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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  การส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคน
หาย และศึกษาผลของการส่ือสารกบัสังคมผา่นเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   
โดยใช้ระ เ บียบวิจัย คุณภาพร่วมกัน  2 วิ ธี   ประกอบด้วยการสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 (Non Participant Observation)  ผ่านโครงสร้างประกาศติดตามคนหาย  รวมทั้งปฏิกิริยาสมาชิก
ผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview)  เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊กมูลนิธิกระจกเงา  จ  านวน 4 คน   ตัวแทนเครือข่ายสมาชิก
ผูติ้ดตามเฟซบุก๊ จ านวน 11 คน         
 ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์พบว่า    ในดา้นการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหาย  เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา   ใชเ้ฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”  เป็น
ช่องทางหลกัในการส่ือสาร   ซ่ึงสามารถช่วยให้มูลนิธิกระจกเงาเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่ผูรั้บสารดว้ย
ความรวดเร็ว   และมีเครือข่ายผูส้นบัสนุนการท างานท่ีกวา้งข้ึนกวา่ช่องทางการส่ือสารในอดีต   ท่ี
เป็นการส่ือสารผา่นส่ือหลกัและมีขอ้จ ากดัในดา้นความล่าชา้ในการเผยแพร่ขอ้มูลคนหาย ส าหรับ
ผลจากการส่ือสารกบัสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิกระจกเงา    พบว่าสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารเกิด
ความต่ืนตวัต่อประเด็นการติดตามคนหาย  โดยไม่น่ิงเฉยและไดช่้วยกนัเผยแพร่ขอ้มูลและร่วมแจง้
เบาะแส    อีกทั้งยงัช่วยสนับสนุนการท างานของมูลนิธิฯ ในด้านการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์    
การบริจาคทุนทรัพย ์ นอกจากน้ีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจจากการสังเกตขอ้ความแสดงความคิดเห็น 
ในเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯ  ยงัช้ีให้เห็นวา่สมาชิกผูติ้ดตามไดน้ าตวัเองเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ
จนก่อใหเ้กิดเป็นเครือข่ายติดตามคนหายภาคประชาชน  

   
  



ง 

Thesis Title  The Study of Facebook of The Mirror Foundation on Its communication 
Duty to Build the Network of Participation in Thai Society. 

Author   Suthita Mhaycharoen 
Thesis Advisor  Assis. Prof. Dr. Phithaksak  Thisaphak 
Department   Communication Arts 
Academic Year  2017 

 
ABSTRACT 

 
  This research is aimed at studying the communication with the society to create a 

network to track the missing person and the effect of social communication through the Facebook 
page of the “Missing Person Information Center, The Mirror Foundation,” using two qualitative 
research methods that consist of non-participate observation through the missing person 
announcement structure as well as reactions of Facebook followers of the “Missing Person 
Information Center, The Mirror Foundation,” page and in-depth interviews of 4 officials of 
 The Mirror Foundation and 11 representatives of the Facebook follower network.   

  The results of the interviews showed that for the communication with the society 
to create a network to track the missing person, the officials of The Mirror Foundation used the 
“Missing Person Information Center, The Mirror Foundation,” Facebook page as the main channel 
for communication. This could help The Mirror Foundation quickly disseminated information to 
its recipients and there was a wider network of supporters than past communication channels, which 
was a communication through the main media and there was a limit in terms of the delay in 
disseminating the missing person information. For the results of the communication with the society 
through The Mirror Foundation’s Facebook page, it has been found that followers were alert to the 
issue of tracking the missing person by not keeping quiet but instead sharing information and clues. 
They also supported the work of The foundation in preparing publication media and donating 
money. In addition, interesting findings from the observation of comments on the Facebook page 
of The Foundation also pointed out that the followers have brought themselves to play a role in 
helping to create a public network to track down missing persons.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
  “จะอยูท่ี่เดิม จะอยูป๊ั่มเดิม เผื่อวนัไหนเขาใจดี พาลูกกลบัคืนมา”  จากค าพูดของนางมณี
ทองชุม มารดาของเด็กหญิงจีรภทัร ทองชุม หรือนอ้งจีจ้ี  ทีไดก้ล่าวต่อหนา้ส่ือมวลชนในงานแถลง
ข่าวครบรอบ 3 ปี นอ้งจีจ้ีไดห้ายตวัไปในวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 หลงัจากเหตุการณ์คนร้ายลกัพาตวั
ลูกสาวไปขณะท่ีเธอก าลงัช่วยครอบครัวเดินขายพวงมาลยัท่ีป๊ัมน ้ ามนัแห่งหน่ึงในจงัหวดัสระบุรี  
ค  าพูดประโยคน้ีของครอบครัวเด็กหายไดถู้กน ามาเผยแพร่ต่อบนเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  ท าให้สมาชิกในสังคมเกิดความตระหนักและมีความเข้าใจในความทุกข์ยากของ
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกหายตวัไป   ผูว้ิจยัหน่ึงในผูฟั้งและผูป้ฏิบติัในมูลนิธิกระจกเงาจึงอยากจะท า
หน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  น าเสนอประเด็น
ความส าคญัของปัญหาดังกล่าวในทางสาธารณะในฐานะผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูส่ื้อสารเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการ
ท างานของสมาชิกในสังคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเงาสะทอ้นปัญหาคนหายในประเทศไทย      
โดยตอ้งไม่ปล่อยใหเ้ร่ืองคนหายเป็นเร่ืองใหญ่ในครอบครัวเล็กแต่เป็นเร่ืองเล็กของสังคมอีกต่อไป 
   เขา้สู่ปีท่ี6 ในการส่ือสารกบัสังคมเพื่อติดตามหาน้องจีจ้ี  แมว้่าจะยงัไม่พบตวัแต่การ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ยงัคงไม่ทอ้แทแ้ละไม่ทอดทิ้งใหค้รอบครัว                  
เด็กหาย เดินทางติดตามหาลูกเพียงล าพงั  6 ปีของการหายตวัไป เร่ืองราวของนอ้งจีจ้ีและครอบครัว
ยงัคงถูกกล่าวถึงในทางสาธารณะผา่นการส่ือสารกบัสังคมทาง เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” ท าให้สมาชิกในสังคมไม่ลืมเลือนและจดจ าเร่ืองราวของเด็กหาย ผลกัดนัให้ประเด็น
ปัญหาเด็กหายเป็นวาระร่วมกนัทุกภาคส่วนในประเทศไทย  

 นอกจากการหายตวัไปของเด็กหญิงจีรภทัร ทองชุม หรือน้องจีจ้ีแล้ว ยงัมีคนหายอีก
จ านวนมากท่ีครอบครัวก าลงัติดตามหา จากขอ้มูลของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” พบวา่
ใน24ชัว่โมง จะมีคนหายออกจากบา้นมากกวา่ 3 คน และ 2 ใน 3 คนท่ีหายออกจากบา้นคือเด็กท่ีมี
อายุต  ่ากว่า18 ปี สาเหตุการหายตวัของเด็ก ส่วนใหญ่ เกิดจากการสมคัรใจหนีออกจากบา้น การ
ลกัพาตวัเด็กและการพลดัหลงของผูสู้งอายุท่ีมีอาการทางสมอง จากขอ้มูลสถิติการรับแจง้ช่วยเหลือ



2 
 

และติดตามคนหายของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   พบวา่ปัจจุบนัมีเด็กประมาณ 300–
500คน ท่ีครอบครัวก าลงัตามหาและมีเด็กหายเพียง 80 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น   ท่ีสามารถติดตามกลบัมา
สู่ครอบครัวส่วนเด็กหายอีก 20 เปอร์เซ็นยงัไม่ทราบชะตากรรม (ศูนยข์อ้มูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา 
,2558)  และจากขอ้มูลน้ีน าไปสู่การท าหน้าท่ีรับแจง้และติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” องคก์รพฒันาเอกชนท่ีถือก าเนิดมาจากกลุ่มเยาวชนนกัศึกษาท่ีอยากจะสร้างความ
เปล่ียนแปลงในงานพฒันาใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคม 

 โดยแรกเร่ิมการด าเนินกิจกรรมสังคมของมูลนิธิกระจกเงา ท าหนา้ท่ีสะทอ้นภาพปัญหา
จากพื้นท่ีปฏิบัติงานทางสังคมใน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย จากการท างานร่วมกับชุมชน           
ในสมัยนั้ น ได้พบข้อมูลการเคล่ือนย้ายประชากรเพื่อไปประกอบอาชีพยงัพื้นท่ีต่างถ่ินเป็น      
จ านวนมาก  หลายคนขาดการติดต่อและไม่ไดก้ลบัมาสู่ครอบครัวอีกเลย  จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล
ของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงาและอาสาสมคัรอยา่งละเอียด   ในชุมชนทัว่ทั้ง ต.แม่ยาว  ท าใหพ้บวา่
การหายตวัไปของคนในชุมชนมีแนวโน้มว่าจะถูก "ค้ามนุษย์" แม้ว่าจะมีความพยายามค้นหา
กระบวนการในการช่วยเหลือ    ติดตามคนหายในชุมชนแต่ก็ยงัไม่สามารถสัมผสัการเขา้ถึงความ
ช่วยเหลือดงักล่าวได ้  ซ่ึงนัน่อาจหมายถึงปัญหาคนหายในประเทศไทยยงัไม่มีกระบวนการในการ
จดัการปัญหาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  สมมุติฐานใหม่จึงมีข้ึนวา่หากการหายตวัไปของประชากร
ใน ต.แม่ยาว  อ.เมือง จ.เชียงราย เพียงต าบลเดียว  มีมากถึง  20 กว่าราย  แล้วในพื้นท่ีทั่วทั้ ง      
ประเทศไทยจะมีคนหายมากเพียงใด  กลางปี พ.ศ. 2546 การเดินทางเพื่อแสวงหาค าตอบของปัญหา
จึงเร่ิมข้ึนพร้อมการจดัตั้ง มูลนิธิกระจกเงา ส านกังานกรุงเทพฯ  และเป็นกา้วแรกของ  “ศูนยข์อ้มูล
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ภายใตก้ารด าเนินงานของสมบติั บุญงามอนงค ์ ผูก่้อตั้งและอดีตประธาน
มูลนิธิกระจกเงา  (“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา,” ม.ป.ป.)   

 
ตำรำงที ่1.1 แสดงจ านวนคนหาย  ใน ปี 2546-2558  ของศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา 
 

     ข้อมูลกำรรับแจ้งติดตำม             ชำย                 หญงิ                รวม 
รับแจง้คนหาย           1,049              1,778          2,841    

พบตวัแลว้              562              1,076          1,639    

คนหำยทีย่งัไม่พบตัว              487                702         1,189 
 
ทีม่ำ:  สรุปสถานการณ์คนหายในรอบ 12ปี  กุมภาพนัธ์ 2558 โดยศูนยข์อ้มูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา   
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 ปัญหาคนหายภายในประเทศไทยก าลงัทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนไม่วา่จะเป็นการหายตวัไป
โดยสมคัรใจ  การขาดการติดต่อ  การถูกล่อลวงไปคา้มนุษย ์ การหายตวัไปดว้ยอาการหลงลืม  และ
การถูกลกัพาตวั   ซ่ึงแต่ละคร้ังท่ีเกิดปัญหาคนในครอบครัวสูญหาย พบวา่ทางครอบครัวไม่ทราบว่า
ควรจะด าเนินการเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  จึงท าให้การติดตามคนหายเป็นไปอย่างล่าช้า  ดงันั้นจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งในการเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์คนหายข้ึนในครอบครัว  “ศูนยข์อ้มูลคน
หาย มูลนิธิกระจกเงา” ในฐานะองค์กรท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรับแจง้เพื่อให้ค  าปรึกษา 
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหาย ได้ท าหน้าท่ีให้
ความรู้และค าแนะน าแก่ประชาชนในการติดตามคนในครอบครัวท่ีสูญหายไปด้วยสาเหตุต่างๆ  
แนวทางในการดูแลบุตรหลาน หรือผูสู้งอายุเพื่อมิให้เกิดการหายตวัซ ้ าซอ้น  รวมถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการแจง้ความคนหายท่ีสถานีต ารวจ  การตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐานดา้นอ่ืนๆ อนัเป็นประโยชน์
แก่การติดตามคนหาย  ใหก้บัทางครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบ  

  ตลอดจนการใช ้เฟซบุก๊  “ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เป็นส่ือในการประกาศ
เผยแพร่ติดตามเด็กหายท่ีถูกลกัพาตวั   และนอกจากการติดตามเด็กหายทาง “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  ยงัรับหน้าท่ีติดตามคนหายท่ีมีอาการทางสมอง   ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ
ความจ าเส่ือมพลดัหลงออกจากบา้น เม่ือไม่สามารถจดจ าขอ้มูลของตวัเองไดพ้วกเขาจึงกลายเป็น
คนไร้บา้น ใชชี้วิตเร่ร่อนอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะ ส่งผลกระทบดา้นคุณภาพชีวิตตกต ่าลงเพราะไม่ได้
รับการรักษา  จากการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” น้ีเอง ได้เป็น
ช่องทางท่ีท าให้สังคมจดจ าหน้าท่ีการท างาน  เม่ือได้เห็นและทราบเร่ืองการติดตามคนหาย  
ประชาชนจะนึกถึงศูนยก์ลางในการรับแจง้และตรวจสอบขอ้มูลคนหาย  ผา่นการท างานของเฟซบุ๊ก  
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายติดตามคนหายบนพื้นท่ีออนไลน์    
และจากการแจง้เบาะแสของสมาชิกเครือข่ายก็ได้น ามาสู่พบตวัคนหาย วยัเด็กและผูใ้หญ่ ท่ีทาง 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ประกาศติดตามหา สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัในการ
สร้างเครือข่ายการท างาน ท่ีสมาชิกในสังคมมีบทบาทออกมาร่วมท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการท างานใน
ประเด็นการติดตามคนหายร่วมกบั “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  
  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยรั์บแจง้ใหค้วามช่วยเหลือและ
ติดตามคนหายกลบัคืนสู่ครอบครัว  รวมทั้งเป็นศูนยท่ี์เก็บรวบรวมฐานขอ้มูลคนหายในประเทศ
ไทยมาเป็นเวลากว่า 14 ปี  และสามารถช่วยเหลือและติดตามคนหายกลบัคืนสู่ครอบครัวได้ถึง 
1,639 คน  ตลอดระยะเวลา 14 ปีท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” ไดด้ าเนินงาน  แมจ้ะมี
เจ้าหน้าท่ีเพียง 3 คนในการปฏิบติังานแต่ก็ได้อาศยักลไกของเครือข่ายในการติดตามคนหาย  
เช่นการท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ  เจา้ท่ีต ารวจ ส่ือมวลชน ตลอดจนพลเมืองดีท่ีร่วมกนัแจง้
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เบาะแส  จนน ามาสู่การติดตามคนหายกลบัคืนสู่ครอบครัว   หากยอ้นกลบัไปดูการส่ือสารสู่สังคม
ในประเด็นการติดตามคนหาย ช่ือของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เป็นเพียงองค์กรท่ี
ครอบครัวคนหายส่วนใหญ่จะนึกถึง  แต่ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงการส่ือสารในประเด็นการติดตาม
คนหายไปให้สมาชิกในสังคมไดนึ้กถึง  และตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาคนหายร่วมกนัได ้
การส่งข่าวสาร และภาพประกาศคนหายไปยงัส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการติดตามสู่สาธารณะ  
ทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์  ยงัใช้ช่องทางการติดต่อผ่านโทรสาร  จดหมายทาง
ไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจมีการตกหล่นหรือเสียเวลาไปกับการติดตาม
ตรวจสอบการส่งขอ้มูลข่าวสาร  จึงท าให้หนา้ท่ีติดตามหาคนหายในยุคนั้นยงัมีพลงัไม่มากพอท่ีจะ
ดึงความมีส่วนร่วมจากคนในสังคมมาเป็นเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือนในประเด็นดงักล่าว   
 ปัจจุบันประเด็นการติดตามหาคนหายของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”              
ไดป้รากฏอยูใ่นพื้นท่ีข่าวและเป็นท่ีกล่าวถึงในวงกวา้งของสังคม จากการท่ีเอกลกัษณ์ หลุ่มชมแข 
หวัหนา้ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ไดใ้ชก้ารส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนกัรู้โดยเปิด
พื้นท่ีให้ประชาชนผูติ้ดตามข่าวสารสามารถเขา้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น แจง้เบาะแสคนหายและ
เบาะแสคนร้ายลกัพาตวัเด็กกบัทางเจา้หนา้มูลนิธิกระจกเงาผา่นเฟชบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” จนก่อใหเ้กิดเป็นพลงัเครือข่ายของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กส่งผลให ้“ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” ไม่ไดเ้ป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีติดตามหาคนหายท่ีมีเพียงสมาชิกครอบครัวคนหาย
จะนึกถึงอีกต่อไป  แต่ยงัมีเครือข่ายการท างานเพิ่มมากข้ึน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
ช่วยเหลือส่งผลให้ภาพการท างานของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ปรากฏชัดเจนข้ึน                
เป็นท่ีรู้จกัและสนใจของสังคม  จากการเผยแพร่กระจายขอ้มูลประเด็นการติดตามเด็กหายลงบน               
เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ผู ้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เอกลักษณ์                  
หลุ่มชมแข  หวัหนา้ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” (8 มีนาคม 2558) ระบุวา่กรณีการติดตาม
เด็กหญิงการ์ตูน เด็กหายท่ีถูกคนร้ายลักพาตัวไปก่อเหตุฆาตกรรมย่านสถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง                       
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556   หลงัจากท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ไดห้ลกัฐานภาพคนร้าย
ลกัพาตวัเด็กหญิงการ์ตูนจากกลอ้งวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร  ท าใหเ้ห็นภาพคนร้าย                จูง
มือเด็กหญิงการ์ตูนเดินเขา้ไปบริเวณพื้นท่ีป่ารกร้างติดกบัสถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง  ไม่ไกลจากจุดท่ี
เด็กหญิงการ์ตูนหายตัวไปทาง “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จึงได้ประสานขอน า
ภาพเคล่ือนไหวบนัทึกเหตุการณ์จากกลอ้งวงจรปิดในช่วงเวลาดงักล่าว  มาเผยแพร่ขอ้มูลคนร้าย
ผา่นทาง เฟซบุก๊   “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” เหตุการณ์น้ีเป็นเร่ืองท่ีสังคมใหค้วามสนใจ
และอยากใหท้างเจา้หนา้ท่ีต ารวจช่วยติดตามตวัคนร้ายมาด าเนินคดีโดยเร็วท่ีสุด                          ส่งผล
ให้ มีจ  านวนเค รือข่ ายสมา ชิกผู ้ติดตาม  เฟซบุ๊ก“ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิ ธิกระจก เงา ” 
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www.facebook.com/Thaimissing  เพิ่มสมาชิกผูติ้ดตามเพิ่มข้ึนจากเดิมมากกว่าหน่ึงแสนคนใน
เดือนธนัวาคม 2556 
 

                       
 
ภำพที ่1.1 ประกาศเผยแพร่ภาพเคล่ือนไหวคนร้ายลกัพาตวัเด็กหญิงการ์ตูน                   
 
ทีม่ำ : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 

 
 ภายหลงัจากท่ีภาพเคล่ือนไหวบนัทึกเหตุการณ์คนร้ายลกัพาตวัเด็กหญิงการ์ตูน ปรากฏ

อยูบ่นเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”  ไดเ้กิดการเผยแพร่ต่อทนัทีโดยกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายผูติ้ดตามข่าวสารรวมถึงส่ือมวลชน ในวนัท่ี 14 ธันวาคม2556 รายการเร่ืองเล่า เสาร์- 
อาทิตย ์ ออกอากาศเวลา 11.00 น. ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้น าภาพเคล่ือนไหวใน
เหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ในรายการและมีผูช้มรายการติดต่อแจ้งเบาะแสของคนร้ายมายงั
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา  โดยผูแ้จ้งได้ให้ข้อมูลลกัษณะของคนร้ายลักพาตวัเด็กหญิงการ์ตูน     
เป็นชายสวมเส้ือคลา้ยกบัทีมงานของวงดนตรีหมอล าช่ือดงัท่ีเดินสายท าการแสดงทัว่ประเทศไทย    
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในวนัท่ีเด็กหญิงการ์ตูนถูกลกัพาตวั   ไดมี้วงดนตรีหมอล าวงดงักล่าวมาเปิดท า
การแสดงอยู่ในพื้นท่ี  และจากเบาะแสของผูช้มรายการเร่ืองเล่าเสาร์- อาทิตย ์น่ีเองจึงเป็นข้อมูล
ส าคญัท่ีท าให้ให้ทางเจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถจบักุมตวันายต๊ิงต่าง ไม่ทราบสกุล   คนร้ายข่มข่ืน
กระท าช าเราและฆาตกรรมเด็กหญิงการ์ตูนมาด าเนินคดี  และขยายผลการก่อเหตุฆาตกรรมเด็กหาย
อีกสองราย ในพื้นท่ีจงัหวดัเลย    
 

http://www.facebook.com/thaimissing
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ภำพที ่1.2 ประกาศแจง้ผลการด าเนินคดีคนร้ายฆาตกรรมเด็กหญิงการ์ตูน                   
 
ทีม่ำ : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 

  
 จากปรากฏการณ์ดงักล่าวทางมูลนิธิกระจกเงา  ไดส่ื้อสารกบัสมาชิกเครือข่ายผูติ้ดตาม      

เฟซบุก๊    “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิญชวน
ให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายติดตามคนหายเขา้ไปลงช่ือผา่นเวบ็ไซต ์www.change.org  เรียกร้อง
ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัตั้งศูนยข์อ้มูลติดตามคนหายภาครัฐ   เพื่อเป็นการกระตุน้รวมถึง
กดดนัการท างานจากฝ่ายเจา้หนา้ท่ีต ารวจ   และจากความมีส่วนร่วมของเครือข่ายติดตามคนหายได้
ส่งผลให้ปัจจุบนัส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จดัตั้งศูนยติ์ดตามคนหายภาครัฐ  มีระบบสายด่วน
1599   ใหบ้ริการประชาชนแจง้ขอ้มูลการติดตามคนหายอยา่งเป็นรูปธรรม  รวมถึงไดเ้ปิดใชเ้ฟซบุ๊ก
ในช่ือ “ศูนยบ์ริหารจดัการคนหายและศพนิรนาม - ศบคน.ตร.”  เพื่อท าหนา้ท่ีติดตามคนหาย       

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.change.org/
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ภำพที่ 1.3 เจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา และครอบครัวเด็กหญิงจีรภทัร ทองชุม หรือน้องจีจ้ี เป็น
ตวัแทนครอบครัวเด็กหาย ยื่นรายช่ือเครือข่ายประชาชนผูร่้วมสนับสนุนให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจดัตั้งศูนยข์อ้มูลติดตามคนหายภาครัฐ         
 
ทีม่ำ: เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 

  
 จากประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัไดม้องเห็นการท างานในดา้นการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้าง

เครือข่ายติดตามคนหาย  จึงสัมผสัไดว้่าเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”  สามารถ
สร้างความมีส่วนร่วมโดยใช้พลงัของเครือข่ายจากสมาชิกในสังคมออนไลน์ออกมาขบัเคล่ือน
ประเด็นติดตามคนหายในทางสาธารณะ   จนเกิดเป็นพลงัของการส่ือสารภาคประชาชน  ท่ีอยากจะ
เห็นการเปล่ียนแปลงในประเด็นการติดตามคนหาย  เสนอตวัออกมาเป็นเจา้ภาพรับผิดชอบใน
ประเด็นน้ีร่วมกนั ส่งผลให้ปัจจุบนั  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   ไม่ไดเ้ป็นองคก์รท่ีท า
หนา้ท่ีติดตามหาคนหายท่ีมีเพียงสมาชิกครอบครัวคนหายจะนึกถึงอีกต่อไป   และจากการท่ีผูศึ้กษา
เป็นบุคลากรท่ีไดท้  างานร่วมกบัองคแ์ห่งน้ีมาเป็นระยะเวลา 7 ปี   จึงไดมี้โอกาสเห็นช่วงเปล่ียนผ่าน
และพฒันาการส่ือสารในประเด็นการติดตามคนหาย  จากอดีตองค์กรท่ีด าเนินงานโดยใช้ก าลัง
เจา้หน้าท่ีในการช่วยเหลือและติดตามคนหาย  มาสู่กลไกการหนุนเสริมการท างานของเจา้หน้าท่ี   
จากสมาชิกในสังคมออนไลน์ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นเครือข่ายในการติดตามคนหายในปัจจุบนั                และ
ขณะเดียวกนัท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ไดรั้บการสนบัสนุนการท างานจากเครือข่าย
ติดตามคนหายแต่หากยงัขาดการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมี  ท่ีส าคญัคือยงัขาดการศึกษาในเร่ืองการ

http://www.facebook.com/thaimissing
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ส่ือสารกบัสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย ผา่นเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร ตลอดจน
น าผลวิจัยท่ีได้รับไปใช้เป็นต้นแบบของการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้เกิด
ประโยชน์กบัสังคมต่อไป   
 
1.2 ปัญหำกำรน ำวจัิย  

1 . มูลนิธิกระจกเงา มีการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊อยา่งไร 
2.  การส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊กของ  “ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิ         

กระจกเงา”  มีผลต่อการสร้างความต่ืนตวัทางสังคมในดา้นการติดตามคนหายอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์กำรวจัิย      

1. เพื่อศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูล
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

2. เพื่อศึกษาผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  
มูลนิธิกระจกเงา ” 
 
1.4 นิยำมศัพท์  

 กำรส่ือสำรกับสังคม หมายถึง การน าเสนอและยกประเด็นการติดตามเด็กหาย ให้เป็น
เร่ืองสาธารณะและเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการติดตามตามหาร่วมกนัของสังคม 

 กำรสร้ำงเครือข่ำยติดตำมคนหำย  หมายถึง กลไกการท างานร่วมกบัสมาชิกภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคมท่ีเขา้มามีบทบาทในการติดตามคนหาย ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก 
ส่ือมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีส่วนช่วยเผยแพร่ขอ้มูลและติดตามคนหาย  

 ศูนย์ข้อมูลคนหำย มูลนิธิกระจกเงำ หมายถึง  หน่วยงานภายใตมู้ลนิธิกระจกเงา ท่ีท า
หน้าท่ีรับแจ้งและติดตามคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวโดยอาศัยช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้าง
เครือข่ายประเด็นการติดตามคนหายผา่นทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ภายใต้
ค  าขวญั “การรอคอยตอ้งมีวนัส้ินสุด” 

 เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหำย มูลนิธิกระจกเงำ”  หมายถึง ช่องทางการส่ือสารสาธารณะ
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ในการรับแจง้ติดตามคนหาย รวมทั้งให้ความรู้ เตือนภยั สร้างความ
ตระหนกัรู้ในประเด็นคนหายร่วมกบักบัสังคม 
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คนหำย  หมายถึง  เยาวชนอายุต  ่ากวา่ 18ปี และผูสู้งอายุท่ีมีอาการทางสมอง  ในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นกลุ่มเด็กหายท่ีถูกลกัพาตวั  กลุ่มผูสู้งอายท่ีุพลดัหลงออกจากบา้นและไม่สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้ โดยใช้วิธีการประกาศภาพติดตามคนหายผ่านทาง เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  เป็นวธีิการติดตามล าดบัสุดทา้ย 

 
1.5  ขอบเขตกำรวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตาม คนหาย 
ผา่นการส่ือสารบนช่องทางเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” www.facebook.com/ 
Thaimissing  โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 วิธี  1. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)  
ผา่นเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ” และเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีส่วน
ร่วมในการท างานติดตามคนหายกบัมูลนิธิกระจกเงา  โดยมุ่งศึกษาตวับุคคลในบริบทของความ
เป็นผูส่้งสาร (ตวัแทนจากมูลนิธิกระจกเงา) กบัผูรั้บสาร (เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ) 2.วิธีการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  ศึกษาการส่ือสารกับสังคมในการ
ประกาศติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ            
“ศูนยข์อ้มูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา” 

2. ไดท้ราบผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊ของ
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”         

3. ผลวิจยัและการสังเคราะห์องคค์วามรู้จากการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบของการ
ส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก  ในการสร้างเครือข่ายการท างานให้กบัองค์กรพฒันาเอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีลกัษณะการท างานเพื่อสังคมเช่นเดียวกนักบัมูลนิธิกระจกเงา 

 
 

http://www.facebook.com/


 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ี  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง และกรอบแนวคดิ 

 
 การศึกษาเร่ืองการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  ผ่านเฟซบุ๊ก                                 
ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
มาเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร 
.2 2 แนวคิดเร่ืองเครือข่ายการส่ือสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์  

2.3 แนวคิดเครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) 
2.4 แนวคิดเร่ืองการจดัการปัญหาคนหาย 
5.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
2.1 ทฤษฏีการส่ือสาร 
 การส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
เพราะมนุษยจ์  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนัดว้ยการติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมนุษย์
จะตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น โดยมีกระบวนการส่ือสารท่ีประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร ส่ือ 
และผูรั้บสาร หรือเรียกยอ่วา่ SMCR  Turner (2010 อา้งถึงในสุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2556)  กล่าวถึง
กระบวนการส่ือสารนั้ นยงัไม่ใช่ความหมายท่ีแท้จริงของการส่ือสาร  เน่ืองจากไม่ได้บอก
คุณลกัษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของการส่ือสาร  แต่จะท าใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทของการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลตามท่ี Berlo ไดอ้ธิบาย  ความหมายหรือค าจ ากดัความของการส่ือสารมีผูนิ้ยามและ
กล่าวถึงไวเ้ป็นจ านวนมาก  เช่นการมองว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการทางสังคมซ่ึงปัจเจกชนใช้
สัญลกัษณ์ในการก าหนดและตีความหมายในสภาพแวดลอ้มหน่ึงๆ ใหนิ้ยามท่ีจะท าให้เขา้ใจถึงการ
ส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี   แมว้า่การนิยามดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยศพัทท่ี์บางคนไม่คุน้เคยและขาด
ความชัดเจนแน่นอน  ด้วยเหตุน้ีนักวิชาการบางคนจึงเห็นว่าแม้การส่ือสารจะเป็นถ้อยค าท่ี       
เหมือนง่าย  แต่การให้ความหมายท่ีมีความแน่นอนแบบศาสตร์เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
ส่ิงหน่ึงท่ีความหมายเหล่าน้ีมีอยูร่่วมกนัคือ การส่ือสารของมนุษยท่ี์ตั้งอยูบ่นหลกัของความสัมพนัธ์ 
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สารนั้นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งอยู ่2ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสาร ฝ่ายหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสาร 
ซ่ึงทั้ งสองฝ่ายต่างมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์  โดยจัดเป็นองค์ประกอบของการส่ือสาร ได้  5 
องคป์ระกอบดงัน้ี  (สุธา พงศถ์าวรภิญโญ , 2548)      
 1. ผูส่้งสาร (Sender)  หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการส่งข่าวสาร โดยมีวิธีการ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั้งน้ีลกัษณะของผูรั้บสารอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นภาษา วฒันธรรม 
ความรู้สึก และระดบัความรู้ ผูส่้งสารจึงตอ้งเลือกโอกาสและวิธีการท่ีเหมาะสมให้ผูรั้บสารเขา้ใจ
และตอบสนองในประเด็นท่ีน าเสนอไดง่้ายในองคป์ระกอบน้ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
ไดก้ าหนดบทบาทผูส่้งสารทางเฟซบุก๊เพจ  โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายความรับผดิชอบ เช่น ผูส่้งสารทาง
หน้ากระดานสนทนาสาธารณะ ผูส่้งส่งสารทางกล่องขอ้ความ และผูส่้งสารในเชิงกลยุทธ์ออกสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์         
 2. สาร (Message) คือเร่ืองราวท่ีมีความหมายผ่านการน าเสนอในรูปแบบข้อความ
สัญลักษณ์ ท่ีท าให้ผูรั้บสารสามารถมีความรู้สึกร่วมกันได้  สารจึงเกิดข้ึนต่อเม่ือผูส่้งสารเกิด
ความคิดผลิตเน้ือหาท่ีจะส่งไปยงัผูรั้บสาร ความส าคญัของสารคือการถูกส่งไปให้ผูรั้บสารมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง ดงันั้นการเลือกใช้ภาษาสัญลกัษณ์เน้ือหาจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ในส่วนของ
การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  พบว่าสารท่ีถูกผลิตในช่วงเกิด
สถานการณ์ จากข่าวการติดตามตวัเด็กหายจะเกิดความสนใจของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊ ดงันั้นการ
ผลิตสารเพื่อตอบโตก้บัสถานการณ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัในกระบวนการสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย 
 3. ส่ือหรือช่องทาง (Medium or Channel) ส่ือเป็นพาหะท่ีท าใหส้ารเคล่ือนท่ีออกจากตวั
ผูส่้งสาร ช่องทาง หมายถึง ท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารติดต่อกนัได ้ในการส่ือสารใดๆ ก็ตามผูส่้ง
สารตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางในการท าหน้าท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ปัจจุบนั  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นองคก์รดา้นส่ือในการส่ือสารประเด็นสาธารณะบนช่องทางหลกั
คือ     เฟซบุ๊กเพจ ซ่ึงมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชนและประชาชน ท่ีติดตามขอ้มูล
ข่าวสารและช่วยน าขอ้มูลไปเผยแพร่ต่อ  ช่องทางน้ีจึงเป็นจุดเปล่ียนในการสร้างการส่ือสารกบั
สังคมของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 4. ผู ้รับสาร (Receiver) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในกระบวนการส่ือสารและมี
ความส าคญัไม่แพอ้งค์ประกอบอ่ืนๆ การส่ือสารจะไม่ประสบความส าเร็จถ้าผูรั้บสารไม่เข้าใจ
หน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อการส่ือสาร ส าหรับผูรั้บสารในช่องทางออนไลน์พบว่ามีผูส่้ง
สารจ านวนหน่ึงท่ีไม่มีความเขา้หรือไตร่ตรองสารก่อนแสดงความเห็น ดงัท่ีพบการแชร์ขอ้มูลภาพ
ตดัต่อช้ินส่วนมนุษยป์ระกอบเน้ือหาคนหายซ่ึงไดส้ร้างความตระหนกตกใจให้กบัคนในสังคมจน
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น ามาสู่การท่ีผู ้ส่งสารทางเฟซบุ๊ก   “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ได้ประกาศช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงและเชิญชวนใหค้นในสังคมตรวจสอบขอ้มูลก่อนเผยแพร่ภาพและขอ้ความ 
 5.ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูส่้งสาร (Response) เป็นการแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองของ
ผูรั้บสารท่ีไดรั้บสารและมีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีไดรั้บมาหรือไม่อย่างไร  ซ่ึงผูรั้บสารควรศึกษาสาร
นั้นให้แน่ชดัก่อนท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้นกลบัมา  ในส่วนของการส่ือสารในยุคส่ือใหม่ 
การหลั่งไหลและการตอบสนองของข้อมูลท าได้รวดเร็ว เน่ืองจากบนพื้นท่ีออนไลน์มีเน้ือหา
น าเสนออยา่งหลากหลายในแต่ละวนั   จึงท าใหก้ารจดจ าส่ือลดนอ้ยลง รวมถึงปฏิกิริยาท่ีมาเร็วและ
จางหายไปเร็ว ซ่ึงเป็นอุปสรรคของการส่ือสารในประเด็นการติดตามคนหาย  ทางผูส่้งสารจึงตอ้ง
ใช้กิจกรรมมาเปิดพื้นท่ีให้ภาพเด็กหายคนเดิมท่ียงัหาตวัไม่พบได้ปรากฏในทางสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อการจดจ าภาพเด็กหายท่ีครอบครัวก าลงัติดตามหา    
 จากองคป์ระกอบการส่ือสาร 5 องคป์ระกอบ  ผูว้ิจยัขอเพิ่มเติมเร่ืองผลกระทบจากการ
ส่ือสารมาไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 6 ซ่ึงเป็นผลท่ีตามมาจากปฏิกิริยาของผูรั้บสารทางเฟซบุก๊         “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ไดเ้คยน าเสนอเร่ืองการแจง้ความคนหายท่ีสามารถแจง้ความได้
โดยไม่ตอ้งรอให้ครบ 24 ชัว่โมง ท าให้เกิดเป็นขอ้มูลความรู้ของประชาชน  ในคร้ังนั้นมีผูติ้ดตาม
ข่าวสารแสดงปฏิกิริยาต่อเร่ืองน้ีทั้งในดา้นรับรู้เพื่อเป็นขอ้มูลใหม่  และอีกดา้นคือการต าหนิการ
ท างานของภาครัฐ  ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีทวีความรุนแรงของสังคม ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างมูลนิธิกระจกเงาและเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  จนน ามาสู่การพิจารณาความ
เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลและผูส่้งสารตดัสินใจลบเน้ือหาท่ีได้น าเสนอ  เพื่อป้องกันการ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของภาครัฐในลกัษณะการใช้ถ้อยค าและภาษาท่ีหยาบคายบนเฟซบุ๊ก  
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

