาสื่อสารในเว็บบอรด 
เชน ขอมูลสวนตัว ช่ือจริง นามสกุลจริง ที่อยู และเบอรโทรศัพทซ่ึงผูใชบริการทุกคนทราบและถือ
ปฏิบัติกันอยูแลว นอกจากนี้ ดวยลักษณะของเว็บบอรดที่แตกตางจากการสื่อสารของกลุมบุคคล
แบบอื่นในชุมชนเสมือน เชน การสนทนากลุม (Chat) คือการมีผูดูแลความสงบเรียบรอยคอย
ควบคุมอยู ทําใหอิสระบางอยางในการสื่อสารถูกจํากัด เนื้อหาบางอยางเชน  กระทูเกี่ยวกับเรื่อง
ลามกอนาจาร กระทูสรางความเสื่อมเสียแกบุคคลอื่น รวมถึง กระทูที่เกี่ยวของกับการพนัน ก็เปน
เร่ืองที่สมาชิกเรดอารมีแฟนคลับ ไมสามารถนํามาเผยแพรกันได ซ่ึงเนื้อหาเหลานี้ไดรับการควบคุม
โดยผูใหบริการเว็บบอรด หรือ Webmaster  

     ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เร่ืองความสัมพันธระหวางสมาชิกกลาวคือ สมาชิก
บางสวนของชมรมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บบอรด ที่เขามาใชบริการเปนเวลานาน ตางจะเริ่ม
ความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น ดวยเหตุผลบางประการเชน กิจกรรมการพบปะสังสรรคระหวาง
สมาชิก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากเว็บบอรดไปสูรูปแบบอื่น เชน MSN ซ่ึงเปน
รูปแบบหนึ่งขอการสนทนาผานเครือขายอินเตอรเน็ต โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
ทําใหสมาชิกแตละคนไดพบเห็นและรูจักตัวตนที่แทจริงกันมากขึ้นมิใชเพียงรูจักกันแตนามแฝง
สภาวะไมรูผูกระทําและ สภาพไรการขัดขวางควบคุมจึงเริ่มถูกทําลายลง การรูจักตัวตนที่แทจริง
ของสมาชิกคนอื่น ความรูสึกเกรงใจ ความคิดที่ตองไวหนากันระหวางสมาชิกที่คุนเคยกัน ทําให
บริบททางการสื่อสารระหวางสมาชิกบางคนเปลี่ยนไป  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการสื่อสารจาก
ชุมชนเสมือน ไปสูสังคมจริงนั้น ยังทําใหสมาชิกสรางสภาพที่กอใหเกิดการจินตนาการ ซ่ึงในการ
ส่ือสารในเว็บบอรดนี้ผูส่ือสารจินตนาการสรางภาพสมาชิกคนอื่นตามที่ไดเห็นจากการพูดคุยผาน
ตัวอักษร ไดซ่ึงภาพที่จินตนาการไวอาจแตกตาง หรือเหมือนกับความเปนจริงนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจินตนาการ และสอดคลองระหวางสิ่งที่แสดงออกทางการสื่อสารกับตัวตนที่
แทจริงของผูส่ือสาร 

     การสรางสัญญะทางการสื่อสารภายในเว็บบอรดของกลุมเรดอารมีแฟนคลับนั้นถามอง
ในแงสังคม ก็คือ การรวมเอาความหมายของสัญญะที่ส่ือถึงความเปนแฟนของสโมสรแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด ความรักและความศรัทธาหลงใหลคลั่งไคลในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด โดยส่ือออกมา
ทางสัญลักษณตางๆ ประกอบกับการใหความหมายของสัญญะเหลานั้นยังสื่อถึง ชัยชนะ และความ
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เปนหนึ่งเดียวของกลุม ที่กลุมแฟนแสดงออกมาบนความภาคภูมิใจในอัตลักษณของการรับรูถึง
ความเปนตัวตนของกลุม และสามารถอธิบายไดวา การใชภาษาและการใชสัญญะนั้นตองใชการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม เชน เราใชสัญญะนี้กับกลุมเพื่อนๆ ที่เปนสมาชิกเรดอารมีดวยกันมีการ
รวมตัวกันขึ้นมา  เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ภายในกลุมไมวาจะเปนกิจกรรมการเลนฟุตบอล การนัด
พบปะสังสรรค ซ่ึงกิจกรรมตางๆเหลานี้ จะเปนตัวที่สรางความภาคภูมิใจใหกับกลุมของตนเอง  
การแสดงออกทางสัญญะจึงไปในทิศทางเดียวกันรับรูถึงความหมายไดเหมือนกันเขาใจตรงกัน 

     กาญจนา แกวเทพ (2542 : 80) ไดใหคําจํากัดความวา “สัญญะวิทยา” วาเปนศาสตร
แหงสัญญะ (Science of sign) สําหรับคําวาสัญญะ (Sign) หมายถึงสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ความหมาย (meaning) แทนของจริง / ตัวจริง (object) ในตัวบท (text) หรือบริบท (context) หนึ่ง ๆ 
ซ่ึงในบริบทหนึ่ง ๆ ของสังคมอาจใหความหมายที่แตกตางกันออกไป ส่ิงที่นํามาใชเปนสัญญะนั้น
อาจจะเปนวัตถุส่ิงของ เชนรูปภาพ แตสัญญะที่เรารูจักมากที่สุดก็คือภาษา ซ่ึงสอดคลองกับการ
สรางสัญญะตางๆของสมาชิกชมรมเรดอารมีแฟนคลับที่เขามาสื่อสารกันในเว็บบอรด ไดสราง
สัญญะ ที่เขาใจกันเองภายในกลุม ที่ตองใชการตีความ หรือการถอดรหัสซ่ึงผูรับสารจะสามารถ
ตีความไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความใกลชิดหรือประสบการณที่ผูรับสารมีเกี่ยวกับฟุตบอล 

