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บทคัดย่่อ

	 การวิิจััยน้ี้�เป็็นี้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพม้ีวัิตถุุป็ระสงค์ุเพ่�อ

ศึึกษารูป็แบบการส่�อสารของส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหา 

เก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมีและศึึกษาการแสดงอตัลักษณ์เก้�ยวิกับ 

พฤติกรรมีด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีท้ี่�ป็รากฏบนี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์	 

เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบเจัาะจังจัากเพจัท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับ 

นี้ำ�ากระที่่อมีและมี้ยอดติดตามีสูงสุดจัำานี้วินี้	 10	 ผลงานี้	 

วิิเคุราะห์เน่ี้�อหาด้วิยการอุป็นัี้ยและนิี้รนัี้ยตามีแนี้วิคิุดและ 

ที่ฤษฎ้ีที่้�เก้�ยวิข้อง	ผลวิิจััยพบว่ิา	รูป็แบบการส่�อสารเริ�มีจัาก

ผู้สร้างเพจัพยายามีสร้างคุวิามีเป็็นี้ผู้ที่รงอิที่ธิิพลที่างคุวิามีคิุด 

ให้เกิดกับผู้รับสาร	ในี้ฐานี้ะผู้ม้ีป็ระสบการณ์ในี้การด่�มีนี้ำ�า 

กระท่ี่อมีมีาก่อนี้	ส่�อสารผ่านี้การเข้ารหัสข้อคุวิามี	ภาพและ 

คุลิป็วิิด้โอท้ี่�สอดคุล้องกับสถุานี้การณ์	แบ่งเน่ี้�อหาออกเป็็นี้	2	

รูป็แบบคุ่อกลุ่มีเน่ี้�อหาพลังบวิกและกลุ่มีเน่ี้�อหาสร้างกระแส	 

ซึึ่�งเน่ี้�อหาทัี่�งหมีดสามีารถุดึงดูดผู้รับสารให้เข้ามีาม้ีส่วินี้ร่วิมี 

หร่อผูกพันี้ในี้ฐานี้ะของสมีาชิิกกลุ่มีด้วิยธิรรมีชิาติของส่�อ

สังคุมีออนี้ไลน์ี้	และส่งต่อข้อมูีลให้กับสมีาชิิกคุนี้อ่�นี้ๆ	จันี้

กลายเป็็นี้การขยายผลเคุร่อข่ายผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	สำาหรับ 

อัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมีด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีเกิดมีาจัาก 

การรวิบรวิมีและคัุดสรรอัตลักษณ์ของเจ้ัาของเพจัและสมีาชิิก	 

แบ่งออกเป็็นี้	2	รูป็แบบ	คุ่ออัตลักษณ์ส่วินี้บุคุคุลท้ี่�เกิดจัาก 

ป็ระโยชิน์ี้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีและอัตลักษณ์ที่างสังคุมีท้ี่�เกิดจัาก 

ป็ระโยชินี้์ที่างสัญญาณสังคุมี	 โดยอัตลักษณ์ทัี่�งหมีดถุูก 

สร้างและยอมีรับจัากสมีาชิิกกลุ่มีว่ิาสามีารถุเพิ�มีคุวิามีมัี�นี้ใจั 

แก่ตนี้เอง	และนี้ำาไป็สู่การยอมีรับจัากสังคุมีภายนี้อกได้

คำำ�สำำ�คัำญ	:	การส่�อสาร,	อัตลักษณ์,	นี้ำ�ากระท่ี่อมี

Abstract

 This qualitative research is aimed to study the 

communication pattern of social media with content on 

Kratom	drinking	behavior	and	to	study	the	identification	 

of the drinking behavior of the users of social media. 

A	samples	were	specifically	selected	from	10	pages	

as content on Kratom water and most followers. An 

analyze content by inductive and deductive based on 

concepts and theories. The results revealed that the 

communication pattern started with the page owner 

trying	to	build	an	influencer	for	the	audience.	As	

someone who has adept experience in the drinking 

Kratom	water.	Coding	communicate	by	text,	pictures	

and video clips correspond to the Kratom situation. 

There are two types of content: positive content 

and buzzing content. All content can attract the 

audience to participate or bond as a group member 

through the nature of social media. And forward 
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information to other members by becoming a network 

of people who drink Kratom water. The identity of 

the Kratom drinking behavior is formed by collecting 

and selecting the identity of the page owner and 

member,	divided	into	two	forms:	personal	identity	

from	the	functional	benefit	and	the	social	identity	

from	the	social	signaling	benefit.	All	identities	are	

created and accepted by group members as being 

able	to	gain	self-confidence	and	lead	to	acceptance	

from the society. 

Keywords	:	Communication,	Identity,	Kratom.	

บทนำา

	 ปั็จัจุับันี้กระท่ี่อมีเป็็นี้ปั็ญหาใหญ่ของเยาวิชินี้ไที่ย	โดย 

เฉพาะในี้พ่�นี้ท้ี่�ภาคุใต้พบว่ิาม้ีการแพร่ระบาดของกระท่ี่อมีในี้

กลุ่มีเยาวิชินี้อยู่เป็็นี้จัำานี้วินี้มีาก	โดยนี้ำากระท่ี่อมีไป็ใช้ิในี้ที่าง

ท้ี่�ผิดด้วิยการผสมีกับยาแก้ไอ	นี้ำ�าอัดลมี	ยาคุลายกล้ามีเน่ี้�อ	

กาแฟ	หร่อเคุร่�องด่�มีอ่�นี้ๆ	ซึึ่�งเป็็นี้ท้ี่�รู้จัักกันี้ด้ในี้นี้ามี	“ส้�คูุณร้อย	 

(4	X	100)”	ด่�มีเพ่�อคุวิามีสนุี้กสนี้านี้และคึุกคุะนี้อง	จันี้เกดิ 

ป็ัญหาท้ี่�ตามีมีาคุ่อ	 การก่ออาชิญากรรมี	 การลักขโมีย	

การคุ้ากระท่ี่อมี	 และการรวิมีกลุ่มีเพ่�อที่ำาพฤติกรรมีเส้�ยง 

หร่อผิดกฎีหมีาย	ซึึ่�งปั็ญหาเหล่าน้ี้�กลายเป็็นี้ปั็ญหายาเสพติด 

ระดับต้นี้ๆ	ท้ี่�กำาลังเกิดขึ�นี้อยู่ในี้ภูมิีภาคุน้ี้�	(สมีนึี้ก	บุญสุภา,	

2559.	สำานัี้กงานี้	ป็.ป็.ส.,	2560:	7)

	 ปั็จัจััยหลักท้ี่�ที่ำาให้วัิยรุ่นี้จัำานี้วินี้ไม่ีน้ี้อยเกิดการหลงผิดและ 

ม้ีพฤติกรรมีด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	เกิดจัากคุวิามีอยากรู้อยากลอง	