                  
  
                                     Mass Media 
 
     Individual                 Individual                  Individual 

   
ภาพที ่ .2 1 แบบจ าลองตามทฤษฏีเขม็ฉีดยา  (Hypodermic Needle Model)  
 
ทีม่า: จินตวีร์ เกษมสุข , 2554, การส่ือสารกบัการเปล่ียนแปลงสังคม 
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 ทฤษฏีเข็มฉีดยา เช่ือว่าส่ือมวลชนสามารถเผยแพร่เน้ือหาข่าวสารสู่กลุ่มผูรั้บสารและ
ก่อให้เกิดผลฉบัพลนัตามท่ีผูส่้งสาสารตั้งใจไว ้ส่วนใหญ่ใชใ้นระยะสั้นเป็นผลในระกบัพฤติกรรม 
ผูส่้งสารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุด เพราะสามารถก าหนดข่าวสารไปยงัผูรั้บโดยการคาดคะเนผลท่ี
จะเกิดข้ึนได ้คลา้ยกบัแพทยท่ี์ฉีดยาผูป่้วย ในทฤษฏีน้ีสอดคลอ้งกบัการโพสภาพประกาศเด็กหาย
ทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เพราะเม่ือผูติ้ดตามข่าวสารรับทราบถึงสัญญาณ
การติดตามหาเด็กหายก็จะช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารจากหน่ึงคนสู่หม่ืนคนในเวลาอนัรวดเร็ว       
เป็นผลต่อการท างานของภาครับและส่ือมวลชนกระแสหลกัท่ีเขา้มาร่วมติดตามในภารกิจ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร มาเป็นกรอบในการศึกษาผูท้  าหนา้ท่ีส่งสาร
และก าหนดการส่ือสารกับสังคมในการสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  และผูรั้บสารท่ีร่วมเป็น
เครือข่ายติดตามเด็กหาย ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ให้กบั
องคก์รพฒันาเอกชนหน่วยงานภาครัฐในการใชเ้ฟซบุก๊เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน 
 
.2 2 แนวคิดและทฤษฎ ีเครือข่ายการส่ือสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์  

 เครือข่ายประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคล กลุ่มคน องคก์รท่ีเช่ือมโยงเขา้มาแลกเปล่ียนขอ้มูล   
การส่ือสารระหว่างกันจนเกิดเป็นโครงสร้างสังคม ท่ีเป็นการส่ือสารระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม             
แมไ้ม่ไดส่ื้อสารซ่ึงหนา้แต่สมาชิกจะรู้ไดว้่ามีการส่ือสาร  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบท่ีเช่ือมโยง
กนัเป็นระบบเครือข่าย  มีทั้งรูปแบบทางการซ่ึงอาศยัช่องทางการส่ือสารเปิดเผยในโครงสร้างของ
องค์การ และรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือช่องทางท่ีไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์การ        
ปาริชาติ สถาปิตานนท ์และคณะ2546, (อา้งถึงในพระมหาสุทิตย ์,2547 ) วา่เครือข่ายหมายถึงการท่ี
คนมาพบปะกนั ประชุมกนั และท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกนั มีส่ิงยดึโยงใยสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายบนพื้นฐานความเท่าเทียมกนัในดา้นการส่ือสาร ขอ้มูลข่าวสารและการตดัสินใจ
ร่วมกนัเพื่อใหส้ังคมเกิดการพฒันาในทางท่ีดี ส่งผลใหเ้กิดพลงัทวคูีณ 
 การสร้างเครือข่ายท่ีดีท่ีสุดอยู่บนพื้นฐานของความพอใจของการให้ และการต่าง 
ตอบแทน การสร้างเครือข่ายท่ีแทจ้ริงจึงเป็นทั้ง การให้และการรับ ระหว่างกนัและกนั มีศูนยร์วม
และการกระจายอ านาจซ่ึงตอ้งท าไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงท าให้พลงัอ านาจลงตวัอย่างพอดี   สามารถ
ควบคุมการไหลของข้อมูลข่าวสารและการยึดโยงผลประโยชน์ร่วมกันในความหมายเดียวกัน 
ตลอดจนน าไปสู่ความสามารถในการยกระดบัอิทธิพลทางสังคม   
 ประเภทของเครือข่าย  เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของเครือข่ายมีหลายวิธี ข้ึนอยู่กบั
เป้าหมายของการใช้งาน มีเกณฑ์การแบ่งประเภทของเครือข่ายดงัน้ี(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 
2543) 
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1. ขนาดของกลุ่ม ประกอบดว้ยเครือข่ายรวม เปรียบเสมือนสังคมใหญ่ในภาพรวมและ
เครือข่ายยอ่ยเปรียบเสมือนกลุ่มสังคมยอ่ยท่ีอยูใ่นสังคมใหญ่ 

2. พื้นท่ี เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ระหวา่งหมู่บา้น ต่อไปจนถึงระดบัภูมิภาค 
3. ประเด็นท่ีสนใจร่วม ประเภทของเครือข่ายข้ึนอยู่กบัความสนใจ เครือข่ายหน่ึงอาจมี

ประเด็นท่ีสนใจหลายประเด็นรวมอยู ่
4. วิชาชีพของกลุ่มสมาชิก เช่นเครือข่ายนักการเมือง เครือข่าวนักธุรกิจ เครือข่าย

นกัวชิาการ เครือข่ายส่ือมวลชน และเครือข่ายองคก์รพฒันาสังคม (NGOs) เป็นตน้ 
5. บทบาทของกลุ่ม  ประเภทของเครือข่ายจะพิจารณาจากบทบาทหลกัท่ีเครือข่ายนั้น

ด าเนินการอยู่เช่น เครือข่ายการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ เครือข่ายเมาไม่ขบั และเครือข่ายติดตามหา
คนหาย เป็นตน้ 

6. ลกัษณะภาคีท่ีร่วมในเครือข่าย แบ่งเป็น2ลกัษณะ คือเครือข่ายแนวนอน เป็นการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะทางสังคมท่ีเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกนั เช่นการรวมกลุ่มของ
มูลนิธิ (NGOs) 

และเครือข่ายแนวตั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคีท่ีแตกต่างกนัเช่นการรวมกลุ่ม
ระหวา่งหน่วยงานรัฐและองคก์รพฒันาสังคม   

7. ระดับความเช่ือมโยง จะแบ่งประเภทของเครือข่ายด้วยเกณฑ์ระดับความเช่ือมโยง
ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายท่ีมีความใกลชิ้ดกนัในระดบัสูง ระดบัรอง และในระดบั
ท่ีห่างออกไป 

เป็นการประเมินระดบัอิทธิพลของบุคคลท่ีเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายท่ีมีผลต่อสมาชิกใน
เครือข่ายนั้น 
 1. รูปแบบการส่ือสารของเครือข่าย 
     Harold  J. Leavitt 1973  (อา้งถึงใน วินิจ เกตุข า ,2522) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบ
ของการส่ือสารพบวา่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) การส่ือสารแบบมีศูนยก์ลาง (Central communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเป็นศูนยก์ลาง สมาชิกติดต่อกนัผ่านคนกลางไม่ได้ติดต่อกนัโดยตรง แบ่งออกเป็น3 
ประเภท 

1.1)  เครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ (The wheel network) 
          ในลกัษณะน้ีสมาชิกศูนยก์ลางจะเป็นผูส่ื้อสารจากสมาชิกคนใดคนหน่ึงแลว้
ส่งต่อสารไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลตรงกลางจะเป็นผูมี้อ  านาจทางการส่ือสารตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาและส่งผลกลบัไปยงัสมาชิก 
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                                ภาพที ่ .2 2 แสดงการส่ือสารแบบวงลอ้ (The wheel network) 
 

1.2)    การสร้างเครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ ( The chain network) 
  เป็นลกัษณะของการส่ือสารท่ีเครือข่ายสมาชิกแต่ละคนจะต้องไปติดต่อ
สมาชิกท่ีอยูถ่ดัไป  สมาชิกท่ีอยูใ่นเครือข่ายจะส่งข่าวสารไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆโดยการส่ือสารผา่น
คนกลางเท่านั้นไม่สามารถติดต่อกนัได้โดยตรง ซ่ึงบางคร้ังการส่ือสารในรูปแบบน้ีมีสร้างความ
ยากล าบากในการท่ีกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
 

  
                        
                                 ภาพที ่ .2 3 แสดงเครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ ( The chain network) 
 

1.3) เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย  (The Y network ) 
  เป็นลกัษณะเครือข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิกอยู่ตรงกลางเพียงสองคน ท า
หนา้ท่ีประสานงานและส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บไปยงัสมาชิกท่ีอยูร่อบนอก การส่ือสารน้ีมีโอกาสส าเร็จได้
ดีกวา่รูปแบบลูกโซ่ เพราะขอ้มูลผา่นทิศต่างๆ ไดม้ากกวา่ รูปแบบการส่ือสารตวัวายน้ีจะเกิดไดดี้กบั
สมาชิกกลุ่มเพียงหน่ึงหรือสองคนท่ีเตม็ใจรับผดิชอบการส่ือสารขอ้มูลไปยงัเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่ .2 4 แสดงเครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย  (The Y network ) 
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 2.การส่ือสารแบบกระจายอ านาจ  (Decentralized communication) 
    เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีสมาชิกกลุ่มติดต่อกนัโดยอิสระ ร่วมกนัคิดแกปั้ญหา ไม่มี
ใครตดัสินใจคนเดียว วธีิน้ีใชไ้ดต้รงกบักระบวนการกลุ่ม แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ 
    2.1 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม (The circle network)  
เป็นลักษณะเครือข่ายการส่ือสารท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน  สามารถติดต่อกบั
สมาชิกท่ีอยู่ถดัจากตนได้ทั้งสองขา้ง สมาชิกทุกคนจะท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการตดัสิน แต่
ช่องทางน้ีจะหาคนรับผดิชอบไม่ไดเ้น่ืองจากไม่มีการรวมศูนยข์องกลุ่ม 
 

 
 

 
 
                ภาพที่ .2 5 แสดงเครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม (The circle network) 
 

 2.2  เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง (The all channel network) 
  เป็นลักษณะเครือข่ายการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อ
เครือข่ายโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านตวักลางหรือสมาชิกคนอ่ืนๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีความสัมพนัธ์
และสามารถรับทราบปฏิกิริยาการส่ือสารยอ้นกลบัไดสู้งสุด 
 

 
 
 
 
 

               ภาพที่ .2 6 แสดงเครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง (The all channel network) 
 
 จากรูปแบบการส่ือสารของเครือข่ายท่ีผูศึ้กษาไดย้กตวัอยา่งมา เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั
การส่ือสารผ่านเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” แล้วพบว่า
ช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถให้ผูส่ื้อสารติดต่อถึงกนัไดโ้ดยตรงและ
สามารถรับทราบถึงปฏิกิริยาการตอบโตร้ะหวา่งผูติ้ดตามท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูดู้แลระบบ
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และการแสดงความเห็นระหว่างกลุ่มผูติ้ดตามด้วยกัน ทั้ งในลักษณะโต้แยง้ เห็นด้วยและให้
ขอ้เสนอแนะผา่นการสนทนา ในหนา้กระดานสาธารณะของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  
สอดคล้องกบัเครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง (The all channel network) ท่ีทาง “ศูนยข์อ้มูล    
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เปิดโอกาสให้ประชาชนผูติ้ดตามข่าวสารไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ผา่นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์    
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงเครือข่ายของการส่ือสารข้อมูล
ขนาดใหญ่   ผา่นการเช่ือมต่อขอ้มูลดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตใชใ้นการความสัมพนัธ์ทางสังคม ผา่นผู ้
ให้บริการดา้นโซเชียลเน็ตเวิร์ค  เช่น Facebook, Instagram ,Twitter ,Blog  เป็นตน้  โดยกลุ่มคนท่ีมี
ความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันสามารถตอบโต้การใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว  จากการ
เช่ือมโยงดงักล่าวท าใหเ้กิดเครือข่ายข้ึนและท าใหเ้กิดสังคมเสมือนจริงข้ึนมา  ผูใ้ชง้านสามารถสร้าง
เครือข่ายได้ง่ายเม่ือเผยแพร่กระจายข้อมูล (Share) ข้อความหรืออะไรก็ตามลงไปในเครือข่าย         
ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรู้ได้พร้อมกนัและสามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีเราเผยแพร่ได ้เช่น
แสดงความคิดเห็น(Comment)  และการกดถูกใจ (Like) จากความโดดเด่นในเร่ืองความง่ายของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)  ท าให้องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองคก์รพฒันา
เอกชน น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่าย  ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ 
การเคล่ือนไหวผ่านสังคมออนไลน์สามารถช่วยสร้างพลังงานบางอย่างโดยต้องอาศัยการ
เคล่ือนไหวแบบออฟไลน์มาเช่ือมโยงควบคู่กนัไป  พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ (อา้งถึงใน) ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข , 
2554 ได้อธิบายถึงเทคนิคการใช้พื้นท่ีออนไลน์ท าให้เกิดกระบวนการทางสังคมด้วยวิธีคิดแบบ
เทคโนโลยีก าหนด การเคล่ือนไหวบนสังคมออนไลน์ บางเร่ืองอาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จไม่ใช่
เพราะพื้นท่ีออนไลน์เพียงอยา่งเดียวแต่หากข้ึนอยูก่บัการก าหนดพล็อตเร่ือง เครือข่ายออนไลน์ไม่
สามารถแยกจากเครือข่ายออฟไลน์ไดอ้ย่างเด็ดขาดเพราะทั้งสองเครือข่ายต่างพึ่งพิงปัจจยัระหว่าง
กนัและกนัซ่ึงไม่ไดห้มายความเพียงเพื่อนเท่านั้น  แต่ยงัรวมไปถึงประเด็นการสนทนาท่ีตอ้งหยิบยก
มาจากส่ือกระแสหลกั (วยิะดา ฐิติมชัฌิมา ,2553 ) กล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์วา่สามารถสร้าง
ปรากฏการณ์ส่ือสังคมออนไลน์ไดใ้นแวดวงการข่าวจากการน าเสนอข่าวและการบริโภคข่าว เช่น 
ส านกัข่าวท่ีมีช่ือเสียงระดบัสากลหลายแห่ง ตอ้งเปิด Blog หรือ Twitter ควบคู่ไปกบัการส่งข่าวตาม
วิธีมาตรฐาน เช่น CNN, New York Times, Reuters และ The Nation ซ่ึงช่องทางใหม่ของการ
น าเสนอข่าวดงักล่าวมีช่ือเรียกยอ่ๆวา่ @CNN, @NYTimes, @Reuters และ @thenation  นอกจากน้ี
ยงัสร้างเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นพลเมืองผูบ้ริโภคข่าวสาร ให้กลายไปเป็นส่ือมวลชน
ผูร้ายงานข่าวผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter ได้ด้วย  
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นอกจากนั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงัก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมาจากสถานท่ีต่างๆ 
หรือเกิดชุมชนใหญ่ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั   เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัจึงก่อให้เกิดวฒันธรรมชุมชนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
แตกต่างจากวฒันธรรมท่ีไม่ได้ อยู่บนพื้นท่ีออนไลน์  โดยมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่งมีจิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม (พนารัตน์ ล้ิม, 2551)   
 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นแนวทางในการศึกษาผูท้  าหน้าท่ีส่งสารและ
สร้างเครือข่ายผูติ้ดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในดา้นการ
สร้างความมีส่วนร่วมของพลังเครือข่าย  ให้สมาชิกในสังคมตระหนักถึงปัญหาและมีบทบาท
เคล่ือนไหวในประเด็นการติดตามคนหาย  ดว้ยการร่วมงานเผยแพร่ภาพประกาศคนหายออกไปสู่
เครือข่ายสังคมในวงกวา้ง จนน ามาสู่การเปิดรับข้อมูลเบาะแสคนหายเพื่อการติดตามคนหาย
กลบัคืนสู่ครอบครัว 
 เฟซบุ๊ก ส่ือสังคมออนไลน์ 
 เฟซบุก๊เป็นเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก   มีจุดเร่ิมตน้มา
จาก มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก  (Mark Zuckerburg) และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการแชร์ภาพเร่ืองราวความคิดเห็น และกิจกรรมต่างๆ ให้เพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั
ทราบ เพียงไม่นานก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วขยายไปสู่มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ หลงัจากนั้นก็ไดมี้การ
พฒันาการใชง้านมาเร่ือยๆ จนประสบความส าเร็จถึงปัจจุบนั  นิค เบอร์เชอร์ บล็อกเกอร์และผูส้นใจ
ศึกษาปรากฏการณ์เก่ียวกบัเวบ็ไซต์เฟซบุ๊กชาวองักฤษ  ไดส้รุปสถิติผูใ้ช้เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ
จาก www.facebook.com/advertising   และท าการจดัอนัดบั 30 ประเทศท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์ เฟ
ซบุ๊กมากท่ีสุดในโลก  ผลปรากฏว่าประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทย  มีอตัราการสมคัรเป็นสมาชิกของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่าง
กา้วกระโดด  โดยมีสมาชิกเฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบัท่ี 21 ของโลก ในปี พ.ศ. 2554  มีจ านวนผูใ้ชง้าน
เฟซบุก๊จ านวน 7,387,960 ช่ือ นบัเป็นประเทศท่ีมีอตัราความเจริญเติบโตของจ านวนสมาชิกผูใ้ชง้าน
เฟซบุก๊สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล (ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข ,2554) 
 ลกัษณะการท างานของเฟซบุก๊  เม่ือเขา้สู่ระบบลงทะเบียนเป็นสมาชิกเวบ็ไซตเ์รียบร้อย
แลว้  จะมีระบบการเพิ่มและรับเพื่อนสมาชิกมาเขา้ร่วมในเครือข่ายการใชง้าน โดยสมาชิกสามารถ
แบ่งปันขอ้มูลประสบการณ์ของแต่ละคน สามารถโพสรูปภาพ คลิปวีดีโอ จนเกิดการพูดคุยติดต่อ  
หรือแมแ้ต่การเขา้ไปดูเร่ืองราวของสมาชิกคนอ่ืน ซ่ึงผูรั้บบริการสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตวัจะ
อนุญาตใหใ้ครเห็นหรือไม่เห็นขอ้มูลบางอยา่งของเราได ้ และยงัสามารถตั้งกลุ่มเพื่อนร่วมเขา้พูดคุย
แสดงขอ้มูลเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้นได้อีกด้วย  อีกทั้งยงัมีหน้าท่ีเรียกว่า  “เฟซบุ๊กเพจ” เขา้มา

http://www.facebook.com/advertising
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ให้บริการขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชิกผูใ้ชง้าน ซ่ึงในปัจจุบนัหนา้เฟซบุ๊กเพจไดถู้กน ามาเป็นเคร่ืองมือ
ตวัหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงาน บริษทัรวมถึงองค์กรพฒันาเอกชนและมูลนิธิฯ 
เพื่อท่ีจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ส่งข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายโดยตรงสมาชิกผูติ้ดตาม
สามารถเขา้ไปกด “ถูกใจ”  เขา้เป็นสมาชิกในหน้าเพจนั้นๆ เพื่อรับขอ้มูลข่าวสาร  นอกจากจะใช้
เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมน ามาใช้ในการพฒันารักษาสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ขององค์กรธุรกิจแลว้  
ในส่วนองคก์รพฒันาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐไดใ้ชเ้ฟซบุก๊เพจเพื่อสร้างเครือข่ายการท างานใน
ระดบัสังคม  ตวัอยา่งดงัปรากฏในภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.7  แสดงหนา้หนา้เฟซบุก๊เพจ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 
 
ทีม่า: เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 
 
 เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” www.facebook.com/thaimissing  เป็น
ช่องทางหลกัท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ใช้ส่ือสารในประเด็นการติดตามคนหาย     
เพื่อส่งต่อขอ้มูลให้เผยกระจายสู่สาธารณะเป็นวงกวา้งจนน ามาสู่เบาะแสและการติดตามคนหาย  
ซ่ึงต่างจากศูนย์ติดตามคนหายในประเทศอเมริกา   ท่ีไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักในการ
ติดตามคนหาย เน่ืองดว้ยศกัยภาพและระบบการจดัการปัญหาคนหาย ท่ีมีความพร้อมในการรับแจง้
และตอบสนองในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  กลไกระบบการจดัการคนหายในประเทศไทยจึงยงัแตกต่าง
จากในต่างประเทศ  ปัจจุบนัเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ไดถู้กน ามาใช้เป็น
ตน้แบบในการติดตามคนหาย ทั้งในส่วนของการจดัวางภาพ ล าดบัเน้ือหาในการน าเสนอขอ้มูลผา่น
ประกาศติดตามคนหาย  ซ่ึงตน้แบบน้ีไดถู้กถ่ายทอดต่อไปยงัเฟซบุก๊ของหน่วยงานภาครัฐในช่ือเพจ  

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.facebook.com/thaimissing
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“ศูนยบ์ริหารจดัการคนหายและศพนิรนาม  - ศบคน .ตร.”  ภายใตก้ารท างานของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

 
 
ภาพที ่2.8 แสดงหนา้เฟซบุก๊เพจ “ศูนยบ์ริหารจดัการคนหายและศพนิรนาม - ศบคน .ตร.” 
 
ทีม่า: www.facebook.com/ศูนยบ์ริหารจดัการคนหายและศพนิรนาม -ศบคนตร-1439084259702386  
                                                    
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองเครือข่ายการส่ือสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นกรอบ
ในการศึกษาเร่ืองการส่ือสารกบัสังคมในการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูล
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในดา้นปัจจยัการสร้างการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคน
หายผา่นเฟซบุก๊ จนน ามาสู่การเป็นตน้แบบในการท างานใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์เป็น
แนวทางในการติดตามคนหายและการสร้างความมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายในสังคม 
 
2.3 แนวคิดเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) 
 เม่ือกล่าวถึงองค์กรพฒันาเอกชน ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายขององค์กรพฒันาชนไวห้ลาย
มุมมอง ดงัเช่น ชชัวาล ทองดีเลิศ, (2553) ไดใ้ห้ความหมายองคก์รพฒันาเอกชนหมายถึงองค์กรท่ี
ไม่ใช่องคก์รของรัฐ และไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงก าไร ก่อตั้งและด าเนินการโดยกลุ่มบุคคล ท่ีมีความ
มุ่งมัน่ในเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาดา้นสุขภาพชีวิตของกลุ่มคน
ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนผูทุ้กขย์ากท่ีไดรั้บผลกระทบของการพฒันา สอดคลอ้งกบัศรีสวา่ง     พัว่
วงศแ์พทย ์(อา้งถึงใน), เอ็น จี โอ นกัพฒันาระดบัรากหญา้ พนัธ์ท่ีสังคมขาดไม่ได ้(2545) ไดก้ล่าว
ว่าองค์กรพฒันาเอกชน หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีท างานเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน มีการริเร่ิมกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ผา่นกระบวนการเรียนรู้ เป็นการช่วยรัฐประสานกบั
ประชาชนในการท าให้ชุมชนเขม้แข็งอีกส่วนหน่ึง  เบญจมาศ ศิริภทัร, สุรพล มุละดา, (อา้งถึงใน 

http://www.facebook.com/ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม-ศบคนตร-
http://www.facebook.com/ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม-ศบคนตร-
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เอ็น จี โอ นักพฒันาระดับรากหญ้าพนัธ์  ท่ีสังคมขาดไม่ได้(2545)ให้ความหมายองค์กรพฒันา
เอกชน หมายถึง องคก์รท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อด าเนินงานพฒันาสังคม   โดยเนน้การพฒันาคน เนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งยงัเป็นองคก์รท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือ ไม่จดทะเบียนก็ได้
ในกรณีท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีการจัดองค์กรเป็นคณะท างานบุคคลข้ึนมา
รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นองค์กรท่ีด าเนินงานโดยอิสระ มี
กิจกรรมต่อเน่ืองและไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือคา้ก าไร  
 จากการให้ความหมายองค์กรพฒันาเอกชนขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า องค์กรพฒันา
เอกชน หมายถึง องคก์รท่ีไม่ใช่องคก์รของรัฐและไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวงก าไร ด าเนินงานโดยอิสระ
ผ่านกลุ่มบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส     ผูทุ้กข์ยากให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ด าเนินการเน้นการพฒันาคนและเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ้ ซ่ึงตวัองค์กรพฒันาเอกชนนั้น
เป็นองคก์รท่ี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียนก็ได ้ ในกรณีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตอ้งมีการจดัองคก์รเป็นคณะท างานบุคคลข้ึนมารับผดิชอบการด าเนินกิจกรรมอยา่งมีระเบียบ
แบบแผน 
 ในดา้นการด าเนินการขององค์กรพฒันาเอกชน หากกล่าวถึงองค์กรพฒันาเอกชนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว มีการด าเนินการขององค์กรพฒันาเอกชน รวมเป็นด้านต่าง ๆ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี   เบญจมาศ ศิริภทัร, สุรพล มุละดา, (2545) 

1. เสริมสร้างเครือข่ายประชาคม ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรชาวบา้น องค์กร
พฒันาเอกชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ส่ือมวลชน และสถาบนัการศึกษา เพื่อส่งเสริมศกัยภาพและ
สนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 

2. เป็นศูนยก์ลางข่าวสารและความรู้ ของชุมชนและการพฒันา 
3. เผยแพร่แนวทางเลือกในการพฒันา และผลกัดนันโยบายการพฒันาชุมชน สังคม          

ท่ีย ัง่ยนื 
4. พฒันาสู่ความเป็นองคก์รท่ีพึ่งตนเองไดท้างการเงิน รวมทั้งประสานงานกบัองค์กร

พฒันาเอกชนอ่ืน ๆ  ในระดบัชาติ และนานาชาติ  
 มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะองค์กรพฒันาเอกชน 
 มูลนิธิกระจกเงา ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2535 โดยเป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานเก่ียวกบั
การพฒันาสังคมหลากหลายดา้น อาทิ ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ดา้นงานพฒันาอาสาสมคัร และดา้นการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้และการ
พฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีพื้นท่ีปฏิบติังานทั้งบนสังคมออนไลน์ สังคมเมืองและสังคมชนบท        
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โดยท าหนา้ท่ีเป็นกระจกเงาท่ีสะทอ้นเร่ืองราวความเป็นจริงของสังคม  และให้ความช่วยเหลือผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคม ดว้ยวิธีคิด   “สร้างคน สร้างนวตักรรม และสร้าง
การเปล่ียนแปลงสังคม”  (“มูลนิธิกระจกเงา,” ม.ป.ป)  ปัจจุบนัมูลนิธิกระจกเงา  มีพื้นท่ีการท างาน 2 
ส านกังานไดแ้ก่ ส านกังานเชียงรายและส านกังานกรุงเทพฯ   
 การด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิกระจกเงา ส านกังานเชียงราย ในพื้นท่ีชนบท 7โครงการ
ไดแ้ก่ 

1. โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย  
2.  ร้านอีบา้นนอก  
3. โครงการพิพิธภณัฑช์นเผา่ออนไลน์                
4. โครงการท่องเท่ียวชนเผา่  
5. โครงการครูบา้นนอก 
6.  โครงการส่ือไอซีทีเพื่อการพฒันา  
7. โครงการกองทุนเด็กดอย   

 และในส่วนของส านกังานกรุงเทพมหานคร ด าเนินงานเร่ืองปัญหาของชุมชนเมือง ซ่ึง
มีการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคมเมือง รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
2. โครงการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน 
3.  โครงการโรงพยาบาลมีสุข  
4. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง  
5. โครงการอ่านสร้างชาติ  
6. โครงการแบ่งปันเพื่อการเปล่ียนแปลง  
7. โครงการรณรงคย์ติุธุรกิจเด็กขอทาน  
8. โครงการผูป่้วยขา้งถนน  
9. โครงการอาสามาเยีย่ม  
10. โครงการ Food For Friends (อาหารเพื่อคนไร้บา้น) 