     กลุมแฟนคลับที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรดจะใชคําหรือภาษาที่แสดงถึงการเปนพวก
เดียวกัน หรือกลุมเดียวกันซึ่งการใชคําเฉพาะทางกลุมแฟนจะรับรูไดวาเปนใครเพราะทางกลุมมกีาร
ติดตอส่ือสารกันทางเว็บบอรดตลอด และภาษาที่ส่ือออกมาในสังคมของกลุมแฟนของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดเปนภาษาที่ส่ือออกมาไดทั้งความหมายทางตรงและทางออมเพราะทุกรหัสที่
ทางกลุมใชส่ือสารจะมีความหมายที่มากกวาในตัวของมันเอง สอดคลองกับ Berger, 1982 
(กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 94) กลาววาสัญญะและรหัส จึงถูกสราง ถูกใช และทํางานอยูได ภายใต 
บริบททางวัฒนธรรมแบบหนึ่งเทานั้น หากเปลี่ยนบริบทไป สัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง
ความหมายไป อีกประการหนึ่งหากตัววัฒนธรรมที่รองรับหอหุมสัญญะนั้นเปลี่ยนแปลงไป อีก
ประการหนึ่งหากตัววัฒนธรรมที่รองรับหอหุมสัญญะนั้นเปลี่ยนแปลงไปความหมายของสัญญะก็
จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน เชน คําวา  กองทัพสีแดง ซ่ึงคําวากองทัพความหมายทั่วไปก็คือ 
ทหารที่รวมกลุมกันเพื่อตอสูในศึกสงคราม แตสําหรับกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ก็คือ กลุมคนที่รัก
และชื่นชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ที่รวมตัวกัน ซ่ึงการสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับก็
จะรับรูวา การใชคําวา กองทัพสีแดง ก็ตองเปนกลุมที่มีความเปนพวกเดียวกันและมีความเปนหนึ่ง
เดียวกันสะทอนใหเห็นถึงการแสดงออกถึงการเปนกลุมแฟนที่ชัดเจน 

     ในรูปแบบการสื่อสารผานเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ ตองอาศัยการใช
ตัวอักษรเปนหลักในการสื่อสาร  อยางไรก็ตาม ดวยตัวอักษรอันประกอบไปดวยพยัญชนะไทย 44 

DPU



 110 

ตัว สระ 32 ตัว อักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและเครื่องหมายตางๆ อีกสวนหนึ่งผสมผสานกับเทคนิค
การสรางความหมายของสมาชิกผูใชบริการเว็บบอรดใหเกิดเปนรูปประโยคที่นอกจากจะสื่อ
ความหมายใหชัดเจนแลวยังส่ืออารมณแทน อวัจนภาษาไดดีอีกดวย  

     การสื่อความหมายดวยรูปภาพเปนอีกวิธีหนึ่งที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับ นิยมใชกันใน
เว็บบอรด เพราะรูปภาพเพียงรูปเดียวสามารถสื่อความหมายแทนคําพูดไดนับพันคํา และยังเพิ่ม
สีสันใหกับกระทูไดดีอีก 

     เกี่ยวกับการสื่อสารดวยรูปภาพแลว ผูวิจัยเห็นวาเปนพฤติกรรมที่ไมคอยเกิดขึ้นใน
สังคมจริง เนื่องจากในสังคมจริงมักเนนที่การพูดคุยมากกวา ซ่ึงถากลุมเรดอารมีแฟนคลับในสังคม
จริง อยากไดรูปภาพของสโมสรฟุตบอลหรือนักฟุตบอล ตองใชเงินซื้อ เชน โปสเตอร หรือหนังสือ
รวมรูป ในขณะที่ถาเปนการโพสตรูปลงบนกระทู สมาชิกคนอื่นสามารถบันทึกรูปลงบน
หนวยความจําในเครื่องคอมพิวเตอรอยางไมจํากัด นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสัมพันธกับ
เพื่อนสมาชิกไดดวย เนื่องจากกระทูที่มีรูปสวนใหญเปนกระทูเพื่อขอรูป ผูที่โพสตรูปจากคําขอ
เทากับเปนการแสดงน้ําใจตอเพื่อนสมาชิก 

     สมาชิกที่เขามาสื่อสารในเว็บบอรดทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ ไมวาจะ
ใชคําแบบไหนสมาชิกในกลุมก็สามารถทําไดเนื่องจากอยูในกลุมเดียวกันและเปนพวกเดียวกัน
ภาษาสวนใหญที่ส่ือออกมา บางครั้งแสดงไดถึงการใชภาษาที่ไมใชเหตุผลแตใชอารมณแทน เพราะ
การดาทีมอื่นดวยภาษาที่ไมสุภาพหรือดวยภาษาหยาบคายนั้น ถือไดวาคือความสนุกอยางหนึ่งของ
กลุมที่สมาชิกภายในกลุมสามารถทําไดและมีอิสระในความคิดเห็น พรอมทั้งสมาชิกในกลุมสามรถ
ทําไดเต็มที่ จนบางครั้งทําใหบุคคลนอกเมื่อไดเขามาเยี่ยมชมในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟน
คลับอาจจะคิดไดวากลุมนี้ก็แคเปนกลุมที่สนองอารมณของสมาชิกในกลุมเทานั้น 