(experiment	 and	 first-time	 use)	 ตามีคุำาชัิกชิวินี้ของ 

กลุ่มีเพ่�อนี้สนิี้ที่ท้ี่�ม้ีช่ิวิงวัิยหร่ออายุใกล้เคุ้ยงกันี้	(กิ�งกาญจัน์ี้	

จังสุขไกล	และคุณะ,	2555:	3)	และการลอกเล้ยนี้ตามี 

ส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ที่้�นี้ำาเสนี้อวิิธ้ิการด่�มี	การผสมี	และท่ี่วิงท่ี่า 

แป็ลกใหมี่ในี้การด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมี	 (ณิชิธิร	 ป็ูรณะป็ัญญา,	

2558)	กอป็รกับขบวินี้การคุ้ายาเสพติดเองได้พัฒนี้าและ 

ป็รับเป็ล้�ยนี้รูป็แบบการคุ้าพ่ชิกระท่ี่อมี	โดยใช้ิช่ิองที่างสังคุมี 

ออนี้ไลน์ี้ทัี่�งที่วิิตเตอร์	ไลน์ี้และเฟสบุ�ก	สำาหรับการซ่ึ่�อขาย 

และจััดส่งยาเสพติด	ส่งผลให้การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีในี้กลุ่มีวัิยรุ่นี้ 

ม้ีการแพร่ระบาดได้ง่ายยิ�งขึ�นี้	(กนิี้ษฐา	ไที่ยกล้า,	2559)	

	 ในี้อด้ตรัฐบาลม้ีการรณรงค์ุเก้�ยวิกับปั็ญหาการด่�มีนี้ำ�า 

กระท่ี่อมีผ่านี้ส่�อกระแสหลัก	โดยมุ่ีงใช้ิอำานี้าจักฎีหมีายเข้าไป็ 

จััดการกลุ่มีผู้คุ้าและผู้เสพ	ด้วิยการนี้ำาเสนี้อข้อมูีลเก้�ยวิกับ 

การจัับ	ป็รับ	และกักขัง	เพ่�อที่ำาให้เกิดคุวิามีรู้สึกกลัวิและ

เลิกพฤติกรรมีดังกล่าวิ	ซึึ่�งที่ำาให้ปั็ญหานี้ำ�ากระท่ี่อมีหายไป็ 

จัากลุ่มีเยาวิชินี้เพ้ยงชัิ�วิคุรั�งชัิ�วิคุราวิ	 ไมี่สามีารถุป็้องกันี้

และแก้ไขปั็ญหาให้ทุี่เลาลงได้ระยะยาวิได้	 (รชิด้	 บินี้หวัิง	

และเกษตรชิัย	 และห้มี,	 2559)	 เน่ี้�องจัากส่�อรณรงคุ์ที่้� 

ผลิตนัี้�นี้ไม่ีได้มีก้ารส่�อสารท้ี่�ตรงกับคุวิามีต้องการและคุวิามี 

สนี้ใจัของเยาวิชินี้	 ที่ำาให้เขาไมี่เกิดการเร้ยนี้รู้และนี้ำาไป็สู ่

การเป็ล้�ยนี้แป็ลงท้ี่�ด้ขึ�นี้	(ผู้จััดการออนี้ไลน์ี้,	2561)	อ้กทัี่�ง 

การใชิ้ส่�อกระแสหลักไมี่สามีารถุที่ำาให้ข่าวิสารเข้าถุึงกลุ่มี 

เป้็าหมีายได้		เพราะปั็จัจุับันี้เยาวิชินี้ม้ีแนี้วิโน้ี้มีมุ่ีงสนี้ใจัส่�อ 

สังคุมีออนี้ไลนี้์แที่นี้ท้ี่�	 โดย	 YouTube	 เป็็นี้ส่�อท้ี่�ได้รับ 

คุวิามีนี้ยิมีมีากที่้�สุด	คิุดเป็็นี้ร้อยละ	77	รองลงมีาคุ่อ	Facebook	 

ร้อยละ	76	Line	ร้อยละ	61	Instagram	ร้อยละ	24	และ	

Twitter	 ร้อยละ	 12	 (สำานัี้กงานี้ส่งเสริมีเศึรษฐกิจัดิจิัทัี่ล		

อ้างในี้	ว้ิอยซ์ึ่ท้ี่ว้ิออนี้ไลน์ี้,	2560)	

	 ที่างออกในี้การแก้ไขป็ัญหาจัึงคุวิรมี้การติดตามีเฝ้้า 

ระวัิงเพ่�อดูการเป็ล้�ยนี้แป็ลง	พัฒนี้าการ	และการแพร่กระจัาย 

ทัี่�งด้านี้อุป็สงคุ์และอุป็ที่านี้ของยาเสพติดท้ี่�เกิดขึ�นี้ในี้โลก

ออนี้ไลนี้์อย่างต่อเนี้่�อง	 แต่ผ่านี้มีาหนี้่วิยงานี้ที่้�รับผิดชิอบ 

ในี้การป็้องกันี้และป็ราบป็รามียาเพสติดยังขาดคุวิามีรู้ 

ที่างด้านี้เที่คุโนี้โลย้ในี้การติดตามีและเข้าถึุงข้อมูีลส่�อสังคุมี 

ออนี้ไลน์ี้	(ไที่ยรัฐออนี้ไลน์ี้,	2563)	รวิมีทัี่�งส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ 

เองม้ีการพัฒนี้าและเป็ล้�ยนี้แป็ลงรูป็แบบอยู่ตลอด	 ที่ำาให้ 

เป็็นี้การยากในี้การแก้ไขปั็ญหา	 ดังนัี้�นี้จึังคุวิรม้ีการศึึกษา 

ที่บที่วินี้รูป็แบบของส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับ 

การด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีในี้ลักษณะรู้เที่่าทัี่นี้กับสถุานี้การณ์ 

ปั็จัจุับันี้	โดยเฉพาะการศึึกษากระบวินี้การส่�อสาร	คุวิามีรู้สึก 

นึี้กคิุดตามีอุดมีคุติ	 (Ego–ideal)	 และการแสดงออกที่าง 

อัตลักษณ์ในี้ส่วินี้ของจิัตสำานึี้กส่วินี้ตัวิและจัติสำานึี้กส่วินี้รวิมี 

ท้ี่�เกิดจัากการนิี้ยามีตัวิเองของผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีว่ิา	มีองตัวิเอง 

เป็็นี้ใคุร	แตกต่างจัากคุนี้กลุ่มีอ่�นี้อย่างไร	และม้ีการแสดง 

ออกแบบไหนี้	เพ่�อนี้ำาข้อมูีลเหล่าน้ี้�ไป็ใช้ิเป็็นี้แนี้วิที่างที่างในี้ 

สร้างสรรค์ุส่�อรณรงค์ุสำาหรับการลด	ละ	และเลิกพฤติกรรมี 

การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีของกลุ่มีเยาวิชินี้ต่อไป็	

 

วัตถุุประสงค์ของการวิจััย่

	 1.	ศึึกษารูป็แบบการส่�อสารของส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ท้ี่�ม้ี

เน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี	

	 2.	เพ่�อศึึกษาการแสดงอัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมี

การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีท้ี่�ป็รากฏบนี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้