 ดว้ยการมุ่งมัน่พฒันาด าเนินงานท่ีหลากหลายในประเด็นปัญหาของมูลนิธิกระจกเงา 
ส านกังานกรุงเทพมหานคร และในระหวา่งการด าเนินงานของมูลนิธิกระจกเงา ก็ไดป้ระสบปัญหา
ในการท างานดา้นเงินทุน กล่าวคือขาดผูส้นบัสนุนทุนทรัพยใ์นการท างานจนน ามาสู่การปิดตวัลง
ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ซ่ึงเป็นโครงการแรกของการก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา 
ส านกังานกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2553 แต่ถึงกระนั้นภารกิจติดตามคนหายยงัคงไม่สามารถปิด
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ตวัลงได ้ เน่ืองจากประชาชนยงัคงตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีติดตามคนหาย  
จึงเป็นท่ีมาของการเปิดตวั “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปล่ียนแปลง” และการใชง้านเฟซบุ๊กเพจเพื่อ
ใช้ส่ือสารภารกิจขององคก์รต่อสังคมในช่ือ “มูลนิธิกระจกเงา” www.facebook.com/mirrorf  ในปี
เดียวกนั  
 บทบาทและหน้าท่ีของ “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปล่ียนแปลง” เป็นการด าเนินงาน
ภายใตแ้นวคิดธุรกิจเพื่อสังคม โดยการเชิญชวนสมาชิกในสังคมร่วมกนับริจาคเส้ือผา้และของใช้
สภาพดี ในส่วนแรกจะท างานระดมทุนเพื่อน าเงินทุนมาสนบัสนุนการท างานของโครงการต่างๆ 
ภายในมูลนิธิกระจกเงา ส านกังานกรุงเทพมหานคร  อีกส่วนทางโครงการฯ จะน าไปส่งมอบต่อ
ใหก้บัผูข้าดแคลน ชุมชน สถานสงเคราะห์ ศูนยผ์ูอ้พยพ รวมถึงคนไร้บา้น ซ่ึงการท างานในลกัษณะ
น้ีมีความจ าเป็นต้องสร้างการส่ือสารให้สังคมมีความเขา้ใจในการบริหารจดัการส่ิงของบริจาค          
เพื่อน าไปสู่การมองเห็นและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพฒันาสังคมร่วมกับมูลนิธิ      
กระจกเงา                 
 อย่างไรก็ตามการท างานขององค์กรพฒันาเอกชน (NGOs)  รวมถึงมูลนิธิกระจกเงา 
ไม่ไดเ้ป็นการด าเนินงานในลกัษณะคู่ขดัแยง้ของภาครัฐ  แต่หากเป็นการหนุนเสริมกลไกลและลด
ช่องวา่งในการปฏิบติังาน  ดว้ยความเขา้ใจถึงปัญหาท่ีมีอยูม่ากมายในสังคมและไม่ปล่อยให้ปัญหา
นั้นเป็นเร่ืองของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงแต่ความรับผิดชอบในปัญหานั้นจะเป็นเร่ืองร่วมกนั
ของคนในสังคม 
 ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืององคก์รพฒันาเอกชน (NGOs)  มาเป็นกรอบในการศึกษากล
ยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ใน
แง่มุมขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีอาศยัความร่วมมือและการสนบัสนุนจากประชาชนในหลายด้าน  
เพื่อน ามาเป็นกลไกในการด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิกระจกเงา รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
สนบัสนุนภารกิจติดตามคนหาย 
 
2.4 แนวคิดเร่ืองการติดตามคนหายและการจัดการปัญหาคนหาย 
 บทบาทท่ีส าคญัในการท าหน้าท่ีรับแจง้และติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  คือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์การท างานและองค์ความรู้ในการ
รับมือและจดัการปัญหาคนหายมาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี  ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความ
เขา้ใจทั้งในดา้นการสืบหาขอ้เท็จจริงกบัผูแ้จง้และการประสานงานเครือข่ายในการขอความร่วมมือ
ติดตามคนหายให้ทันต่อสถานการณ์  ทั้ งน้ีเพื่อติดตามคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความ
ปลอดภยั 

http://www.facebook.com/mirrorf
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  จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  างานอยู่ท่ีมูลนิธิกระจกเงามาเป็นเวลา 7 ปี จึงไดมี้โอกาสทราบถึง
กระบวนการรับแจง้และติดตามคนหายของเจา้หนา้ท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูแ้จง้ และ ผูเ้ผยแพร่กระจายขอ้มูลภาพคนหายบนพื้นท่ีออนไลน์ (facebook) 
1) โทรศพัท์ ติดต่อมายงั “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ผ่านหมายเลขรับแจง้

เหตุ02-973-2237 #106 และ 080-775-2673  
2) ส่งภาพคนหายมาทาง เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
3) เจา้หนา้ท่ีท าการบนัทึกขอ้มูลคนหายลงบนฐานขอ้มูลเอกสารและออนไลน์ 

2. เจา้หนา้ท่ีรับด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
 สืบสวนถึงสาเหตุการหายตัวไปของผูแ้จ้ง เพื่อจ าแนกลักษณะของการหายตัวไป          
ในกรณีเด็กเช่น หายจากการถูกลกัพาตวั , หายจากการถูกล่อลวง ,หายจากกรณีการแยง่การปกครอง
บุตรและหายดว้ยความสมคัรใจ  จากครอบครัวและผูใ้กลชิ้ดของเด็กเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือ 

3. เจา้ท่ีรับด าเนินการติดตาม 
1) เม่ือพิจารณาและจ าแนกลกัษณะของการหายตวัไปของเด็กไดแ้ลว้ เจา้หน้าท่ีจะรับ

เร่ืองติดตาม ตวัอย่างกรณีติดตามเด็กหายท่ีถูกลกัพาตวั จะท าประกาศติดตามเด็กหายผ่าน เฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เผยแพร่ภาพใหส้ังคมรับรู้และจดจ าใบหนา้ของเด็กหายน ามา
สู่การเปิดรับเบาะแสจากพลเมืองดีในสังคม 

2) ประสานงานสถานีต ารวจในบริเวณพื้นท่ีเกิดเหตุเพื่อสอบถามถึงแนวทางการ
ติดตามเด็กหายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

3) ประสานงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน ให้ร่วมเผยแพร่ภาพเด็กหาย
เพื่อใหส้ังคมรับทราบถึงข่าวการติดตามเด็กหาย 

4) ลงพื้นท่ีติดตามเด็กหายในพื้นท่ีท่ีเด็กหายตวัไปให้เร็วและเท่าทนัต่อสถานการณ์        
เพราะมีโอกาสท่ีเด็กจะยงัอยู่ในพื้นท่ีหรือไม่ไกลจากบริเวณท่ีเด็กหายตวัไป  ขั้นตอนน้ี     จะเชิญ
ชวนส่ือมวลชนร่วมลงพื้นท่ีเพื่อร่วมเผยแพร่ประเด็นการติดตามเด็กหาย  

5) ประสานงานหน่วยงานในพื้นท่ี เช่นอาสาสมคัรกู้ภยั,ชาวบ้านและฝ่ายปกครอง
ทอ้งถ่ินร่วมเป็นหน่ึงในชุดสืบคน้หายเด็กหายเดินเทา้คน้หายเด็กหายในรัศมีท่ีเด็กหายตวัไปโดย
ละเอียดเพื่อติดตามเบาะแสในท่ีเกิดเหตุ 
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6) หัวหน้าศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  เผยแพร่ขอ้มูลสถานการณ์ติดตามเด็ก
หายลงบนเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ให้ผูติ้ดตามรับทราบถึงสถานการณ์และ
ร่วมเผยแพร่ขอ้มูล  รวมถึงใหส้ัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน 

7) ในกรณีท่ียงัติดตามเด็กหายไม่พบ เจา้หนา้ท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”     
จะท าการโทรศพัท์และลงพื้นท่ีติดตามผลการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เดินทางกลับไปยงั
สถานท่ีเกิดเหตุเพื่อจดักิจกรรมใหป้รากฏเป็นข่าวในทางสาธารณะและยงัคงท าการประกาศภาพเด็ก
หายรายนั้นผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อใหเ้ร่ืองของเด็กหายยงัเป็นท่ีจดจ า
ของคนในสังคม 
 ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการติดตามคนหายจากเจา้หน้าท่ี  “ศูนยข์อ้มูลคน
หาย มูลนิธิกระจกเงา” ไดร้วบรวมความรู้ไวใ้นรูปแบบเอกสารผ่านการตีพิมพเ์ป็นหนงัสือในช่ือ
คู่มือติดตามเด็กหายเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเน้ือหาระบุถึงสาเหตุและขั้นตอนการติดตามคนหายไว้
ดงัน้ี (คู่มือติดตามเด็กหาย, 2555 ) 
                 1) การล่อลวง หรือหลอกลวง          
 พฤติกรรมการกระท าผิดของคนร้าย ได้แก่ชักชวนไปเท่ียวต่างจงัหวดั ทศันาจร ผู ้
ล่อลวงมกัจะออกอุบายชกัชวนไปบา้นญาติ บา้นเพื่อน หากเป็นบุคคลประเภทวยัรุ่นชายหนุ่มกบั
หญิงสาวอาจจะถูกชกัน าไปในทางเส่ือมเสีย เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนก็จะไม่ยอมกลบับา้น บางราย
อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซ่ึงมีปรากฏอยู่เสมอแต่ในบางรายแมไ้ม่เกิดความเส่ือมเสียก็ไม่กลา้
กลบับา้น ดว้ยเพราะเกรงกลวัผูป้กครอง ต าหนิ 
 2)  พลดัหลง  หลงทาง        
 เกิดข้ึนจากการเดินทางไปต่างจงัหวดั หรือเดินทางจากต่างจงัหวดั เขา้กรุงเทพฯ  การไป
เท่ียวงานมหกรรมต่างๆ อาจท าให้เกิดพลดัหลงหรือหลงทางข้ึนได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดา การไดรั้บ
อนัตรายเช่นคนหายออกจากบา้นไปไดรั้บอนัตราย เกิดอุบติัเหตุรถชน ถูกสัตวท์  าร้าย ถูกชิงทรัพย์
ฯลฯ   รวมทั้งคนหายพลดัหลงท่ีเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
 2.1) ตอ้งคดี เช่น ในขณะท่ีหายไปนั้น  ปรากฏวา่ถูกจบักุม ติดยาเสพติด เล่นการพนนั 
หรือประกอบอาชญากรรมอ่ืนและถูกทางเจา้หนา้ท่ีควบคุมตวัไว ้
 2.2) สติฟ่ันเฟือน หรือวกิลจริต คนหายประเภทน้ีจะหนีออกจากบา้นไปโดยไร้จุดหมาย  
บางรายไปไดรั้บอนัตราย  เช่น ตกน ้าตาย  ฆ่าตวัตาย ถูกท าร้ายร่างกาย ฯลฯ 
 2.3) คนหายมีความสมคัรใจ เช่น คนหายท่ีเป็นหญิงหนีตามผูช้ายไปในท านองชู้สาว 
ไปมีครอบครัว ไปประกอบอาชีพส่วนตวั  เป็นตน้ 
             3)  สาเหตุจากปัญหาส่วนตวั 
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  3.1)  ระดับการศึกษา  คนหายส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต ่า เช่น จบการศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี6  หรืออ่านออกเขียนได้ มีระดบัสติปัญญาต ่า อ่อนต่อโลก  เช่ือคนง่าย จึงเป็น
สาเหตุท าใหถู้กหลอกลวง 
  3.2) ส่ิงแวดลอ้มย ัว่ยวนเช่นการโฆษณาย ัว่ยุกระตุน้ทางกามารมณ์ ไดแ้ก่ หนงัโป๊  การ
แสดงโชวล์ามก  อนาจาร มีสถานเริงรมย ์อาบ อบ นวด บาร์ ไนทค์ลบั อนัจะก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง
เพศสัมพนัธ์และปัญหาอาชญากรรม                             
 3.3) ความทะเยอทะยาน ไดแ้ก่ ความฟุ้งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือย ชอบหรูหรา ชอบแต่งตวั  
ชอบเลียนแบบ 
 3.4) เบ่ือหน่ายอาชีพเดิม เช่น การท านา ท าสวน ท าไร่ ซ ้ าซากจ าเจ จึงคิดเปล่ียนอาชีพใหม่ 
 3.5) การคบเพื่อน  เพื่อนท่ีไม่ดีอาจชกัน าไปในทางเส่ือมเสีย เช่น คบคา้สมาคมกบัเพื่อน
ท่ีเคยเป็นหมอนวด  เป็นโสเภณี ขายบริการทางเพศ ยอ่มจะชกัน าใหเ้พื่อนเส่ือมเสียตามไปดว้ย 
 3.6) ขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครอง สาเหตุเช่นน้ีจะท าให้
ครอบครัว     ขาดระเบียบวินยั ท าให้ครอบครัวแตกแยก แตกความสามคัคีอนัเป็นเหตุท าให้สมาชิก
ในครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดท่ีพึ่งทางใจ 
 3.7) ห่างเหินต่อศาสนา  ทุกศาสนามีความมุ่งหมายสอนให้คนเป็นคนดี  ส าหรับพุทธ
ศาสนาในปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลอารยธรรมทางตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่  จึงมีแนวโนม้ท าให้ศาสนา
ประจ าชาติของเราถูกลืมเลือน ท าให้คนส่วนใหญ่หนัไปนิยมทางดา้นวตัถุ หรือติดใน     วตัถุนิยม 
สาเหตุท่ีห่างเหินต่อศาสนาและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้นบัวา่มีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบักรณีคนหาย
ทั้งส้ิน 
 3.8) ความขดัแยง้ภายในครอบครัว  อาทิเช่น  สามี ภรรยา มีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้กนั  
จนเป็นเหตุใหภ้รรยาตดัสินใจพาบุตรหลบหนีสามีไป  เป็นตน้ 
             4)  สาเหตุเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 
 ในท่ีน้ีหมายถึงเศรษฐกิจภายในครอบครัวการครองชีพ การด ารงชีวิต หากครอบครัวใดประสบกบั
ปัญหาบา้นแตกสาแหรกขาด ปัญหาการหย่าร้าง บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ าเพราะ
การเงินไม่พอจบัจ่ายใช้สอย  ย่อมเป็นสาเหตุท าให้ครอบครัวไม่มีความสุข ไดรั้บความกดดนัเกิด
ความคบัแคน้ อาจเป็นสาเหตุท าใหบุ้คคลในครอบครัวถือโอกาสหนีออกจากบา้นไป จึงเกิดคนหาย
ข้ึน ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจดงักล่าว 
             5)  สาเหตุเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการเมือง        
 ในท่ีน้ีหมายถึง คนหายพลดัหลงท่ีไปเป็นผูก่้อการร้าย หรือก่อความไม่สงบ โดยคนร้าย
หรือผูล่้อลวงใชก้ลอุบายกลวธีิต่าง ๆ เช่น ลกัขโมยเด็กตามโรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ  หรือท าทีขอ
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เด็กไปเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม หรือขอซ้ือจากบิดามารดาท่ียากจนแลว้น าเด็กไปเล้ียงไวห้รือกกักนั
ตวัไว ้คนร้ายจะใชว้ธีิอบรมสั่งสอนเด็กให้เกิดความเกลียดชงั และมีอุดมการณ์ท่ีรุนแรงเป็นปรปักษ์
กบัชาติบา้นเมือง หรือเป็นผูก่้อการร้าย  คนหายพลดัหลงท่ีไปเป็นผูก่้อการร้ายดงักล่าว จึงเป็น
ปัญหาส าคญัและเป็นภยัร้ายแรงระดบัชาติ  บ่อนท าลายความมัน่คงของรัฐ 
 โดยท่ีผา่นมา “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เป็นองคก์รพฒันาเอกชนแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีให้การช่วยเหลือและติดตามคนหายกลบัคืนสู่ครอบครัว  ดว้ยก าลงั
การท างานของเจา้หน้าท่ีเพียง 3 คนภายใตง้บประมาณท่ีจ ากดั  ขาดผูส้นบัสนุนทุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  และเคยตกอยูใ่นสถานการณ์ความยากล าบากในการด าเนินงานจนน ามาสู่การ
ตดัสินใจปิดการท างานลงในปี2553  เพื่อเรียกร้องใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติจดัตั้งศูนยติ์ดตามคน
หายภาครัฐ  แต่ถึงกระนั้น “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ก็ยงัไม่สามารถปิดตวัลงไดส้ าเร็จ
เพราะสังคมยงัคงได้รับผลกระทบและตอ้งการหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือและติดตามคนหาย
กลับคืนสู่ครอบครัว  นอกจากนั้นเจ้าท่ี “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิกระจกเงา” ยงัท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาถึงแนวทางการติดตามคนหายกบัทางครอบครัวคนหาย  ต่อกรณีการประสานงานกบั
หน่วยงานภาครัฐ   ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการท าหน้าท่ีรับแจง้และติดตามคนหาย  โดยสรุป
ขั้นตอนการแจง้ความ   ลงบนคู่มือการติดตามและป้องกนัเด็กสูญหาย มูลนิธิกระจกเงาใน พ.ศ.2555 
ไวด้งัน้ี 
 ขั้นตอนการแจ้งความคนหายทีส่ถานีต ารวจ 
 1.พบพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอบถามรายละเอียดและสอบปากค าผูแ้จ้งเก่ียวกบั
ขอ้มูลของคนหาย เสมียนประจ าวนัคดีท าการลงบนัทึกประจ าวนั 
 2.พนกังานสอบสวนมอบส าเนาบนัทึกประจ าวนัให้แก่ผูแ้จง้ (ในกรณีไม่มีส าเนาบนัทึก
ประจ าวนัดงักล่าว ใหผู้แ้จง้ร้องขอกบัพนงังานสืบสวน) 
 3.ให้ผูแ้จง้ขอช่ือและหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของพนกังานสอบสวนท่ีรับแจง้ความไว้
ดว้ย ส าหรับการประสานงานเพื่อสอบถามความคืบหนา้คดีดงักล่าว   
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ขั้นตอนการแจง้ความคนหายท่ีสถานีต ารวจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9 แสดงขั้นตอนการปฏิบติั / การรวบรวมคดีขอ้มูลคนหาย /วธีิการติดตามคนหายใหไ้ดผ้ล 
 

ทีม่า: คู่มือการติดตามและป้องกนัเด็กสูญหาย มูลนิธิกระจกเงา (2555,น.43) 

พนกังานสอบสวนรับแจง้ 

พนกังานสอบสวนแจง้สายตรวจในเขตท่ีรับผดิชอบรีบไปตรวจสอบคน้หาขอ้มูล 
)เพ่ือใหผู้แ้จง้สบายใจในเบ้ืองตน้(  

เก็บรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัคนหายจากผูแ้จง้ใหม้ากท่ีสุด 

พนกังานสอบสวน ลงประจ าวนั 

- พนกังานสอบสวนท าตามระเบียบเก่ียวกบัคดีลกัษณะท่ี 14 บทท่ี 3  
- ส่งขอ้มูลไปในฐานขอ้มูล SMS คนหายพลดัหลง  ส่งขอ้มูลใหมู้ลนิธิกระจกเงา 
- ส่งขอ้มูลให ้ ศูนยส์วสัดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี กองบญัชาการต ารวจนครบาล  

 

หวัหนา้สถานีต ารวจภูธรตอ้งนัง่หวัโตะ๊เป็นประธานในการประชุม เพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูล
คนหาย สัง่การมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้ต่ละฝ่ายแต่ละคน 

พนกังานสอบสวนส่งส าเนารายละเอียดการรับแจง้เบ้ืองตน้ใหก้บัสารวตัรปกครองป้องกนั 

สารวตัรปกครองป้องกนั  
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 จากการท าหน้าท่ีรับแจ้งและให้ความช่วยในการติดตามคนหายกับครอบครัว                   
คนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  พบวา่ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบยงัไม่สามารถ
เขา้ถึงความคุม้ครองทางดา้นกฎหมายการติดตามคนหายไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงเป็นท่ีมาของการรณรงค์
เรียกร้องให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติในฐานะผูดู้แลและรับผิดชอบเร่ืองการติดตามคนหาย   จดัตั้ง 
“ศูนยติ์ดตามคนหายภาครัฐ”  และมีค าสั่งไปยงัทุกโรงพกัให้รับแจง้ความคนหายโดยไม่ตอ้ง รอให้
หายครบ 24 ชัว่โมง จากภาพประกอบในตวัอยา่งท่ี 2.2 เป็นการน าค าพูดของบิดาเด็กหายท่ีกล่าวใน
งานแถลงข่าวครบรอบการหายตวัไป 3ปี ของเด็กหญิงจีรภทัร ทองชุม หรือน้องจีจ้ี ในวนัท่ี 13 
กนัยายน 2556 มาเผยแพร่ทางเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 

 
 
ภาพที ่ .2 10 สะทอ้นกระบวนการรับแจง้ความคนหายของภาครัฐ 
 
ทีม่า: เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 
 
 แนวทางเบ้ืองตน้จาก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” หากไปแจง้ความคนหาย                   
ก่อนถึง24 ชั่วโมง และทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่รับแจ้งความทาง “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ       
กระจกเงา” ไดใ้หค้  าแนะน าไวด้งัน้ี 

1. ขอเขา้พบผูก้  ากบัการสถานีต ารวจแห่งนั้นเพื่อขอแจง้ความ 
2. หากผูก้  ากับการสถานีต ารวจไม่อยู่ให้ขอเข้าพบหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อขอ            

แจง้ความ                        

http://www.facebook.com/thaimissing
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 ซ่ึงเร่ืองของการแจง้ความคนหายตอ้งรอให้ครบ 24 ชัว่โมง เป็นความเขา้ใจผิดของคน
ในสังคมด้วยเหตุน้ีทาง“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” จึงท าการส่ือสารเพื่อให้ความรู้กบั
ประชาชนในประเด็นดงักล่าวผา่นเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 
2.3 
  

                   
 
ภาพที ่ .2 11 แสดงขอ้ความใหค้วามรู้ประชาชนในการแจง้ความคนหาย 
 
ทีม่า: เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 
 
 จากภาพท่ีทาง “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ไดเ้ผยแพร่เป็นชุดความรู้ให้กบั
ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการติดตามคนหายจากภาครัฐ สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง                โดย
ประชาชนสามารถแจง้ความคนหายได้แมก้ารหายตวัไปนั้นจะยงัไม่ครบ 24 ชั่วโมง อา้งอิงจาก
ระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีคนหายพลดัหลง ลกัษณะท่ี14 บทท่ี3  ซ่ึงก าหนดใหต้ ารวจตอ้งรับแจง้
และด าเนินการทนัที เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจวา่  ถา้เกิดเหตุคนหายไปไม่ครบ 24
ชัว่โมง เจา้หน้าท่ีต ารวจจะไม่รับแจง้ความ  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วความคิดน้ีเป็นความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน เน่ืองจากตามขอ้กฏหมายในระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดีเร่ืองคนหายพลดัหลง ไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การรับแจ้งคนหายว่าต้องรอให้คนหายไปเกิน 24 ชั่วโมง  ดังนั้นครอบครัว       
คนหายจึงจะสามารถแจ้งความได้  และหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ         
คนหาย บนสถานีต ารวจ  สามารถขอความช่วยเหลือไดท่ี้ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  

http://www.facebook.com/thaimissing
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หมายเลขติดต่อทางโทรศพัท ์ 080-775-2673 และทางเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
www.facebook.com/thaimissing 
 จากขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอจะช่วยสะทอ้นถึงกลไกการท าหนา้ท่ีการติดตามคนหาย   
ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” และหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงในส่วนของมูลนิธิกระจกเงาได้
รวบรวมองคค์วามรู้และประสบการณ์การติดตามและจดัการปัญหาคนหาย  มาน าเสนอสู่สาธารณะ
ในรูปแบบคู่มือเอกสาร และการเผยแพร่ลงบนส่ือออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์กบัครอบครัวคนหาย
และประชาชนทัว่ไปมีความรู้ในการประสานงานติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐในกรณีการแจง้ความ
คนหาย  
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองการจดัการปัญหาคนหาย มาเป็นกรอบในการศึกษา กลยุทธ์ใน
การสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในแง่มุมของ
การให้ความรู้และสร้างความต่ืนตวัตระหนกัรู้ต่อประเด็นปัญหาคนหายของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร
เพื่อใหมู้ลนิธิกระจกเงา ใชเ้ป็นพื้นท่ีสร้างเครือข่ายติดตามคนหายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 RANI MOLLA (2014) เผยแพร่บทความเร่ืองสถิติคนหายของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยสรุปอายุ  เช้ือชาติและเพศ พบวา่เด็กและคนผิวสีมีจ านวนคนหายท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี   ปี2013      
คนท่ีมีอายุต  ่ากวา่18 ปี นบัเป็น 3 ใน 4 ของคนหาย คิดเป็นเพียง 23 เปอร์เซ็น ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะท่ีคนผิวสีนบัเป็น 13 เปอร์เซ็น ของจ านวนประชากรในปีก่อน แต่กลบัมีคนหายถึง 
35 เปอร์เซ็น จากการท่ีมีการรายงานเร่ืองเด็กหายจ านวนมาก ท าให้เกิดแรงกระตุน้ในการรายงาน
ข่าวเน่ืองจากเด็กง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อ  มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการสูญหายของเด็กท่ีอายุ      
ต  ่ากวา่ 18 ปี แต่ไม่มีกฎหมายส าหรับคนท่ีอายุเกิน 18 ปี เพราะพวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะไม่แสดงตวัซ่ึง 80 
เปอร์เซ็น ของจ านวนคนท่ีหายไป (อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) มาจากการหลบหนี และ1 ใน7 นั้นหลบหนีจาก
การเป็นเหยื่อทางเพศ ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีท าให้การหายตวัไปของเด็กคือ การลกัพาตวัจากคนใน
ครอบครัว จากผูซ่ึ้งผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัเด็กสามารถพาตวัเด็กไปไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย 
 ในส่วนของสาเหตุของการหายตวัไปของคนผิวสีก็เหมือนกบัการหายไปของคนกลุ่ม
อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองโรคภยั การทารุณทางเพศ ผูป้กครอง และคนแปลกหนา้ รวมถึงอนัตรายจาก
ภายในดว้ย  แต่ทวา่การรายงานคนผิวสีหายก็ยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่าอาจเน่ืองมาจากวา่ พวกเขาไม่รู้
ว่าควรท าอย่างไร ควรแจง้เจา้หน้าท่ีต ารวจอย่างไร หรือถึงแมพ้วกเขารู้ว่าตอ้งแจง้ต ารวจอย่างไร 
พวกเขามกัจะได้ค  าตอบกลบัมาว่าคนผิวสีท่ีหายตวัไปเป็นผูใ้หญ่แล้ว  และพวกเขาอาจจะเดิน
ออกไปท่ีไหนเองก็ได ้ ปัจจุบนัการสาเหตุการหายตวัไปของเด็กและวยัรุ่นในสหรัฐอเมริกามีสาเหตุ  
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มาจากการถูกล่อลวงทางอินเตอร์เน็ตผา่นการใชง้านการส่ือสารบนพื้นท่ีออนไลน์   ในขณะเดียวกนั
จ านวนคนหายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดล้ดลงจากปีก่อนๆ อาจมาสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของ
ช่องทางการส่ือสาร  ประชาชนตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามคนหายมากข้ึน
อยา่งเช่นโทรศพัท ์กลอ้งถ่ายรูปและ “Amber Alerts”  โดยช่ือ “AMBER” มาจากช่ือเด็กท่ีถูกลกัพา
ตวัช่ือ Amber Rene Hagerman ในปี 1996 เป็นเวลา 4 วนั หลงัจากการหายตวัไปพบวา่เธอเสียชีวิต 
โดยคดีดงักล่าวยงัไม่สามารถจบัตวัคนร้ายมาด าเนินคดีได ้ โดยการใชง้านของ “Amber Alerts” จะ
เป็นสัญญาณเตือนเม่ือมีเด็กถูกลกัพาตวั โดยจะส่งขอ้ความไปท่ีโทรศพัทมื์อถือของผูท่ี้ลงทะเบียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย  นอกจากน้ียงัแสดงขอ้ความผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ติดตามเด็กหายทางจอทีวี  ป้าย
โฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ วิทยุ  ซ่ึง Facebook และ Google ก็ให้ความร่วมมือดว้ย โดยจะแสดง
ขอ้มูลรายละเอียดของเด็กท่ีหายใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
 พชัรา สินลอยมา และคณะ (2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการความรู้ด้านการ
สืบสวนและติดตามคนหายในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
ระเบียบหรือขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการสืบคน้และ
ติดตามคนหาย และสร้างคู่มือสืบสวนและติดตามคนหายเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจใชเ้ป็นคู่มือในการ
สืบสวนและติดตามคนหายทัว่ประเทศ โดยแบ่งการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย 
ระยะท่ี1) การประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีต ารวจ และ
เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา ในฐานะผูมี้ประสบการณ์ในการสืบสวนและติดตามคนหาย  ระยะท่ี2)  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญผูบ้ริหารสถานีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสืบสวนชั้นสัญญาบตัรและชั้น
ประทวน เจ้าหน้าท่ีนิติวิทยาศาสตร์ทั้ งจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจและสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ แพทยนิ์ติเวช และเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการติดตามคนหาย จากการแลกเปล่ียนน้ีท า
ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ของผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่การถอดบทเรียนจดัท าร่างคู่มือติดตามคนหาย  ระยะท่ี
3) ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการ โดยผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเผยแพร่เป็นคู่มือ
สืบสวนและติดตามคนหายให้กบัเจา้หน้าท่ีต ารวจและผูแ้ทนทุกหน่วยงานไดน้ าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกนั 
 
 จากบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องน้ี  ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
รูปแบบเครือข่ายการติดตามคนหายจากหน่วยภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  
รวมถึงไดท้ราบความส าคญัในประเด็นคนหายท่ีเป็นปัญหาในระดบัสากล  โดยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเทศไทยเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการรับแจง้คนหายท่ีสมบูรณ์แบบ  จากการ
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วิจยัของหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการรับแจง้และติดตามคนหาย ส าหรับ
งานวิจยัในหัวขอ้ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการท าหนา้ท่ีการท างานของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และสมาชิก
ผูติ้ดตาม เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท่ีจะสามารถน ามาเป็นองค์ความรู้ต่อยอด
ในงาน วิจยัเดิม โดยหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท าหนา้ท่ีติดตามคนหายในประเทศไทย 
 
2.6 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
การส่ือสารกบัสังคมในการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อการสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” โดยในการศึกษาคร้ังน้ี                      
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก             

เฟซบุ๊ก 

เฟซบุ๊ก 

การส่ือสารกบัสังคม ผ่านเฟซบุ๊ก โดย
ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 
- เจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลคนหาย               
จ านวน 3 ท่าน 
-เจา้หนา้ท่ีโครงการผูป่้วยขา้งถนน 
จ านวน  1ท่าน 

การส่ือสารเพ่ือตดิตามคนหาย                     
ผ่านเฟซบุ๊ก โดยเครือข่ายต่างๆ ของ
ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 
- ภาครัฐ จ านวน 4 ท่าน 
- ภาคเอกชน จ านวน 5 ท่าน 
- ภาคประชาสงัคม จ านวน 2 ท่าน 

การตดิตามคนหาย 
- เด็ก 
- ผูสู้งอาย ุ

                                      การส่ือสารกบัสังคมเพ่ือสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของเฟซบุ๊ก  
                  ของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
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ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  และผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มาใช้ในการศึกษาเน่ืองจากเล็งเห็นว่า “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  มีความน่าสนใจต่อการศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย 
ผา่นเฟซบุก๊นั้นมีการด าเนินการอยา่งไร  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่มประกอบดว้ย 
 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่มท่ี 1 คือ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ประกอบด้วย 
เจา้หน้าท่ีศูนยข์อ้มูลคนหาย 3คน และเจา้หน้าท่ีโครงการผูป่้วยขา้งถนน 1คน ท่ีเป็นผูดู้แลเฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  2.กลุ่มเครือข่ายผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาอยา่งเป็นองคร์วมโดยอาศยัมุมมองของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การส่ือสารการสร้างเครือข่ายเพื่อการติดตามคนหาย ผา่นเฟซบุก๊ของ “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เป็นส าคญั 
 รวมถึงผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองเครือข่ายการส่ือสารและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ แนวคิดเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และแนวคิดเร่ืองการจดัการปัญหา
คนหาย  มาใช้ในการศึกษาเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อ
สร้างเครือข่ายติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ร ในการสร้างเครือข่ายการท างานกบัภาครัฐและเอกชนรวมถึงองคก์รท่ีมีลกัษณะการ
ท างานเพื่อสังคมเช่นเดียวกบักบั “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัตอ้งการ

ศึกษาการท างานของเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในการท าหน้าท่ี ส่ือสาร 
กบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  และผลการส่ือสารกบัสังคมต่อการสร้างความต่ืนตวัทาง
สังคมในด้านการติดตามคนหาย  โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation)  รวมทั้งวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  (In-depth Interviews)  โดยจะ
อธิบายตามล าดบัดงัน้ี 

 
3.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                                 
 ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการศึกษาเน้ือหาในเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” โดยใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบทบาทของผูใ้ชง้านเฟซบุก๊กบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาการท างานของเฟซบุก๊ 

 2. การศึกษาเน้ือหาในประกาศ 
 3. การศึกษาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนของสมาชิกผูติ้ดตาม ผ่านแสดงความคิดเห็น การร่วม

เผยแพร่ขอ้มูล และการกดถูกใจ 
3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วมเพื่อศึกษาเน้ือหาในเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ศึกษาเน้ือหาจากโครงสร้างประกาศ 
 1.1 ศึกษาเน้ือหาจากภาพประกาศติดตามคนหาย เด็กและผูใ้หญ่ ท่ีเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก  

“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”     
 1.2 ศึกษาเน้ือหาจากขอ้ความประกอบภาพประกาศติดตามคนหาย 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนของสมาชิกผูติ้ดตาม 
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 2.1 ศึกษาปฏิกิริยา ความรู้สึก ในการแสดงความคิดเห็นด้วยขอ้ความใตภ้าพประกาศ
ติดตามคนหาย 

 2.2 ศึกษาความสนใจในการช่วยเผยแพร่ขอ้มูล 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้อุปกรณ์รับการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต มาใชใ้นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.2.2 วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการศึกษาโครงสร้าง

ประกาศติดตามคนหาย และจากปฏิกิริยาสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊  “ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจก
เงา ”  มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. กดติดตามข่าวสารจากเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
2. ศึกษาการท างาน ช่องทางการติดต่อส่ือสารของเฟซบุก๊ 
3. ศึกษาเน้ือหาในประกาศติดตามคนหาย เด็กและผูใ้หญ่ โดยใชว้ธีิบนัทึกภาพผา่นโปรแกรม