     นอกจากทางกลุมจะใชเว็บบอรดสําหรับใหสมาชิกไดระบายความรูสึกตางๆ ที่เกี่ยวกับ
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดแลว เว็บบอรดถือไดวาเปนสื่อกลางสําคัญที่ใหสมาชิกในกลุมได
ติดตอส่ือสารนอกเหนือจากการติดตอในเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเทานั้น เพราะทาง
กลุมยังใชเปนส่ือในการติดตอส่ือสารในเรื่องอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการแสดงความหวงใย ที่มี
การใหคําปรึกษาและคอยปลอบใจเวลาเพื่อนสมาชิกมีปญหาและมีการเลาสูกันฟงผานเว็บบอรด จุด
นี้ทําใหทําใหกลุมสมาชิกรูสึกดีที่ยังมีคนคอยใหกําลังใจนอกเหนือจากครอบครัวแลว ยังมีเพื่อนที่
เขาใจที่อยูในกลุมนี้เชนกัน  

     กลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับจัดตั้งขึ้นและมีการติดตอส่ือสารมีปฏิสัมพันธตอกัน เปน
กลุมที่มีความสัมพันธอันเหนียวแนนและสมาชิกในกลุมรับรูและสํานึกในความเปนตัวตนของกลุม
วาเปนพวกเดียวกัน รูสึกเปนหนึ่งเดียวกันมีความจงรักภักดีตอกลุม คือ ทุกคนจะสํานึกถึงความเปน
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แฟนของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด โดยทีมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเปนทีมแรกของ
อังกฤษที่สามารถควาแชมป ฟุตบอลสโมสร มาครองได รวมถึงผลงานการแขงขัน ที่สามารถทํา
ผลงานไดดี ควาแชมปรายการตางๆ มาครองไดอยางมากมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

     ดังนั้นอัตลักษณของกลุมเรดอารมีแฟนคลับแสดงออกมาบนความภาคภูมิใจกับ
ความสําเร็จของทีมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ผานทางภาษา และสัญญะตาง ๆ เชนรูปภาพและ
เนื้อหาในเว็บบอรด รวมทั้งนามแฝงที่สมาชิกใช โดยมีสํานึกของความเปนพวกเดียวกันและรูสึก
เปนพวกเดียวกัน ซ่ึงการที่กลุมเรดอารมีแฟนคลับรับรูในความเปนตัวตนของกลุมบนความ
ภาคภูมิใจ ทําใหกลุมมีความชัดเจนในการแสดงออกไมวาทีจะแพหรือชนะ กลุมก็จะรับรูความรูสึก
นั้น ดังเชน แฟนๆ แมนเชสเตอรยูไนเต็ดในเมืองไทยที่มีความศรัทธาในสโมสรและศรัทธาในนัก
แตะทุกคน ที่สําคัญคือความรูสึกของแฟนบอลในตางแดนเปนอยางไรแฟนในเมืองไทยก็เปน
เชนนั้น  การรับรูในความเปนพวกเดียวกันของสมาชิกนั้นคือ การหลอมรวมอัตลักษณที่รับรูวากลุม
มีความแตกตางจากกลุมอื่นอยางไร และทําใหคนอื่นเปนคนนอก เปนคนแปลกหนา ความแตกตาง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองทําใหสมาชิกเหลานั้นรับรูไดถึงความเหมือนกันบนความแตกตางจากพวกอื่น 
สอดคลองกับ Kathryn Woodward (1997) วา “อัตลักษณ” (Identity) เปนคําที่ตองเชื่อมโยงกับคําวา 
“ความแตกตาง” (Difference) การที่คนใหนิยามตัวเองวา “ฉันคือใคร” มักจะวางอยูบนรากฐานของ
ความเขาใจ “ฉันแตกตางจากใคร” มักนํามาซึ่งการถือวาคนอื่นเปนคนนอก เปนคนแปลกหนา ซ่ึง
กลุมเรดอารมีแฟนคลับ สมาชิกทุกคนมีกิจกรรมรวมกันมีการติดตอส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ
รวมกัน  มีความชื่นชอบคลั่งไคลในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเหมือนกัน ดังนั้นสมาชิกในกลุม
ถือเปนตัวชวยใหความหมายของอัตลักษณชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น และสามารถ
ปรากฏใหเห็นไดชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

     เว็บไซต www.redarmyfc.com ก็เปนสิ่งที่แสดงใหเหน็ถึงอัตลักษณรวมของกลุมเรดอาร
มีแฟนคลับ ไดอยางชัดเจน เนื่องจาก สมาชิกจะตดิตอส่ือสารกันและแสดงความคดิเห็นตางๆผาน
เว็บบอรด โดยสมาชิกแตละคนตางอยูตางที่ตางเวลา มีนิสัยใจคอแตกตางกันไป แตเมื่อสมาชิกได
เขามาสื่อสารในเว็บบอรดแลว สมาชิกตางก็ตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณรวม เพื่อการแสดงออกถึง
ความรักความชื่นชอบในสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเตด็เหมือนกนั สอดคลองกับ แนวคิดเกี่ยวกับอัต
ลักษณบนไซเบอรสเปซ (Identity & Cyberspace) วา  อัตลักษณอันเกิดจากการจัดระบบของสังคม
บนไซเบอรสเปซนั้นมีอิทธิพลตอสมาชิกผูเขารวมในสงัคมดังกลาวอยางยิ่ง     เนือ่งจากสังคมบน
ไซเบอรสเปซผานสื่อเว็บไซตนั้นเปนการรวมกลุมกันทางความคิดผานการสื่อสารในลักษณะชุมชน
เสมือนจริง  ซ่ึงทั้งตัวส่ือและผูใชส่ือมีขอไดเปรียบและขอจํากดัทีแ่ตกตางไปจากสื่อประเภทอืน่  
ดังนั้น  ปจเจกบุคคลจึงตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณเมื่อไดเขาไปเปนสมาชิกของสังคมใหม  นัน่ก็