เคร่่องมือและวิธีีดำาเนินการวิจััย่

	 การวิิจััยน้ี้�เป็็นี้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ	 (Qualitative	 
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Research)	เล่อกศึึกษาเจัาะจัง	(Purposive	Sampling)	เฉพาะ 

ส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ป็ระเภที่เฟสบุ�กท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับ 

นี้ำ�ากระที่่อมีและมี้ยอดติดตามีสูงสุดจัำานี้วินี้	 10	 ผลงานี้	

โดยใช้ิการวิิเคุราะห์เน่ี้�อหา	(Content	Analysis)	ท้ี่�ป็รากฏ 

บนี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้	 เข้ารหัสและจััดหมีวิดหมู่ีของข้อมูีล 

ด้วิยการอุป็นัี้ยและนิี้รนัี้ย	 สรุป็อธิิบายเชิิงพรรณนี้า 

ป็ระกอบรูป็ภาพ	ตาราง	และแผนี้ภาพเพ่�อให้สอดคุล้องกบั 

วัิตถุุป็ระสงค์ุท้ี่�วิางไว้ิ

ผลการวิจััย่

	 ผลการสำารวิจัส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ป็ระเภที่เฟสบุ�กท้ี่�ม้ี 

เน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมีและม้ียอดติดตามีสูงสุดจัำานี้วินี้		

10	ผลงานี้	สามีารถุเร้ยงลำาดับได้ดังน้ี้�

ตารางท่่ 1	ส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ป็ระเภที่	เฟสบุ�กท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมีท้ี่�และม้ียอดติดตามีสูงสุดจัำานี้วินี้		10	ผลงานี้	

(ข้อมูีล	ณ	วัินี้ท้ี่�	20	กรกฎีาคุมี	2563)

ชื่อเพจ นิยามเพจ รูปโปรไฟล์ วันที่สร้างเพจ จำานวนคนถูกใจ

(คน)

จำานวนคนติดตาม

(คน)
1. สมาคม

คนรักกระท่อม-

Kratom Official 

มิตรภาพสายเขียว 8 กันยายน 2561 176,976 189,137 

2. Kratom 

Thailand

สหายสายเขียว 8 พฤษภาคม 

2562

87,498 93,016

3. คำาคม วงท่อม เพจนี้ทำาขึ้นมาเพื่อ

ความบันเทิงสนุ๊กส

นานไม่ได้ส่งเสริมห

รือชักชวนไห้วัยรุ่นเ

สพยาเสพติด

1 ธันวาคม 2559

52,259 75,139

4.สมาคม

ใบกระท่อม

แห่งประ

เทศไทย 

การอนุรักษ์

12 กันยายน 

2556

64,610 66,336 

5.น้ำาท่อม 

ไทยแลนด์ 

ยันกันนิเรา 9 กุมภาพันธ์ 

2561

52,952 56,416 

6. Kratom 

thaiใจเกิน100”

สายเขียวเฟี้ยง 

กว่าเยอะ

26 เมษายน 

2562

32,509  35,404  
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และม้ีแหล่งพำานัี้กอยู่ท้ี่�ใด	

	 2.	เน้ื้�อห�ของสำ�ร	(Message)	ส่วินี้ใหญ่นี้ำาเสนี้อเร่�องราวิ 

การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีท้ี่�เสม่ีอนี้เกิดมีาจัากป็ระสบการณ์ตรงของ 

เจ้ัาของเพจัเอง	ส่�อสารผ่านี้ข้อคุวิามี	รูป็ภาพและคุลปิ็วิิด้โอ	

ท้ี่�เข้ากบัสถุานี้การณ์ปั็จัจุับันี้	ใช้ิส่วินี้ผสมีและอุป็กรณ์สำาหรับ 

การด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมี	 เชิ่นี้	 ใบกระที่่อมี	 ยาแก้ไอ	 นี้ำ�าโคุ้ก	

นี้ำ�าแข็ง	หม้ีอต้มี	และกะละมัีง	มีาใช้ิเป็็นี้เป็็นี้สัญญะหนึี้�ง 

ในี้การนี้ำาเสนี้อ	 ผสมีกับวิล้หร่อแฮชิแท็ี่กเฉพาะ	 เชิ่นี้	

ย้	 (การขย้�ใบกระที่่อมีก่อนี้ต้มี)	 ยันี้	 (อาการท้ี่�เกิดหลัง 

จัากการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี)	และสายเข้ยวิ	(ช่ิ�อเร้ยกสำาหรับ 

กลุ่มีผู ้เสพยาเสพติดท้ี่�ม้ีลักษณะใบ	 เชิ่นี้	 กระที่่อมี	

กัญชิา)	เพ่�อให้เกิดการเข้าใจัร่วิมีกันี้ของผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	

ซึึ่�งเน่ี้�อหาส่วินี้ใหญ่แบ่งเป็็นี้	2	กลุ่มี	ดังน้ี้�

	 	 2.1	กลุ่มีเน่ี้�อหาพลังบวิก	เป็็นี้การนี้ำาเสนี้อเร่�องราวิ 

ของนี้ำ�ากระที่่อมีในี้ที่างท้ี่�ด้	 สร้างการรับรู้ของผู้รับสารรู้วิ่า 

การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีเป็็นี้สิ�งท้ี่�ไม่ีผิด	โน้ี้มีน้ี้าวิใจัหร่อชัิกจูังใจั

ให้ผู้รับสารม้ีคุวิามีรู้สึกคุล้อยตามีวิ่าการด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีม้ี 

คุุณป็ระโยชินี้์	 บางคุรั�งอาจันี้ำาเสนี้อในี้รูป็ของคุติสอนี้ใจั		

เชิ่นี้	 นี้ำ�าที่่อมีคุ่อมิีตรภาพท้ี่�ด้ของช้ิวิิต#ไมี่ใชิ่สิ�งเสพติดท้ี่� 

อันี้ตรายของช้ิวิิต		หร่อ	นี้ำ�าท่ี่อมีไม่ีเคุยที่ำาให้ใคุรเป็็นี้คุนี้เลวิ	

คุนี้ตังหากท้ี่�สันี้ดานี้เลวิแล้วิโที่ษใส่นี้ำ�าท่ี่อมี	เป็็นี้ต้นี้	

	 จัากผลสำารวิจัส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ในี้ตารางท้ี่�	1	สามีารถุ

อธิิบายตามีองค์ุป็ระกอบการส่�อสารส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้	The	

Shannon-Weaver	model	revisited	ของ	Nick	Burcher	

(2012	:18)	ได้ดังน้ี้�

	 1.	 แหล่่งสำ�ร	 (Sander)	 เฟสบุ�กท้ี่�ได้รับคุวิามีนิี้ยมี 

สูงสุดส่วินี้ใหญ่ถุูกสร้างขึ�นี้ระหวิ่างป็ี	 2560-2563	 ใชิ้ 

ภาพโป็รไฟล์ท้ี่�ม้ีส่วินี้ป็ระกอบในี้การป็รุงนี้ำ�ากระท่ี่อมี	เช่ินี้	

ใบกระท่ี่อมี	หม้ีอต้มีนี้ำ�า	หร่อส่วินี้ผสมีอ่�นี้ๆ	ท้ี่�ผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี 