จบัภาพหนา้จอ เพื่อน ามาศึกษาเทียงเคียงขอ้มูล 
4. ศึกษาปฏิกิริยา ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นและการช่วยเผยแพร่ขอ้มูลของสมาชิก

ผูติ้ดตามเฟซบุก๊ โดยอ่านการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพประกาศติดตามคนหาย 
 โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาผา่นสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อติดตามดูพฒันาการของการ

ส่ือสารกบัสังคมในประเด็นการติดตามคนหายของเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  
ยอ้นหลงัไปในปี พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบนั 
        3.2.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล                       
      ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลจากการสังเกตการท างานของเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา”  มาวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิดทฤษฏีท่ีก าหนดโดยจ าแนกข้อมูลแต่ละประเด็น ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้มูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  และท าการตีความขอ้มูล
ทั้งหมดในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  จากนั้นน าเสนอผลการวิจยัโดยสรุปการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบการพรรณนาความตามประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์
 
3.2 การสัมภาษณ์ 
 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูล 

 เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นการสร้างการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหาย และผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ห้      
ขอ้มูลหลกัเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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 ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มท่ี 1         
 เจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงาจ านวน 4 ท่าน โดยพิจารณาจากเจา้หน้าท่ีผูท้  าหนา้ท่ีรับแจง้
และติดตามคนหาย  ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา จ านวน  3 ท่าน และ
เจา้หน้าท่ีโครงการผูป่้วยขา้งถนน มูลนิธิกระจกเงา จ านวน 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้  าหน้าท่ีดูแลเฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในประเด็นการติดตามเด็กหายและผูสู้งอายุท่ีมีอาการทาง
สมอง ซ่ึงทั้ง 4 ท่านลว้นมีความส าคญัต่อประเด็นการส่ือสารกบัสังคมในดา้นการติดตามคนหายจน
ก่อใหเ้กิดเป็นพลงัเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
  ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มท่ี 2 

 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกตวัแทนเครือข่ายการท างานดา้นการติดตามคนหายของ  “ศูนยข์อ้มูล
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” โดยพิจารณาจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมท่ีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเคียงข้างการท างานของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา” อยา่งดีเสมอมา  จ  านวน11 ท่านจาก 11 องคก์ร 
 3.2.2   การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกกรณีศึกษาโดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(purposeful sampling) ตามคุณสมบัติ (Inclusion Criteria) ท่ีผูว้ิจ ัยได้ก าหนด   โดยเน้นคัดเลือก
บุคคล ท่ีเป็น Information Rich Case ท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างครบถ้วน  
เพื่อท าการศึกษาการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊กและการส่ือสาร
กบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ”  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูล สามารถใชใ้นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
และสามารถตอบค าถามท่ีท าการศึกษาไดค้รบถว้น 
 3.2.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั (key informant) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการแบ่งผูใ้ห้ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม  ประกอบด้วย  
1.เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ไดแ้ก่ 

    1.1.คุณเอกลกัษณ์ หลุ่มชมแข   ตวัแทนจากมูลนิธิกระจกเงา  
     คุณเอกลกัษณ์ท าหนา้ท่ีหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา และผูก้  าหนดการ

ส่ือสารประเด็นดา้นการติดตามเด็กหายในทางสาธารณะเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
สมาชิกในสังคม   ใหต้ระหนกัและต่ืนตวัถึงความส าคญัในกรณีการติดตามเด็กหายรวมถึงท าหนา้ท่ี
ผลิตสารจากการถอดองคค์วามรู้จากประสบการณ์การท างานเตือนภยัพ่อแม่ผูป้กครองเพื่อป้องกนั
และดูแลบุตรหลาน  โดยเป็นผูส่ื้อสารหลกัในการเล่าถึงประเด็นการท างานผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูล
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  และเป็นผูพ้ิจารณาประเมินการลงพื้นท่ีในการติดตามเด็กหาย ซ่ึง
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กระบวนการขอความร่วมมือกบัเครือข่ายจะเกิดข้ึนทนัที   เม่ือมีการตดัสินใจเดินทางไปยงัพื้นท่ี
ติดตามเด็กหาย   

 ตลอดระยะเวลาการท างานติดตามเด็กหายเป็นเวลา 12 ปี คุณเอกลกัษณ์ไดอุ้ทิศตวัใหก้บั
การท าหนา้ท่ีช่วยเหลือครอบครัวเด็กหายในการติดตามอยา่งไม่ทอ้แท ้ดูแลและติดต่อครอบครัวเด็ก
หายท่ีแมจ้ะยงัติดตามตวัไม่พบ  เพื่อเป็นก าลงัใจให้ครอบครัวยงัไม่หมดหวงัท่ีจะติดตามเด็กหาย
กลับมาอยู่พร้อมหน้ากนัอีกคร้ัง  และในปี พ.ศ.2557 คุณเอกลักษณ์ได้รับการคดัเลือกให้ได้รับ
รางวลั “Ashoka fellows” ดา้นสิทธิมนุษยชน สาขาผูพ้ฒันาแนวทางระดมทรัพยากรจากมวลชนเพื่อ
คน้หาคนหายเป็นแนวทางแรกของประเทศไทย  ซ่ึงเป็นรางวลัระดบันานาชาติคดัเลือกโดย  มูลนิธิอ
โชกา้ ผูริ้เร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อสังคม (ประเทศไทย)  1 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คุณเอกลกัษณ์ หลุ่มชมแข  หวัหนา้ศูนยข์อ้มูล     
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะผูดู้แลและผูก้  าหนดประเด็นการส่ือสารเร่ืองการติดตามเด็กหาย    
สู่สาธารณะผา่นส่ือมวลชนและเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
                1.2.คุณลกัขณา ศิริกาล  ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 

     คุณลกัขณา เป็นเจา้หน้าท่ีประสานงานรับแจง้เหตุคนหายเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีอาการ
ปกติรับผิดชอบการส่ือสารผ่านสายด่วนติดตามคนหาย มูลนิธิกระจกเงา หมายเลข 080-775-2673 
และเป็นผูรั้บเร่ืองตรวจสอบการแจง้คนหายผา่นเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   ซ่ึง
ในแต่ละวนัคุณลกัขณาจะท าการรับแจง้เร่ืองคนหายทางโทรศพัทท์ั้งเด็กและผูใ้หญ่ไม่ต ่ากวา่ วนัละ     
5 ราย  รวมถึงตรวจสอบภาพถ่ายและประเด็นท่ีพูดถึงเด็กหายบนสังคมออนไลน์ท่ีมีผูแ้จง้เขา้มาหนา้
เฟซบุก๊  การแสดงความคิดเห็นและทางกล่องขอ้ความผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจก
เงา” โดยเป็นผูรั้บการแจง้เร่ืองฝ่ายแรกท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบให้ค าปรึกษาให้แนวทางในการติดตาม
และรับติดตาม  

 ผูว้จิยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณลกัขณา ศิริกาล เจา้หนา้ท่ีประสานงาน    
รับแจง้คนหาย “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิกระจกเงา” จากการท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายแรกทางโทรศพัท์
และเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา” ในการพิจารณาข้อมูลท่ีส่งผลกบัข้อเท็จจริง       
เพื่อน ามาสู่กระบวนการส่ือสารในประเด็นการติดตามเด็กหาย    

                                                      

 1 มูลนิธิอโชก้า ผูริ้เร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเม่ือปี พ .ศ.2547 
ด าเนินงานคน้หา คดัเลือกและสนบัสนุน “Ashoka fellows” โดยใหเ้งินสนบัสนุนค่าครองชีพ ขอ้มูลข่าวสาร      การประชุม
นานาชาติ  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเพ่ือนร่วมงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ปัจจุบนัมี “Ashoka fellows” ในประเทศไทยจ านวน 93 คน  เป็นหญิง 36 คน และชาย 57  
คน  ที่มา : www.thailand.ashoka.org ,2559 

http://www.thailand.ashoka.org/
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        1.3. คุณกนกวรรณ พูลเพิ่ม  ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา   
       คุณกนกวรรณ เป็นเจ้าหน้าท่ีสืบสวนและติดตามเด็กหาย ท าหน้าท่ีสืบหา

ขอ้เท็จจริงจากทางผูแ้จง้ซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัวของคนหาย  รวมถึงการใชก้ระบวนการสืบสวน
ทางลบัประสานงานกบัเครือข่ายในการติดตามเด็กหาย  การท าหนา้ท่ีสืบสวนจะเร่ิมตั้งแต่การพูดคุย
กบัผูป้กครองของเด็ก  เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูป้กครองในการเล่าขอ้เท็จจริง         
เพื่อเจา้หน้าท่ีจะจดัประเภทของการให้ความช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง โดยการพิจารณาติดตามเด็กหาย
ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จะใชว้ิธีการท าประกาศเผยแพร่ภาพติดตามเด็กหายใน
กรณีท่ีเด็กถูกลกัพาตวัไปเท่านั้น ซ่ึงวิธีการเผยแพร่ภาพเด็กหายจะใชเ้ป็นวิธีการสุดทา้ยต่อเม่ือไม่มี
เบาะแสในการติดตามหา  เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะให้ความค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาใน
อนาคตกบัตวัเด็ก ขั้นตอนและกระบวนการสืบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงจึงเป็นเร่ืองท่ีเจา้หน้าท่ีให้
ความส าคญั  

  หนา้ท่ีในการสืบสวนของคุณกนกวรรณ   ยงัครอบคลุมไปถึงการติดตามเด็กหาย
ประเภทสมคัรใจหนีออกจากบ้านจะพบปัญหาน้ีในวยัรุ่นหญิง โดยคุณกนกวรรณจะใช้วิธีการ
สืบสวนและติดตามตวัเด็กจากการเขา้ไปดูการสนทนาระหว่างเด็กกบัเพื่อน ท่ีเด็กมกัจะเผยแพร่
เร่ืองราวแลน าเสนอภาพถ่ายของตวัเองลงบนเฟซบุ๊กส่วนตวั  ตลอดจนโทรศพัทพ์ูดคุยกบัเด็กเพื่อ
หาสาเหตุของการสมคัรใจหนีออกจากบา้น เจรจาเกล่ียกล่อมให้เด็กกลบับา้น  ในกรณีท่ีเด็กสมคัร
ใจและไม่มีความประสงค์ในการกลบัไปใช้ชีวิตอยู่กบัครอบครัว  คุณกนกวรรณจะท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าในการดูแลตวัเองกบัเด็ก  เพื่อให้เด็กรู้สึกวา่ยงัมีคนท่ีเขาสามารถพูดคุย
และขอความช่วยเหลือได้หากมีปัญหา  จากสถิติเด็กหายออกจากบ้าน  ระหว่างเดือนมกราคม-
มีนาคม 2559 พบวา่มีการรับแจง้เด็กหายแลว้ทั้งส้ิน133 ราย ประกอบดว้ย ผูห้ญิง101 ราย ผูช้าย 32 
ราย เด็กผูห้ญิงหายมากกว่าเด็กผูช้ายถึง 3 เท่า สาเหตุการหายตวัเด็กสมคัรใจหนีออกจากบา้นมาก
ท่ีสุด จากขอ้มูลน้ีสะทอ้นถึงการท าหนา้ท่ีสืบสวนและติดตามเด็กหายของคุณกนกวรรณ ในการท า
หนา้ท่ีตรวจสอบ ติดตามและให้ค  าปรึกษากบัเด็กและครอบครัว  โดยในปี พ.ศ. 2557 ทาง Federal 
Bureau of In vestigation (FBI) หน่วยสืบสวนคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ส่งค าเชิญใหคุ้ณกนกวรรณ  จาก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เป็นตวัแทนองคก์รท่ีท างาน
ด้านติดตามคนหายในประเทศไทยเข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการติดตามคนหายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณกนกวรรณ พูลเพิ่ม เจา้หนา้ท่ีสืบสวน
และติดตามคนหาย “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” จากการท าหนา้ท่ีสืบสวนและติดตามเด็ก
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หายตลอดจนให้ค  าปรึกษากบัเด็กและครอบครัวทางโทรศพัท์และเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” 

    1.4. คุณสุนีย ์ กรุมรัมย ์  โครงการผูป่้วยขา้งถนน มูลนิธิกระจกเงา 
     คุณสุนีย ์ เป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานรับแจง้คนหายในกรณีวยัรุ่น ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ         

ท่ีมีอาการทางสมองใน “โครงการผูป่้วยขา้งถนน มูลนิธิกระจกเงา”  และมีบทบาทเช่ือมโยงการ
ท างานกบัทาง “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” เน่ืองจากในการท างานพบวา่มีผูใ้หญ่             วยั
กลางคนจนถึงผูสู้งอายุพลดัหลงออกจากบา้นมาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ขา้งถนน  จากการรับแจง้ทาง
โทรศพัท์และทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” พบขอ้เท็จจริงว่าผูสู้งอายุท่ีมีการ
หลงลืมไม่สามารถจดจ าขอ้มูลตวัเองได ้  ออกมาใชชี้วิตในพื้นท่ีสาธารณะและไดก้ลายเป็นคนหาย 
คนไร้บา้นท าให้คุณภาพชีวิตตกต ่าจนอาจเสียชีวิตในท่ีสุด  ดว้ยเหตุน้ีทาง “โครงการผูป่้วยขา้งถนน 
มูลนิธิกระจกเงา”  จึงมอบหมายใหคุ้ณสุนียเ์ป็นผูต้รวจสอบภาพถ่ายและประเด็นท่ีพูดถึงคนหายท่ีมี
อาการทางสมองบนสังคมออนไลน์ท่ีมีผูแ้จ้งเข้ามาทางหน้าเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” และทางกล่องขอ้ความรวมถึงการจดัท าภาพประกาศติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เพื่อเสริมก าลงัการท างานเจา้หน้าท่ีทั้ง 3 ท่านของ“ศูนยข์อ้มูล      
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในการรับแจง้ตรวจสอบและใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวคนหาย  

 จากการรับแจ้งและติดตามคนหายวยัรุ่นจนถึงผูสู้งอายุท่ีมีอาการทางสมอง มูลนิธิ
กระจกเงาพบตวัคนหายจากเบาะแสของพลเมืองดีจากการเห็นภาพประกาศทางเฟซบุ๊กของ “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  มากกวา่ประกาศการติดตามเด็กหายท่ีถูกลกัพาตวั  เน่ืองจากในวยั
ผูใ้หญ่มกัจะปรากฏตวัในพื้นท่ีสาธารณะมีผูค้นพบเห็นไดง่้าย สาเหตุของการพบเจอตวัคนหายมา
จากการสังเกตของพลเมืองดี   โดยหลงัจากการพบเห็นก็เขา้มาตรวจสอบขอ้มูลใบหนา้ของคนหาย
ท่ีมูลนิธิกระจกเงาได้จดัท าประกาศไวแ้ละติดต่อมายงัหมายเลขรับแจ้งคนหายท่ีได้ระบุไวใ้น
ประกาศ  จากนั้นทางพลเมืองดีจะเป็นผูส่้งภาพถ่ายของคนท่ีพบตวัมาให้เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา 
ท าการตรวจสอบทางกล่องขอ้ความ หากภาพถ่ายท่ีพลเมืองดีส่งมาตรวจสอบมีความใกลเ้คียงกบัคน
หาย    ทางมูลนิธิกระจกเงาจะส่งภาพไปใหท้างครอบครัวคนหายช่วยยนืยนัเป็นล าดบัต่อไป   

 ผูว้จิยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณสุนีย ์ กรุมรัมย ์ เจา้หนา้ท่ีประสานงาน
รับแจง้คนหายในกรณีวยัรุ่น ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุท่ีมีอาการทางสมอง  ท่ีให้การรับแจง้และติดตาม
คนหายผา่นการจดัท าประกาศเผยแพร่ทางเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  

 2. ตวัแทนเครือข่ายการท างานดา้นการติดตามคนหายของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา  ไดแ้ก่ 
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   2.1 ดาบต ารวจหญิงปนดัดา ทองเร่ง ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีจากกองก ากบัการสวสัดิภาพเด็ก     
และสตรี  
    ดาบต ารวจหญิงปนัดดา เจา้พนักงานฝ่ายสืบสวนกองก ากบัการสวสัดิภาพเด็กและ
สตรี    เป็นเครือข่ายติดตามเด็กหายเคียงขา้งการท างานของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” 
มาเป็นระยะเวลานาน ในกรณีท่ีมีความตอ้งการและจ าเป็นตอ้งพึ่งพาก าลงัและอ านาจหน้าท่ีจาก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจส่วนกลาง  ในประเด็นการท างานดา้นเด็กเขา้มามีบทบาทร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ในพื้นท่ีในการสืบสวนคน้หาและติดตามเด็กหาย  โดยเจา้หนา้ท่ีจะมีความเขา้ใจและเอ้ืออ านวยต่อ
การท างานติดตามเด็กหายของมูลนิธิกระจกเงา  และส่งทีมงานมาร่วมติดตามสืบสวนเพื่อคน้หาและ
คล่ีคลายสาเหตุการหายตวัไปของเด็กในหลายเหตุการณ์   แมว้า่การติดตามหาเด็กหายบางรายจะจบ
ลงดว้ยเด็กเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม แต่ก็ไดเ้กิดบทเรียนและประสบการณ์ในการติดตามเด็ก
หายร่วมกนัระหวา่งมูลนิธิกระจกเงาและกองก ากบัการสวสัดิภาพเด็กและสตรี  
 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลดาบต ารวจหญิงปนัดดา ทองเร่ง ตวัแทน
เจา้หน้าท่ีพนกังานสืบสวนจากกองก ากบัการสวสัดิภาพเด็กและสตรีในฐานะเครือข่ายการท างาน
ประเด็นการช่วยเหลือและติดตามเด็กหายร่วมกบัมูลนิกระจกเงามาเป็นระยะเวลานาน 

     2.2 คุณศราวุธ ดีหม่ืนไวย ์ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ตวัแทนส่ือมวลชนผูร่้วมติดตาม
และน าเสนอประเด็นเด็กหายกบัมูลนิธิกระจกเงาอยา่งต่อเน่ือง 
      คุณศราวุธ เป็นตวัแทนส่ือมวลชนผูผ้ลกัดนัคอลมัน์ส่ือคุม้ครองเด็ก หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์จากการลงพื้นท่ีร่วมติดตามเด็กหายกบัส่ือมวลชนอยู่บ่อยคร้ัง   ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์
และส่ือออนไลน์ มูลนิธิกระจกเงา พบวา่มีส่ือมวลชนส านกัหน่ึงท่ีมอบพื้นท่ีข่าวประชาสัมพนัธ์และ
ติดตามเด็กหายอย่างต่อเน่ืองคือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ท่ีส่งทีมข่าวมาร่วมตามติดภารกิจและ
ผลกัดนัให้เกิดคอลมัน์ส่ือคุม้ครองเด็กในหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  หลงัเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กหาย 3
ราย จากการ ฆาตกรรมของนายต๊ิงต่าง ไม่ทราบนามสกุล ในปี2556 เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์ติดตามเด็กหาย นับเป็นความรับผิดชอบสังคมของส่ือมวลชนในยุคท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจส่ือ 
 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณศราวุธ ดีหม่ืนไวย ์ ผูผ้ลกัดนัคอลมัน์
ส่ือ  คุม้ครองเด็ก ตวัแทนหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ในฐานะส่ือมวลชนท่ีร่วมติดตามและเผยแพร่ภาพ
เด็กหายออกสู่สังคมผา่นคอลมัน์ส่ือคุม้ครองเด็กในหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

   2.3 คุณฐณณ ธนกรประภา  ผู ้จ ัดการฝ่ายการตลาด บริษัทแพลนบี มีเดีย จ  ากัด 
(มหาชน) ตวัแทนผูส้นบัสนุนการเผยแพร่ส่ือรณรงคติ์ดตามเด็กหาย 
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    คุณฐณณ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทัแพลนบี มีเดีย (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัธุรกิจ
ดา้น     ส่ือเอกชนท่ีเขา้มามีบทบาทจากการน าตน้ทุนดา้นการให้เช่าพื้นท่ีโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผ่านจอโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่มาร่วมเป็นส่ือรณรงค์เผยแพร่ภาพเด็กหาย  ปัจจุบนับริษทัแพ
ลนบี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) เพิ่มการประกาศติดตามเด็กหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา บนจอโฆษณา
กลางแจง้มากกวา่ 70 จอ ทัว่กรุงเทพฯ และฉายวนประกาศเด็กหาย มากกวา่ 100 รอบ ต่อวนัต่อจอ 
หากคิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเดือนละสองล้านบาท   ในการใช้พื้นท่ีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์  โดยบริษทัแพลนบี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) จดัท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนการท างานของ
มูลนิธิกระจกเงาไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 นอกจากเผยแพร่ภาพเด็กหายผ่านจอโฆษณากลางแจ้งแล้วแพลนบี มีเดีย จ  ากัด 
(มหาชน) ในฐานะเจา้ของสัมปทานพื้นท่ีโฆษณาขา้งรถโดยสารประจ าทาง  ไดร่้วมมือกบัมูลนิกระ
จกเงาจดัท าสต๊ิกเกอร์รณรงคภ์าพเด็กหาย ลงบนรถโดยสารประจ าทางจ านวน 5 คนั ประกอบดว้ย
รถประจ าทางสาย 79 , 73ก ,27,29 และ76 จะวิ่งผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ พร้อมกนัทั้ง5คนั ใน
เดือนพฤษภาคม2559  นบัเป็นนวตักรรมและการใช้เทคโนโลยีในการตามหาเด็กหายท่ีภาคธุรกิจ
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามและเป็นส่วนร่วมในการรับผดิชอบเด็กๆ ในสังคม 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณฐณณ ตวัแทนแพลนบี มีเดีย จ  ากดั 
(มหาชน)  ในฐานะเจา้ของธุรกิจส่ือเอกชนท่ีร่วมเผยแพร่และรณรงคก์ารติดตามเด็กหายให้เกิดข้ึน
สังคมผา่นจอโฆษณากลางแจง้และรถโดยสารประจ าทางในระบบขนส่งจราจร   ท าให้ประชาชน
พบเห็นภาพเด็กหายและเกิดการจดจ าใบหนา้ของเด็กหาย   น าไปสู่การแจง้เบาะแสและความต่ืนตวั
ของคนในสังคม 

     2.4 คุณกมล ทองชุม  บิดานอ้งจีจ้ี เด็กหญิงจิรภทัร ทองชุม  ตวัแทนครอบครัวเด็กหาย 
      คุณกมล เป็นบิดาของนอ้งจีจ้ี หรือเด็กหญิงจีรภทัร ทองชุม เด็กหญิงวยั9ปี ท่ีถูกลกัพา
ตวัไปจากป๊ัมน ้ ามนัแห่งหน่ึงในจงัหวดัสระบุรีในปี พ.ศ. 2553 หลงัจากท่ีน้องช่วยพ่อและแม่ขาย
พวงมาลัยในบริเวณป๊ัมน ้ ามนั ทุกวนัน้ีครอบครัวของน้องจีจ้ียงัคงมีความหวงัและรอคอยการ
กลบัมาของลูกสาวอยูเ่สมอ  พอ่และแม่นอ้งจีจ้ีไดเ้ป็นตวัแทนของครอบครัวเด็กหายจากทัว่ประเทศ
ไทย  ในการยืน่ขอ้เรียกร้องใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติจดัตั้งศูนยติ์ดตามคนหายภาครัฐ  โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนร่วมลงช่ือจากประชาชนในสังคมกว่าสามหม่ืนรายช่ือในการยื่นขอ้เสนอ  บทเรียน
จากการหายตวัไปของน้องจีจ้ีท าให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีค าสั่งไปยงัทุกโรงพกัให้เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจรับแจง้ความคนหายทนัทีโดยไม่ตอ้งรอ 24ชัว่โมง   
 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณกมล ทองชุม บิดาน้องจีจ้ี  เด็กหญิง        
จีรภทัร ทองชุม  ซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีเขม้แข็งสามารถส่ือสารในประเด็นการติดตามเด็กหายกับ
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ส่ือมวลชนและหน่วยงานภาครัฐ  จึงเปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงให้กบัครอบครัวเด็กหายใน
ประเทศไทยทุกครอบครัว   ท าหนา้ท่ีส่ือสารให้สังคมตระหนกัรู้และต่ืนตวัเขา้มาช่วยกนัท าหน้าท่ี
ติดตามเด็กหาย 

    2.5 คุณสุนทร ตูบุญคง ตวัแทนสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา” 
 คุณ   สุนทร เป็นสมาชิกเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 ท่ีติดต่อเขา้มาขอสนบัสนุนการท างานติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงา  ดว้ยการเสนอตวัจดัท า
เส้ือยืดพร้อมสกรีนใบหน้าเด็กหาย    มอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา และครอบครัวเด็กหาย 
ใชส้วมใส่เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูค้นท่ีพบเห็น 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจาก คุณสุนทร ตวัแทนสมาชิกผูติ้ดตามเฟ
ซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิกระจกเงา” ในฐานะผูติ้ดตามข่าวสารและผูส้นบัสนุนภารกิจการ
ติดตามคนหาย  

   2.6 ดร. มยุรี เก่งเกตุ  ตัวแทนสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา” 

    ดร.มยุรี เป็นสมาชิกเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  
เป็นพี่สาวของคุณอู๊ด  แรงงานไทยท่ีหายตวัในประเทศใตห้วนั และเป็นเจา้ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ตามอู๊ดกลบับา้น  https://web.facebook.com/TamHaXuDkLabBan/  ปัจจุบนัเป็นรองคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คุณมยุรีนอกจากเป็นตัวแทนของ
ครอบครัวคนหายและสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  “ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ” แลว้ยงัคอย
ช่วยสนบัสนุนการท างานของมูลนิธิกระจกเงา   เช่นการอาสาช่วยติดภาพประกาศติดตามคนหาย
บริเวณชุมชนท่ีอยู่อาศยั และเป็นผูบ้ริจาคของใช้สนับสนุนการท างานให้กับมูลนิธิกระจกเงา  
มีความตั้งใจในการช่วยเหลือครอบครัวคนหายรายอ่ืนๆ พร้อมกบัการช่วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
จากเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณมยุรี ตวัแทนสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก 
 “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิกระจกเงา”  ในฐานะสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารและผูส้นบัสนุนภารกิจการ
ติดตามคนหาย  
                    2.7 คุณนิทศัน์ ทองอร่าม ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยับางนา   
  คุณนิทศัน์ ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยับางนาเป็นส่วนส าคญัในชุดคน้หาและคล่ีคลายคดีจาก
การหายตวัไปของเด็กหญิงการ์ตูน ยา่นสถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง ในปลายปี 2556 ทีมงานมูลนิธิกระจก
เงา  ไดป้ระสานงานและระดมก าลงัเครือข่ายการท างานมาร่วมในภารกิจตามหาตวัเด็กหญิงการ์ตูน      
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ทีมเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรกูภ้ยับางนาเป็นอีกหน่ึงเครือข่ายท่ีสนบัสนุนก าลงัมาช่วยเดินป่ารกร้าง
ในบริเวณท่ีเด็กหญิงการ์ตูนหายตวัไปเพื่อคน้หาหลกัฐานจนน ามาสู่การพบช้ินส่วนกระดูกของ
มนุษย์   หลังจากการตรวจสอบดีเอ็นเอตรงกับเด็กหญิงการ์ตูนท่ีมูลนิธิกระจกเงาก าลังตามหา       
จากการพบศพนอ้งการ์ตูนและเจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถจบักุมคนร้ายมาด าเนินคดีจากเบาะแสของ
พลเมืองดี  ยงัเป็นเหตุการณ์ส าคัญในการทราบสาเหตุการหายตัวไปของเด็กหายอีก 2 รายท่ี     
จงัหวดัเลย จากค ารับสารภาพของนายต๊ิงต่าง ไม่ทราบนามสกุล ฆาตกรเด็กหาย 3 รายต่อเน่ือง 
 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณนิทศัน์ ทองอร่าม ตวัแทนเจา้หน้าท่ี
กูภ้ยับางนา  ในฐานะเครือข่ายการท างานทีมคน้หาผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการติดตามเด็กหายร่วมกบัมูลนิธิ
กระจกเงา จนน ามาสู่การจบักุมคนร้ายมาด าเนินคดี  

    2.8 คุณสุชาดา เกิดวฒันา ตวัแทนบา้นภูมิเวท  (สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด) 
     คุณสุชาดา นกัสังคมสงเคราะห์บา้นภูมิเวท (สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด) ท าหนา้ท่ี
ใหก้ารช่วยเหลือดูแลเด็กพลดัหลงและเด็กท่ีสมคัรใจหนีออกจากบา้นท่ีมาใชชี้วิตในพื้นท่ีสาธารณะ  
เม่ือพลเมืองดีท่ีพบเห็นจะแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับเด็กไปอุปการะดูแลหรือรอผูป้กครอง
มารับตวั  บา้นภูมิเวทจึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในการให้ความช่วยเหลือและดูเด็กๆ เหล่านั้น  ในกรณี
ท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดรั้บการแจง้เด็กหายจากผูป้กครองและคนในสังคม   ทางมูลนิธิกระจกเงาจะท า
การประสานส่งภาพของเด็กหายตรวจสอบไปยงัเจา้หนา้ท่ีบา้นภูมิเวทเพื่อขอรับเบาะแสเด็กท่ีอยู่ใน
ความอุปการะ  เน่ืองจากเด็กเร่ร่อนหรือเด็กท่ีสมคัรใจหนีออกจากบา้นส่วนใหญ่มกัจะไม่อยากเล่า
ประวติัของตวัเองกบัเจา้หน้าของบา้นพกั  การตรวจสอบใบหน้าของเด็กหายระหว่างเจา้หน้าท่ี
มูลนิธิกระจกเงาและเจา้หนา้ท่ีบา้นภูมิเวทจึงเกิดข้ึน  เหตุผลท่ีเด็กไม่สมคัรใจเล่าถึงประวติัและอดีต
ของตนเอง ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาภายในจากคนในครอบครับท่ีกระทบจิตใจและเป็นสาเหตุให้
พวกเขาสมคัรใจออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่รอนเป็นเด็กขา้งถนน  รวมทั้งในกรณีท่ีเด็กหายเป็น
ชาวต่างชาติลูกหลานแรงงานท่ีพลดัหลงออกจากบา้นและไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยให้ขอ้มูลกบั
เจา้หนา้ท่ีได ้ นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ีบา้นภูมิเวทก็จะเป็นฝ่ายติดตามประกาศภาพเด็กหายจากเฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จนเกิดการแจง้เบาะแสพบตวัเด็กหายท่ีทางบา้นภูมิเวทรับไป
อยูใ่นการอุปการะดูแล 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณสุชาดา เกิดวฒันา ตวัแทนเจา้หน้าท่ี
บ้านภูมิเวท  (สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด) ในฐานะหน่วยงานท่ีติดตามการท างานและร่วม
ตรวจสอบประเด็นเด็กหายใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการติดตามเด็กหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา 
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    2.9 คุณกมัพล อุฬารวริิโย ตวัแทนบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 
     คุณกมัพล ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมทรูปลูกปัญญา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  ผูท้  าหน้าท่ี

ประสานงานการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น “Thaimissing”  ระหว่าง “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ   
กระจกเงา”  และฝ่ายพฒันาแอพพลิเคชัน่บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ติดตามคน
หายท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในประเทศไทย  เปิดโอกาสให้ผูส้นใจดาวน์โหลดใช้งานได้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายทุกค่ายสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต บนระบบ ios และ android   
เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะสามารถสร้างการเขา้ถึงในประเด็นการติดตามคนหายให้กบักลุ่มผูส้นใจ               
ในประเด็นปัญหาได้เข้ามาใช้งานตรวจสอบข้อมูลคนหายได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น       
คุณก าพล ยงัเป็นบุคคลท่ีออกมาร่วมสนบัสนุนการท างานของ“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
ด้วยการแบ่งปันเงินรายได้จากการจ าหน่ายหนังสือท่ีเขียนใน  นามส่วนตัวมอบให้กับมูลนิธิ   
กระจกเงา ใช้ในภารกิจการติดตามคนหาย ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลท่ีร่วมเป็นเครือข่ายท าหน้าท่ี
สนบัสนุนและติดตามคนหายทั้งในดา้นการท างานและการใชชี้วติส่วนตวั 

 ผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากคุณกัมพล อุฬารวิริโย  ผูจ้ดัการฝ่าย
กิจกรรม ทรูปลูกปัญญา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  ในฐานะตวัแทนองคก์รท่ีร่วมออกแบบและพฒันา
แอพพลิเคชัน่ติดตามคนหายท่ีสมบูรณ์แบบรายแรกของประเทศไทย   เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
สร้างการมีส่วนร่วมใหก้บัเครือข่ายผูติ้ดตามคนหาย 

      2.10. คุณจุฑามาศ นาคนิยม ตวัแทนบุคลากรทางการแพทย ์สถาบนัจิตเวชศาสตร์                     
สมเด็จเจา้พระยา 