DPU



 112 

หมายถึง  อัตลักษณสวนตนและอัตลักษณสวนรวมของกลุมตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับในเว็บบอรดทําใหผูวจิัย
สังเกตเห็นพฤติกรรมและการแสดงออกของสมาชิกในกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ที่ชัดเจนคือการ
แสดงออกถึงความรูสึกตอผลการแขงขันของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เมื่อทีมชนะ สมาชิกจะ
แสดงกระทูทีม่ีเนื้อหายกยองสรรเสริญ ยินดี รวมถึง ถากถางเสียดสีทมีคูแขงที่แพ แตถาทีมเปนฝาย
แพ ก็จะมีกระทูเนื้อหาปกปอง และปลอบใจ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความจงรักภกัดี ของแฟนบอลทีม่ี
ตอสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ไมวาทมีจะเปนเชนไร รวมถึงการแสดงออกถึงความชื่นชอบในตัว
นักฟุตบอล ซ่ึงสมาชิกไดแสดงอัตลักษณในความรักและศรัทธาในตัวนกัฟุตบอลออกมาผานเนื้อหา 
และรูปภาพในกระทู ซ่ึงเปนสัญญะที่ทางกลุมเรดอารมีแฟนคลับไดสรางขึ้นมาเชนกัน นอกจากนี้
กลุมเรดอารมีแฟนคลับมีการรวมกันแสดงอัตลักษณรวมโดยสรางสัญญะซึ่งเขาใจกันเองภายใน
กลุม ซ่ึงสัญญะนี้จะแตกตางจากสัญญะเกีย่วกับฟุตบอลทัว่ๆไป ซ่ึงผูที่มีความคุนเคยกบักลุมเรดอาร
มีแฟนคลับจะสามารถตีความหมายไดไมยาก 

     การที่ชมรมเรดอารมีแฟนคลับมีการจัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อเปนส่ือกลางในการ
ติดตอส่ือสารสําหรับสมาชิกในกลุมนั้น ทําใหทางกลุมมีระบบการสื่อสารที่กวางมากขึ้น รวมถึง
การนําภาษาสนทนาทางคอมพิวเตอรและการใชสัญญะตางๆ มาสื่อสาร จัดวาเปนการตอกย้ําถึง
ความเปนยุคใหมซ่ึงไมมีอะไรที่ตายตัวไมมีลําดับขั้นตอนและไมมีอะไรเปนมาตรฐาน การนําภาษา 
รูปภาพ หรือคําเฉพาะที่ใชสําหรับส่ือสาร ในรูปแบบของการติดตอสื่อสารทางเว็บไซต จึงถือไดวา
เปนสังคมที่สะทอนความเปนแฟนแมนเชสเตอรยูไนเต็ดที่มีทั้ง ความรักและความศรัทธา ความเปน
หนึ่งเดียวกันของกลุม ผานทางสัญญะดานภาษา และรูปภาพ ที่พบในเว็บบอรดของชมรมเรดอารมี
แฟนคลับไดอยางชัดเจน 
 
5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
        5.3.1  ในเว็บบอรดนั้น Webmaster ถือเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการจัดการกับกระทูหรือ
ขอความที่ไมเหมาะสม โดย Webmaster มีหลักเกณฑที่ตองจัดการตามกฎระเบียบของ เว็บบอรดได
ระบุไว แตดุลพินิจของ Webmaster ที่จะตัดสินวากระทูหรือขอความใดไม เหมาะสมนั้น ยังเปนที่
นาสงสัยอยู เนื่องจาก เมื่อกระทูหรือขอความไดถูกลบไปแลว สมาชิกจะไมสามารถรูไดเลยวา 
กระทูหรือขอความที่ถูกลบไปนั้นไมเหมาะสมอยางไร ดังนั้น Webmaster ควรมีการชี้แจงสาเหตุ
เอาไวดวย โดยอาจเปนการหาพื้นที่สวนหนึ่ง ไวสําหรับแสดงเหตุผลของการจัดการกับกระทู
ดังกลาวไวใหสมาชิกทราบดวย หรือ แจงสมาชิกเปนการสวนตัวก็ได  
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        5.3.2  เว็บบอรดถือเปนสถานที่สาธารณะที่ใครๆก็สามารถเขามาอานได ดังนั้นจึงไมมีใครรูได
เลยวา ผูที่เขามาอานเปนใคร หรือผูตานทานมากนอยเพียงใดตอคําพูด รูปภาพ และพฤติกรรมอัน
หลากหลายของสมาชิก ซ่ึงตองยอมรับวา คําพูด รูปภาพและพฤติกรรมบางสวนที่เกิดขึ้นในเว็บ
บอรดเปนสิ่งไมเหมาะสมตอเยาวชน ดังนั้นสมาชิกควรมีสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมดวย  
        5.3.3  การแสดงซึ่งความศรัทธาตอนักฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดนั้น ตั้งอยูบน
พื้นฐานของของความศรัทธา เพื่อแสดงตนวาเปน แฟน มีโอกาสใชอารมณมากกวาเหตุผล ดังนั้น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทไดงาย สมาชิกจึงควรแสดงศรัทธาอยางมี
ขอบเขต ไมควรทําใหใครเดือดรอน 
 