สามีารถุเข้าใจัได้ทัี่นี้ท้ี่ว่ิาม้ีคุวิามีเก้�ยวิข้องกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี	การ 

ตั�งช่ิ�อเพจัเป็็นี้การส่�อสารแบบที่างตรงด้วิยการใชิ้คุำาหลัก	

(Keyword)	ว่ิา	“กระท่ี่อมี”	หร่อ	“ท่ี่อมี”	ผสมีกับคุำาอ่�นี้ๆ	

ท้ี่�ม้ีคุวิามีหมีายในี้ทิี่ศึที่างเป็็นี้บวิกทัี่�งหมีด	 เชิ่นี้	 คุำาวิ่า	

“พวิกเรา”		“มิีตรภาพ”	หร่อ	“รัก”	ซึึ่�งที่ำาให้รู้สึกถึุงคุวิามี

เป็็นี้ห่วิงเป็็นี้ใยและเป็็นี้พวิกพ้องเด้ยวิกับผู้ด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมี		

คุำาว่ิา	“ด้”		หร่อ	“มัี�นี้ใจั”	เป็็นี้การย่นี้ยันี้ว่ิาการด่�มีนี้ำ�ากระ

ท่ี่อมีเป็็นี้สิ�งท้ี่�ถูุกต้อง	เหมีาะสมี	เป็็นี้ต้นี้	โดยทุี่กเพจัม้ีสร้า

งภาพลกัษณ์ของเจ้ัาของเพจัเสม่ีอนี้ผู้เช้ิ�ยวิชิาญท้ี่�ม้ีคุวิามีรู้เ

ก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมีและม้ีป็ระสบการณ์การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี

มีาอย่างยาวินี้านี้	ด้วิยการใช้ิคุำาว่ิา	“สมีาคุมี”	หร่อ	“เซ้ึ่ยนี้”	

ในี้ช่ิ�อหร่อนิี้ยามีของเพจั	 แต่ทัี่�งหมีดไมี่ม้ีการแสดงตัวิตนี้ 

ผู้ส่งสารอย่างชัิดเจันี้ว่ิาเจ้ัาของเพจัเป็็นี้ใคุร	ม้ีหน้ี้าตาอย่างไร	

7.กระท่อม 

Thailand 

ของดี หรอยแรง 20 มีนาคม 2563 18,262 19,570 

8.พวกเรามั่นใจ 

“ว่ากระท่อม 

ดีกว่าเหล้า”

แจ้งมาเพื่อทราบ

ทางเพจ 

ไม่มีสินค้าขาย

นะครับ

30 พฤศจิกายน 

2561

13,425  13,705  

9. สมาคม

คนรักกระท่อม

- 8 ตุลาคม 2562 11,398 11,974 

10.เซียนน้ำาท่อม - 17 ตุลาคม 2560 7,157 7,218 
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ภ�พท่ี่�	1	ตัวิอย่างข้อคุวิามีกลุ่มีเน่ี้�อหาพลังบวิกท้ี่�ป็รากฏ 

ในี้เฟสบุ�กท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี

	 2.2	กลุ่มีเน่ี้�อหาสร้างกระแส	เป็็นี้การนี้ำาเสนี้อเร่�องราวิ 

การดำาเนิี้นี้ช้ิวิิตของผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีให้กลายเป็็นี้กระแสหร่อ 

แฟชัิ�นี้ท้ี่�ยอมีรับได้	และให้กลุ่มีผู้รับสารเห็นี้พ้องกันี้ว่ิาคุวิร 

ป็ฏิบัติตามี	วัิตถุุป็ระสงค์ุของผู้ส่งสารส่วินี้ใหญ่ต้องการนี้ำาเสนี้อ 

เพ่�อสร้างคุวิามีบันี้เทิี่งหร่อสร้างให้เน่ี้�อหานัี้�นี้กลายเป็็นี้ไวิรัล	

ท้ี่�สามีารถุนี้ำาไป็พูดต่อๆ	 กันี้ได้	 มัีกนี้ำาเสนี้อเป็็นี้มุีขตลกๆ	 

ภาพหว่ิอหวิาของหญงิสาวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี	หร่อคุำาคุมีท้ี่�โดนี้ใจั	

เช่ินี้	ถุ้าอยากสวิยน้ี้องต้องไป็ยันี้ฮ้	แต่ถุ้าน้ี้องอยากยันี้ฟร้ 

น้ี้องต้องขยันี้ย้ใบ	หร่อ	บุญเเล้วิทูี่นี้หัวิ	ม้ีผัวิกินี้ท่ี่อมี	#วัินี้ๆ	

เฝ้้าแต่หม้ีอจัะเอาเวิลาไหนี้ไป็นี้อกใจั	 ซึึ่�งส่วินี้ใหญ่สมีาชิิก 

จัะกดถูุกใจัและกดแชิร์	มีากกว่ิาการแสดงคุวิามีคิุดเห็นี้

 

ภ�พท่ี่�	2	ตัวิอย่างข้อคุวิามีกลุ่มีเน่ี้�อหาสร้างกระแส

ท้ี่�ป็รากฏในี้เฟสบุ�กท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี

 

	 นี้อกจัากน้ี้�ยังพบวิ่าข้อมีูลบางส่วินี้เป็็นี้การนี้ำาข้อมีูล 

หร่อภาพทุี่ติยภูมิีจัากแหล่งอ่�นี้มีาป็ระกอบสร้างขึ�นี้ใหม่ีให้ม้ี 

คุวิามีเก้�ยวิโยงเก้�ยวิกับด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีตามีท้ี่�ผู้ส่งสารต้องการ 

นี้ำาเสนี้อ	โดยไม่ีม้ีอ้างถึุงแหล่งท้ี่�มีาของข้อมูีล		

 3.	ผู้้�รับสำ�ร	(Receiver)	สมีาชิิกส่วินี้ใหญ่ม้ีคุวิามีรู้	 

คุวิามีเข้าใจัและป็ระสบการณ์เก้�ยวิกับด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีเป็็นี้ 

อย่างด้	 เน่ี้�องจัากการผลการสะที่้อนี้กลับท้ี่�ป็รากฏในี้เพจั	 

พบว่ิาผู้รบัสารม้ีการตอบสนี้องไป็ในี้ทิี่ศึที่างเด้ยวิกับเน่ี้�อหาท้ี่� 

เจ้ัาของเพจันี้ำาเสนี้อไว้ิ	เช่ินี้	“ผ่านี้คุรับ”	“เฉ้ยบ”	“ผมีก็เคุยเป็็นี้”		