      คุณจุฑามาศ นกัสังคมสงเคราะห์ปฏิบติัการ สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา         
เป็นเครือข่ายการท างานร่วมกนัของมูลนิธิกระจกเงา และสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา    
ซ่ึงเป็นสถาบนัในการรับรักษาและฟ้ืนฟูผูป่้วยจิตเวช  รวมถึงกรณีผูป่้วยมีอาการทางสมองท่ีทาง 
“โครงการผูป่้วยขา้งถนน มูลนิธิกระจกเงา”  ท าการช่วยเหลือและน าสู่การรักษาตวัในสถาบนัจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา  ซ่ึงผูป่้วยบางรายเป็นคนหายพลดัหลงออกจากบา้นมาใช้ชีวิตในพื้นท่ี
สาธารณะ เม่ือเขา้สู่การรักษาบ าบดัจนสามารถฟ้ืนฟูความทรงจ าของผูป่้วยน ามาสู่การให้ขอ้มูล
ส่วนตวัของตวัเอง  ส่งผลใหมู้ลนิธิกระจกเงาสามารถพาพวกเขากลบัคืนสู่ครอบครัวได ้  รวมถึงการ
ท่ีบุคลากรทางการแพทย ์ นกัสังคมสงเคราะห์ของสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา  ได้ ร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบขอ้มูลคนหายจากภาพประกาศทาง  เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  น าไปตรวจสอบกบัคนไขไ้ร้ญาติท่ีรับมาท าการรักษา 

 ผูว้จิยัจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากคุณจุฑามาศ นาคนิยม นกัสังคมสงเคราะห์
ปฏิบติัการ สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จ ในฐานะเครือข่ายทางการแพทยท่ี์มีบทบาทต่อการฟ้ืนฟู
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รักษาคนไขจิ้ตเวชและร่วมติดตามภาพประกาศคนหายจากทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” 

2.11 คุณอญัชลี  วจิิตรพงศพ์นัธ์ุ  ตวัแทนคณะท างานผูพ้ิจารณาทุน “วจิิตรพงศพ์นัธ์ุ” 
ผูส้นบัสนุนเงินทุนในภารกิจการติดตามเด็กหาย 

      คุณอญัชลี เป็นคณะท างานจิตอาสาผูพ้ิจารณาทุน “วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ” โดยคุณทองมา       
วิจิตรพงศพ์นัธ์ุ  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)  ท่ีได้สนับสนุนเงินทุนการจัดหาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานติดตามคนหาย  ให้กับมูลนิธิ 
กระจกเงาเพิ่มอีกหน่ึงต าแหน่งอย่างต่อเน่ือง  ในปี 2557-2559  ส่งผลให้ปัจจุบนั “ศูนย์ข้อมูล 
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”   มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานรับมือและจดัการกบัปัญหาคนหายเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
อตัรา 

ผู ้วิจัยจึงเลือกการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากคุณอัญชลี   ตัวแทนผู ้พิจารณาทุน 
 “วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ”   ในฐานะผูค้ดัเลือกและพิจารณาการมอบทุนสนับสนุนทุนท างาน  สร้างคน  
ให้ได้ท าประโยชน์เพื่อสังคม   มาเป็นเวลา 3 ปีอย่างต่อเน่ือง  ท าให้มูลนิกระจกเงาเป็นองค์กร 
ท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งพาของครอบครัวคนหายทัว่ประเทศไทย 

 ผูว้ิจยัเลือกสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 15 ท่าน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 1  ประกอบ
ไปด้วยตวัแทนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานศูนย์ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 3 ท่าน และเจา้หน้าท่ี
โครงการผูป่้วยขา้งถนน มูลนิธิกระจกเงา  1 ท่าน ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีติดตามคนหายและเป็นผูดู้แล 
เฟซบุ๊ก  “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  รวมทั้ งหมด4ท่าน และสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล 
กลุ่มท่ี 2  ประกอบไปดว้ยตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งหมด 
11 ท่าน  ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายการท าหน้าท่ีติดตามหาคนหายร่วมกบั “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” โดยสรุปไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.   สรุปรายช่ือ ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 1 ผูดู้แลเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงานสังกดั บทบาทต่อการติดตามคนหาย 
1. คุณเอกลกัษณ์ หลุ่มชมแข หวัหนา้ศูนยข์อ้มูล                   

คนหาย มูลนิธิ      
กระจกเงา 

ผูถ่้ายทอดและก าหนดประเด็นการ
ส่ือสารลงบนเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

2. คุณลกัขณา  ศิริกาล เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
รับแจ้ง คนหาย  ศูน ย์
ข้อมูลคนหาย มูลนิ ธิ
กระจกเงา 

ผู ้รับแจ้งให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ
ภาพเด็กหายและผูดู้แลเฟซบุก๊ “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิ     กระจกเงา” 

3. คุณกนกวรรณ พูลเพิ่ม เจ้าหน้าท่ีสืบสวนและ
ติดตามเด็กหาย  ศูนย์
ข้อมูลคนหาย มูลนิ ธิ
กระจกเงา 

ผู ้ท  าหน้าท่ีสืบสวนข้อเท็จจริงใน
กรณีการรับแจง้ติดตามเด็กหายและ
ผูดู้แลเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” 
 

4 คุณสุนีย ์กรุมรัมย ์ เ จ้ า หน้ า ท่ี โ ค ร ง ก า ร
ผู ้ป่วยข้างถนน มูลนิธิ
กระจกเงา 

ผู ้ท  าหน้า ท่ี รับแจ้งและประกาศ
ติดตามคนหายท่ีมีอาการทางสมอง
และผูดู้แลเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูล      คน
หาย มูลนิธิกระจกเงา” 
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ตารางที ่ 3.2  สรุปรายช่ือ ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มท่ี 2 เครือข่ายติดตามคนหาย 
 

ล าดบัที่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงานสังกดั บทบาทต่อการติดตามคนหาย 

1 ดต.หญิง ปนดัดา ทองเร่ง 
 

พนกังานสืบสวนกองก ากบั
การสวสัดิภาพเดก็และสตรี  

เจ้าหน้าท่ีต ารวจสืบสวนส่วนกลาง
ประเด็นเด็กและสตรีท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี
สืบสวนและติดตามหาสาเหตุการหาย
ตัวไปของเด็กหาย ร่วมกับ มูล นิ ธิ
กระจกเงา 

2 คุณศราวธุ ดีหม่ืนไวย ์  หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ส่ือมวลชนผูผ้ลกัดนัคอลมันส่ื์อ
คุม้ครองเดก็ บนส่ือหนงัสือพิมพ ์
 

3  คุณฐณณ ธนกรประภา   ผู ้จัด ก า ร ฝ่ า ยก า รตล า ด 
บริษทัแพลนบี มีเดีย จ ากดั 
(มหาชน)          
 

ผูผ้ลกัดนัและประสานงานใหภ้าพเดก็
หายไดป้รากฏอยูบ่นจอโฆษณา
กลางแจง้ขนาดใหญ่และรถโดยสาร
ประจ าทาง 5 สาย ในกรุงเทพฯ  

4 คุณกมล ทองชุม บิดาน้องจีจ้ี หรือ เด็กหญิง
จิรภทัร ทองชุม   

บิ ด า เ ด็ กห า ย ท่ี เ ป็ นตัว แทนขอ ง
ครอบครัวเด็กหายทัว่ประเทศในการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจัดตั้ งศูนยติ์ดตามคน
หาย ภาครัฐ 

5 คุณสุนทร ตูบุญคง สมาชิกผู ้ติดตาม เฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” 

สมาชิก ผูส้นบัสนุนเส้ือยืดสกรีน
ใบหนา้คนหาย 
 

7 
 

คุณนิทศัน ์ทองอร่าม  
 

 
 

เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยับางนา   
 
 
 

ตวัแทนกูภ้ยับางนาผูร่้วมติดตามคนหา
เดก็หญิงการ์ตูน เด็กหายท่ีเสียชีวิตจาก
การถูกฆาตกรรมย่านสถานีรถไฟฟ้า
แบร่ิง จนน าไปสู่การจบักุมตวัคนร้าย
มาด าเนินคดี 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ) 

ล าดบัที่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงานสังกดั บทบาทต่อการติดตามคนหาย 

8 คุ ณ สุ ช า ด า  เ กิ ด วัฒ น า 
ตวัแทนบา้นภูมิเวท  (สถาน
แรกรับเดก็ชาย    ปากเกร็ด) 

 

นักสังคมสงเคราะห์บ้าน
ภู มิ เวท (สถานแรกรับ
เดก็ชายปากเกร็ด) 

ท าหน้าท่ีอุปการะดูแลเด็กในสถาน
สงเคราะห์  ท่ีมาจากเสาเหตุเป็นเด็ก
พลดัหลง เด็กเร่ร่อน และประสานงาน
ตรวจสอบภาพเด็กหายกับมูลนิธิ
กระจกเงา น าไปสู่แนวทางในการ
ติดตามหาเดก็หาย 

9 คุณกมัพล อุฬารวิริโย 
ตวัแทนบริษทัทรู          คอร์
ปอเรชัน่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรม  
ทรูปลูกปัญญา บริษทัทรู 
คอร์ปอเรชัน่   

ผู ้ประสานงานและสนับสนุนการ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น 
“Thaimissing” ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชั่น
ติดตามคนหายท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดใน
เมืองไทยร่วมกบัศูนยข์อ้มูล     คนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา 

10 คุณจุฑามาศ นาคนิยม  นั ก สั ง ค มส ง เ ค ร า ะ ห์
ปฏิบติัการสถาบนัจิตเวช
ศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา 

ตัวแทนบุคคลากรทางการแพทย์
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 
ท่ีท าหนา้ท่ีเยียวยาและฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีมี
อาหารทางสมอง  สาเหตุมาจากการใช้
ชีวิตในท่ีสาธารณะเป็นเวลานาน หรือ
เป็นกรณีคนหายท่ีพลดัหลงออกจาก
บา้น เป็นเครือข่ายการท างานและร่วม
ตรวจสอบข้อ มูลคนหาย ร่ วมกับ
โครงกา รผู ้ป่ ว ยข้า งถนน  มูล นิ ธิ 
กระจกเงา 

11 คุณอญัชลี วิจิตรพงศพ์นัธ์ุ ตวัแทนผูพิ้จารณาทุน 
“วิจิตรพงศพ์นัธ์ุ” 

 

คณะท า ง านผู ้ ร่ ว ม พิ จ า รณาและ
คดัเลือกให ้“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” ได้รับทุนสนับสนุนการ
ท างาน 
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 3.2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล       
  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี1. ค าถามเก่ียวกับการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย 
ผา่นเฟซบุก๊ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในหวัขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี 

  1.1 การส่ือสารกบัสังคมเพื่อการติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคน
หายมูลนิธิกระจกเงา”  เป็นอยา่งไร 

  1.2 การส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนย์
ขอ้มูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา”  เป็นอยา่งไร 

  1.3 ผลท่ีเกิดจากการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊ 
ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” มีอะไรบา้ง อยา่งไร 

 ส่วนท่ี2. ค  าถามเ ก่ียวกับการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊ก 
ของ   “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท่ีมีผลต่อการสร้างความต่ืนตวัทางสังคมในด้าน 
การติดตามคนหาย  ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

  2.1 การส่ือสารกบัสังคมเพื่อติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  สร้างความต่ืนตวัต่อท่านและองคก์รของท่านอยา่งไรบา้ง 

  2.2 การส่ือสารกบัสังคมเพื่อติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  สร้างเครือข่ายการท างานไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  2.3 การส่ือสารกบัสังคมเพื่อติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  มีประสิทธิภาพในการติดตามคนหายกลบัคืนสู่ครอบครัวมากนอ้ยเพียงใด 

  2.4 มีขอ้คิดเห็นต่อการประกาศติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา” อยา่งไร 

  2.5 การติดประกาศติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา” ควรมีการปรับปรุงหรือมีขอ้เสนอแนะเร่ืองใดบา้ง 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้เคร่ืองมือภาคสนามเพื่อช่วยผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มูลได้อย่าง
ครบถว้นและครอบคลุมโดยเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย  

 1.เคร่ืองบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัใชเ้ป็นขอ้มูลในการเก็บและบนัทึกขอ้มูลเพื่อให้ครบถว้นใน
เน้ือหา และจะใชต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มูลเท่านั้น 

 2.สมุดบนัทึกและปากกาเพื่อจดบนัทึก  ผูว้ิจยัใชบ้นัทึกขอ้มูลระหวา่งการเก็บขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ 
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 3.หนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัใชเ้ป็นเอกสารยื่นแสดงต่อผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อยินยอม    
ในการสัมภาษณ์ 

 4.หนงัสือขอบคุณผูใ้หข้อ้มูล 
 3.2.5 วธีิการรวบรวมข้อมูล        
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายติดตาม 
คนหายผา่นเฟซบุก๊ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนก่อนการสัมภาษณ์  
 1) คัดเ ลือกผู ้ให้ข้อมูลจากเจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เ ก่ี ยวข้องของเฟซบุ๊ก  
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 2) คัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลโดยพิจารณาจากเครือข่ายการท างานติดตามคนหายของ 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 3) ท าหนังสือขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์                 
 4) ส่งหนงัสือขอสัมภาษณ์ใหก้บัผูใ้หข้อ้มูล 
 ขั้นตอนระหวา่งการสัมภาษณ์ 
 1) แนะน าภูมิหลงัของผูว้ิจยัและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาวิทยานิพนธ์   เร่ืองการ
ส่ือสารกบัสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊ก  ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” แก่ผูใ้หข้อ้มูลไดท้ราบและเขา้ใจ 
 2)  ผูว้จิยัจะท าการแจง้ขออนุญาตบนัทึกเสียงแก่ผูใ้หข้อ้มูลก่อนการบนัทึกเสียงสนทนา
ทุกคร้ัง 
 3) ระหว่างการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะท าการบนัทึกประเด็นส าคญัและค าส าคญัจากการ
สัมภาษณ์ไปดว้ยเพื่อน ามาประกอบความเขา้ใจและตั้งค  าถามเพิ่มเติม  หากมีประเด็นท่ีน่าสนใจและ
อยูเ่หนือขอบเขตการสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนหลงัการสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณและมอบหนงัสือขอบคุณออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์กบัผูใ้หข้อ้มูล 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการถอดขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียงอยา่งละเอียด 
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จากนั้นผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้มาจดัระเบียบ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลมาจดั
กลุ่มค าตอบท่ีมีเน้ือหาตรงกนั แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นค าตอบใหก้บัปัญหาน าวจิยั 



 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
  ผลการศึกษาเร่ืองการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก

ของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา   ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการส่ือสาร SMCR 
Model มาผนวกกบัผลการศึกษาท่ีได้รับ  และเพื่อให้เห็นโครงสร้างท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  ผูว้ิจยัจะขอ
น าเสนอดว้ยภาพประกอบดงัต่อไปน้ี 

                                                              Message / channel 
      Facebook : ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 

        
 ภาพประกาศ 
 ขอ้ความประกอบ 

 เร่ืองเล่าจากเจา้หนา้ท่ี 
                                                                   

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

ภาพที ่4.1  แสดงรูปแบบการส่ือสารกบัสังคมผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

เครือข่ายสมาชิกผู้ตดิตาม facebook 
 
1.เกิดความต่ืนตวัและความตระหนกัรู้ 
2.เกิดการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
3.เกิดการสงัเกตและจดจ า 
4.เกิดผูส้นบัสนุนการท างาน 
5.เกิดเป็นเครือข่ายช่วยติดตามคนหาย 
6.ไม่น่ิงเฉยต่อเร่ืองคนหาย 
7.เกิดผูแ้จง้เบาะแส   
8.เกิดความรับผิดชอบสงัคมร่วมกนั 
 

มูลนิธิกระจกเงา  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่ือสาร          

ผา่นเฟซบุ๊ก 
1.เกิดการแพร่กระจายขอ้มูล 
2.มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสงัคม 
3.สงัคมใหค้วามสนใจ 
4.มีผูส้นบัสนุนการท างานเพ่ิมข้ึน 
5.เกิดเครือข่ายสมาชิกผูติ้ดตาม 
6.ยกระดบัการติดตามคนหาย 
7.ไดรั้บแจง้เบาะแส 
8.พบตวัคนหาย 

 

 เครือข่ายการส่ือสาร 

  ความต่ืนตวั 

 ในการส่ือสาร 
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 จากภาพตวัอยา่ง ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลวิจยัเร่ืองการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหาย ผา่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ในมิติของความเป็นช่องทางการ
ส่ือสารในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 ผลการสังเกตการท างานของเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 

 
 
ภาพที ่4.2 ตวัอยา่งหนา้เฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   
  
 ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  
 

ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการท างานของ เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท่ีได้
ยกตวัอยา่งไวใ้นแบบจ าลองการส่ือสาร โดยจะขออธิบายการวธีิการท างานถึงกระบวนการผลิตสาร 
และช่องทางการส่ือสาร  ท่ีมีผลต่อการสร้างเครือข่ายการท างานดา้นการติดตามคนหายของมูลนิธิ
กระจกเงากบัสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารซ่ึงประกอบดว้ย 

1. Message  (ข้อความทีใ่ช้ในการส่ือสาร) 
 เป็นกระบวนการผลิตสารของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา  จะปรากฏอยู่ในภาพประกาศ

ติดตามคนหาย  ในรูปแบบของการจดัวางขอ้ความในภาพท่ีเป็นมาตรฐานทางการส่ือสาร เพื่อให้
ภาพประกาศท่ีเผยแพร่ออกไปสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได้  ซ่ึงจะท าให้ประกาศ
ติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงามีความน่าเช่ือถือและนอกจากเน้ือหาในส่วนของประกาศ
ติดตามคนหายแลว้   เจา้หน้าท่ีจะท าการเล่าเร่ืองผ่านประสบการณ์การท างานติดตามคนหาย ซ่ีง
สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทางมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอในหลายมิติภายใตก้าร
ส่ือสารเพื่อติดตามคนหายท่ีไม่ได้มีเพียงภาพประกาศและข้อความติดตามคนหายเท่านั้น   ทาง
เจา้หนา้ท่ียงัมีกลยทุธ์การส่ือสารผา่นการเล่าเร่ือง ภายใตป้ระเด็นการติดตามคนหาย เพื่อสร้างความ
น่าสนใจให้กบัผูติ้ดตามเขา้มามีส่วนร่วม  ดว้ยการกดเผยแพร่ขอ้มูล  การกดถูกใจ  รวมไปถึงการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดน้ าเสนอ   ดงันั้นกระบวนการผลิตสาร

http://www.facebook.com/thaimissing
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จากเจา้หน้าท่ี   จึงมีผลต่อการส่ือสารกบัสังคมผ่านเฟซบุ๊กเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของ
มูลนิธิกระจกเงา   ผูว้ิจยัขอน าเสนอตวัอยา่งขอ้ความท่ีใช้ในการส่ือสาร ของมูลนิธิกระจกเงา โดย
แบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยโครงสร้างประกาศติดตามคนหาย และการน าเสนอเร่ืองราว
ของการติดตามคนหาย ผา่นการเล่าเร่ืองของเจา้หนา้ท่ีดงัน้ี 

 
      
 

 
                       

                            
                                                                           

      
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3  ภาพจ าลองโครงสร้างประกาศติดตามคนหาย 
 

 จากขอ้มูลรายละเอียดในพื้นท่ีภาพและขอ้ความประกาศตามหาคนหายในแต่ละส่วน 
ผูว้จิยัขออธิบายดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้ความ “ เด็กหาย” และ “คนหาย”  อยูใ่นล าดบัสูงสุดของภาพประกาศออกแบบตวั
อกัษรบนขอ้ความสีขาว พื้นหลงัสีส้ม เป็นมาตรฐานในการสร้างความจดจดใหก้บัผูพ้บเห็นประกาศ
ของมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงขอ้ความหวัเร่ืองในประกาศท่ีแตกต่างกนัจะเป็นการบอกช่วงวยัของคนหาย
ท่ีมูลนิธิกระจกเงาก าลงัตามหา  เสมือนเป็นประเด็นหัวเร่ืองในการแจง้ขอ้มูลไปยงักลุ่มสมาชิก
ผูติ้ดตามข่าวสาร  

5 

4 

 ขอ้มูลรายละเอียดคนหาย                    
 วนัท่ีประกาศตามหา   
 ลงช่ือองคก์ร และ 
 วนัท่ีท าการประกาศตามหา 

    หวัขอ้ประกาศ เดก็หาย, คนหาย 

           วนัท่ีหาย 
   วนัท่ีประกาศตามหา
  

 

3 

2 

ภาพใบหนา้

1 

                                                
สญัลกัษณ์ (โลโก)้ องคก์ร ดา้นซา้น-ขวา 
www.facebook.com/thaimissing 

ขอ้ความแสดงความคิดเห็น 
จากสมาชิกผูติ้ดตาม 

ช่ือศูนยข์อ้มูลคนหลายมูลนิธิกระจกเงา 

http://www.facebook.com/thaimissing
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 2. ภาพใบหน้าของคนหาย  มูลนิธิกระจกเงาจะเลือกใช้ภาพใบหน้าคนหายท่ีเป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุดมาจดัวางไวบ้ริเวณในก่ึงกลางของภาพประกาศ   เพื่อท าให้ผูพ้บเห็นน าเคา้โครง
ใบหนา้ของภาพคนหายในประกาศน าไปเทียบเคียงตรวจสอบกบับุคคลท่ีสงสัยวา่จะเป็นคนหายท่ี
มูลนิธิกระจกเงาประกาศตามหา โดยมีพื้นหลงัของภาพเป็นสีขาวและในบริเวณส่วนล่างของภาพ
ประกาศคนหาย จะระบุขอ้มูลวนัท่ีหายตวัและวนัท่ีท่ีทางมูลนิธิกระจกเงาประกาศติดตามหาดว้ย
ตวัอกัษรสีส้ม   

  3. ส่วนล่างของภาพประกาศได้อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล  ด้วยข้อความแถวบน 
 “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  แถวล่าง www.facebook.com/thaimissing  โดยมีตวัอกัษร
ขอ้ความสีขาวอยูบ่นพื้นหลงัสีส้ม   ดา้นซ้ายของกรอบขอ้ความจะมีสัญลกัษณ์ (โลโก)้ ศูนยข์อ้มูล
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา    และดา้นขวาของกรอบขอ้ความจะมีสัญลกัษณ์ (โลโก)้  มูลนิธิกระจกเงา 
เพื่อเป็นการยนืยนัแหล่งท่ีมา    อีกทั้งยงัสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัขอ้มูลในประกาศติดตามคนหาย 

 4. ขอ้ความประกอบภาพติดตามคนหาย จะข้ึนตน้หัวเร่ือง “เด็กหาย” และ “คนหาย”  
เช่นเดียวกันกับข้อความในภาพประกาศ จากนั้นจะตามด้วยข้อมูลของคนหาย ประกอบด้วย 
 ช่ือ  นามสกุล  ช่ือเล่น  อายุ  ส่วนสูง  รูปพรรณสัณฐาน  บริเวณท่ีหายตวั หากเป็นกรณีคนหายท่ีมี
อาการทางสมองจะมีขอ้ความระบุเพิ่มเติม   และส่วนทา้ยของขอ้ความในประกาศจะระบุหมายเลข
โทรศพัท์ติดต่อมูลนิธิกระจกเงา  มีขอ้ความลงช่ือผูป้ระกาศ เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  และวนัท่ีประกาศติดตามหา เพื่อใชแ้หล่งท่ีมาของขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัภาพประกาศ 

 5. ขอ้มูลในส่วนของสาธารณะ   ซ่ึงสมาชิกผูติ้ดตามและผูใ้ชง้านเฟซบุก๊ทุกคนสามารถ 
มองเห็นได้   จะประกอบด้วย จ านวนผู ้กดถูกใจจ านวนผู ้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลติดตามคนหาย 
และข้อความจากสมาชิกผูติ้ดตามผูท่ี้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างจาก
ประกาศติดตามคนหายจากเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 

http://www.facebook.com/thaimissing
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ภาพที ่4.4  ตวัอยา่งประกาศติดตามเด็กหาย                                                                       
  
ทีม่า : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing 

 
 
 ในกรณีประกาศติดตามผูใ้หญ่ หรือผูมี้อาการทางสมอง   จะใช้ค  าข้ึนตน้บนประกาศ

ภาพและขอ้ความวา่ “คนหาย” ดงัภาพท่ี 4.4 
 

 
 
ภาพที ่4.5  ตวัอยา่งประกาศติดตามคนหายท่ีมีอาการทางสมอง                                                                        
 
ทีม่า : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing  

 
  

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.facebook.com/thaimissing
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 จากขอ้มูลโครงสร้างประกาศติดตามคนหาย  ท าให้มูลนิธิกระจกเงามีรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐานในการส่ือสาร ช่วยให้สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กจดจ าโครงสร้างการจดัวางขอ้ความและสีท่ี
ใช้ นอกจากน้ีทางมูลนิธิยงัมีกระบวนการผลิตสาร โดยท่ีเจา้หน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊กจะใช้วิธีการเล่า
เร่ืองราวของการติดตามคนหายประกอบภาพถ่าย   ดงัภาพตวัอยา่งต่อไปท่ีผูว้จิยัจะน าเสนอ 

 

 
 
ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งการผลิตสารของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา  
 
ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  
 
 จากภาพตวัอย่างขา้งตน้  เป็นวิธีการน าเสนอขอ้มูลการติดตามคนหาย  โดยเจา้หน้าท่ี
มูลนิธิกระจกเงาใชก้ลยุทธ์การเล่าเร่ืองราวของแม่วยัสูงอายุ  ผูท่ี้ก  าลงัออกติดตามลูกสาวท่ีหายตวั
จากบา้นโดยเน้ือหาท่ีน าเสนอเล่าไปถึงการหายตวัไปอยา่งลึกลบั   ของผูห้ญิงในภาพประกาศ ท าให้
ผูรั้บสารมีความสนใจท่ีจะอ่านติดตามเร่ืองราวการหายตวัไป  บวกกบัภาพแม่วยัสูงอายขุองคนหาย  
ท่ีทางมูลนิธิฯ น ามาใช้ประกอบการเล่าเร่ือง  เป็นภาพท่ีท าให้ผูส้มาชิกผูติ้ดตามเกิดความเห็นใจ  
เศร้าใจ  จนอยากจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ เช่นการแสดงความคิดเห็นให้ก าลังใจ
ครอบครัวคนหาย   การกดถูกใจเร่ืองราวการช่วยเผยแพร่ขอ้มูลต่อไปยงัสมาชิกเครือข่ายของตวัเอง  
แสดงถึงความไม่น่ิงเฉยต่อเร่ืองราวปัญหาคนหาย  ช่วยยกระดบัให้เร่ืองราวของการติดตามคนหาย  
ไม่ไดเ้ป็นเพียงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง  แต่เป็นเร่ืองรับผิดชอบร่วมกนัของ
สังคม   
 

http://www.facebook.com/thaimissing
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ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งการท างานหลงัการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ 
 
ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing   

 
  หลงัจากเจา้หน้าท่ีผูดู้แลเพจ ไดโ้พสภาพและขอ้ความลงบนเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคน
หาย มูลนิธิกระจกเงา” กระบวนการท างานเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายจึงเกิดข้ึนบนเฟซบุก๊น้ี  
โดยท่ีสมาชิกผูติ้ดตามไดเ้ขา้มากดถูกใจ  แสดงความคิดเห็น และร่วมแชร์ภาพประกาศเร่ืองราวการ
ติดตามคนหาย  ดงัตวัอย่างในภาพประกอบท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิกผูติ้ดตาม 
เฟซบุก๊   ท่ีมีการตอบสนองต่อประกาศการติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8  ตวัอยา่งการท างานหลงัการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ ดา้นการแสดงความคิดเห็น 
 

ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing   
 

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.facebook.com/thaimissing
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  จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก ในส่วนของการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นหลงัจากท่ี “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลลงบนเฟ
ซบุก๊ พบวา่สมาชิกผูติ้ดตามจะมีการร่วมแสดงความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 7 ลกัษณะ กล่าวคือ 1.การ
ให้ก าลงัใจ  2.การมีส่วนร่วมในการติดตาม 3.การขอพร 4.ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 5.การต าหนิการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  6.การช่ืนชม 7.บทเรียนอุทาหรณ์  ซ่ึงผูว้ิจยัจะขอน าเสนอความคิดเห็น
จากสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การแสดงข้อความให้ก าลังใจครอบครัวคนหาย   และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา 
 ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะน้ี พบไดจ้ากประกาศติดตามเด็กหาย  มากกวา่ประกาศติดตาม
คนหายท่ีมีอาการทางสมอง  เน่ืองจากสมาชิกผูติ้ดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูป้กครอง โดยผูอ่้าน
ประกาศกลุ่มน้ีมักจะแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความ “ขอให้พบตัวไวๆ”  และ “ขอให้น้อง
ปลอดภยั” เป็นการให้ก าลงัใจครอบครัวคนหาย อีกทั้งยงัส่งขอ้ความให้ก าลงัใจเจา้หน้าท่ีมูลนิธิ
กระจกเงา “ขอเป็นก าลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนสู้ๆ”   
 2. การแสดงความมีส่วนร่วมต่อการตามหาคนหายรวมกบัมูลนิธิกระจกเงา โดยมีขอ้ความ
แสดงออกในลกัษณะค าบอกเล่า เช่น “ขออนุญาตแชร์” “ช่วยแชร์แลว้นะคะ” “ช่วนกนัแชร์นะคะ” 
ซ่ึงขอ้ความเหล่าน้ีเป็นการบ่งบอกว่าผูอ่้านประกาศมีบทบาทในการช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา
ติดตามคนหาย  อีกทั้งยงัมีกลุ่มท่ีแจง้เบาะแสคนหายดว้ยการส่งภาพถ่ายพิกดัสถานท่ีท่ีพบเห็นผูมี้
ลกัษณะคลา้ยคนหายท่ีมูลนิธิกระจกเงาก าลงัประกาศติดตามหามาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล 
 3. การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะของการขอพรให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครองคนหาย ให้
แคลว้คลาดปลอดภยัจากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนหาย     ผา่นการแสดงความคิดเห็นดว้ยขอ้ความ
ต่างๆ เช่น “ขอให้คุณพระคุม้ครอง” “ขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง” และ  “ขอให้ความดีท่ีได้ท า
คุม้ครองคนหายดว้ยเถิด”   จากการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะขอพรน้ี แสดงถึงความมีส่วนร่วม
ต่อปัญหาคนหาย ท่ีผูอ่้านประกาศมุ่งหวงัเอาใจช่วยผา่นการขอพรให้ติดตามคนหายเจอ ซ่ึงมาจาก
บริบทโดยธรรมชาติจากพฤติกรรมของคนไทย ท่ีพึ่งพาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ  
  4. การแสดงความคิดเห็นท่ีรู้สึกเห็นอกเห็นใจครอบครัวคนหาย   โดยเฉพาะในกรณี
ประกาศติดตามเด็กหาย ท าให้ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มสมาชิกผูติ้ดตามและผูอ่้านประกาศ  จากเฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  นั้นเป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรหลาน  ซ่ึงมกัจะพบการแสดง
ความคิดเห็นผา่นขอ้ความท่ีวา่   “ถา้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในครอบครัวเรา” “ถา้เป็นลูกเป็นหลานเรา” “ใจ
เขาใจเรา” แสดงออกถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัครอบครัวคนหาย 
     5.การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะเชิงตดัพอ้ต่อวา่ และต าหนิการท างานดา้นการติดตาม
คนหายของเจา้หน้าท่ีต ารวจ  ผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตในประเด็นน้ีว่ามีความเป็นไปได้ท่ีสมาชิกผูอ่้าน
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ประกาศจะมี  ทศันคติในดา้นลบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้   บวกกบั
การไดเ้ห็นประกาศติดตามคนหาย  จึงเกิดค าถามต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงบางความคิด
เห็นใชถ้อ้ยค ารุนแรง   ออกนอกประเด็นการติดตามคนหาย   ใชก้ารแสดงความคิดเห็นเป็นท่ีระบาย
ความรู้สึก ความอึดอดัใจท่ีตวัเองมีอยู ่ 
 6. เกิดปรากฏการณ์ช่ืนชมคนดี เช่นเม่ือเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ได้
น าเสนอเร่ืองราวการมีส่วนร่วมในการติดตามคนหาย จากความร่วมมือของศิลปิน ดารา นกักีฬา  
พลเมืองดี รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สมาชิกผูติ้ดตามจะเกิดความรู้สึกยนิดี  และเขา้มา
แสดงความคิดเห็นช่ืนชมยกย่องผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงาติดตามคนหาย  โดยสมาชิก
กลุ่มน้ีจะรู้สึกแสดงความคิดเห็นดว้ยความอ่ิมเอมใจเป็นอยา่งยิง่เม่ือไดรั้บทราบเร่ืองราวดีๆ  
   7.สมาชิกผูติ้ดตามแสดงความคิดเห็นว่าเร่ืองราวเด็กหายท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ ได้
น ามาเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ในการเตือนใจพ่อแม่ผูป้กครองให้หันมาใส่ใจ   และระมดัระวงั
ความปลอดภยัให้แก่บุตรหลานในครอบครัว   ดว้ยการแสดงความคิดเห็นผ่านขอ้ความต่างๆ เช่น 
“ขอบคุณส าหรับขอ้มูลท่ีมีประโยชน์”  “จะไม่ให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนกบัครอบครัว”  และยงัมีสมาชิกอีก
กลุ่มหน่ึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีแต่ละคนได้พบเจอมาเขียนบอกเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกผูติ้ดตามรายอ่ืน 

 
ภาพที ่4.9  ตวัอยา่งการท างานหลงัการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ การกดถูกใจและกดเผยแพร่ขอ้มูล 
 

ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  

http://www.facebook.com/thaimissing
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  จากภาพตวัอย่างน้ีนอกจากการร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีไดอ่้านแลว้  สมาชิก
ผูติ้ดตามเฟซบุ๊กยงัได้กดถูกใจ โดยเลือกใช้สัญลกัษณ์การแสดงความรู้ท่ีไปในทางเศร้าและให้
ก าลงัใจ  เช่นประกาศติดตามคนหายรายน้ี  มีผูก้ดถูกใจมากกวา่ 1,500 ราย และยงัมีสมาชิกผูติ้ดตาม
อีกจ านวนหน่ึงท่ีร่วมกดเผยแพร่ขอ้มูลเน้ือหาภาพและขอ้ความท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดท้  าการส่ือสาร
จ านวน 902 คร้ัง  กระบวนการส่ือสารหลงัจากเผยแพร่ขอ้มูลของมูลนิธิกระจกเงาจึงไดท้  างานต่อไป
ยงัเครือข่ายผูใ้ชง้านเฟซบุก๊   

2. Channel  (เฟซบุ๊ก “ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ” )       
 เฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารประเด็น
การติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงา โดยช่องทางน้ีแบ่งการท างานออกเป็น 3 วธีิ  คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10  ตวัอยา่งการท างานของกระดานสนทนาใตภ้าพประกาศติดตามคนหาย 
 
ทีม่า : เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  
 
 1.การส่ือสารผ่านกระดานสนทนาใต้ภาพประกาศติดตามคนหาย  ตัวอย่างจาก
ภาพประกอบท่ีผูว้ิจยัได้ท าการสังเกตการใชง้าน  ในส่วนน้ีสมาชิกผูติ้ดตามทุกคนสามารถมองเห็น
เร่ืองนั้นในทางสาธารณะ โดยมีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของมูลนิธิกระจกเงาเป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล  เช่น
ประกาศติดตามคนหาย  ซ่ึงสมาชิกผูติ้ดตามสามารถแสดงความคิดเห็น  และแจง้เบาะแสให้กบั
เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา  ใตภ้าพและขอ้ความของเร่ืองราวการน าเสนอนั้นๆ    
 
 

http://www.facebook.com/thaimissing
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ภาพที ่4.11  ตวัอยา่งช่องทางการติดต่อทางกล่องขอ้ความ 
 
ทีม่า:  เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  
 
  2. การติดต่อส่ือสารผา่นทางกล่องขอ้ความดงัภาพตวัอยา่งน้ี  เป็นวธีิท่ีสมาชิกผูติ้ดตามเฟ
ซบุ๊กจะเป็นผูเ้ร่ิมเร่ืองในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เช่นการ
แจง้ขอ้มูลคนหาย การขอความช่วยเหลือ ซ่ึงผูดู้แลระบบของมูลนิธิกระจกเงา  จะเป็นผูรั้บเร่ือง
ด าเนินการ  ช่องทางน้ี มีเพียงสมาชิกผูติ้ดต่อและเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของมูลนิธิกระจกเงาเท่านั้น    
ท่ีจะเป็นผูรั้บทราบขอ้มูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.12  ตวัอยา่งการแจง้คนหายผา่นทางกระดานสาธารณะ 
 
ทีม่า:  เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  www.facebook.com/thaimissing  

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.facebook.com/thaimissing
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  3.การติดต่อผ่านกระดานการส่ือสารสาธารณะ วิธีน้ีเป็นการส่งขอ้มูลจากผูติ้ดต่อมายงั
มูลนิธิกระจกเงา  มีลกัษณะคล้ายกบัการติดต่อทางกล่องขอ้ความแต่จะแตกต่างกนัในส่วนของ
สมาชิกผูติ้ดตามทุกคนจะมองเห็นขอ้มูลน้ีไดใ้นทางสาธารณะ   
 ซ่ึงทั้ง 3 วิธี บนช่องทางการท างานของเฟซบุ๊กน้ี  ช่วยให้เจา้หน้าท่ีของมูลนิธิกระจกเงา  
มีปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารแบบ 2 ทาง ( Two way communication)  กบัสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสาร  
อีกทั้งช่องทางน้ียงัท าหน้าท่ีเสมือนศูนยก์ลาง   ในการรับแจง้และตรวจสอบข้อมูลคนหายของ
ประเทศไทย   สะทอ้นให้เห็นว่าช่องทางการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิกระจกเงาในปัจจุบนั  
ช่วยยกระดบัการส่ือสารกบัสังคมและสร้างเครือข่ายการท างานให้กบัมูลนิธิกระจกเงา  จนน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนต่อการติดตามคนหาย 
 
4.2  ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าทีผู้่ดูแลเฟซบุ๊ก  และตัวแทนเครือข่ายผู้ติดตามเฟซบุ๊ก “ศูนย์
ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 ผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลอันประกอบด้วย 1.  ตัวแทน
เจา้หน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จ  านวน 4 คน  2. ตวัแทนเครือข่าย
การท างานดา้นการติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จ  านวน 11 คน ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบในดา้นการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  และผลของการส่ือสารกบั
สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผา่นเฟซบุ๊กของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  โดยจะขอน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย 
  ผูว้ิจยัจะขอน าเสนอผลการสัมภาษณ์ในประเด็นขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนั  ระหว่าง
ตวัแทนเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก  “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  และเครือข่ายผูติ้ดตาม 
เฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ในประเด็นค าถามเร่ืองการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้าง
เครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊  โดยแบ่งประเด็นน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

1.1) การน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ 
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอผ่านทางเฟซบุ๊ก ตอ้งมีความถูกตอ้งผ่านการ
ตรวจสอบคดักรองเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ   โดยเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการน าเสนอ
ขอ้มูล    ทั้งน้ีเพราะค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาของตวัคนหายเป็นหลกั    ซ่ึงหากผูป้ฏิบติังาน
ละเลยหรือขาดความค านึงและไม่ให้ความส าคญัดา้นผลกระทบ การส่ือสารกบัสังคมผ่านเฟซบุ๊ก
ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”    อาจกลายเป็นดาบสองคมน ามาซ่ึงการก่อให้เกิดความ
เสียหาย อบัอาย ให้กบัคนหาย และครอบครัวได ้  ดว้ยเหตุน้ีทางผูป้ฏิบติังานจึงให้ความส าคญัใน
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ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูล   โดยการพูดคุยกบัครอบครัวคนหายและคนใกลชิ้ด    จากนั้นน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อประเมินแนวทางและวิธีการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่อไป  ซ่ึงจาก
กระบวนการท างานในส่วนน้ีเองท าใหส้มาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊   แสดงความเช่ือมัน่เช่ือมัน่ในขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่จากมูลนิธิกระจกเงา   เน่ืองจากมีภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในตวัองคก์ร   มัน่ใจไดว้า่
ประกาศท่ีมาจากเฟซบุ๊กน้ีผ่านการตรวจสอบมาจากเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดีแล้ว   ท าให้สมาชิก
ผูติ้ดตามเกิดความไวว้างใจในการช่วยส่งต่อขอ้มูล  แมว้า่ยงัมีผูท่ี้ยงักงัวลต่อการเผยแพร่ขอ้มูลภาพ
ประกาศคนหายอยู่บา้ง แต่ก็ยงัยอมรับในขอ้มูลท่ีมาจากมูลนิธิกระจกเงา  อีกทั้งองค์ประกอบท่ี
ปรากฏอยูใ่นประกาศติดตามคนหาย  เช่น สัญลกัษณ์องคก์ร มีรูปแบบการจดัวางภาพประกาศท่ีมี
มาตรฐานในการน าเสนอ   จึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือท าให้ผูติ้ดตามจ าจดไวว้างใจขอ้มูลประกาศคนหายท่ี
เผยแพร่มาจากเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”     

1.2)  การใชศิ้ลปะในการส่ือสาร 
  นอกจากน้ีจากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่น เฟซบุก๊ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย   มูลนิธิ 
กระจกเงา”  จะให้ความส าคญัในด้านการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าเสนอ  เพื่อความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือในประกาศติดตามคนหายแลว้   ทางมูลนิธิกระจกเงายงัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการน าเสนอ
เร่ืองราวการติดตามคนหายลงในเฟซบุ๊กในลกัษณะของการเล่าเร่ือง  กระบวนการน้ีจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใชศิ้ลปะในการเล่าเร่ืองมาน าเสนอขอ้มูลสู่สาธารณะ  เน่ืองจากการส่ือสารกบั
สังคมผ่านการเล่าเร่ืองจากประสบการณ์ของเจา้หน้าท่ี   สามารถท าให้เร่ืองราวของคนหายอยู่ใน
ความสนใจของผูอ่้านเปล่ียนจากผูติ้ดตามข่าวสาร    กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวปัญหาน้ี
ร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงแมว้า่เร่ืองราวท่ีไดน้ าเสนอบางคร้ังจะมีเน้ือหาท่ียาว  แต่ดว้ยวธีิการเขียน
เล่าเร่ืองให้น่าติดตามม จะช่วยให้สมาชิกผูติ้ดตามอยากจะอ่านในเน้ือหาได้น าเสนอ และร่วม
ติดตามอ่านเร่ืองราวของคนหายในคร้ังต่อไป  การใช้ศิลปะการเล่าเร่ืองมาด าเนินการส่ือสาร กบั
สังคมผา่นเฟซบุ๊ก จึงมีความส าคญั เพราะการส่ือสารจะช่วยท าให้คนในสังคมหนัมาสนใจประเด็น
การติดตามคนหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา   
 “เรามาวิเคราะห์กันว่าสมัยก่อนท าไมถึงมีคนติดตามเราน้อยมาก    สาเหตุหน่ึงเพราะ
เนือ้หามันแขง็มาก   การส่งแต่ภาพประกาศคนหาย ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพืน้ท่ีออนไลน์    
ดังนั้นเราจึงพยายามปรับปรุง เอาความรู้ต่างๆ ไปถอดบทเรียนเป็นเร่ืองเล่าโดยใช้ปรากฏการณ์ของ
สังคมว่าก าลังสนใจกับเร่ืองอะไร  เรากน็ าเร่ืองคนหายไปแปะเข้ากับส่ิงนั้นเพ่ือให้สอดคล้องและอยู่
ในกระแสเดียวกับเขา” (เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) 
  สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุก๊  ท่ีกล่าววา่การน าเสนอ
เร่ืองราวการติดตามคนหายผ่านการเล่าเร่ืองมูลนิธิกระจกเงา  จะช่วยท าให้สังคมยงัไม่ลืมเร่ืองราว
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และจดจ าใบหน้าของคนหายรายนั้นได้   แมว้่าเวลาจะผ่านไปแต่ข้อมูลของคนหายยงัไม่เลือน
หายไปจากความทรงจ าของคนในสังคม  โอกาสและความหวงัในการติดตามเบาะแสจึงเกิดข้ึนอยู่
เสมอ  อีกทั้งเน้ือหาโครงสร้างเร่ืองราวท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ   ท าให้ผูอ้่านเกิดมีความรู้สึกร่วม
ไปกบัเน้ือหาเพราะอ่านแลว้เกิดความรู้สึกอยากจะติดตามเร่ืองราวต่อ  โดยช่ืนชมการใชภ้าษาและ
วิธีการเขียน ท่ีได้เล่าเร่ืองราวการติดตามคนหายทั้งทางตรงและทางอ้อม    เช่นเร่ืองเล่าความ
ยากล าบากในการท างานไปจนถึงการประสบความส าเร็จในการติดตามคนหาย   เป็นการถอด
บทเรียนการท างาน   ถ่ายทอดโดยเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงามายงัสมาชิกผูติ้ดตาข่าวสาร  ซ่ึงผูว้ิจยั
ขอยกตวัอยา่งจากกรณีของนอ้งเจต เด็กชายเดชาวตั ยาต่อ เด็กหายจากพื้นท่ี จ.อุตรดิตถ ์ท่ีทางผูดู้แล
เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  เลือกใชก้ารเล่าเร่ืองจากส่ิงท่ีพบเจอในพื้นท่ี ระหวา่ง
การติดตามเด็กหาย ดงัภาพท่ี 4.13  
 

 
 
ภาพที ่4.13  เร่ืองเล่าจากเจา้หนา้ท่ีติดตามคนหายมูลนิธิกระจกเงา       
 
ทีม่า:   เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing  
 

2. การส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เตือนภยัและใหค้วามรู้กบัเครือข่าย 

  นอกจากการส่ือสารท่ีจะช่วยให้มูลนิธิกระจกเงา ส่งสารการติดตามคนหายออกไปยงั
เครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแลว้ ในขณะเดียวกนัการปฏิสัมพนัธ์ของแอดมินกบัแฟนเพจ (เจา้หน้าท่ี
มูลนิธิกระจกเงาและผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก) ก็อยูใ่นระดบัท่ีเขา้ถึงง่ายไม่ไดส่ื้อสารอยา่งเป็นทางการมาก
นกั   การส่ือสารผ่านช่องทางน้ีจึงเป็นการช่วยสร้างและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์   ให้ทั้ง 2 กลุ่มน้ี
เหมือนเพื่อนท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้เบาะแสของการติดตามคนหายจึง

http://www.facebook.com/thaimissing
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เกิดข้ึนท่ีช่องทางน้ี  อีกทั้งการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิกระจกเงา   ยงัท าหน้าท่ีเตือนภยัให้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊กเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อปัญหาคนหาย    และ
สืบเน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีคนร้ายการลกัพาตวัเด็กไปละเมิดทางเพศ  รวมถึงมีข่าวการ
ฆาตกรรมเด็กหายหลายราย   การส่ือสารในเร่ืองน้ีของมูลนิธิกระจกเงาผ่านทางเฟซบุ๊ก  เป็นการ
สะทอ้นภยัอนัตรายในวยัเด็กท่ีทวีความรุนแรงข้ึนในยุคปัจจุบนั   นอกจากนั้นยงัมีการส่ือสารเพื่อ
ชวนให้สังคมท าความเขา้ใจต่อปัญหาผูสู้งอายุท่ีมีอาการทางสมองหายตวัออกจากบา้น  ดงันั้นพ่อ 
แม่ ผูป้กครอง ลูกหลาน สมาชิกในครอบครัว  จ  าเป็นตอ้งต่ืนตวัวา่เร่ืองน้ีคือปัญหาของสังคมไม่ได้
เป็นเพียงปัญหาเล็กๆ  ในครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง   ควรเอาใจใส่ดูแลบุคคลในครอบครัวของ
ตวัเองมากข้ึน   โดยไดน้ าบทเรียนจากสถานการณ์คนหายท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดน้ าเสนอ   มาปรับใช้
เพื่อป้องกันภยัไม่ให้เกิดกับครอบครัวตัวเอง    ตลอดจนส่งมอบความห่วงใยไปยงัครอบครัว 
คนหายผา่น   การช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการติดตามคนหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา   
  ผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา   
  ผูว้ิจยัจะขอน าเสนอผลการสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกนัระหว่าง 2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ในดา้นผลของการกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  
โดยแบ่งประเด็นการน าเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี  

3. เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อจากมูลนิธิกระจกเงาไปยงัเครือข่าย 
  หลังจากท่ีมูลนิธิกระจกเงาได้ท าการเผยแพร่ข้อมูลการติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก  
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ”  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคม   ท่ี
เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในเร่ืองน้ี  เช่นการช่วยกดเผยแพร่ขอ้มูลการติดตามคนหายของ
เครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก การร่วมท าข่าวน าเสนอประเด็นการติดตามคนหายของส่ือมวลชน   เม่ือ
เห็นประกาศจากเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   ซ่ึงหากเป็นในกรณีเด็กถูกลกัพาตวั    
การช่วยเผยแพร่ขอ้มูลใบหน้าของเด็กหายให้แพร่กระจายไป ในวงกวา้งในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
ช่วยท าให้ผูพ้บเห็นประกาศจดจ าใบหนา้เด็กหายได้    ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการพบตวัเด็กหาย
ผา่นการแจง้เบาะแสจากพลเมืองดี  ผูพ้บเห็นเด็กท่ีมีลกัษณะคลา้ยและใกลเ้คียงจากประกาศภาพเด็ก
หาย    อีกทั้งการมีส่วนร่วมต่อเร่ืองน้ียงัรวมไปถึงการแจง้เบาะแสคนหายเขา้มาทางเฟซบุ๊ก   “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ผา่นการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพประกาศคนหาย   และส่งขอ้มูล
ถึงเจา้หนา้ท่ีโดยตรงมาทางกล่องขอ้ความ  จากประเด็นการติดตามเด็กหายท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจช่วย
แพร่เผยข้อมูล   น ามาสู่การขยายผลชุดข้อมูลการส่ือสารกับสังคมของมูลนิธิกระจกเงา     
ในดา้นการติดตามคนหายวยัผูใ้หญ่ ผูสู้งอายพุลดัหลงท่ีมีอาการทางสมอง    ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีผูแ้ลเฟ
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ซบุ๊กไดอ้ธิบายวา่สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก    มีมุมมองและทศันคติท่ีกวา้งข้ึนกบัคนไร้บา้นท่ีพบเจอ
ในพื้นท่ีสาธารณะ เน่ืองจากเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”    ไดมี้การส่ือสารเพื่อ
สร้างทศันคติให้สังคมมองคนไร้บา้นว่าพวกเขาอาจจะเป็นคนท่ีหายออกมาจากครอบครัว   ดว้ย
สาเหตุจากอาการหลงลืม  พลดัหลงและไม่สามารถจดจ าเร่ืองราวในอดีตของครอบครัวได ้  จึงมา
ใช่ชีวิตเร่ร่อนอยูข่า้งถนน   ซ่ึงผลจากการส่ือสารน้ีไดส้ร้างทศันคติในการเปิดรับขอ้มูลการติดตาม
คนหายวยัผูใ้หญ่    ท่ีบางคนพลดัหลงไปใชชี้วิตเป็นคนเร่ร่อนกินนอนอยูข่า้งถนน   จนน ามาสู่การ
แจง้เบาะแสจากพลเมืองดีท่ีพบเห็นคนเร่ร่อน   และสงสัยว่าอาจจะเป็นคนหายรายเดียวกันกับท่ี
มูลนิธิกระจกเงาก าลงัประกาศติดตามหา    และจากขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ผูดู้แลเฟซบุก๊ไดอ้ธิบายสามารถ
มาน ามาบรรยายเป็นภาพไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13  ประกาศพบตวัคนหายพลดัหลง (ผูสู้งอายมีุอาการหลงลืม) พบเจอบริเวณขา้งถนน 
ทีม่า : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing  
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 
 
ภาพที ่4.14   ประกาศพบตวัคนหายพลดัหลง (ผูสู้งอายมีุอาการหลงลืม) พบเจอบริเวณขา้งถนน 
 
ทีม่า:   เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing  
 

4. เกิดเครือข่ายผูส้นบัสนุนการท างาน 
 จากการช่วยเผยแพร่ขอ้มูลการติดตามคนหายต่อไปยงัเครือข่าย  และการแจง้เบาะแส

คนหาย กลบัมายงัมูลนิธิกระจกเงา  เป็นการแสดงให้เห็นวา่สมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารมีความพร้อม
ในการช่วยเหลือติดตามคนหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา   ภาคเอกชนน าภาพประกาศคนหายข้ึนฉาย
บนจอดิจิทลับิลบอร์ดในหลายจุดทัว่ประเทศ   ส่ือมวลชนน าเร่ืองราวการติดตามคนหายไปขยายต่อ

http://www.facebook.com/thaimissing
http://www.facebook.com/thaimissing
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ในส่ือช่องทางต่างๆ นอกจากน้ียงัมีสมาชิกผูติ้ดตามอีกกลุ่มหน่ึงท่ีติดต่ออาสาเขา้มาร่วมช่วยเหลือ   
ด้วยการน าภาพประกาศติดตาม คนหาย ไปตีพิมพ์เผยแพร่ลงบนส่ือประชาสัมพนัธ์หลากหลาย
รูปแบบ   อยา่งเช่นในกรณีของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กคนหน่ึง    ท่ีในชีวิตส่วนตวันั้นมีอาชีพเป็น
เจา้ของกิจการน ้ าด่ืมในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดเ้ขา้มาเห็นเร่ืองราวท่ีทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  เล่าเร่ืองแนวคิดการติดตามคนหายในต่างประเทศท่ีทางผูป้ระกอบการน ้ าด่ืมได้
ท าการติดภาพประกาศคนหายไวบ้นผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดตามคนหาย   เม่ือ
สมาชิกผูติ้ดตามรายดงักล่าวไดอ่้านเร่ืองราวน้ีจึงติดต่อเสนอตวัเขา้มาร่วมท าเร่ืองน้ีให้เกิดข้ึนจริงใน
ประเทศไทยและจากการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการน ้าด่ืมรายเล็กในคร้ังน้ีไดส่้งต่อแนวคิด
ไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทอ่ืนๆ  ท่ีติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจก
เงา”  อาสามาช่วยน าภาพคนหายไปประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด  
มีกลุ่มศิลปิน  ดารา ผูมี้ช่ือเสียง  ร่วมถือภาพประชาสัมพนัธ์ติดตามคนหาย  ท าใหเ้ร่ืองคนหายเป็นท่ี
สนใจของคนในสังคม   เกิดเครือข่ายการท างานท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  น ามาสู่ความร่วมมือร่วมใจ
ในการเสนอตวัเขา้มามีบทบาทผลกัดนัภารกิจการติดตามคนหาย   นบัเป็นผลพวงจากการส่ือสาร
กบัสังคมท่ีสามารถสร้างและสะสมสมาชิกเครือข่ายการท างานดา้นการติดตามคนหายให้กบัมูลนิธิ
กระจกเงา  ซ่ึงล าพงัแลว้ก าลงัของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงาเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถท าเร่ืองน้ีได ้   
ตอ้งอาศยัก าลงัจากเครือข่ายฝ่ายต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างาน  ผูว้ิจยัจะขอ
ยกตวัอยา่งจากภาพท่ี 4.14  มาเป็นตวัอยา่งประกอบขอ้มูลการน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.15 ตวัอยา่งการมีส่วนร่วมในการติดตามคนหาย จากสมาชิกเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  
มูลนิธิกระจกเงา”  

 

ทีม่า : เฟซบุก๊ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  www.facebook.com/thaimissing  

http://www.facebook.com/thaimissing
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5. สังคมเกิดตระหนกัต่อปัญหา และอยากเห็นการเปล่ียนแปลง    
 จากผลของการช่วยเหลือจากเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก ในดา้นการช่วยเผยแพร่ขอ้มูล 

และเครือข่ายผูร่้วมสนบัสนุนการท างานท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอไว ้ สะทอ้นให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเกิด
ความตระหนกัต่อสถานการณ์คนหายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและอยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงต่อ
การแกไ้ขปัญหาคนหายในทิศทางทีดีข้ึน  ต่างจากในอดีตท่ีเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัของคนในสังคม  
และการมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในความเปล่ียนแปลงต่อประเด็นปัญหาคนหายในประเทศไทยท่ีเกิดจาก
เครือข่ายในสังคม   เป็นการขยายผลสืบเน่ืองมาจากปรากฏการณ์ฆาตรกรรมเด็กหายต่อเน่ืองถึง 3 
ศพ  ในปี พ.ศ. 2556  ท่ีเป็นเหตุใหส้ังคมต่ืนตวัต่อปัญหาเด็กหาย   ในขณะนั้นมีผูติ้ดตามข่าวสารทาง
เฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  อยากเห็นการเปล่ียนแปลงปัญหาน้ีให้เป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด   จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจในการขบัเคล่ือนปัญหาจากภาคประชาชน   มูลนิธิกระจกเงา
จึงใช้พื้นท่ีบนเฟซบุ๊กประชาสัมพนัธ์รณรงค์และเชิญชวนคนในสังคมร่วมลงช่ือผ่านเว็บไซต์  
www.chang.org  เรียกร้องใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติ ท าการจดัตั้งศูนยติ์ดตาม คนหายภาครัฐ โดย
สามารถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมลงช่ือได้มากกว่าสามหม่ืนรายและจาก
ปรากฏการณ์น้ีก็ไดส่้งผลให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   ยอมรับขอ้เสนอและจดัตั้งโครงสร้างศูนย์
จดัการคนหายนิรนาม   ยอมรับในขอ้เรียกร้องจาก ภาคประชาชน และมีค าสั่งใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจรับแจง้ความคนหายทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไขของระยะเวลามาเป็นขอ้ก าหนด  ซ่ึงเหตุการณ์น้ี
นบัวา่เป็นความเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนชนท่ีสร้าง
ประโยชน์โดยตรงให้กบัครอบครัวคนหาย  และในระยะเวลาต่อมาหน่วยงานในส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ไดเ้ห็นถึงกลไกการส่ือสารกบัสังคมผ่านเฟซบุ๊กเพื่อใช้ขบัเคล่ือนการท างานติดตามคน
หายของมูลนิธิกระจกเงา และมองเห็นวา่เครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนส าคญัในการติดตามคนหาย    
เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเป็นตน้แบบของช่องทางในการส่ือสาร
เร่ืองน้ีกบัสังคมได ้   จึงไดมี้การส่งตวัแทนจากหน่วยงานมาติดต่อพูดคุยกบัทางผูดู้แลเฟซบุก๊  “ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อขอแนวทางในการท างานไปปรับใช ้ในการส่ือสารเพื่อติดตาม
คนหายโดยไดจ้ดัตั้งเฟซบุ๊กในช่ือ “ศูนยบ์ริหารจดัการคนหายและศพนิรนาม - ศบคน.ตร.” แต่เม่ือ
เฟซบุก๊ของหน่วยงานน้ีไดเ้ปิดใชง้านเป็นส่ือกลางในการติดตามคนหายมาระยะหน่ึง ก็เงียบหายไป 
จนปัจจุบนักลายเป็นเฟซบุก๊ท่ีไม่มีผูใ้ชง้าน  

 

http://www.chang.org/


 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
                  ผูว้ิจยัขอสรุปผลการศึกษาวิจยัเร่ือง  “การส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตาม 
คนหาย  ผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเกิดจากการ
ท่ีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในมูลนิธิกระจกเงามาเป็นเวลากวา่ 8 ปี   ไดเ้ห็นถึงพฒันาการ
ทางการส่ือสารกบัสังคมในดา้นการติดตามคนหายของเจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจก
เงา   อีกทั้งไดรั้บทราบถึงความยากล าบากในการติดตามคนหายของเจา้หน้าท่ีในอดีต   และยงัได้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยา่งมากต่อการติดตามคนหายของเจา้หนา้ท่ีในปัจจุบนั   ทั้งน้ีมาจาก
การท่ีมูลนิธิกระจกเงาได้ท าการส่ือสารกับสังคมในประเด็นการติดตามคนหาย ผ่านเฟซบุ๊ก  
 “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  และผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นวา่เร่ืองคนหายยงัคงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ืองในสังคมไทย  ทั้งสาเหตุเด็กถูกลกัพาตวั  เด็กสมคัรใจหนีออกบา้น  ผูใ้หญ่มีอาการ 
ทางสมอง  อาการหลงลืม ตลอดจนปัญหาจากครอบครัวท่ีมาในรูปแบบต่างๆ  ส่งผลให้มูลนิธิ
กระจกเงาท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่ ง   คอยช่วยเหลือครอบครัวคนหายติดตามหาสมาชิกท่ีหายตัวไป 
กลบัคืนสู่ครอบครัว   
                     จากความสนใจในเร่ืองการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  
ผ่านเฟซบุ๊ก   “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”     จึงเป็นหัวขอ้วิจยัท่ีผูศึ้กษาอยากจะท าการ
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารของมูลนิธิกระจกเงา   เพื่อให้วิจยัช้ินน้ีเกิดประโยชน์ 
ต่อสังคมในอนาคต   ซ่ึงงานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย   ผ่านเฟซบุ๊ก 
ของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย   มูลนิธิกระจกเงา   และศึกษาผลของการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้าง
เครือข่ายผ่านเฟซบุ๊กของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  โดยผูศึ้กษาอาศยัวิธีเก็บขอ้มูล 
 2 วิธี คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-ParticipantObservation) จากการสังเกตท างานของเฟ
ซบุ๊ก  “ศูนย์ข้อมูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา” และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interviews) 
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จ านวน 4 คน  และตวัแทนเครือข่าย
การท างานดา้นการติดตามคนหายของศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  จ านวน 11 คน  โดยใน
บทน้ีผูศึ้กษาแบ่งเน้ือหาเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่การสรุปผล การอภิปราย และการเสนอแนะ   
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5.1 สรุปผลการวจัิย   
                     ในส่วนของการสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ประมวลผลการศึกษาการส่ือสาร 
กับสังคมผ่านเฟซบุ๊กของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  โดยจะสรุปผลการวิจัย 
ท่ีไดศึ้กษาไวด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1. ผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากการท างานของเฟซบุ๊ก  “ศูนย์ข้อมูล 
คนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 5.1.1 ลกัษณะการท างานของเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 
 จากการสังเกตการท างานของเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   ในส่วนของ
พื้นท่ีการส่ือสารน้ีจะประกอบไปดว้ย 

1. Message  (ขอ้ความท่ีใชใ้นการส่ือสาร) 
 เป็นกระบวนการผลิตสารของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา  ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดประเด็นการ

ส่ือสารกบัสังคม โดยใชก้ารเล่าเร่ืองการติดตามคนหายในหลากหลายแง่มุม ใหส้มาชิกผูติ้ดตามเกิด
ความสนใจและมีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ 