5.4  ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
        5.4.1  ควรมีการศึกษาเว็บบอรดในแงของกฎหมาย ถึงการกระทําความผิดในชุมชนเสมือนที่
ทําใหเกิดบทลงโทษตอสมาชิกผูกระทําในสังคมจริง รวมทั้งการศึกษาความเปนไปไดของการนํา
เสียงประชาพิจารณในชุมชนเสมือนไปใชเปนขอมูลหรือใชแทนสิทธิ์และเสียงในสังคมจริง 
        5.4.2 ควรศึกษาผลที่ไดจากการสื่อสารในเว็บบอรดของกลุมอื่นๆ วาสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอสังคม หรือความคิดเห็นของคนในสังคมโดยรวมอยางไร มีความเหมือนหรือ
แตกตางอยางไรกับกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ 
       5.4.3  ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาคาความพึงพอใจของสมาชิกในกลุมเรดอารมีแฟนคลับ 
วามีความพอใจในความเปนสมาชิกมากแคไหน ประกอบกับควรศึกษาลักษณะของประชากรวา
ไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิกอยางไรบาง 
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ประเด็นคําถามสัมภาษณผูจัดทําเว็บไซต 
การสื่อสารของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
1. ประวัติและความเปนมาของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
2 ประวัติและความเปนมาของเว็บไซต 
3.วัตถุประสงคของการจัดทําเว็บไซต 
4. กลุมเปาหมายที่จะเขามาทําการสื่อสารผานเว็บบอรดคือกลุมใด และเพราะอะไร 
5. มีการประชาสัมพันธเว็บไซตอยางไรบาง 
6. คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการสื่อสารผานเว็บบอรด 
7 ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดเทาไหร และในอนาคต คาดวาจํานวนสมาชิกจะเปนเทาไหร 
8. มีการควบคุมดูแลสมาชิกในเว็บไซตอยางไร 
9. มีกฎเกณฑหรือขอกําหนดการใชเว็บไซตอยางไรบาง 
10. คุณคิดวาเว็บไซตทําหนาที่ใหขาวสารอยางไรบาง 
11. คุณคิดวาประโยชนอะไรที่ผูใชงานเว็บบอรดจะไดรับมากที่สุดจากการเขามาทําการ 
      ส่ือสารผานเว็บไซต www.redarmyfc.com 
12. ในฐานะเว็บไซตเปนสื่อมวลชนชนิดหนึ่งคุณคิดวาไดทําหนาที่อะไรที่เปนประโยชน 
      กับผูใชงานบาง 
13. ในอนาคตคิดวาจะดําเนินการอยางไรกับชมรมเรดอารมีแฟนคลับ และเว็บไซตเรดอาร   
      มีเอฟซี ดอท คอม 
14. ถาไมมีเทคโนโลยีเว็บบอรด จะมีวิธีไหนในการสื่อสารกันในเรื่องของสโมสร 
      แมนเชสเตอรยูไนเต็ด กับ คนอื่นๆ 
 
อัตลักษณของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลบัเปน  
15. คําจํากัดความของ เรดอารมีแฟนคลับ คืออะไร 
16. อะไรที่บงบอกวา เปน เรดอารมีแฟนคลับ 
17. ชมรมเรดอารมีแฟนคลับ แตกตางจากแฟนคลับอื่นๆ หรือ โดดเดนอยางไร 
18. คําจํากัดความของเว็บไซต www.redarmyfc.com คืออะไร 
19. มีหลักเกณฑการจัดหัวขอกระทูตางๆอยางไร และมีอะไรบาง 
19. สมาชิกที่เขามาสื่อสารกัน เคยแบงประเภทหรือไม อยางไร 
20. ประเภทของเนื้อหาที่สมาชิกไดส่ือสารกัน มีอะไรบาง 
22. สมาชิกสวนใหญที่เขามาสื่อสารกัน เขาไปใชในหวัขอไหนมากที่สุด 
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21. มีการจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาบางที่ใหสมาชิกไดมีสวนรวมกับเว็บไซตและผลที่ตามมา 
       เปนอยางไร 
22. จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อทําประโยชนเพื่อสังคมอีกไหม และ อยากทําอะไร เพื่อสังคม  
      เพราะอะไร 
23. ลองเปรียบเทียบชุมชนในเว็บไซตกับชุมชนจริงวาเปนอยางไร 
24. คิดวาการรวมตัวกันของสมาชิก พูดคุยกันในเว็บบอรดนั้นกอใหเกิดประโยชนตอเพื่อน   
     สมาชิก และตอสังคมอยางไรบาง 
สัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
25. ชมรมเรดอารมีแฟนคลับมีโลโก/สัญลักษณ หรือไม คืออะไร ทําไมใชโลโกนี้/ สี /รูป /  
       และการจัดวางตําแหนงมีวัตถุประสงคอะไร มีความหมายอะไร 
26. มีการจัดรูปแบบเว็บไซตอยางไร ทําไมถึง จัดรูปแบบนั้น มีวัตถุประสงค หรือ 
       ความหมายอยางไร 
27. จะมีการเพิ่มเติม หรือ แกไข หัวขอตางๆของเว็บไซตหรือไม อยางไร 
28. ในอนาคตคิดวาจะมีการพัฒนาเว็บไซตหรือไม และจะพัฒนาอยางไร 
29. ผูดูแลเว็บไซตไดเขาไปมีสวนรวมในการสนทนาของสมาชิกในเว็บบอรดบางหรือไม 
       อยางไร 