“มัีนี้คุ่อคุวิามีสุข..ท้ี่�ไม่ีต้องบรรยาย”	เป็็นี้ต้นี้	หากเน่ี้�อหาใด 

เป็็นี้การนี้ำาเสนี้อแบบตั�งคุำาถุามี	 ชิวินี้คิุดหร่อชิวินี้สงสัย	 

สมีาชิิกด้วิยกันี้เองจัะเป็็นี้ผู้เฉลยข้อสงสัยนัี้�นี้ให้ผู้รับสาร 

คุนี้อ่�นี้ๆ	ที่ราบ	 โดยท้ี่�ผู้ส่งสารไม่ีต้องม้ีการส่�อสารซึ่ำ�า	 ซึึ่�ง 

ข้อเฉลยนัี้�นี้จัะกลายเป็็นี้คุวิามีรู้คุวิามีเข้าใจัใหม่ีของผู้รบัสาร 

คุนี้อ่�นี้ๆ	และได้กลายเป็็นี้เน่ี้�อหาท้ี่�ผู้รับสารคุนี้อ่�นี้ๆ	ได้สร้าง 

ขึ�นี้ใหม่ีในี้เพจัหร่อเฟสบุ�กส่วินี้ตัวิในี้ฐานี้ะเป็็นี้ผู้ส่งสารใหม่ี	

(New	Sander)	ต่อไป็	

 4.	ก�รตอบสำนื้องกลั่บ	(Feedback)	ด้วิยธิรรมีชิาติ 

ของส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์สามีารถุสร้างป็ฏิสัมีพันี้ธิ์สนี้องกลับ 

ระหวิ่างแบบที่ันี้ท้ี่ทัี่นี้ใด	 ซึ่ึ�งหลังจัากนี้ำาเสนี้อข้อมีูลของ 

เจ้ัาของเพจัพบว่ิาสมีาชิิกจัะม้ีการกดถูุกใจั	(like)	กดแชิร์	

(share)	และแสดงคุวิามีคุดิเห็นี้	(comment)	ในี้ทัี่นี้ท้ี่	โดย 

กลุ่มีเน่ี้�อหาพลังบวิกส่วินี้ใหญ่จัะได้รับการตอบสนี้องกลับ 

ในี้ลักษณะกดถูุกใจั	(like)	และแสดงข้อคุวิามีช่ิ�นี้ชิมี	ส่วินี้ 

กลุ่มีเน่ี้�อหาสร้างกระแสจัะได้รับการตอบสนี้องกลับด้วิยการ 

กดหัวิเราะ	แสดงข้อคุวิามีตลกขบขันี้	และการกดแชิร์ต่อ

ไป็ยังหน้ี้าเพจัของตนี้เอง		

 5.	ผู้้�รบัสำ�รขั�นื้ท่ี่�สำอง	(Receiver)	ม้ีทัี่�งสมีาชิิกที่้�อยู่ในี้เพจั	

สมีาชิิกที่้�อยู่ในี้กลุ่มีลับของเพจั	 และเพ่�อนี้ของสมีาชิิกในี้ 

เฟสบุ�กท้ี่�ไม่ีได้เป็็นี้สมีาชิิกเพจั	 ซึึ่�งกลายเป็็นี้ผู้รับสารขั�นี้ท้ี่� 

สองต่อจัากผู้รับสารเดิมีท้ี่�กลายเป็็นี้ผู้ส่งสารใหม่ี	 ซึึ่�งกลุ่มี 

ผู้รับสารขั�นี้ท้ี่�สองป็ระเภที่สมีาชิิกท้ี่�อยู่ในี้เพจัและเพ่�อนี้ของ

สมีาชิิกในี้เฟสบุ�กท้ี่�ไม่ีได้เป็็นี้สมีาชิิกเพจั	มีกันี้ำาเสนี้อข้อมูีล 

เดิมีท้ี่�ผู้ส่งสารใหม่ีนี้ำาเสนี้อผสมีกับข้อคุวิามีบางส่วินี้ท้ี่�มีาจัาก 

ป็ระสบการณ์ตรงเก้�ยวิกับการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีของตนี้ไป็นี้ำาเ

สนี้อต่อ	แต่สมีาชิิกท้ี่�อยู่ในี้กลุ่มีลับของเพจัพบว่ิามีก้ารสร้าง 

เน่ี้�อหาขึ�นี้ใหม่ี	โดยให้ข้อมูีลเชิิงลึกเก้�ยวิกับพฤติกรรมีการ 

ด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีและกล้าเป็ิดเผยตัวิตนี้ที่้�แที่้จัริงมีากยิ�งขึ�นี้	

นี้อกจัากน้ี้�ยังพบวิ่าสมีาชิิกท้ี่�อยู่ในี้เพจัและสมีาชิิกท้ี่�อยู่ในี้ 

กลุ่มีลับของเพจั		บางส่วินี้ใช้ิเพจัเป็็นี้ช่ิองที่างในี้ป็ระกาศึขาย 

ใบกระที่่อมีหร่อส่วินี้ผสมีในี้การป็รุงนี้ำ�ากระที่่อมีกันี้อย่าง 

เปิ็ดเผย	โดยในี้หน้ี้าเพจัจัะเป็็นี้การนี้ำาเสนี้อผ่านี้ข้อเสนี้อแนี้ะ	 

(Comment)	ในี้ลักษณะบอกกล่าวิสิ�งด้ๆ	ให้เหล่าสมีาชิิก 

ต่อจัากเน่ี้�อหาท้ี่�เจั้าของเพจันี้ำาเสนี้อไวิ้ก่อนี้หนี้้า	 ส่วินี้ในี้ 

กลุ่มีลับจัะป็ระกาศึขายกระท่ี่อมีแบบตรงๆ	แม้ีว่ิาเจ้ัาของเพจั 

จัะระบุไวิ้อย่างชัิดเจันี้วิ่า	 การสร้างเพจัหร่อกลุ่มีส่วินี้ตัวิน้ี้�	
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ผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีเอง	มีองกลุ่มีตนี้เองเป็็นี้กลุ่มีรักพวิกพ้อง	

รู้จัักแบ่งปั็นี้	และให้กำาลังใจัซึึ่�งกันี้และกันี้	ซึึ่�งคุนี้ภายนี้อก 

ไมี่สามีารถุเข้าใจัได้เที่่ากับคุนี้ด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีด้วิยกันี้เอง	 

พิจัารณาได้จัากการนี้ำาเสนี้อเน่ี้�อหาของใดๆ	กต็ามีจัะมีก้าร 

ตอบสนี้องกลบัด้วิยข้อคุวิามีที่้�สนัี้บสนุี้นี้และชิ่�นี้ชิมี	แม้ีข้อคุวิามี 

และภาพบางส่วินี้ที่้�แสดงให้เห็นี้ถุึงโที่ษที่้�เกิดจัากการด่�มี 

นี้ำ�ากระท่ี่อมีก็ตามี	แต่เน่ี้�อหานัี้�นี้ไม่ีได้ถูุกนี้ำาเสนี้อในี้ลักษณะ 

ด่าที่อ	ทัี่บถุมี	หร่อตำาหนิี้	กลับถูุกนี้ำาเสนี้อหร่อสนี้องกลับในี้ 

ลักษณะหยอกล้อชิวินี้ขบขันี้	และไม่ีที่ำาให้ผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี 

ดูเป็็นี้กลุ่มีท้ี่�สังคุมีรังเก้ยจั	 ส่งผลที่ำาให้กลุ่มีสมีาชิิกในี้เพจั 

คุนี้อ่�นี้ๆ	กล้าท้ี่�จัะโพสต์พฤติกรรมีการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีของตนี้ 