2. Channel  ( เฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ) 
การส่ือสารผา่นเฟซบุ๊ก   “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  มีช่องทางการติดต่อให้กบัสมาชิก
ผูติ้ดตามสามารถติดต่อส่ือสารกบัทางเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก 3 วิธี คือ  1. การส่ือสารผา่นกระดาน
สนทนาใตภ้าพประกาศติดตามคนหาย  2.การติดต่อส่ือสารผา่นทางกล่องขอ้ความ 3.การติดต่อผ่าน
กระดานสาธารณะ   ซ่ึงทั้ง3 วิธีน้ีเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์การส่ือสารแบบ 2 ทาง  
(Two way communication) ให้กบัเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงาและสมาชิกผูติ้ดตามไดติ้ดต่อส่ือสาร
ในประเด็นการติดตามคนหาย 
 5.1.2  ลกัษณะโครงสร้างของประกาศตามหาคนหาย 
 จากการสังเกตเน้ือหาในประกาศและปฏิกิริยาผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  ผลวิจยัพบว่า ลกัษณะ
โครงสร้างประกาศตามหาคนหาย ของเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” นั้นแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  
  1. ขอ้ความค าว่า “เด็กหาย” และ “คนหาย” ถูกจดัอยู่ในล าดบัสูงสุดของภาพประกาศ 
ออกแบบตวัอกัษรด้วยข้อความสีขาว  พื้นหลังสีส้ม เป็นมาตรฐานในการท าประกาศเผยแพร่  
 ซ่ึงขอ้ความในหัวขอ้ประกาศท่ีต่างกนั  ก็เพื่อจะส่ือสารถึงช่วงวยัของคนหายท่ีมูลนิธิกระจกเงา
ก าลงัตามหา            
 2. ภาพใบหน้าของคนหายจะใช้ภาพท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุดของคนหาย   ถูกจัดน ามา 
วางไวท่ี้ก่ึงกลางของภาพประกาศ ดว้ยขนาดท่ีเด่นชดั  โดยมีพื้นหลงัของภาพเป็นสีขาวและบริเวณ
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ส่วนล่างของภาพประกาศจะระบุขอ้มูลวนัท่ีหายตวั    และวนัท่ีมูลนิธิกระจกเงาประกาศตามหา 
ดว้ยตวัอกัษรสีส้ม     
  3.ในส่วนล่างของภาพประกาศอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา” www.facebook.com/thaimissing โดยใชต้วัอกัษรสีขาววางอยูบ่นพื้นหลงัสีส้ม  ดา้นซา้ย
ของกรอบขอ้ความจะมีสัญลกัษณ์  (โลโก)้ ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ส่วนดา้นขวาของ
กรอบขอ้ความจะมีสัญลกัษณ์  (โลโก)้ มูลนิธิกระจกเงา  เพื่อเป็นการยืนยนัแหล่งท่ีมาสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัประกาศตามหาคนหาย        
   4.ขอ้ความท่ีใชเ้ผยแพร่ประกอบกบัภาพประกาศติดตามคนหาย จะข้ึนหวัเร่ือง “เด็กหาย” 
และ “คนหาย” เช่นเดียวกนักบัขอ้ความในภาพประกาศ     จากนั้นจะตามดว้ยขอ้มูลของคนหาย ช่ือ 
นามสกุล อาย ุส่วนสูง รูปพรรณ สัณฐาน บริเวณท่ีหายตวั หากเป็นกรณีคนหาย ท่ีมีอาการทางสมอง 
จะมีขอ้ความระบุเพิ่มเติม ทา้ยขอ้ความจะระบุหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อมูลนิธิกระจกเงา  ลงช่ือ ศูนย์
ขอ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา    และวนัท่ีท าการประกาศติดตามหา ในส่วนทา้ยของประกาศ   เพื่อ
เป็นการยนืยนัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัภาพประกาศติดตามคนหาย   
   5. ข้อมูลท่ีแสดงในส่วนของสาธารณะ   ซ่ึงสมาชิกผู ้ติดตามสามารถมองเห็นได้  
ประกอบดว้ย จ านวนผูก้ดถูกใจ จ านวนผูก้ดเผยแพร่ขอ้มูล และความคิดเห็นจากสมาชิกผูติ้ดตาม 
 5.1.3 ปฏิกริิยาของผู้อ่านประกาศจาก เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   
 จากการสังเกตปฏิกิริยาของผู ้อ่านประกาศทาง เฟซบุ๊ก“ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา”   ผลวจิยันั้นแบ่งรายละเอียดออกเป็น 7 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 
  1.  การแสดงขอ้ความใหก้ าลงัใจครอบครัวคนหาย  และเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงการ
แสดงความคิดเห็นในลกัษณะน้ี  พบไดจ้ากประกาศติดตามเด็กหาย   มากกว่าประกาศติดตามคน
หายท่ีมีอาการทางสมอง  เน่ืองจากสมาชิกผูติ้ดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูป้กครอง โดยผูอ่้านประกาศ
กลุ่มน้ีมกัจะแสดงความคิดเห็นดว้ยขอ้ความ “ขอให้พบตวัไวๆ”  และ “ขอให้นอ้งปลอดภยั”  เป็น
การใหก้ าลงัใจครอบครัวคนหาย อีกทั้งยงัส่งขอ้ความใหก้ าลงัใจเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงา “ขอเป็น
ก าลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนสู้ๆ”   
 2. การแสดงความมีส่วนร่วมต่อการตามหาคนหายร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา  โดยมี
ขอ้ความแสดงออกในลกัษณะค าบอกเล่า  เช่น “ขออนุญาตแชร์” “ช่วยแชร์แลว้นะคะ”  “ช่วยกนั
แชร์นะคะ” ซ่ึงขอ้ความเหล่าน้ีเป็นการบ่งบอกวา่ผูอ่้านประกาศ    มีบทบาทในการช่วยเหลือมูลนิธิ
กระจกเงาติดตามคนหาย  อีกทั้งยงัมีกลุ่มท่ีแจง้เบาะแสคนหายดว้ยการส่งภาพถ่าย  พิกดัสถานท่ีท่ี
พบเห็นผู ้มีลักษณะคล้ายคนหายท่ีมูลนิธิกระจกเงาก าลังประกาศติดตามหามาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบขอ้มูล 

http://www.facebook.com/thaimissing
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 3. การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะของการขอพรให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครองคนหาย    ให้
แคลว้คลาดปลอดภยัจากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนหาย  ผ่านการแสดงความคิดเห็นดว้ยขอ้ความ
ต่างๆ เช่น “ขอให้คุณพระคุม้ครอง” “ขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง” และ  “ขอให้ความดีท่ีได้ท า
คุม้ครองคนหายดว้ยเถิด”   จากการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะขอพรน้ี  แสดงถึงความมีส่วนร่วม
ต่อปัญหาคนหาย  ท่ีผูอ่้านประกาศมุ่งหวงัเอาใจช่วยผา่นการขอพรให้ติดตามคนหายเจอ ซ่ึงมาจาก
บริบทโดยธรรมชาติจากพฤติกรรมของคนไทย ท่ีพึ่งพาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ  
  4. การแสดงความคิดเห็นท่ีรู้สึกเห็นอกเห็นใจครอบครัวคนหาย  โดยเฉพาะในกรณี
ประกาศติดตามเด็กหาย ท าให้ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มสมาชิกผูติ้ดตามและผูอ่้านประกาศ  จากเฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  นั้นเป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรหลาน  ซ่ึงมกัจะพบการแสดง
ความคิดเห็นผ่านข้อความท่ีว่า “ถ้าเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในครอบครัวเรา”   “ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเรา” 
 “ใจเขาใจเรา” แสดงออกถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัครอบครัวคนหาย 
     5.การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะเชิงตดัพอ้ต่อวา่ และต าหนิการท างานดา้นการติดตาม
คนหายของเจา้หน้าท่ีต ารวจ  ผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตในประเด็นน้ีว่ามีความเป็นไปได้ท่ีสมาชิกผูอ่้าน
ประกาศจะมี  ทศันคติในดา้นลบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้   บวกกบั
การไดเ้ห็นประกาศติดตามคนหาย จึงเกิดค าถามต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงบางความคิด
เห็นใชถ้อ้ยค ารุนแรง  ออกนอกประเด็นการติดตามคนหาย   ใชก้ารแสดงความคิดเห็นเป็นท่ีระบาย
ความรู้สึก ความอึดอดัใจท่ีตวัเองมีอยู ่ 
 6. เกิดปรากฏการณ์ช่ืนชมคนดี เช่นเม่ือเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ได้
น าเสนอเร่ืองราวการมีส่วนร่วมในการติดตามคนหาย จากความร่วมมือของศิลปิน ดารา  นกักีฬา  
พลเมืองดี รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สมาชิกผูติ้ดตามจะเกิดความรู้สึกยนิดี  และเขา้มา
แสดงความคิดเห็นช่ืนชมยกย่องผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงาติดตามคนหาย  โดยสมาชิก
กลุ่มน้ีจะรู้สึกแสดงความคิดเห็นดว้ยความอ่ิมเอมใจเป็นอยา่งยิง่เม่ือไดรั้บทราบเร่ืองราวดีๆ  
     7. สมาชิกผูติ้ดตามแสดงความคิดเห็นวา่เร่ืองราวเด็กหายท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ  ได้
น ามาเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ในการเตือนใจพ่อแม่ผูป้กครองให้หันมาใส่ใจ   และระมดัระวงั
ความปลอดภยัให้แก่บุตรหลานในครอบครัว   ดว้ยการแสดงความคิดเห็นผ่านขอ้ความต่างๆ เช่น 
“ขอบคุณส าหรับขอ้มูลท่ีมีประโยชน์”  “จะไม่ให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนกบัครอบครัว”   และยงัมีสมาชิกอีก
กลุ่มหน่ึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีแต่ละคนได้พบเจอมาเขียนบอกเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกผูติ้ดตามรายอ่ืน 
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 ส่วนท่ี 2. ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู ้ดูแลเฟซบุ๊ก และตัวแทนสมาชิกเครือข่าย
ผูติ้ดตามเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” 

       ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะอธิบายข้อสรุปข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์การวิจยั โดยพิจารณา
คดัเลือกจากเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกนัของทั้ง 2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 1.  ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล
เฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จ  านวน 4 คน  2. ตวัแทนเครือข่ายการท างานดา้นการ
ติดตามคนหายของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จ  านวน 11 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบใน
ด้านการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  และผลของการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้าง
เครือข่ายผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  โดยจะขอน าเสนอขอ้มูลท่ีใกลเ้คียง
กนัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคน
หาย มูลนิธิกระจกเงา” สามารถแบ่งประเด็นน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
  1.1 การน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ 
  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอผา่นทางเฟซบุก๊ ตอ้งมีความถูกตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบคดักรองเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ   โดยเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการน าเสนอ
ขอ้มูล    ทั้งน้ีเพราะค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาของตวัคนหายเป็น ซ่ึงจากกระบวนการท างาน ใน
ส่วนน้ีเองท าให้สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก   แสดงความเช่ือมัน่เช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีเผยแพร่จากมูลนิธิ
กระจกเงา   เน่ืองจากมีภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในตวัองค์กร   มัน่ใจไดว้่าประกาศท่ีมาจาก 
เฟซบุ๊กน้ีผ่านการตรวจสอบมาจากเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดีแล้ว   ท าให้สมาชิกผูติ้ดตามเกิดความ
ไวว้างใจในการช่วยส่งต่อขอ้มูล   
 1.2 การใชศิ้ลปะในการส่ือสาร 
  มูลนิธิกระจกเงาได้ให้ความส าคญัต่อการน าเสนอเร่ืองราวการติดตามคนหายลงใน 
เฟซบุก๊ในลกัษณะของการเล่าเร่ือง  เน่ืองจากการส่ือสารกบัสังคมผา่นการเล่าเร่ืองจากประสบการณ์
ของเจา้หน้าท่ี สามารถท าให้เร่ืองราวของคนหายอยู่ในความสนใจของผูอ่้านเปล่ียนจากผูติ้ดตาม
ข่าวสาร กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวปัญหาน้ีร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา  การใชศิ้ลปะการเล่า
เร่ืองมาด าเนินการส่ือสารกบัสังคมผา่นเฟซบุ๊กจึงมีความส าคญั เพราะการส่ือสารจะช่วยท าให้คน 
ในสังคมหนัมาสนใจประเด็นการติดตามคนหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา  อีกทั้งการน าเสนอขอ้มูล
ในส่วนน้ีจะช่วยท าใหส้ังคมยงัไม่ลืมเร่ืองราวและจดจ าใบหนา้ของคนหายรายนั้นได ้  แมว้า่เวลาจะ
ผ่านไปแต่ข้อมูลของคนหายยงัไม่เลือนหายไปจากความทรงจ าของคนในสังคม  โอกาสและ
ความหวงัในการติดตามเบาะแสจึงเกิดข้ึนอยูเ่สมอ   

1.3 การส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เตือนภยัและใหค้วามรู้กบัเครือข่าย 



75 

  ปฏิสัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงาและผูติ้ดตามเฟซบุก๊   อยูใ่นระดบัท่ีเขา้ถึง
ง่ายไม่ได้ส่ือสารอย่างเป็นทางการมากนัก   การส่ือสารผ่านช่องทางน้ีจึงเป็นการช่วยสร้างและ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์   ให้ทั้ง 2 กลุ่มน้ีเหมือนเพื่อนท่ีสามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ได ้เบาะแสของการติดตามคนหายจึงเกิดข้ึนท่ีช่องทางน้ี  อีกทั้งการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิ
กระจกเงายงัท าหน้าท่ีเตือนภยัให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊กเล็งเห็นถึง
ความส าคญัต่อปัญหาคนหาย  ดงันั้นพ่อ แม่ ผูป้กครอง ลูกหลาน สมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้ง
ต่ืนตวัวา่เร่ืองน้ีคือปัญหาของสังคมไม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาเล็กๆ  ในครอบครัวใครอบครัวหน่ึง   ควร
เอาใจใส่ดูแลบุคคลในครอบครัวของตวัเองมากข้ึน   โดยไดน้ าบทเรียนจากสถานการณ์คนหายท่ี
มูลนิธิกระจกเงาไดน้ าเสนอ   มาปรับใชเ้พื่อป้องกนัภยัไม่ให้เกิดกบัครอบครัวตวัเอง    ตลอดจนส่ง
มอบความห่วงใยไปยงัครอบครัวคนหายผา่น   การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการติดตามคน
หายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา 

2. ผลของการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผา่นเฟซบุก๊ของ  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  
มูลนิธิกระจกเงา ” 

2.1 เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อจากมูลนิธิกระจกเงาไปยงัเครือข่าย 
  หลงัจากท่ีมูลนิธิกระจกเงาได้ท าการเผยแพร่ขอ้มูลการติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก  
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ”  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคม  
 ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในเร่ืองน้ี  เช่นการช่วยกดเผยแพร่ขอ้มูลการติดตามคนหาย 
ของเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก การร่วมท าข่าวน าเสนอประเด็นการติดตามคนหายของส่ือมวลชน   
เม่ือเห็นประกาศจากเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จากประเด็นการติดตามเด็กหาย
ท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจช่วยแพร่เผยขอ้มูล   น ามาสู่การขยายผลชุดขอ้มูลการส่ือสารกบัสังคมของมูลนิธิ
กระจกเงา  ในด้านการติดตามคนหายวยัผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุพลดัหลงท่ีมีอาการทางสมอง    ซ่ึงทาง
เจา้หนา้ท่ีผูแ้ลเฟซบุ๊กไดอ้ธิบายวา่สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊    มีมุมมองและทศันคติท่ีกวา้งข้ึนกบัคน
ไร้บา้นท่ีพบเจอในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงผลจากการส่ือสารน้ีไดส้ร้างทศันคติในการเปิดรับขอ้มูลการ
ติดตามคนหายวยัผูใ้หญ่    ท่ีบางคนพลดัหลงไปใชชี้วติเป็นคนเร่ร่อนกินนอนอยูข่า้งถนน   จนน ามา
สู่การแจง้เบาะแสจากพลเมืองดีท่ีพบเห็นคนเร่ร่อน   และสงสัยวา่อาจจะเป็นคนหายรายเดียวกนักบั
ท่ีมูลนิธิกระจกเงาก าลงัประกาศติดตามหา     

2.2 เกิดเครือข่ายผูส้นบัสนุนการท างาน 
 สมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารมีความพร้อมในการช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงาติดตามคน

หาย ภาคเอกชนร่วมสนบัสนุนพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์รูป  ส่ือมวลชนร่วมน าเสนอข่าว และในกรณี
ของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กท่ีเป็นเจา้ของกิจการน ้ าด่ืมในจงัหวดักาฬสินธ์ุ   ได้ติดต่อขอน าภาพ 
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เ ด็กหายไปติดไว้ท่ีขวดผลิตภัณฑ์น ้ า ด่ืม ท่ีท าจ าหน่าย    และจากการเข้ามามี ส่วนร่วม 
ของผูป้ระกอบการน ้าด่ืมรายเล็กในคร้ังน้ี    ไดส่้งต่อแนวคิดไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทอ่ืนๆ  
ท่ีติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก   “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”    อาสามาช่วยน าภาพคนหายไป
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด  มีกลุ่มศิลปิน  ดารา ผูมี้ช่ือเสียง  
ร่วมถือภาพประชาสัมพันธ์ติดตามคนหาย   ท าให้เร่ืองคนหายเป็นท่ีสนใจของคนในสังคม    
เกิดเครือข่ายการท างานท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  น ามาสู่ความร่วมมือร่วมใจในการเสนอตวัเขา้มามี
บทบาทผลกัดนัภารกิจการติดตามคนหาย    
 2.3 สังคมเกิดตระหนกัต่อปัญหา และอยากเห็นการเปล่ียนแปลง    
 สมาชิกเครือข่ายผูติ้ดตามเฟซบุ๊กความตระหนกัต่อสถานการณ์คนหายท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและอยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงต่อการแกไ้ขปัญหาคนหายในทิศทางทีดีข้ึน  ต่างจาก
ในอดีตท่ีเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัของคนในสังคม  ในปี 2556 จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ขบัเคล่ือนปัญหาจากภาคประชาชน   มูลนิธิกระจกเงาจึงใชพ้ื้นท่ีบนเฟซบุ๊กประชาสัมพนัธ์รณรงค์
และเชิญชวนคนในสังคมร่วมลงช่ือผ่านเว็บไซต์  www.chang.org  เรียกร้องให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท าการจดัตั้งศูนยติ์ดตามคนหายภาครัฐ   โดยสามารถประชาสัมพนัธ์รณรงคใ์ห้ประชาชน
มาร่วมลงช่ือได้มากกว่าสามหม่ืนราย   และจากปรากฏการณ์น้ีก็ได้ส่งผลให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ   ยอมรับขอ้เสนอและจดัตั้งโครงสร้างศูนยจ์ดัการคนหายนิรนาม   ยอมรับในขอ้เรียกร้อง 
จากภาคประชาชน  และมีค าสั่งให้พนักงานเจา้หน้าท่ีต ารวจรับแจง้ความคนหายทนัทีโดยไม่มี
เง่ือนไขของระยะเวลามาเป็นขอ้ก าหนด ซ่ึงเหตุการณ์น้ีนับว่าเป็นความเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั 
ท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนชน ท่ีสร้างประโยชน์โดยตรงให้กบัครอบครัว 
คนหาย   
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย  
 จากการศึกษาเ ร่ืองการส่ือสารกับสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหาย  
 ผ่านเฟซบุ๊ก  ของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา ”   ผู ้วิจ ัยจะขอน า เสนอเ น้ือหา 
ในส่วนอภิปรายผลตามปัญหาน าวิจยัท่ีก าหนดไวก้ล่าวคือ  มูลนิธิกระจกเงามีการส่ือสารกบัสังคม
เพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผา่นเฟซบุ๊กอยา่งไร  และการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ผ่านเฟซบุ๊ก ของ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ” มีผลต่อการสร้างความต่ืนตวัทางสังคม 
ในดา้นการติดตามคนหายอยา่งไร ดงัต่อไปน้ี 
 ปัญหาน าวิจยัในประเด็นมูลนิธิกระจกเงามีการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้างเครือข่าย
ติดตามคนหายผา่นเฟซบุก๊อยา่งไร    
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 ผลการศึกษาพบวา่มูลนิธิกระจกเงา  ไดใ้ช้เฟซบุ๊ก ส่ือสารเพื่อติดตามคนหายในช่ือเฟ
ซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  โดยเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา ใช้การส่ือสารผ่าน
ช่องทางน้ีเป็นหลัก   ดังนั้นเฟซบุ๊กจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ    ในการสร้างเครือข่ายการท างาน
ระดบัประเทศ  ซ่ึงมีส่วนท าให้มูลนิธิกระจกเงาประสบความส าเร็จ ในการช่วยเหลือติดตามคนหาย
กลบัคืนสู่ครอบครัว  ไดดี้กวา่การส่ือสารในอดีต   จากเดิมท่ีใชช่้องทางการส่ือสารผา่นส่ือหลกั เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทศัน์  และยงัตอ้งรอการพิจารณาเผยแพร่ขอ้มูลจากส่ือมวลชน ซ่ึงท าให้
กระบวนการประชาสัมพนัธ์ติดตามคนหายเกิดความล่าช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงนัน่อาจส่งผล
กระทบไปถึงชีวิตของคนหายได ้  ปัจจุบนัเฟซบุ๊กน้ีมีเจา้หน้าศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  
ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลขอ้มูลการส่ือสารทั้งการท าประกาศติดตาม การรับแจง้เบาะแส  และการรับเร่ือง
ติดตามคนหาย  ท าให้ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ออกไปทั้งหมด ได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเสนอ   ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสามารถส่ือสารกับสังคมได้ทันท่วงทีต่อ
สถานการณ์    ผา่นการเผยแพร่ขอ้มูลลงบนเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  กระจาย
ออกไปสู่เครือข่ายผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กเป็นวงกวา้ง   สามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ือไดด้ว้ยตวัเองและยงัเป็น
แหล่งขอ้มูลให้ส่ือมวลชนน าเร่ืองนั้นไปขยายต่อเป็นประเด็นข่าว  เฟซบุ๊กน้ีจึงเป็นแหล่งข่าวหน่ึงท่ี
มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของส่ือมวลชนและสมาชิกผูติ้ดตาม 
 เม่ือเกิดการขยายตวัของเทคโนโลยีการส่ือสาร  ประกอบกับพฤติกรรมการรับส่ือ 
ของคนเปล่ียนแปลงไป  สมาชิกในสังคมหันมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ 
อย่างเฟซบุ๊กมากข้ึนกว่าในอดีต  สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของตวัแทนสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  
 “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท่ีให้ข้อมูลว่าการท่ีมูลนิธิกระจกเงาท าการส่ือสาร 
ผ่านเฟซบุ๊ก   นับเป็นเร่ืองท่ีเขา้กบัพฤติกรรมของผูติ้ดตามข่าวสารในปัจจุบนั  เพราะประชาชน
เปล่ียนการรับสารจากส่ือโทรทศัน์  หนังสือพิมพ์  วิทยุ มาท่ีเฟซบุ๊ก   ซ่ึงเป็นการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารท่ีสะดวกรวดเร็วกวา่ส่ือชนิดอ่ืนๆ   และความรวดเร็วท่ีมาพร้อมกบัความถูกตอ้งของขอ้มูล
ข่าวสาร   ก็เป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชน  ขณะเดียวกันความคิดเห็นของ
ส่ือมวลชน   ยงัท าให้ผูว้ิจยัตระหนักว่า เฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   มีส่วน
เก้ือหนุนในสายงานเพราะไดน้ าขอ้มูลการติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงา  ไปใชเ้ป็นประเด็น
น าเสนอข่าวกับสาธารณะ   ทางตวัแทนส่ือมวลชนมองว่านักข่าวมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการ
ส่ือสาร แต่ไม่ใช่มืออาชีพในการติดตามคนหาย   ดงันั้นช่องทางการส่ือสารบนเฟซบุ๊กของมูลนิธิ
กระจกเงา   จึงมีส่วนส าคญัท่ีส่ือมวลชนสามารถหยบิยกประเด็นมาน าเสนอต่อไดท้นัที ซ่ึงผลขอ้มูล
จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกันในด้านการใช้เฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออนไลน์ 
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
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 ขอ้คน้พบดงักล่าวสามารถน าขอ้มูลมาสนบัสนุนไดก้บัแนวคิดเร่ืองเครือข่ายการส่ือสาร
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดงัท่ีชูวสั ฤกษศิ์ริสุข (2554)  กล่าวถึงการใชง้านเฟซบุ๊ก วา่ประชากร
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทย   มีอตัราการสมคัร
เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกา้วกระโดด  โดยมีสมาชิกเฟซบุ๊ก  มากเป็นอนัดบัท่ี 21 
ของโลก ในปี 2554  อตัราการเติบโตของผูใ้ชง้านในแต่ละปีมีจ านวนผูใ้ชง้านสูงข้ึนเป็นอนัดบัท่ี 2 
ของโลก โดยลกัษณะการท างานของเฟซบุ๊ก  เม่ือเขา้สู่ระบบลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแลว้ จะมี
ระบบเพิ่มและรับเพื่อนสมาชิกเขา้ร่วมเครือข่ายการใชง้าน  อีกทั้งยงัมีหนา้การใชง้านท่ีเรียกวา่  “เฟ
ซบุ๊กเพจ”  เขา้มาให้บริการขอ้มูลข่าวสารกบัผูใ้ช้งาน  ซ่ึงในปัจจุบนัไดถู้กน ามาเป็นเคร่ืองมือตวั
หน่ึงในกลยุทธ์การส่ือสารของหน่วยงาน  ใช้เป็นช่องทาประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง สมาชิกผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปกด “ถูกใจ” เพื่อติดตามข่าวสารจากเพจนั้นๆ  
ไดโ้ดยเฉพาะ   และดว้ยพฒันาการทางเทคโนโลยีของส่ือใหม่เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
หน่วยงานและองคก์รต่างๆ  นิยมน ามาใชม้ากท่ีสุดในเวลาน้ี  และจากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  างานท่ีมูลนิธิ
กระจกเงา  มาเป็นเวลากว่า 8 ปี   จึงได้มองเห็นพฒันาการของการส่ือสารกับสังคมเพื่อสร้าง
เครือข่ายติดตามคนหาย   จากในยคุท่ีองคก์รตอ้งพึ่งพาส่ือกระแสหลกัในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร    
จนมาสู่ยุคท่ีองค์กรสามารถท าหน้าท่ีเป็นส่ือประกาศติดตามคนหาย ส่งขอ้มูลไปยงัสังคมไดด้ว้ย
ตวัเองโดยท่ีไม่ตอ้งรอการน าเสนอจากส่ือมวลชน  ท าให้ประชาชนสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
ไดก้วา้งข้ึน  ผา่นช่องทางการส่ือสารบน เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จึงท าใหไ้ด้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั ในดา้นการส่ือสารกบัสังคมเพื่อติดตามคนหายของมูลนิธิกระจก
เงา          
 ประเด็นต่อมาผลการศึกษาในส่วนของการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีผูดู้แล เฟซบุ๊ก 
 “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  พบว่าการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิกระจกเงาสามารถ
สร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกผูติ้ดตามได ้จากการท่ี ผูดู้แลเฟซบุ๊ก หรือแอดมิน สามารถส่ือสาร
โตต้อบแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสาร  ทั้งทางกล่องขอ้ความ และใตภ้าพ
ประกาศติดตามคนหาย   ท าให้เจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงาและสมาชิกผูติ้ดตามเกิดปฏิสัมพนัธ์การ
ส่ือสารระหวา่งกนั    ท าใหท้ั้งสองฝ่ายเปรียบเสมือนผูท่ี้มีส่วนร่วมในการติดตามคนหายดว้ยกนั  เฟ
ซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จึงก่อตวัเป็นเครือข่ายการท างาน   ท่ีมีสมาชิกผูติ้ดตาม
คอยเป็นผูห้นุนเสริมการท างานของเจา้หน้าท่ี  เครือข่ายกลุ่มน้ีจึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนในการท า
ความดีร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา  ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีมูลนิธิกระจกเงา  ใช้ช่องทางส่ือสารกบั
สังคมผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  เป็นการส่ือสารทางเดียวและพบเห็นได้ไม่บ่อยใน
ประเด็นข่าว    จึงท าให้การส่ือสารในอดีตขาดปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน   แตกต่างจากยุคปัจจุบนัท่ี
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การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กช่วยท าให้ประชาชนผูติ้ดตามรู้สึกเหมือนได้ใกลชิ้ดการท างาน   สามารถ
ส่ือสารโดยตรงมายงัเจา้หน้าท่ี   และช่วยท าให้เจา้หน้าท่ีมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัสมาชิกผูติ้ดตาม   
เพิ่มโอกาสในการสร้างและขยายฐานเครือข่าย เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีช่วยให้
ประชาชนเขา้ถึงการท างานของมูลนิธิกระจกเงา   
 จากปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊ก 
ของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจากขอ้มูลของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  
ท่ีระบุวา่พวกเขาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน  และสามารถช่วยกนัท าหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูล
ไปยงัเครือข่ายของตวัเอง   อีกทั้งยงัสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกบัการท างาน
ของมูลนิกระจกเงาได้    นอกจากน้ีในฐานะของครอบครัวคนหายและยงัเป็นสมาชิกผูติ้ดตาม 
 เฟซบุ๊กอย่างเช่นพ่อน้องจีจ้ี    มองว่าสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กไม่ได้ช่วยเหลือหรือมีปฏิสัมพนัธ์ 
ในการส่ือสารแค่เพียงเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงาเท่านั้น     หากแต่ยงัเกิดปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร
กนัเองระหวา่งสมาชิกผูติ้ดตาม  เช่น การแสดงความเห็นใหก้ าลงัใจครอบครัวคนหาย    ซ่ึงขอ้ความ
เหล่านั้นได้สร้างก าลังใจท่ีดีให้กับครอบครัวไม่หมดหวงัในการติดตามคนหาย   นอกจากน้ี 
ยงัมีส่ือมวลชนท่ีไดพ้บเห็นเร่ืองราวของคนหาย   ท่ีเผยแพร่ผา่นเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิ
กระจกเงา”  ได้ท าการติดต่อไปยงัครอบครัวคนหายเพื่อขอสัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลไปเสนอ 
เป็นประเด็นข่าว  เฟซบุ๊กน้ีจึงเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารและเป็นเสมือนพื้นท่ีพบปะ ให้มูลนิธิกระจก
เงาและสมาชิกในสังคมไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนั  และจากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตปฏิกิริยาของ
สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊   ก็พบวา่ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุก๊และขอ้มูลจากสมาชิกผูติ้ดตามเฟ
ซบุ๊ก    มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นขอ้คน้พบดงักล่าวคือสมาชิกผูติ้ดตาม มีปฏิกิริยาในการแสดง
ความคิดเห็น   ผา่นการแจง้เบาะแส   การขอพรให้ก าลงัใจคนหาย และครอบครัว   ใตภ้าพประกาศ
ติดตามท่ีมูลนิกระจกเงาท าการเผยแพร่  รวมถึงผูดู้แลเฟซบุก๊ ไดแ้สดงความคิดเห็นตอบกลบัสมาชิก
ผูติ้ดตาม ท าใหผู้ศึ้กษาไดเ้ห็นโยงใยการส่ือสารท่ีเขา้ถึงกนัของสมาชิกทุกฝ่าย  
 ข้อค้นพบดังกล่าวตอกย  ้ากับแนวคิดเร่ืองเครือข่ายการส่ือสารและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ดงัท่ีปาริชาติ สถาปิตานนท ์และคณะ (2546)  กล่าววา่เครือข่ายหมายถึงคนท่ีมาพบปะกนั 
ประชุมกนั และท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกนั  มีส่ิงยึดโยงสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกเครือข่าย
บนพื้นท่ีฐานความเท่าเทียมกนัในด้านการส่ือสาร และการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อให้สังคมเกิดการ
พฒันาในทางท่ีดี  ส่งผลให้เกิดพลงัทวีคูณ  ซ่ึงในท่ีน้ีการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย 
มูลนิธิกระจกเงา”  มูลนิธิกระจกเงา   อาจจะไม่ไดมี้การพบปะในรูปแบบการพบหนา้หรือประชุม
ตามแนวคิดดงักล่าวทั้งหมด   หากแต่การสร้างปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกนั้น  ไดเ้กิดจากการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล ส่ือสารตอบโตก้บัเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊กโดยตรง ซ่ึงจะฉายภาพได้
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ใกลเ้คียงกบัรูปแบบการส่ือสารของ Harold J.Leavitt 1973 ท่ีไดอ้ธิบายลกัษณะการส่ือสารกระจาย
อ านาจ   โดยมีเครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง (The all channel network) สมาชิกทุกคน
สามารถติดต่อเครือข่ายโดยตรง  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีความสัมพนัธ์และสามารถรับทราบ
ปฏิกิริยาการส่ือสารย้อนกลับได้สูงสุด  เช่นเดียวกับการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น 
ผา่นประกาศติดตามคนหายท่ีเผยแพร่อยูบ่นเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”   
 ประเด็นข้อค้นพบต่อมาสรุปเป็นผลการศึกษาจากทางเจ้าหน้า ท่ีผู ้ดูแลเฟซบุ๊ก  
 “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ”   ได้ว่าสมาชิกผู ้ติดตามเฟซบุ๊กเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการท างานร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงาซ่ึงเป็นองค์กรพฒันาเอกชน   นัน่เพราะพวกเขาอยากเห็น
ความเปล่ียนแปลง   และอยากร่วมสนบัสนุนพฒันาการติดตามคนหายของประเทศไทย  เครือข่าย
สมาชิกผูติ้ดตามจึงเป็นผูท่ี้มองเห็นปรากฏการณ์และเขา้มามีส่วนร่วม  ถึงแมว้่าพวกเขาจะไม่ใช่
เจ้าของปัญหาตั้ งแต่แรกหรือไม่ใช่ครอบครัวผูไ้ด้รับผลกระทบ  แต่เม่ือพวกเขารับรู้ข่าวสาร 
และความต้องการในการช่วยเหลือ   พวกเขาก็ปรับเปล่ียนบทบาทจากผู ้อ่าน  ผู ้ติดตาม 
มาเป็นเหมือนอาสาสมคัรท่ีคอยช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา  ซ่ึงผูว้ิจยัขอให้นิยามสมาชิกกลุ่มน้ีว่า   
“เครือข่ายติดตามคนหาย  ภาคประชาชน”   เพราะคนกลุ่มน้ียินดีท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมและวาง
บทบาทตัวเองเข้ามาอยู่ในภารกิจเดียวกันกับมูลนิธิกระจกเงา ในการช่วยเหลือติดตาม 
คนหาย  และพวกเขาไม่ได้มองว่าเ ร่ืองน้ีเป็นเ ร่ืองของคนใดคนหน่ึง  หรือหน่วยงานใด 
หน่วยงานหน่ึง   หากแต่พวกเขามองเร่ืองน้ีวา่เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของสังคม 
 ผลจากการศึกษาในประเด็นน้ี    มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  
ท่ีระบุวา่พวกเขาก็ไดส้ ารวจตวัเองวา่จะวางตวัอยา่งไรให้เกิดประโยชน์กบัสังคม สาเหตุท่ีน าตวัเอง
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามคนหาย    เพราะมองว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองร่วมกันของสังคม 
จึงอาสาเข้ามาช่วยในส่ิงท่ีพวกเขาจะพอช่วยเหลือได้ และก าลังของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา 
เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถท าเร่ืองน้ีได ้  จึงตอ้งอาศยัก าลงัจากเครือข่ายต่างๆ เขา้มาเป็นหูเป็นตา  
เป็นจิตส านึกร่วมกนัในการดูแลสังคม   พวกเขาจึงช่วยกนัเผยแพร่ขอ้มูลจากเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูล 
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา”   ออกไปยงัเครือข่ายของตวัเอง  รวมถึงยนิดีท่ีจะน าตวัเองเขา้มาช่วยเหลือ
และหนุนเสริมการท างานของมูลนิธิกระจกเงาในดา้นต่างๆ เช่น  สมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊กท่ีท างาน
ด้านการดูแลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์   ในบริษทัแพลนบี มีเดีย จ  ากัด (มหาชน) อาสาเข้ามา
ช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา   ในการเผยแพร่ภาพประกาศติดตามคนหายลงบน จอดิจิทลับิลบอร์ดท่ีมี
อยูท่ ัว่ประเทศโดยจดัท าใหฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ   และจากการท่ีผูว้จิยั ไดส้ังเกตปฏิกิริยาผูติ้ดตามเฟ
ซบุ๊ก   จึงพบกับข้อความการแสดงความคิดเห็นท่ีมาจากความรู้สึกของสมาชิกผูติ้ดตาม เช่น  
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ประโยคท่ีบอกวา่  “ช่วยแชร์”  บ่งบอกไดว้า่สมาชิกผูติ้ดตามก าลงัท าภารกิจน้ีร่วมกบัมูลนิธิกระจก
เงา 
 ประเด็นการคน้พบน้ีเป็นตวัอยา่งและเป็นการอธิบายภาพของแนวคิดเครือข่ายองค์กร
พฒันาเอกชน (NGOs)  ดงัเช่น ชชัวาล ทองดีเลิศ , (2553) ท่ีใหค้วามหมายไวว้า่องคก์รพฒันาเอกชน
หมายถึงองคก์รท่ีไม่ใช่ของรัฐ   และไม่มีภาคธุรกิจแสวงหาผลก าไร ก่อตั้งและด าเนินการโดยกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่เขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  โดยเฉพาะปัญหาดา้นสุขภาพชีวิตของกลุ่ม
คน ผูด้้อยโอกาสและประชาชนผูทุ้กข์ยากท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีได้
กล่าวถึงการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายติดตามคนหายของมูลนิธิกระจกเงา   โดยผูศึ้กษาไดเ้ช่ือมโยง
ความมีส่วนร่วมจากสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊  เขา้มามีบทบาทต่องานพฒันาสังคมดา้นการติดตามคน
หาย  ดงันั้นนิยามค าวา่เครือข่ายขององคก์รพฒันาเอกชน   จึงไม่ไดจ้  ากดัไวเ้พียงองคก์รหรือมูลนิธิ
กระจกเงา  หากแต่ย ังรวมถึงเค รือข่ ายการภาคประชาชนหรือสมาชิกผู ้ติดตามเฟซบุ๊ก  
 ท่ีได้เขา้มามีส่วนร่วมต่อกระบวนการติดตามคนหายในนามของตวัเอง  โดยมีมูลนิธิกระจกเงา 
เป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์  จนเกิดเป็นพลังของเครือข่ายเข้าไปเป็นท่ีพึ่ ง 
ของผูทุ้กขย์าก และเป็นเครือข่ายท่ีร่วมผลกัดนัการท างานใหก้บัภาครัฐ 
 ในส่วนของประเด็นขอ้คน้พบต่อมา   ผูว้ิจยัพบว่าเจา้หน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูล 
คนหาย  มูลนิธิกระจกเงา  เป็นผูก้  าหนดประเด็นการส่ือสารกบัสมาชิกผูติ้ดตาม  เพราะนอกจาก
ประกาศติดตามคนหายแล้ว  ย ังมีการส่ือสารท่ีถ่ายทอดมาจากประสบการณ์การท างาน 
ของเจ้าหน้าท่ีเสริมไปกับการเผยแพร่ประกาศติดตามคนหาย  เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาชิก  ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีผู ้ดูแลเฟซบุ๊กได้ระบุว่าก่อนท่ี 
การส่ือสารของมูลนิธิกระจกเงาจะมาถึงจุดน้ีได ้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งมาวิเคราะห์กนัวา่สมยัก่อนท าไมถึง 
มีคนมาติดตามการท างานจากเฟซบุ๊กน้ีน้อยมาก  สาเหตุหน่ึงเพราะเน้ือหาท่ีน าเสนอแข็งมาก  
มีแต่การส่งภาพประกาศติดตามคนหาย   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิด รับส่ือ 
ในพื้น ท่ีออนไลน์     เพราะเ น้ือหาท่ีน า เสนอไม่ น่า ติดตามและจ ากัดอยู่ในรูปแบบเดิม    
 ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีจึงพยายามปรับปรุงและเอาความรู้ต่างๆ   จากการท างาน ไปน าเสนอเป็นเร่ืองเล่า
โดยใช้ความสนใจของสังคมว่าสังคมก าลงัให้ความสนใจกบัเร่ืองอะไร  แล้วจึงน าเร่ืองคนหาย
น าเสนอไปให้สอดคลอ้งกบัความสนใจนั้น   เพื่อท่ีจะให้การน าเสนอเน้ือหาอยูใ่นกระแสเดียวกนั
กบัพื้นท่ีออนไลน์ 
 ซ่ึงผลข้อมูลจากการก าหนดประเด็นการส่ือสารของเจ้าหน้า ท่ีผู ้ดูแล เฟซบุ๊ก 
 “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   สอดคล้องกับข้อมูลของสมาชิกผู ้ติดตามท่ีระบุว่า 
พวกเขารู้สึกช่ืนชอบท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลาย   นอกจากการเผยแพร่ประกาศ