 30. มีการใชช่ือแทนตัวเองอยางไร บงบอกหรือไมวาเปนผูดูแลเว็บไซต 
 31. คิดวาการพูดคุยผานเว็บบอรดกับสมาชิกในฐานะผูดูแลเว็บไซตเหมือนหรือแตกตางกับ 

      การที่สมาชิกพูดคุยดวยกันเอง 
32. มีอะไรบางที่สมาชิกสามารถใสลงไปในเว็บบอรดได เชน ตัวหนังสือ รูปภาพ 
33. กฎเกณฑในการที่สมาชิกใชคําพูดหรือรูปภาพอยางไรบาง 

 
ประเด็นคําถามสัมภาษณผูใชงาน 

การสื่อสารของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ 
1. ทําไมถึงชอบสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ชอบเพราะเหตุใด และ นักฟุตบอลคนไหนที่ 
     คุณชื่นชอบ 
2. รูจักชมรมเรดอารมีแฟนคลับไดอยางไร 
3. คุณไดรับรูขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของชมรม อยางไร 
4. คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 
5. ทําไมถึงเขาใชบริการเว็บไซต www.redarmyfc.com 
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6. เขาเว็บไซตwww.redarmyfc.com  เวลาใด และบอยแคไหน 
7. เขาไปใชบริการเว็บไซต www.redarmyfc.com เขาไปทําอะไร 
8. เคยใชงานเว็บบอรดหรือไม และใชทําอะไร ใชเว็บบอรดชวงใดบาง วันละกี่ช่ัวโมง 
9. คุณอานกระทูในเว็บบอรดทุกหัวขอหรือไม/อยางไร 
10. ถาคุยเร่ือง สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด คุณจะคุยกับใครในสังคมจริงๆ 
11. หัวขอที่คุยในเว็บบอรดกับสังคมจริงมีอะไรแตกตางกันหรือไม 
12. คุณคิดวาการสื่อสารในเว็บบอรดทําใหคุณสามารถมีความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นได 
      หรือไมอยางไร 
13. ไดคุยกับเพื่อนในเว็บบอรดทางอื่นบางไหม เชน ทางโทรศัพท msn icq  และทําไมถึง 
       ไดคุยกันแลวเลือกคนที่จะคุยไหม ยังคุยอยูหรือไม เพราะอะไร 
14. ถาไมมีเทคโนโลยีเว็บบอรด เราจะมีวิธีไหนในการสื่อสารกันในเรื่องของสโมสร 
      แมนเชสเตอรยูไนเต็ดอีก 
15. คุณคิดวาการเปนสมาชิก พูดคุยกันในเว็บบอรดนั้นกอใหเกิดประโยชนอะไรตอตัวเรา  
      ตอเพื่อนสมาชิก และสังคมบาง  
16. คุณคาดหวังอะไรบางจากการเขาไปเลนเว็บบอรด แลวผลที่ไดตรงกับความคาดหวัง 
      หรือไมอยางไร 
17. ถาไมมีเว็บบอรด ของ www.redarmyfc.com ใหส่ือสารกันจะทําอยางไร 

อัตลักษณของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับเปน 
18. ความภาคภูมิใจของการเปนสมาชิกเรดอารมีแฟนคลับคืออะไร 
19. อะไรเปนสัญลักษณที่บอกใหรูวา “เราเปนพวกเดียวกัน” 
20.รับรูความเปนพวกเดียวกันหรือไม รูไดอยางไรวาตัวเองเปน เรดอารมีแฟนคลับ 
21.จะรูไดอยางไรเวลาเจอ สมาชิก เรดอารมีแฟนคลับ พวกเดียวกัน 
22.จัดตัวเองวาสาวกเรดอารมีแฟนคลับหรือไม 
23. เคยใชเว็บบอรดของเว็บไซตไหนบางเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
24. พูดถึงเว็บไซต www.redarmyfc.com นึกถึงอะไร 
25. ขอมูลที่ใชในการสื่อสาร ไมวาจะเปนเรื่องฟุตบอลหรือเร่ืองอ่ืนๆในเว็บบอรด ไดมา 
       จากไหน 
26.ตั้งแตเปนสมาชิกแลวไดประโยชน / เสียอะไรบาง / ชอบตรงไหน / มีความรูสึก 
     อยางไร/ พอใจหรือไม 
27. คิดจะเปนสมาชิกตอไปเรื่อยๆไหม  / คิดจะเลิกไหม 
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28. มีกิจกรรมอะไรบางที่ไดทํารวมกันในเว็บไซต 
29. ไดรับขอมูลขาวสาร เร่ืองฟุตบอล และเรื่องของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ จากสื่อไหน 
       บาง นอกจากเว็บไซต www.redarmyfc.com 
30. เวลาสื่อสารกับเพื่อนในเว็บบอรดมีความเห็นขัดแยงกันบางไหม เร่ืองอะไร แลว มี 
      วิธีแกไขอยางไร 
31. มีการแยกกลุมสมาชิกกันเปนกลุมยอยๆอีกหรือไม 
32. อยากใหกลุมสมาชิกรวมตัวกันเพื่อทําประโยชนเพื่อสังคมอีกไหม และ อยากใหทํา 
      อะไร เพื่อสังคม เพราะอะไร 
33. เวลาเจอแฟนคลับกลุมอ่ืน เชน ลิเวอรพูล  เคยมีการสื่อสารกันไหม / เร่ืองอะไร 
34. เคยเขาไปใชเว็บบอรดของกลุมแฟนคลับกลุมอ่ืน เชน www.liverpoolthailand.com   
     หรือไม ถาเคยเขาไปทําอะไร 
สัญญะของกลุมชมรมเรดอารมีแฟนคลับ  
35. สาเหตุใดที่ทําใหคุณเขาไปตั้งกระทูในเว็บบอรด 
36. มีเกณฑการตัดสินใจอยางไรในการตอบกระทูแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรดอยางไร 
37. นามแฝงที่ใชในเว็บ และความหมายของนามแฝง เหตุผลที่เลือกใชนามแฝงนี้ 
38. ภาษาที่คุณใชในเว็บบอรดเปนภาษาระดับไหน ตางกับเวลาที่คุยกับเพื่อนในสังคมจริงๆ 
      หรือไมอยางไร 
39. คิดวาการแสดงออกของเราในเว็บ ทั้งดานวาจา และเนื้อหาเหมือนหรือตางจากตัวตน 
      จริงๆของ เราหรือไม อยางไร 
40. นอกจากคําพูดที่ใชส่ือสารแลว คุณใชอะไรแทนคําพูดหรือความรูสึกอื่นๆ อีก 
41. รูจักใครในเว็บบอรดบาง เคยเจอตัวจริงไหม เมื่อเจอแลวเปนอยางที่จินตนาการไว 
      หรือไม 
42. มีการปกปดตัวตนที่แทจริงหรือไม ทําไมถึงปกปดหรือไมปกปด 
43. คุณสงวนความเปนสวนตัวในเว็บบอรดขนาดไหน เร่ืองไหนบางที่คุณจะไมคุยในเว็บ 
     บอรด 
44. คุณไดรับเพื่อนใหมจากการสื่อสารผานเว็บบอรดหรือไม 
45. เปรียบเทียบการคุยกันในเว็บบอรดกับการคุยในสังคมจริงแตละอยางมีขอดีขอเสีย 
      อยางไร 
46. มีการผลิตสินคาอะไรออกมาขายเฉพาะกลุมบางไหม  
47.  มีสินคาอะไรที่ซ้ือมาสะสมแลวบาง / ซ้ือมาทําไม 
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ตัวอยางเว็บไซต  www.redarmyfc.com 
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โปรแกรมการแขงขันของทีมสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ป พ.ศ. 2549 - 2550 
 