อย่างโจ่ังแจ้ังตามีมีา	หร่อแม้ีแต่การโพสต์ขายใบกระท่ี่อมี 

เองไม่ีได้เป็็นี้การนี้ำาเสนี้อขายแบบตรงๆ	(Hard	sale)	เหม่ีอนี้ 

กำาลังขายของอบายมุีขหร่อสิ�งผิดกฎีหมีาย	แต่จัะนี้ำาเสนี้อแฝ้ง 

ในี้ลักษณะการแนี้ะนี้ำาสิ�งด้ๆ	ให้กับเหล่าสมีาชิิก	

การสรุปผล

	 การส่�อสารและการแสดงอตัลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมี 

การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีบนี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้	สามีารถุสรุป็ตามี 

วัิตถุุป็ระสงค์ุท้ี่�วิางไว้ิดังน้ี้�	

	 1.	 รูป็แบบการส่�อสารของส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ที่้�ม้ี 

เน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี	สามีารถุอธิิบายด้วิยแผนี้ภาพ 

ท้ี่�	3	ดังน้ี้�	

สร้างขึ�นี้เพ่�อคุวิามีบันี้เทิี่งเท่ี่านัี้�นี้	ไม่ีม้ีวัิตถุุป็ระสงค์ุสร้างขึ�นี้ 

มีาเพ่�อส่งเสริมีการขายของแต่อย่างใด

	 สำาหรับอัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมีการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี 

ท้ี่�ป็รากฏบนี้เฟสบุ�กท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมีและม้ียอด 

ติดตามีสูงสุดจัำานี้วินี้	10	ผลงานี้	พิจัารณาจัากเน่ี้�อหาท้ี่�ม้ีการผลิต	

การบริโภคุ	กฎีระเบ้ยบและใช้ิเป็็นี้ภาพตัวิแที่นี้ภายในี้เพจั	

พบว่ิาสามีารถุแบ่งออกเป็็นี้	2	ป็ระเภที่	ดังน้ี้�	

 1.	อัตลั่กษณ์์ส่ำวนื้บุคำคำล่	ผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีมัีกนี้ำาเสนี้อ 

คุวิามีเป็็นี้ตัวิตนี้ท้ี่�ดูเป็็นี้คุนี้อารมีณ์ขันี้	จิัตใจัด้	ไม่ีม้ีพิษภัย	

เป็็นี้ตัวิของตวัิเอง	ผ่านี้สญัญะและเน่ี้�อหาท้ี่�สร้างให้ตลกขบขนัี้	 

เกิดเส้ยงหัวิเราะและการตอบสนี้องกลับในี้ลักษณะชิวินี้หัวิ	

ด้วิยคุวิามีคุิดแป็ลกใหมี่	 เชิ่นี้	 การนี้ำาเสนี้อมี้วิิธ้ิการผสมี	

วิิธ้ิการต้มี	 และวิิธ้ิการด่�มีท้ี่�ไมี่สามีารถุพบได้ในี้ช้ิวิิตจัริง	

ที่ำาให้เกิดภาพลักษณ์ของนี้ักด่�มีกระที่่อมีที่้�กลายเป็็นี้คุนี้ 

สนุี้กสนี้านี้	ม้ีคุวิามีเป็็นี้ตัวิของตัวิเองสูงโดยคิุดว่ิาสิ�งท้ี่�ตนี้เอง 

นี้ำาเสนี้อนัี้�นี้ถูุกต้องเสมีอ	แม้ีว่ิาเน่ี้�อหาบางอย่างเป็็นี้พฤติกรรมี 

ท้ี่�ขัดต่อจัาร้ตและกฎีหมีายก็ตามี	 ทัี่�งน้ี้�เน่ี้�อหาส่วินี้ใหญ่ยัง 

แสดงให้เห็นี้ว่ิาผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีไม่ีได้มีองว่ิาตนี้เองเป็็นี้ผู้ติด 

ยาเสพติด	เพ้ยงแคุ่ม้ีพฤติกรรมีชิอบด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีท้ี่�เป็็นี้ 

เคุร่�องด่�มีอย่างหนึี้�งท้ี่�สร้างส้สันี้และคุวิามีบันี้เทิี่งให้กับช้ิวิิต 

เท่ี่านัี้�นี้

 2.	อัตลั่กษณ์์ที่�งสัำงคำม	เป็็นี้การผลิตเน่ี้�อหาผ่านี้ส่�อ 

สังคุมีออนี้ไลน์ี้ท้ี่�เป็็นี้ตัวิบ่งบอกถึุงอำานี้าจัที่างสังคุมีว่ิา	กลุ่มี 

ภ�พท่ี่�	3	รูป็แบบการส่�อสารของส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี
ท้ี่�มีา	:	ดัดแป็ลงจัาก	The	Shannon-Weaver	communication	model	for	Social	Media	

ของ	Alan	N.	Shapiro	(2012)	
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	 จัากแผนี้ภาพท้ี่�	 3	 ผู้สร้างเพจัม้ีข้อมีูลเก้�ยวิกับนี้ำ�า 

กระที่่อมีท้ี่�เกิดจัากป็ระสบการณ์ของตนี้เองโดยพยายามี 

สร้างคุวิามีเป็็นี้ผู้ที่รงอิที่ธิิพลที่างคุวิามีคิุดให้เกิดกับผู้รับสาร	 

ในี้ฐานี้ะผู้ท้ี่�ม้ีป็ระสบการณ์การด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีมีาก่อนี้	

ด้วิยการเข้ารหสัผ่านี้ข้อคุวิามี	ภาพและคุลปิ็วิิด้โอท้ี่�โดดเด่นี้	

ส่�อสารด้วิยภาษาท้ี่�เข้าใจัง่าย	ม้ีเน่ี้�อหาสอดคุล้องกับสถุานี้การณ์ 

นี้ำ�ากระท่ี่อมี	ณ	ขณะนัี้�นี้	เช่ินี้	บริบที่การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	

กฎีหมีายของกระท่ี่อมี	และคุ่านิี้ยมีในี้การด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	

เป็็นี้ต้นี้	อ้กทัี่�งม้ีสร้างคุำาใหม่ีๆ	และนี้ำาป็ระเดน็ี้ข่าวิเก้�ยวิกับ

นี้ำ�ากระท่ี่อมีมีาสร้างเน่ี้�อหาเพ่�อตอบสนี้องคุวิามีต้องการของ 

กลุ่มีผู้ติดตามี	โดยแบ่งเน่ี้�อหาออกเป็็นี้	2	รูป็แบบคุ่อกลุ่มี 

เน่ี้�อหาพลังบวิกและกลุ่มีเน่ี้�อหาสร้างกระแส	ซึึ่�งเน่ี้�อหาทัี่�งหมีด 

สามีารถุดึงดูดผู้รับสารให้เข้ามีาม้ีส่วินี้ร่วิมีหร่อผูกพันี้ในี้ฐานี้ะ 

ของสมีาชิิกกลุ่มีตามีธิรรมีชิาตขิองส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ที่้�ผู้รับสาร 