82 

ติดตามคนหาย  และยงัชอบอ่านเร่ืองเล่าจากการท างานของเจา้หน้าท่ี   เพราะอ่านแลว้รู้สึกอยาก 
ติดตามเร่ืองนั้นต่อ    รวมทั้งการให้ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ผ่านภาพกราฟิกท่ีมูลนิธิกระจกเงา  พยาม
ผลิตออกมาน าเสนอ    ท าให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นคนหายเป็นประโยชน์และไม่ตึงเครียด 
ไปทั้งหมดและในอนาคตพวกเขายงัอยากจะเห็นพฒันาการการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  ท่ีทาง
เจา้หนา้ท่ีจะผลิตมาน าเสนอผ่าน เฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ขณะเดียวกนัจาก
การสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊ของผูศึ้กษาพบวา่  สมาชิกผูติ้ดตามใหค้วามสนใจใน
ประเด็นการส่ือสารท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ นอกจากประกาศติดตามคนหาย   เช่นการน าเสนอ
เร่ืองภาพพร้อมเร่ืองเล่าของศิลปิน ดารา นกักีฬา   ผูมี้ส่วนร่วมในการติดตามคนหาย   จะมีสมาชิก
ผูติ้ดตามจะเขา้มาแสดงความรู้สึกยินดีและช่ืนชมผูค้นท่ีเขา้มาช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา    ซ่ึงมีผล
ในดา้นของปริมาณการกดเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมากข้ึน  การก าหนดประเด็นการส่ือสารจึงมีส่วนท าให้ 
เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ข่าวสารขยายออกไปยงัเครือข่ายต่างๆ มากข้ึน โอกาสในการติดตาม 
คนหายจึงมีมากข้ึนตามไปดว้ย 
 ผลจากการศึกษาในประเด็นน้ีสามารถสนับสนุนได้กบัทฤษฏีเร่ืองการส่ือสาร ดงัท่ี 
สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, (2556) ไดก้ล่าววา่กระบวนการส่ือสารท่ีประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร ส่ือ และ
ผูรั้บสาร หรือเรียกยอ่วา่ SMCR  กล่าวถึงกระบวนการการส่ือสารนั้นไม่ใช่ความหมายท่ีแทจ้ริงของ
การส่ือสารเน่ืองจากไม่ไดบ้อกคุณลกัษณะท่ีท าใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของการส่ือสาร   แต่จะท าให้
เขา้ใจถึงบทบาทของการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามท่ี Berlo (อา้งถึงในสุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2556)  
ไดอ้ธิบาย  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ความหมายเหล่าน้ีอยูร่วมกนัคือ  การส่ือสารของมนุษย์
ตั้งอยูบ่นหลกัของความสัมพนัธ์      เช่นเดียวกนักบัการส่ือสารกบัสังคมของมูลนิธิกระจกเงา  ท่ีตอ้ง
อาศยัหลกัความสัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีผูส่้งสาร   และสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊  โดยมีองคป์ระกอบทั้ง 
5  ตามทฤษฏีการส่ือสาร SMCR  ท่ีประกอบไปดว้ย ผูส่้งสาร สาร ช่องทาง ผูรั้บสาร ปฏิกิริยาตอบ
กลบัของผูรั้บสาร  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอน าเสนอเพิ่มเติมองคป์ระกอบท่ี 6 คือผลกระทบจากการส่ือสาร   
ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุก๊ใหค้วามส าคญัต่อประเด็นดงักล่าว โดยขอ้มูลท่ีน าเสนอนั้นจะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบและพิจารณาจากเจา้หน้าท่ีแลว้ว่า    เน้ือหาท่ีไดท้  าการเผยแพร่ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวคนหาย   หรือการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีอาจเป็นสาเหตุให้สมาชิกผูติ้ดตามเขา้มาแสดงความ
คิดเห็นรุนแรง หยาบคาย ต่อหน่วยงานภาครัฐ   เจา้หน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊กจึงให้ความส าคญัในเร่ือง
ดงักล่าว   เพื่อใหก้ารส่ือสารบนเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ด าเนินไปไดด้ว้ยดี 
 ปัญหาน าวิจยัขอ้ท่ีสองในประเด็นการส่ือสารกบัสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊ก  
ของ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ” มีผลต่อการสร้างความต่ืนตัวทางสังคมในด้าน 
การติดตามคนหายอยา่งไร   
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 ผลการศึกษาพบว่าการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิกระจกเงา มีส่วนช่วย
กระตุ้นพฤติกรรมการรับรู้   ในประเด็นการติดตามคนหายให้กับกลุ่มสมาชิกผู ้ติดตาม  
เม่ือพวกเขาพบเห็นประกาศท่ีมูลนิธิกระจกเงาท าการเผยแพร่  ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้พวกเขา
รับทราบว่าในขณะน้ีเจา้หน้าท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  ซ่ึงการกระตุน้ดว้ยการส่งขอ้มูลข่าวสารน้ี
เป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้สังคมยงัคงต่ืนตวัและรับรู้ได้ว่าในสังคมก าลงัมีคนหายตวัไป และพวกเขา
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยติดตามหา    ซ่ึงในส่วนของผูว้ิจยัท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานคนหน่ึง 
ในมูลนิธิกระจกเงา   ก็พบวา่ทุกคร้ังท่ีเกิดปรากฏการณ์เด็กหาย   สังคมจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
ขอ้มูลท่ีเจา้หน้าส่งออกไปไดเ้กิดการขยายความบอกต่อ  และยงัเกิดการช่วยกระตุน้ขอ้มูลกนัเอง 
ในกลุ่มสมาชิกผูติ้ดตาม 
 ผลจากข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีได้มาจากสมาชิกผูติ้ดตาม
ข่าวสารจากเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท่ีให้ขอ้มูลวา่เร่ืองราวคนหายท่ีมูลนิธิ
กระจกเงาไดน้ าเสนออยา่งต่อเน่ืองนั้น  เป็นเหมือนการกระตุน้ให้สมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารรับรู้และ
ต่ืนตวัอยู่เสมอ   เม่ือมีผูส้นใจในเร่ืองน้ีมากข้ึนก็จะส่งผลไปยงัจ านวนการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมากข้ึน 
จากการขยายตวัของสมาชิกผูติ้ดตาม   ในขณะเดียวกนัสมาชิกผูติ้ดตามก็ให้ข้อมูลท่ีประโยชน์ 
พวกเขาชอบวิธีการส่ือความดว้ยภาพการ์ตูน  ภาพกราฟิก  ท่ีมูลนิธิกระจกเงาน าเสนอ   แต่ก็อยาก
ให้มูลนิธิกระจกเงา   ผลิตส่ือลกัษณะน้ีอย่างต่อเน่ืองเสริมไปกบัเร่ืองเล่าของเจา้หน้าท่ี  ซ่ึงทาง
เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลมองเห็นว่าเฟซบุ๊ก  “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา”   มีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก  เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับจึงอยากใหมู้ลนิธิกระจกเงา   
ใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีการส่ือสารท่ีมีอยู่   มาช่วยให้ความรู้กบัสังคมในประเด็นเร่ืองผูป่้วยจิตเวช   
เพราะสังคมยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและยงักลวัผูป่้วยกลุ่มน้ี  ซ่ึงบางรายอาจจะเป็นคนท่ีหายตวั
ออกจากบา้นมาใชชี้วิตเร่ร่อนอยูข่า้งถนน   หากทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  
มีการน าเสนอประเด็นน้ีอย่างต่อเน่ือง    ก็จะเป็นผลดีท่ีช่วยกระตุน้การรับรู้และสร้างความต่ืนตวั 
ในการสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อการมองผูป่้วยจิตเวช   อีกทั้งยงัมีข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ 
จากเครือข่ายผูส้นับสนุนการท างานท่ีเสนอให้ เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”   
ส่ือสารดว้ยการส่งข่าวดีเช่น เผยแพร่เร่ืองการพบตวัคนหายออกไปยงัสมาชิกผูติ้ดตาม แมว้า่จะตอ้ง
ใช้งบประมาณในการซ้ือโฆษณาทางเฟซบุ๊กก็เป็นส่ิงท่ีมูลนิธิกระจกเงาควรพิจารณา  เพราะการ 
ส่งต่อข่าวดีน้ีจะเป็นการช่วยกระตุ้นความรู้สึก   ว่าการช่วยบอกต่อข้อมูลจากสมาชิกแฟนเพจ
สามารถสร้างความส าเร็จในการติดตามคนหายร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงา 
 ผลการศึกษาในประเด็นน้ีสามารถน ามาตอกย  ้าได้กบัทฤษฏีเข็มฉีดยา (Hypodermic 
Needle Modle) ดงัท่ี จินตวร์ี เกษมสุข  (2554)   อธิบายวา่ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ส่ือมวลชน  ในท่ีน้ีหมายถึง
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มูลนิธิกระจกเงา   สามารถเผยแพร่เน้ือหาข่าวสารสู่กลุ่มผูรั้บสารและก่อให้เกิดผลฉบัพลนัตามท่ีผู ้
ส่งสารตั้งใจไว ้  ส่วนใหญ่ใชใ้นระยะสั้นเป็นผลในระดบัพฤติกรรม   เหตุน้ีมูลนิธิกระจกเงาจึงตอ้ง
น าเสนอข่าวสารในประเด็นการติดตามหาคนหายอย่างสม ่าเสมอ   ดว้ยวิธีการส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ  นอกจากประกาศติดตามคนหาย เช่น เร่ืองเล่าการท างานของเจา้หน้าท่ี ภาพการ์ตูน กราฟิก 
ออกมาย  ้ า เ ตือนสมาชิกผู ้ติดตามข่าวสาร  ดังนั้ นผู ้ส่ งสารจึง เป็นผู ้ท่ี มีบทบาทส าคัญสุด    
เพราะสามารถก าหนดข่าวสารไปยงัผูรั้บ   โดยการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได้คล้ายกับแพทย ์
ท่ีฉีดยาผูป่้วย 
 ในส่วนของประเด็นข้อค้นพบต่อมา  ผูว้ิจยัพบว่าการส่ือสารกับสังคมผ่านเฟซบุ๊ก  
ของมูลนิธิกระจกเงา   มีผลต่อการสร้างความตระหนกัรู้และสร้างความต่ืนตวัใหก้บัสมาชิกผูติ้ดตาม
ข่าวสารในสังคมโดยกวา้ง   เช่นจากการท่ีมูลนิธิกระจกเงา   น าเสนอข่าวการฆาตรกรรมเด็กหาย
ต่อเน่ือง 3 ศพ ในปี 2556  จากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นไดเ้กิดปรากฏการณ์  ท่ีสังคมต่ืนตวัและให้ความ
สนใจต่อเร่ืองเด็กหาย   จนน ามาสู่การกดติดตามข่าวสารจากเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”  เป็นจ านวนมาก   ทางมูลนิธิกระจกเงาจึงใช้โอกาสน้ีสร้างความต่ืนตวัในประเด็น 
คนหายให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยได้ประกาศรณรงค์ให้คนในสังคมร่วมลงช่ือ 
ผ่านเวบ็ไซต์  www.chang.org  เพื่อเรียกร้องให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติท าการจดัตั้งศูนยติ์ดตาม 
คนหายภาครัฐ   โดยในคร้ังนั้นมูลนิธิกระจกเงาใชก้ารส่ือสารผา่นเฟซบุก๊    เชิญชวนประชาชนร่วม
ลงช่ือเรียกร้องได้มากกว่าสามหม่ืนราย    ซ่ึงการเขา้มามีส่วนร่วมของเครือข่ายผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ก
สะทอ้นถึงการต่ืนตวัและไม่น่ิงเฉยกบัเร่ืองคนหาย    จนพวกเขาน าตวัเองเขา้มามีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนและยกระดบัการติดตามคนหายในประเทศไทย 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคล้องกบัขอ้มูลของสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสาร  เม่ือพวกเขา
ทราบขอ้มูลการติดตามคนหายท่ีทางเฟซบุก๊  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  ท าการเผยแพร่    
ก็มกัจะท าการเกิดการต่ืนตวัต่อเร่ืองดงักล่าว  และมีส่วนร่วมช่วยเหลือทนัทีผ่านการแชร์ข้อมูล
ต่อไปทางเฟซบุ๊กส่วนตวั  เห็นไดจ้ากการท่ีตวัแทนเครือข่ายส่ือมวลชน  บริษทัแพลนบี มีเดีย จ  ากดั 
(มหาชน)  ช่วยน าภาพคนหายท่ีทางเฟซบุ๊ก “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ประกาศติดตาม    
ไปเผยแพร่ต่อผ่านจอดิจิทลับิลบอร์ดท่ีกระจายอยูทุ่กทัว่มุมเมืองของประเทศ    นบัว่าเป็นอีกช่อง
ทางการส่ือสารต่อจากเฟซบุก๊     ท่ีสามารถสร้างความต่ืนตวัให้กบัผูพ้บเห็นภาพ   อีกทั้งยงัมีศิลปิน 
ดารา และผูมี้ช่ือเสียง   มาร่วมถือภาพประชาสัมพนัธ์และน าเสนอภาพคนหายลงในช่องทางการ
ส่ือสารส่วนตวั   เช่น เฟซบุก๊   อินสตาแกรม  นบัเป็นการกระตุน้ใหส้ังคมเกิดความสนใจและต่ืนตวั
ต่อเร่ืองคนหายอีกคร้ัง      หรือแมก้ระทัง่เม่ือเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊ก    เล่าเร่ืองความยากล าบากใน
การเช่ายืมรถยนตเ์พื่อใชใ้นการลงพื้นท่ีติดตามคนหาย   ก็ไดมี้บริษทัเอกชนท่ีทราบขอ้มูล     ติดต่อ

http://www.chang.org/


85 

มาร่วมสนบัสนุนรถยนต์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดน้ าไปใชใ้นภารกิจการติดตามคนหาย   
แสดงถึงความอยากมีส่วนร่วมและต่ืนตวัในการเขา้มาช่วยหนุนเสริมเร่ืองดงักล่าว เช่นเดียวกบัผล
การสังเกตปฏิกิริยาผูติ้ดตามเฟซบุก๊ ท่ีไดเ้ขา้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ  เช่นการใหก้ าลงัใจ   
การมีส่วนร่วมในการติดตาม   แมก้ระทัง่การต าหนิการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  ในท่ีน้ีคือ
เจา้หน้าท่ีต ารวจ  สังเกตไดจ้ากขอ้ความแสดงความคิดเห็นในดา้นลบ    ต าหนิการท างานท่ีล่าช้า   
นั่นเพราะพวกเขาอยากให้เกิดการติดตามท่ีรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของคนหาย  แต่ก็ยงัดู
เหมือนว่าการต่ืนตวัต่อประเด็นการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจของสมาชิกผูติ้ดตาม ยงัปะปนไว้
ดว้ยถอ้ยค าท่ีแฝงอคติส่วนตวั 
 จากขอ้คน้พบในประเด็นดงักล่าว  สามารถน ามาเทียบเคียงไดก้บับทความเร่ืองสถิติคน
หายของประเทศสหรัฐอเมริกา RANI MOLLA (2014)  ท่ีกล่าวถึงจ านวนคนหายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดล้ดลงจากปีก่อนๆ   อาจมาจากสาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนของช่องทางการส่ือสาร   ท่ีท าให้
ประชาชนต่ืนตวัและตระหนกัรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามคนหายมากข้ึน  อยา่งเช่นการ
รับแจง้ผา่นสัญญาณเตือนภยั  “Amber Alerts”  เม่ือเกิดเหตุการณ์เด็กถูกลกัพาตวั  โดยขอ้ความเตือน
ภยัน้ีจะแจง้ไปท่ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูท่ี้ลงทะเบียนรับขอ้มูลโดยไม่มีค่าใชจ่้าย  และนอกจากน้ียงั
แสดงขอ้ความแจง้เตือนผา่นส่ือโทรทศัน์ ป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่  วิทยุ  อีกทั้งผูใ้ห้บริการ
เฟซบุ๊ก  จะส่งการแจง้เตือนน้ีผา่นระบบอตัโนมติั “Amber Alerts” ไปยงัสมาชิกผูติ้ดตามในพื้นท่ีท่ี
ทางเฟซบุก๊ก าหนดไว ้    ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประชาชนของประเทศไทยและประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  เกิดการต่ืนตัวและหันมามีส่วนช่วยเหลือติดตามคนหาย     ด้วยการส่ือสาร 
ผา่นเทคโนโลยีในช่องทางต่างๆ   ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัในส่วนของผูใ้ห้บริการเฟซบุ๊กในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะเป็นผูส่้งสัญญาณแจง้เตือนโดยตรงไปยงัสมาชิกผูใ้ชง้าน  แต่ส าหรับประเทศไทย
ยงัไม่มีบริการ  “Amber Alerts”  บนระบบเตือนภยัอตัโนมติัของเฟซบุก๊   มูลนิธิกระจกเงาจึงตอ้งท า
หน้าท่ีเป็นผูส่้งสารไปยงัเครือข่ายสมาชิกผูติ้ดตาม  และจากประสบการณ์การท างานของผูว้ิจยัท่ี
มูลนิธิกระจกเงา   ก็ท  าใหไ้ดท้ราบถึงระบบการติดตามคนหายในประเทศสหรัฐอเมริกาผา่นค าบอก
เล่าของเจา้หน้าท่ีศูนยข์อ้มูลคนหายฯ  ท่ีได้ไปศึกษาดูงานกบัหน่วยงาน FBI  พบว่าเฟซบุ๊กของ
หน่วยงานติดตามคนหายในอเมริกามีผูติ้ดตามน้อย    เพราะว่าทุกหน่วยงานในประเทศรวมถึง
เจา้หน้าท่ีต ารวจต่ืนตวัและให้ความส าคญักบัเร่ืองการติดตามคนหาย    ดงันั้นการส่ือสารผ่านเฟ
ซบุก๊ในอเมริกาจึงยงัไม่ใช่ช่องทางหลกัเหมือนในประเทศไทย 
 ประเด็นข้อค้นพบต่อมาผูว้ิจ ัยพบว่า   การส่ือสารกับสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิ 
กระจกเงา    มีผลต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัต่อสังคม 
กบัสมาชิกผูติ้ดตาม  เพราะหลงัจากการส่ือสารกบัสังคมของเจา้หน้าท่ีผูดู้แลเฟซบุ๊กในประเด็น
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ต่างๆ  ก็จะไดค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกผูติ้ดตาม   แตกต่างจากในอดีตท่ียงัไม่มีช่องทาง
การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก     จึงดูเหมือนว่าการติดตามคนหายเป็นเร่ืองของคนในครอบครัวเล็กๆ 
 ท่ีต้องแบกรับความรู้สึก  แต่ในปัจจุบนัท่ีเฟซบุ๊กเข้ามาอิทธิพลกบัการส่ือสารในประเทศไทย  
และจากการส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองของมูลนิธิกระจกเงา    จึงมีส่วนท าให้ประเด็นคนหายไม่เป็นเร่ือง
เล็กอีกต่อไปในสังคมอีกต่อไป    ทั้ งน้ีมาจากการท่ีพวกเขาได้พบเห็นขอ้มูลข่าวสารท่ีบ่อยข้ึน  
จากสมาชิกท่ีติดตามดู   จึงเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู ้ร่วมเผยแพร่และแจ้งเบาะแส   น าตัวเอง 
เขา้มาร่วมเป็นส่วนของการติดตามคนหาย   เพราะอยากร่วมช่วยเหลือและท าประโยชน์ใหก้บัสังคม  
 ผลการศึกษาในประเด็นดงักล่าวจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา ”  เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาจากตัวแทนเครือข่ายสมาชิกผูติ้ดตาม   
ท่ีพวกเขามองว่าปัญหาคนหายในปัจจุบนั  เป็นเร่ืองร่วมกนัของสังคมเพราะสามารถมองเห็นได้
ในทางสาธารณะ   ซ่ึงจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมน้ีไม่ได้เกิดข้ึนเพียงกับ 
กลุ่มคนเล็กๆ  แต่ยงัมีผลสร้างความต่ืนตวัไปยงัหน่วยงานหรือองคก์ร  ท่ีน าตวัเองเขา้มามีส่วนร่วม
ต่อการติดตามคนหายร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาในรูปแบบต่างๆ    และจากการท่ีผู ้วิจ ัยเป็น
ผูป้ฏิบติังานในฐานะหัวหน้าฝ่ายส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม   จึงมีโอกาสไดม้องเห็นภาพรวมของ  
การมีส่วนช่วยเหลือจากบุคคล  องคก์ร  โดยเฉพาะส่วนขององคก์รในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบั
บทบาทการมีส่วนรับผดิชอบและช่วยเหลือสังคม หรือเรียกสั้นๆ วา่การท า CSR  ( Corporate Social 
Responsibility)  ท่ีเผยหลายเป็นอย่างมากในปัจจุบนั  และเป็นท่ีน่าสนใจว่าองค์กรท่ีไดเ้ขา้มาร่วม
สนับสนุนการท างานในส่วนน้ี     ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวงัจะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
ของพวกเขาเพียงอย่างเดียว   แต่หากยงัไดเ้ขา้มาร่วมคิด ร่วมผลกัดนั แนวทางการติดตามคนหาย 
ในหลายรูปแบบใหมู้ลนิธิกระจกเงา น าไปใชต่้อยอดส่ือสารกบัสังคม   และจากสังเกตปฏิกิริยาของ
สมาชิกผู ้ติดตามเฟซบุ๊ก ก็ได้พบข้อมูลว่าหลังจากท่ีทางเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิ 
กระจกเงา”  ได้ท าการประกาศติดตามคนหาย   นอกจากจะเห็นความมีส่วนร่วมช่วยเหลือ 
ผูเ้ดือดร้อนในสังคมร่วมกนัผา่นการกดเผยแพร่ขอ้มูลของสมาชิกผูติ้ดตามแลว้  ผูว้ิจยัยงัไดเ้ห็นการ
แสดงความรู้เป็นห่วงของสมาชิกผูติ้ดตาม   เช่นการให้ก าลงัใจ    การขอพรให้คนหายปลอดภยั 
จากอนัตราย   และการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจครอบครัวคนหาย   ซ่ึงการแสดงความคิดเห็น
เหล่าน้ีมาจากการท่ีพวกเขามีจิตส านึกร่วมไปปัญหา  และอยากจะเป็นส่วนหน่ึงในการแสดง
ความรู้สึกท่ีดี พร้อมเป็นผูช่้วยเหลือครอบครัวคนหายร่วมกนักบัมูลนิธิกระจกเงา 
 ผลการศึกษาในประเด็นน้ีสามารถน ามาตอกย  ้าไดก้บัทฤษฏีการส่ือสาร ตามท่ี สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร (2556) ได้กล่าวว่ามนุษยจ์  าเป็นต้องพึ่ งพาอาศยักันและกนัด้วยการติดต่อส่ือสาร  
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมนุษย์จะต้องใช้ติดต่อกบัผูอ่ื้น โดยมีกระบวนการส่ือสารท่ีประกอบด้วย  
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ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร หรือเรียกยอ่วา่ SMCR  ดงัท่ีมูลนิธิกระจกเงาไดใ้ชก้ารส่ือสารเขา้ไป
สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  และให้สังคมมองเห็นถึงความส าคญัต่อการติดตามคนหาย ผา่น เฟซบุ๊ก 
“ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” ไปยงัเครือข่ายสมาชิกผูติ้ดตาม  ซ่ึงเป็นผูรั้บสารท่ีมีส่วน
ส าคญัต่อการช่วยเหลือและพฒันาสังคม    และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัน ามาฉายภาพร่วมกบั
แนวคิดเครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs)   ดงัท่ีเบญจมาศ   ศิริภทัร และ สุรพล มุละดา (2545)   
ให้ความหมายวา่องคก์รพฒันาเอกชน  หมายถึงองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินงานพฒันาสังคม  
โดยเนน้การพฒันาคนเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการเสริมสร้างเครือข่ายประชาสังคม 
ระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ งองค์กรชาวบ้าน  องค์กรพฒันาเอกชน  ภาคธุรกิจ ส่ือมวลชน และ
สถาบนัการศึกษาเพื่อส่งเสริมศกัยภาพและสนบัสนุนความเขม้แข็งให้กบัชุมชน   เช่นเดียวกนักบั
การท่ีมูลนิธิกระจกเงา  ไดส่ื้อสารใหป้ระเด็นการติดตามคนหายเป็นเร่ืองท่ีสังคม รู้สึกถึงความส าคญั   
และออกมาแสดงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนร่วมกนั ดว้ยความยินดีและเต็มใจ  
แมว้่าประเด็นคนหายจะเป็นเร่ืองเฉพาะ  ผูท่ี้เขา้มาใช้งานไม่ไดเ้ป็นครอบครัวคนหาย น่ีคือปัจจยั
ความส าเร็จอยา่งหน่ึงของการส่ือสารกบัสังคมของมูลนิธิกระจกเงา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
 จากการท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษารวบรวมขอ้มูล  ผ่านการสังเกตโครงสร้างประกาศติดตาม 
คนหายและจากปฏิกิริยาสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุก๊  รวมถึงศึกษาผลการเก็บขอ้มูลจากสมาชิกเครือข่าย 
ผู ้วิจ ัยขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับในการติดตามคนหาย ผ่านเฟซบุ๊ก   
“ ศูนยข์อ้มูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา ”   ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อมูลนิธิกระจกเงา  
 5.3.1.1 คุณภาพการให้ขอ้มูลนอกจากภาพน่ิงท่ีท าอยูแ่ลว้  พบวา่ภาพเคล่ือนไหวก็เป็น
ส่ือส าคญัท่ีควรจะตอ้งท า  เพื่อให้การความหลากหลายและความน่าสนใจในการเปิดรับข่าวสาร  
โดยผูว้ิจยัไดท้  าไปแลว้ส่วนหน่ึงกบั เฟซบุ๊ก  “มูลนิธิกระจกเงา”  ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากสมาชิก
ผู ้ติดตามและสร้างผลตอบรับท่ีดี   แต่ก็พบอุปสรรคในเร่ืองของบุคลากรและอุปกรณ์ท่ี 
มูลนิธิกระจกเงาตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขต่อไป 
 5.3.1.2 ในระหวา่งท่ีผูว้จิยัไดท้  าการสังเกตโครงสร้างเน้ือหาจากประกาศติดตามคนหาย  
พบว่าขอ้มูลในส่วนหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อมูลนิธิกระจกเงา   ขาดการระบุไวใ้นภาพประกาศ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการแจง้เบาะแสของพลเมืองดี    จึงเป็นเร่ืองท่ีมูลนิธิกระจกเงาควรพิจารณา
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเน้ือหา  ในส่วนของหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อลงบนภาพประกาศติดตาม 
คนหาย 
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 5.3.1.3 มูลนิธิกระจกเงา   ควรสร้างความแปลกใหม่ ในการน าเสนอ  ผ่านกิจกรรม
รณรงครู์ปแบบต่างๆ    เพราะทุกความแปลกใหม่จะน ามาสู่ความสนใจ  ช่วยกระตุน้ใหค้นในสังคม
เกิดการจดจ าและหนักลบัมามองปัญหาคนหายมากข้ึน   ซ่ึงขอ้จ ากดัท่ีพบมูลนิธิกระจกเงา  ยงัขาดผู ้
มีความคิดสร้างสรรค์และผูผ้ลิตแคมเปญส่ือสารรณรงค ์  จึงมีความจ าเป็นท่ีมูลนิธิฯ  จะตอ้งสร้าง
เครือข่ายการท างานจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
  5.3.2  ข้อเสนอแนะในงานวิจัยช้ินต่อไป                                     
 จากขอ้สังเกตของผูว้ิจยัพบวา่   ขอ้ความในประกาศติดตามคนหายท่ีจดัท าดว้ยรูปแบบ
เดียวกนัทั้ง  “ประกาศเด็กหาย” และ “ประกาศคนหายวยัผูใ้หญ่”  ได้รับความสนใจจากสมาชิก
ผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก   ในการช่วยเผยแพร่ขอ้มูลประกาศแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั  โดยในส่วนของ 
“ประกาศเด็กหาย”  จะได้รับความสนใจจากสมาชิกผูติ้ดตามและได้รับความช่วยเหลือในการ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีมากกวา่  “ประกาศติดตามคนหายวยัผูใ้หญ่”   จากขอ้สังเกตตรงน้ีก่อให้เกิดค าถาม
น าวิจัยค าถามใหม่   ท่ีผูว้ิจ ัยขอเสนอให้นักวิจัยในโครงการต่อไปได้หยิบยกไปเป็นประเด็น
การศึกษาในเร่ืองของความสนใจช่วยเหลือและติดตามคนหาย   โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลผ่านการ
แจกแบบสอบถามออนไลน์   กบักลุ่มสมาชิกผูติ้ดตามข่าวสารบนเฟซบุก๊ “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิ
กระจกเงา”   ซ่ึงในส่วนของค าถามงานวิจัยโครงการต่อไป  ผู ้วิจ ัยขอเสนอหัวข้อค าถาม 
ว่าเพราะเหตุใดสมาชิกผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก  “ศูนยข์อ้มูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา”  จึงให้ความสนใจ
และช่วยเผยแพร่ขอ้มูลประกาศติดตามเด็กหายมากกวา่ประกาศติดตามคนหายวยัผูใ้หญ่ 
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