วันท่ี เวลา ทีม ลีก เหยา/เยือน 

15 ก.ค. 2549  20.15 ออรแลนโด ไพเรตส  โวดาคอม ชาลเลนจ เยือน   

18 ก.ค. 2549  01.15 ไกเซอร ชีฟส  โวดาคอม ชาลเลนจ เยือน   

22 ก.ค. 2549  20.15 ไกเซอร ชีฟส  โวดาคอม ชาลเลนจ เยือน   

26 ก.ค. 2549  01.45 เซลติก  ปรีซีซั่น เยือน   

29 ก.ค. 2549  21.00 เปรสตัน นอรธ เอนด  ปรีซีซั่น เยือน   

31 ก.ค. 2549  01.45 แมคเคิลสฟลด ทาวน  ปรีซีซั่น เยือน   

4 ส.ค. 2549  24.00 เอฟซี ปอรโต  อัมสเตอรดัม ทวัรนาเมนต   

5 ส.ค. 2549  02.15 อาแจ็กซ อัมสเตอรดัม  อัมสเตอรดัม ทวัรนาเมนต   

8 ส.ค. 2549  01.45 อ็อกซฟอรด ยไูนเต็ด  ปรีซีซั่น เยือน   

12 ส.ค. 2549  21.00 เซบีญา  ปรีซีซั่น เหยา   

20 ส.ค. 2549  19.30 ฟูแลม  พรีเมียร ลีก เหยา   

23 ส.ค. 2549  02.00 ชารลตัน แอธเลติก  พรีเมียร ลีก เยือน   

26 ส.ค. 2549  21.00 วัตฟอรด  พรีเมียร ลีก เยือน   

9 ก.ย. 2549  23.10 ท็อตแนม ฮอตสเปอร  พรีเมียร ลีก เหยา   

13 ก.ย. 2549  01.45 เซลติก  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เหยา   

17 ก.ย. 2549  22.00 อารเซนอล  พรีเมียร ลีก เหยา   

23 ก.ย. 2549  23.15 เรดดิ้ง  พรีเมียร ลีก เยือน   

26 ก.ย. 2549  01.45 เบนฟกา  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เยือน   

1 ต.ค. 2549  21.00 นิวคาสเซิล ยไูนเต็ด  พรีเมียร ลีก เหยา   

14 ต.ค. 2549  18.45 วีแกน แอธเลตกิ  พรีเมียร ลีก เยือน   

17 ต.ค. 2549  01.45 เอฟซ ีโคเพนฮาเกน  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เหยา   

22 ต.ค. 2549  19.00 ลิเวอรพูล  พรีเมียร ลีก เหยา   

25 ต.ค. 2549  01.45 ครูว อเล็กซานดรา  คารลิ่ง คัพ เยือน   

28 ต.ค. 2549  21.00 โบลตัน วันเดอรเรอรส  พรีเมียร ลีก เยือน   

1 พ.ย. 2549  02.45 เอฟซี โคเพนฮาเกน  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เยือน   