สามีารถุม้ีป็ฏิกิริยาสนี้องกลับผ่านี้ทัี่นี้ท้ี่	เช่ินี้	การกดถูุกใจั	

การแชิร์	และการแสดงคุวิามีคิุดเห็นี้	สมีาชิิกส่วินี้ใหญ่ท้ี่�ม้ี 

คุวิามีรู้คุวิามีเข้าใจัเก้�ยวิกับการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีอยู่แล้วิ	สามีารถุ 

ถุอดรหัสเน่ี้�อหาท้ี่�เจ้ัาของเพจันี้ำาเสนี้อได้โดยง่าย	และเน่ี้�อหา 

ท้ี่�พวิกเขาได้รับจัะกลายเป็็นี้ข้อมูีลท้ี่�นี้ำาไป็ส่งต่อให้กับสมีาชิิก 

คุนี้อ่�นี้ๆ	เช่ินี้	สมีาชิิกในี้เพจั	เพ่�อนี้ในี้เฟสบุ�ก	และสมีาชิิกในี้ 

กลุ่มีลับ	 จันี้กลายเป็็นี้การขยายผลในี้ลักษณะเคุร่อข่ายผู้ 

ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีต่อไป็		

	 2.	 การแสดงอัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมีการด่�มี

นี้ำ�ากระที่่อมีท้ี่�ป็รากฏบนี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์	 ม้ีการแสดง

ออกทัี่�งอัตลักษณ์ส่วินี้บุคุคุล	 และอัตลักษณ์ที่างสังคุมี	

สามีารถุสรุป็ได้ตามีแผนี้ภาพท้ี่�	4	ดังน้ี้�	

ภ�พท่ี่�	4	การแสดงอัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมีด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีของผู้ใช้ิส่�อท้ี่�ป็รากฏในี้เพจั

	 จัากแผนี้ภาพท้ี่�	 4	 อัตลักษณ์เก้�ยวิกับพฤติกรรมีด่�มี

นี้ำ�ากระที่่อมีเกิดมีาจัากผู้ใชิ้ส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์สองกลุ่มีคุ่อ

เจั้าของเพจัและสมีาชิิกเพจัที่้�ม้ีป็ฏิสัมีพันี้ธิ์ต่อกันี้ผ่านี้เพจั

หร่อกลุ่มีลับท้ี่�ถุูกสร้างขึ�นี้	 โดยเจั้าของเพจัจัะสร้างเน่ี้�อหา

ท้ี่�ต้องการให้เกิดขึ�นี้ในี้เพจัอย่างต่อเน่ี้�อง	 เพ่�อโนี้้มีนี้้าวิให ้

เกิดคุวิามีภาคุภูมิีใจัในี้ตัวิตนี้เองของสมีาชิิกวิ่าพฤติกรรมี

ด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีเป็็นี้สิ�งท้ี่�ด้	 โดยใชิ้คุวิามีถุ้�ของการส่�อสาร 

ที่ำาให้เกิดอัตลักษณ์ที่้�ชิัดเจันี้และคุวิามีภาคุภูมีิใจัของเหล่า 

ของสมีาชิิกนัี้�นี้จัะไป็สู่การผลติเน่ี้�อหาซึ่ำ�าจันี้กลายเป็็นี้อัตลักษณ์ 

อ้กที่างหนี้ึ�งเชิ่นี้กันี้	 โดยแบ่งอัตลักษณ์ท้ี่�เกิดขึ�นี้ออกเป็็นี้		

2	ป็ระเภที่	คุ่อ	

	 1.	อัตลักษณ์ส่วินี้บุคุคุล	ได้แก่	“อารมีณ์ขันี้	ไม่ีม้ีพิษภัย	

เป็็นี้ตัวิของตนี้เองสูง”	เป็็นี้อัตลักษณ์ท้ี่�เกิดมีาจัากป็ระโยชิน์ี้ 

ของด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	(Functional	Benefit)	ท้ี่�ส่บเนี้่�องมีาจัากฤที่ธิิ� 

กดป็ระสาที่ของนี้ำ�ากระท่ี่อมีที่ำาให้ผู้เสพรู้สึกกระป็ร้�กระเป็ร่า	 

สดชิ่�นี้	ม้ีอาการเคุลิ�มี	ไม่ีรู้สึกเจับ็ป็วิดหร่อเมี่�อยเน่ี้�อเม่ี�อยตัวิ	 

ซึึ่�งสมีาชิิกเพจัส่วินี้ใหญ่มีองว่ิานัี้�นี้คุ่อ	ผลของด้นี้ำ�ากระท่ี่อมี	

อ้กทัี่�งโที่ษการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีท้ี่�ไม่ีส่งผลต่อร่างกายในี้ลักษณะ 

ทัี่นี้ท้ี่ทัี่นี้ใดหลังจัากการด่�มี	จึังที่ำาให้ถูุกมีองว่ิาเป็็นี้เคุร่�องด่�มี 

ท้ี่�ไม่ีส่งผลต่อสุขภาพ	ด่�มีแล้วิไม่ีม้ีพิษภัยและย่นี้ยันี้คุวิามีคุดิ 

ของพวิกเขาว่ิาตนี้คิุดถูุกต้องแล้วิท้ี่�เล่อกด่�มี	เพราะไม่ีได้เกิด 

ผลร้ายเป็็นี้อย่างท้ี่�ใคุรกล่าวิโที่ษ
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	 2.	อัตลักษณ์ที่างสงัคุมี	ได้แก่	“รักพวิกพ้อง	รู้จัักแบ่งบนัี้	

ช่ิ�นี้ชิมีกันี้เอง”	 เป็็นี้อัตลักษณ์ท้ี่�เกิดจัากป็ระโยชินี้์ที่าง 

สัญญาณที่างสังคุมี	(Social	Signaling	Benefit)	ท้ี่�ผู้ด่�มีนี้ำ�า 

กระท่ี่อมีพยายามีหาข้อโต้แย้งจัากการถูุกต้ตราจัากสังคุมีว่ิา 

นี้ำ�ากระที่่อมีเป็็นี้สิ�งไมี่ด้ทัี่�งในี้แง่ของกฎีหมีายและศ้ึลธิรรมี	 

โดยเหล่าสมีาชิิกได้สร้างมุีมีมีองที่้�แตกต่างให้เห็นี้ว่ิาการด่�มี

นี้ำ�ากระท่ี่อมีสามีารถุสร้างการรวิมีกลุ่มีของเพ่�อนี้ฝู้งท้ี่�รักใคุร่ 

กลมีเกล้ยวิ	เน่ี้�องจัากการป็รุงนี้ำ�ากระท่ี่อมีแต่ละคุรั�งม้ีการผลติ 

คุรั�งละจัำานี้วินี้มีากๆ	 จัึงที่ำาให้การด่�มีจัะต้องม้ีการตั�งกลุ่มี 

แบ่งกันี้ด่�มีในี้คุราวิเด้ยวิ	และหากใคุรม้ีการด่�มีได้จัำานี้วินี้มีาก 

โดยไม่ีม้ีอาการมึีนี้เมีาจัะได้รับการยกย่อง	

การอภิิปราย่ผล 

	 ผลการวิิจััยดังกล่าวิแสดงให้เห็นี้ว่ิาผู้ส่�อสารได้พยายามี

นี้ำาเอาคุุณลกัษณะของส่�อสังคุมีออนี้ไลน์ี้ท้ี่�ม้ีคุวิามีเป็็นี้กันี้เอง	

สามีารถุส่งต่อในี้ลกัษณะเคุร่อข่าย	และสร้างอัตลักษณ์ได้	มีา

ส่�อสารเพ่�อเพิ�มีฐานี้ของผู้ด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีมีากขึ�นี้	สอดคุล้อง 