4 พ.ย. 2549  22.00 ปอรทสมธั  พรีเมียร ลีก เหยา   

7 พ.ย. 2549  02.45 เซาธเอนด ยูไนเต็ด  คารลิ่ง คัพ เยือน   

11 พ.ย. 2549  00.15 แบล็คเบิรน โรเวอรส  พรีเมียร ลีก เยือน   

18 พ.ย. 2549  22.00 เชฟฟลด ยูไนเต็ด  พรีเมียร ลีก เยือน   

21 พ.ย. 2549  02.45 เซลติก  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เยือน   

26 พ.ย. 2549  23.00 เชลซี  พรีเมียร ลีก เหยา   

29 พ.ย. 2549  03.00 เอฟเวอรตัน  พรีเมียร ลีก เหยา   

2 ธ.ค. 2549  00.15 มิดเดิ้ลสโบรซ  พรีเมียร ลีก เยือน   

6 ธ.ค. 2549  02.45 เบนฟกา  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เหยา   
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9 ธ.ค. 2549  19.45 แมนเชสเตอร ซิตี ้ พรีเมียร ลีก เหยา   

17 ธ.ค. 2549  23.00 เวสต แฮม ยูไนเต็ด  พรีเมียร ลีก เยือน   

23 ธ.ค. 2549  22.00 แอสตัน วลิลา  พรีเมียร ลีก เยือน   

26 ธ.ค. 2549  22.00 วีแกน แอธเลติก  พรีเมียร ลีก เหยา   

30 ธ.ค. 2549  22.00 เรดดิง้  พรีเมียร ลีก เหยา   

1 ม.ค. 2550  00.10 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด  พรีเมียร ลีก เยือน   

7 ม.ค. 2550  21.00 แอสตัน วิลลา  เอฟเอ คัพ เหยา   

13 ม.ค. 2550  22.00 แอสตัน วิลลา  พรีเมียร ลีก เหยา   

21 ม.ค. 2550  23.00 อารเซนอล  พรีเมียร ลีก เยือน   

27 ม.ค. 2550  00.15 ปอรทสมธั  เอฟเอ คัพ เหยา   

31 ม.ค. 2550  03.00 วัตฟอรด  พรีเมียร ลีก เหยา   

4 ก.พ. 2550  23.00 ท็อตแนม ฮอตสเปอร  พรีเมียร ลีก เยือน   

10 ก.พ. 2550  22.00 ชารลตัน แอธเลติก  พรีเมียร ลีก เหยา   

17 ก.พ. 2550  00.15 เรดดิง้  เอฟเอ คัพ เหยา   

20 ก.พ. 2550  02.45 ลีลล  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เยือน   

24 ก.พ. 2550  19.45 ฟูแลม  พรีเมียร ลีก เยือน   

27 ก.พ. 2550  03.00 เรดดิ้ง  เอฟเอ คัพ เยือน  

3 มี.ค. 2550  19.45 ลิเวอรพูล  พรีเมียร ลีก เยือน  

7 มี.ค. 2550  02.45 ลีลล  ยูฟา แชมเปยนส ลีก เหยา  

13 มี.ค. 2550  03.00 ทีมรวมดารายโุรป  กระชับมติร เหยา  

17 มี.ค. 2550  19.45 โบลตัน วันเดอรเรอรส  พรีเมียร ลีก เหยา  

31 มี.ค. 2550  21.00 แบล็คเบิรน โรเวอรส  พรีเมียร ลีก เหยา  

7 เม.ย. 2550  22.00 ปอรทสมัธ  พรีเมียร ลีก เยือน  

10 เม.ย. 2550  03.00 เชฟฟลด ยูไนเต็ด  พรีเมียร ลีก เหยา  

14 เม.ย. 2550  22.00 เชลซ ี พรีเมียร ลีก เยือน  

21 เม.ย. 2550  22.00 มิดเดิ้ลสโบรซ  พรีเมียร ลีก เหยา  

28 เม.ย. 2550  19.00 เอฟเวอรตัน  พรีเมียร ลีก เยือน  

5 พ.ค. 2550  22.00 แมนเชสเตอร ซิตี ้ พรีเมียร ลีก เยือน  

13 พ.ค. 2550  22.00 เวสต แฮม ยูไนเต็ด  พรีเมียร ลีก เหยา  

19 พ.ค. 2550    เอฟเอ คัพ  

 
ที่มา : www.redarmyfc.com 
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สถิติของการครองแชมปในการแขงขนัตางๆ ของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
 
พรีเมียร ลีก อังกฤษ/ ดิวิชัน่ 1 เดิม  (15  คร้ัง)  
1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003  
เอฟเอ คัพ  (11 คร้ัง) 
1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004  
ลีก คัพ/ คารล่ิง คัพ  (2 คร้ัง) 
1992, 2006 
แชริตี้ ชิลด/ คอมมิวนิตี้ ชิลด  (15 คร้ัง) 
1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003 
ยูโรเปยน คพั/ ยูฟา แชมเปยนส ลีก  (2 คร้ัง) 
1968, 1999 
ยูฟา ซูเปอร คพั  (1 คร้ัง) 
1991 
ยูโรเปยน คพั วินเนอรส คัพ  (1 คร้ัง) 
1991 
อินเตอร คอนติเนนทัล คลับ คัพ (ฟุตบอลชิงแชมปสโมสรโลก)  (1 คร้ัง) 
1999 
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สัญลักษณสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล  นายโอหม  สุขศรี 
วันเดือนปเกดิ  17  ตุลาคม พ.ศ. 2523 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาบรรณารักษศาสตรและ            
               สารนิเทศศาสตร  มาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2545 
ตําแหนงงาน      ผูชวยเจาหนาที่บริการสารสนเทศ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต 

ปโตรเลียม จํากัด  DPU
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