กับงานี้วิิจััยของ	 สมียศึ	 ป็ัญญามีาก	 และคุณะ	 (2561)	

ซึ่ึ�งได้กล่าวิวิ่า	 การขยายตัวิของกระบวินี้การคุ้ายาเสพติด 

เกิดจัากการสร้างเคุร่อข่ายท้ี่�ใช้ิการส่�อสารท้ี่�ที่ำาให้คุวิามีรู้สึก 

ให้เสม่ีอนี้ญาติพ้�น้ี้อง	ท้ี่�ใช้ิภาษาพูดเด้ยวิกันี้	เป็็นี้คุนี้ในี้ชุิมีชินี้	

และเป็็นี้เพ่�อนี้กันี้	 โดยเฉพาะการสร้างบรรที่ัดฐานี้ใหมี่ 

เก้�ยวิกับคุวิามีรู้สึกรบัผิดชิอบชัิ�วิด้	เม่ี�อผู้เสพรู้สึกว่ิาพวิกเขา 

เกิดคุวิามีรู้สึก	คุวิามีเช่ิ�อ	และม้ีคุ่านิี้ยมีท้ี่�เป็็นี้บวิกต่อยาเสพติด 

แล้วิ	 ที่ำาให้เขาเกิดการอยากเสพและซ่ึ่�อขายขึ�นี้ได้	 อ้กทัี่�ง 

การสร้างอำานี้าจัเพ่�อต่อรองกับกฎีหมีายและต่อสู้กับภาพลักษณ์ 

เชิิงลบท้ี่�สังคุมีให้คุ่าวิว่ิาคุนี้เสพนี้ำ�ากระท่ี่อมีเป็็นี้คุนี้ไม่ีด้นัี้�นี้	

กิตติกาญจัน์ี้	หาญกุล	และคุณะ	(2556)	มีองว่ิา	เป็็นี้การสร้าง 

นิี้ยามีตัวิตนี้ใหมี่เพ่�อลบล้างภาพลักษณ์เชิิงลบท้ี่�ม้ีสังคุมี 

ต้ตรา	 โดยม้ีการสร้างตัวิตนี้ทัี่�งในี้ระดับป็ัจัเจักและระดับ 

กลุ่มีน้ี้�จัะเพิ�มีคุวิามีมัี�นี้ใจั	คุวิามีรู้สึกม้ีศัึกดิ�ศึร้	จันี้สามีารถุ 

สร้างคุำาอธิิบายตนี้เองเส้ยใหมี่	 เพ่�อนี้ำาพวิกเขาไป็สู่การ 

ยอมีรับจัากสังคุมีภายนี้อกได้	ซึึ่�งการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ีน้ี้�	

ส่วินี้หนึี้�งเกิดมีาจัากผลพวิงของกระแสการผลักดันี้ให้กระท่ี่อมี 

เป็็นี้ยาเสพติดท้ี่�สามีารถุนี้ำาไป็ใชิ้ป็ระโยชินี้์ตามีกฎีหมีาย 

ภายใต้เง่�อนี้ไขท้ี่�กำาหนี้ดได้

ข้อเสนอแนะ

	 ผลจัากการวิิจััยสามีารถุนี้ำาไป็ขยายผลเพ่�อในี้การส่�อสาร 

รณรงค์ุเพ่�อป้็องกันี้และลดการด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมีผ่านี้ส่�อสังคุมี 

ออนี้ไลน์ี้ของกลุ่มีเยาวิชินี้ได้	เช่ินี้	การสร้างเคุร่อข่ายต่อต้านี้ 

การด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีผ่านี้ส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ด้วิยรูป็แบบกา

รส่�อสารท้ี่�คุล้ายกับส่�อสังคุมีออนี้ไลนี้์ท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับ 

นี้ำ�ากระท่ี่อมี	เพ่�อให้เป็็นี้กระแสต้กลับแบบสองด้านี้ในี้กลุ่มี 

เยาวิชินี้ได้ฉุกคิุดเม่ี�อต้องเจัอกับส่�อท้ี่�ม้ีเน่ี้�อหาเก้�ยวิกับ 

นี้ำ�ากระที่่อมี	 การนี้ำากลยุที่ธิ์ผู้ที่รงอิที่ธิิพลที่างคุวิามีคิุด	 

(influencer)	โดยใช้ิผู้ท้ี่�ม้ีคุวิามีรู้เข้าใจั	และม้ีป็ระสบการณ์ 

ตรงเก้�ยวิกับนี้ำ�ากระท่ี่อมี	มีาส่�อสารรณรงค์ุเลิกด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี 

ในี้ฐานี้ะพวิกพ้อง	ท้ี่�พูดคุุยภาษาเด้ยวิกับนัี้กด่�มี	และการนี้ำา 

เอาอัตลักษณ์ท้ี่�ผู้ด่�มีนี้ำ�ากระที่่อมีสร้างขึ�นี้และอยากให้เป็็นี้ 

ภาพแที่นี้ท้ี่�ที่ำาให้สังคุมียอมีรับพวิกเขา	มีาใช้ิเป็็นี้แรงจูังใจั 

ที่างด้านี้เหตุผลท้ี่�แฝ้งอยู่ในี้ส่�อรณรงค์ุเพ่�อให้เกิดการยอมีรับ 

ข่าวิสารและนี้ำาไป็สู่พฤติกรรมีลด	ละ	เลิกด่�มีนี้ำ�ากระท่ี่อมี	

กิตติกรรมประกาศ

	 บที่คุวิามีน้ี้�เป็็นี้ส่วินี้หนี้ึ�งของงานี้วิิจััยเร่�องการสร้าง

สรรคุ์ส่�อรณรงคุ์แบบมี้ส่วินี้ร่วิมีเพ่�อสร้างคุวิามีเข้าใจัและ

ลดป็ัญหาการเสพนี้ำ�ากระที่่อมีในี้กลุ่มีเยาวิชินี้พ่�นี้ท้ี่�เส้�ยง

ของจัังหวัิดสงขลา	ได้รับทุี่นี้อุดหนุี้นี้จัากศูึนี้ย์ศึึกษาปั็ญหา

การเสพติด	(ศึศึก.)	ป็ระจัำาปี็		2562	คุณะแพที่ยศึาสตร์	

มีหาวิิที่ยาลัยสงขลานี้คุรินี้ที่ร์
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